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NAUJIENOS, 1840 SOOTH NALSTED STREET

No. 223.

BULGARAI TEBEBEGA Žinia priduria, kad seredoj 
anglų spėkos pėjo 4 mylias į va
karus nuo Jordano upės, paim- 

<lamos Elmugheir miestą.

Truc translation filed with the post- 
inasttr at Chicago, Sepl 21, 1918, 
«s reą’.ircd by the act of Oct. 6,1917

Anglai sumušė turkus 
Palestinoj

True trunslation filed with Ihe posl. 
master at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reąuired by the act or Oct. 6,1917

FRANCU A ATSAKĖ VI 
ENNAI.

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

VOKIEČIAI STUMIAMI FRANCIJOJ
7rue Iranslation filed wilh Ihe post- 
inuster ai Chicago, Sept. 21, 1918 
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLAI
KIEČIUS

ATSTUME 
NAUJOJ 
TOJ.

vo- 
VIE-

l i ne translation filed with the post- 
muster ai Chicago, Sept. 21, 1918 
as reųuired by Ihe act oi Oct. 6, 1917

BULGARAI BĖGA 70 MY
LIŲ FRONTE.

Gen. Haig armijos apsupa St.
Quentin.

Talkininkai paėjo 30 myliai. Vi
sos tranšėjos paimtos. Suimta 
desėtkai tūkstančiu belaisvių.

PARYŽIUS, rūgs. -9. -- Ši
andie išleista oficialu nota sako, 
kad užrubežinių reikalų mini- 
steris Pichon pranešdamas Švei
carijos ambasadoriui apie gavi
mą Austrijos taikos pasiūlymo, 
kartu su laišku pasiuntė nume
rį oficialiu žurnalo, kuriame til
po premjero Clemenceau kalba, 
Ta kalba, sakė jis, yra Francijos 
atsakymu Vienai.

LONIMJNAS, rūgs. 20. šian
die pranešama, kad bulgarai 
Balkanų fronte bėga virš 70 my
lių fronte ir evakavo visas savo 
pozicijas nuo Monastir iki Var- 
dar upės.

Komanduojami Serbijos sosto 
įpėdinio serbų kareiviai atkariau 
ja savo gimtąją žemę ir naujo
sios talkininkų pozicijos dabar 
yra jau už 30 mylių nuo senųjų^ 
« Anglų ka bulviai* prisidėjo prie 
veikimo Balkanuose. Veikdami 
išvien su graikų spėkomis deši-

Truc trunslation filed xvilh the post- 
master at C.hieago, Sept. 21, i918 
as reųuifcd by the act of Oct. 6, 1917

NESUTIKIMAI TARP 
NORVEGIJOS IR FIN-

LANDIJOS. 
iv —

Finlandija nori Norvegijos 
žemių.

COPENHAGEN, rūgs. 19. — 
Norvegijoj vaikšto gandas, kad 
draugiški ryšiai tarpe Norvegi
jos ir Finlandijos yra pavojuje, 
kadangi Finlandija nori užgrieb
ti dalį šiaurinės Norvegijos į pie 
lus nuo Varanger. i<?

WASHINGTON, rūgs. 20. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas pranešė apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke 23; pra
puolė karės lauke 51; sunkiai su
žeisti 49; mirė'nuo žaizdų 6; 
mirė nuo ligų 5; lervai sužeisti 
1; Viso 135.

Šiame sąraše padudama se
kančios lietuviškai skambančios 
pavardės:

Eugene Kurscbinski, Boyne 
City, Md., sunkiai sužeistas.

John Sobanski, 2037 W. 18-th 
SI., Chicago, užmuštas karės lau 
ke.

Alexander Sosno\vski, Detroit, 
Mich., sunkiai sužeistas.

Antoine ZueliovVski. Saxon, 
Wis., užmuštas karės lauke.

John J. Zankowich, Jersey Ci- 
Jy, N. J., užmuštas karės lauke.

George L. Zaboisky, Sbamo- 
kin, Pa., prapuolė karės lauke.

šaulio darbininkams įsitikinimą, 
kad jie yra pasirengę tęsti kovą 
ne kad pasitikus centralinių mo
narchijų agresiją griebianties iš 
savo pusės karės užkariavimų, 
bet tik vienatiniam tikslui įstei
gimo nesugriaunamais pamatais 
taikos, kuri butų teisinga ir pa
stovi ir suliktų su tarptautinės 
demokratijos aspiracijomis”.

Reikalauja laisvės Rusijai*
Komitetas užrriškė, kad joji 

bus leista pasilikti Brest-Litov- 
sko sutarčiai, ji patvirtys žlugi
mą Rusijos revoliucijos ir la
biausia kompromituos ateitį pa
saulio demokratijos. Jis kvie
čia pasaulio darbininkus atsisa
kyti pripažinti kokią-nors taiką, 
kuri neduos pilnos laisvės Rusi
jos žmonėms. Iš kitos pusės jis 
persergėjo darbininkus saugo- 
ties pavojaus intervencijos Ru
sijoje.

Amerikos delegatai padavė su
manymą, kad talkininkų val-

stančiai šautuvų ir daug grobio 
ginkluoti laivai tapo paimti.

True tianslatlon filed with tlie post- 
master at Chicago, Sept 21, 1918, 
as reąuired by the act of Očt. 6, 1917

2*1? Mokesčių Bilius
as reųuired by the act of Oct. tt, 1917 

čecho-slovakams trūksta 
ginklų.

Priimtas

Truc trunslation filed with the post- 
mnster at Chicago, Sept. 21. 1918 
•s reųuired by themet of Oct. 6,1917.

Tarp Darbininku

LONDONAS, rūgs. 19. - če- 
cho-slovakų spėkos Europos Ru
sijoj yra labai spaudžiamos prie
šo, daugiausia delei stokos amu
nicijos ir sandėlių. Laike pasta
rųjų dešimties dienų bolševi
kams, prigelbimiems žymaus 
skaičiaus vokiečių, pasisekė už
imti Valsk, Simbirsk ir Kazan. 
Pasirodo, kad puolimas Kazan 
įvyko vien delei stokos amuni
cijos pas čecho-slovakus.

Atstovų butas priėmė naujų 
mokesčių bilių.

WASH1NGT()N, rūgs. 20.
Atstovų butas vienbalsiai šiandie 
priėmė $8,000,000,000 įplaukų

LONDONAS, rūgs. 20. Field 
maršalas Haig šiandie užpuolė 
sunkiui prispaustą vokiečių fron- 
im Klandrijos sek tore, kuris per 
niekurį laiką buvo skaitomas ra 
miu.

Atakuodami 2L’ mylių fron
te tarpe La Bassee ir La Pourel- 
le jo kareiviai žymiai pastūmė
jo anglų liniją ir suėmė 100 vo
kiečiu.

Pndarydainns šį naują užpuoli 
mą šiaurėje angių komanduo-, 
tojas nė kiek nesumažino savo
smūgių Picardy, kur |>er savaitę' nėję serbu atakos linijos, jie pa
juj trankė vokiečius apygard. už 
jkikalyj Cambrai ir St. Ųuentin, 
dviejų svarbiausių atramų Hin- 
denburgo linijoj.

šiame besi veržime anglų 3 ir 
4 armijos laike pastarųjų 12 va- 
landų padarė svarbų paėjimą. 
Jų veikimas šiame fronte Įėjo 
į galutiną laipsni prieš apsupi
mą St. Quentin.

Su savo linijomis į rytus nuo 
Holnon, už 2 mylių nuo St. 
Ouentin, vyriausioji atakuotoji] 
pastanga buvo atkreipti į suly
ginimą su Honon pozicija viso 
fronto ir per paėmimą La Cate
let grandinio tarp 
St. Quentin, užeiti 
milžtu i iš šono.

ėjo priekyn Doiran ežero apy
gardoj suimdami 700 belaisvių.

Sulig vėliausių žinių iš Make
donijos fronto, serbai perėjo 
Čcrna upę. Francuzų-serbų spė
kos eina linkui Prilep. Visa bul
garų tranšėjų sistema Serbijos 
fronte liko paimta.

Vien tik franeuzai su serbais 
šutinė 5,000 belaisvių.

Marcei llutin laikraštyj Echo 
de Paris duoda parodymą skai
čiaus iki šiol suimtų belaisvių

b 4
Truc Iranslotinn filed 'vith r*ie i)oxt» 
ninslcr at Chicago, Sept 21, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Laisvės Diena.I *

Ifc TALKININKŲ <ŠALIŲ
DAiRBININKŲ KOIWEl

RENCIJOS

kimą Rusijai, kad intervencija 

daroma apveikhnui blogos į- 
' tek mes centralinių. valstybių ant 
taip vadinamos bolševikų val
džios, kuri užgniaužė išsireiški
mus ir aspiracijas didelės didžiu 
mos Rusijos žmonių.

Buvęs Busi jos premieras A- 
leksahdras Kerenskis pasakė 
čhnfėrtaicijai, kad senojo stei
giamojo susirinkimo nariai ren
tas! slapta Rusi joj ir bando su- 

vaklžią Rusi jai.

Truc trunslation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TOKIO, rūgs. 10. — Susida
rymas rusų-japonų, ekonominės 
organizacijos plėtojimui pirkly- 
bos ir pramonės Siberijoj be
veik užbaigtas. Rusi jų korpo- 
racijoj atstovauja 12 turtingų 
Siberijos gyventojų, o japonus 
- Chosen bankas, Rytų Plėto
jimo Ko. ir Sino-Japonų Pramo
nes Ko. Organizacijos kapita
las sieks nuo 5 iki 10 milionų 
dol., padalintų pusiau tarp rusų 
ir japonų. Vyliausia buveinė 
galbūt bus Harbine ir formalio 
susiorganizavimosi tikimasi už 
mėnesio.

Cambrai ir 
pastarajam

Žymus progresas 
linkui Le Catelet. 
tifikuota Malassie farma tapo pa 
imta. Tarp Lenfpire ir Eperby, 
į pietvakarius nuo Le Catelet 
angiai taipgi pastūmė savo lini-

padarytas
Stipriai lor-

1(8,000 vien'tik bulgarų belaisviui 
tapo pasiųsta i užpakalį talkiu-' 
kų linijos.

Anglų oficialis pranešimas iš 
Solonikų sako, kad bulgarų tran
šėjų, sistema Doiran ežero apy
gardoje lapo paimta ir Doiran 
inkstas dabar tvirtai ialkomas.

Anglai ir graikai susitinka 
stiprų pasipriešinimą, bet nuola
tos eina priekyn.

Moeuvres paimtas.

Field maršalas Haig praneša, 
kad Moeuvres, kurį buvo atsiė
mę vokiečiai, vėl pakliuvo j an
glų rankas, škotų kareiviai ga
linus apveikė vokiečių priešini
mąsi Moeuvres’e.

Franeuzai laimi. .

•’iue trunslation filed with Ihe post- 
inastcr ai Chicago, Sept. 21, 1918 
as rc<|uired by Ihe act of Oct. 6, 1917

ANGLAI SUMUŠĖ TUR
KUS PALESTINOJE.

/ _ %

Paėjo 12 mylių, suėmė 3,000 be
laisvių, 18,000 turkų pavojuje.

LONDONAS, rūgs. 20. An-

Prezidentas paskelbė spalio 
kaipo Laisvės Dieną.

12
Minia Wilsono taikos princi

pus. Reikalauja paskelbimo aiš
kių karės tikslų.

True translation filed witn the post- 
niastcr at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TAIKOS DEMONSTRACI
JOS VOKIETIJOJ.

True trunslation filed w!th the post- 
master at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anarchija Petrograde

monę istorijoj.
350 narių balsavo už bilių.
Bilius praktiškai nepakeistas 

formoje, kurioje jis buvo įteik
tas biudžeto komitetui rūgs. 3 
d. Nė vienas iš priimtųjų prie
dų nepakeičia svarbiųjų punktų.

Pranašaujama, kad bilius ap- 
laikys dideles permainas senato 
komiteto rankose, ypač tos vie
tos, kurios nustato mokesčius 
ant karės pelno. Sek rotorius 
McAdoo i reiškė norą stoti prieš 
komitetų ir išaiškinti kode! ska
le turi būti pakeista. f

Senatas bus priverstas rasti 
naujus budus apmokesčiavimo, 
kad užpildžius įplaukas, suma
žėjusias, prezidento VVilsono pa
tvarkymu, draudžiančiu išdirba
mą alaus po gruodžio 1 d.

Apskaitoma, kad tuo patvar
kymu valdžia neteks $24O.O0(),- 
000 į 12 mėnesių laiko.

Kaip pasirodo, suvartojaniie- 
ji mokesčiai ant kavos, arbh’toš, 
cukraus ir kakao yra vieniitiiliu 
budu padidinti mokestis jiaden^ 
gimui deficito.

Tuo pačiu laiku franeuzai pie
tiniame gale 25 mylių Cambrai 
SI. Ųuentin fronto šiandie nuo
latos ėjo priekyn. sunkia ąngš- 
limia į pietus ir pietvakarius nuo 
St. Quentin.

Gcn. Debeney armija po paė
mimo vakar Benay, šiandie pa
ėmė F.ssigny le Grand, arčiau 1 
mylių į pietus nuo miesto. Piet 
vakariuose jie taipgi tebetęsė sa
vo spaudimą.

pasisekimą iš priežasties kurio 
18,000 turkų kareivių gręsia pa- 
vojus suėmimo.

ta 16 mylių fronte tarp Rafat 
ir juros. Pasak oficialioj prane
šimo, iki po piet anglų kavale
rija paėjo 12 mylit', paimdama 
miestą Tulkeram su 3,000 belais-

VVASHINGTON, rūgs. 20. 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
piet paskelbė spalio 12 dieną 
kaipo Laisvės Dieną, Jis prašo, 
kad lą dieną Suv. Valstijų pilie
čiai švęstų sukaktuves atradimo 
musų šalies sustiprinimui dide
snio atsiliepimo į ketvirtąją lais
vės paskolą.

Visi federalės valdžios darbi
ninkai, kuriuos tik galima paliuo 
šuoli nuo darbo, turi prisidėti 
prie •Šventimo.

po
LONDONAS, nigs 19. Tal

kininkų šalių darbininkų kon
ferencija vienbalsiai priėmė tarp

Socialistai reikalauja taikos, 
kancleris tikisi pertraukos mū

šių.

STOCKHOLM, rūgs. 19.
Daugybė pabėgėlių šiandie atvy
ko iš Maskvos ir Petrogrado. .Jie 
apleido Petrogradą rūgs. 13 d. 
Jie sako, kad Rusijos sostinė pil
nai yra rankose anarchistų ir

Truc translatibn filed wilh the post- 
masler at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Tūkstančiai serbų parduota 
kaipo vergai turkams-

PARYŽIUS, rūgs. 19. — Pa
sak Balkanų agentūros žinios iš 
Corfu, Serbijos valdžia turi do
kumentus, kurie nepalieka abe
jonės, jog Bulgarija, Austro-Ven 
grija ir Vokietija pardavė Tur
kijai tam tikram laikui kaipo ver

portą, rekomenduojantį “pasi
rašyti po prezidento Wilsono 
suformuluotais 14 funktų, tuo 
priimant politiką aiškumo ir 
nuosaikumo, kaipo priešinga po
litikai diktuojamai vien permai
nomis karės žemlapyj.”

Konferciicija taipgi vienbalsiai 
priėmė dalį komiteto raporto a- 
pie Austrijos notą.

Reikalauja aiškumo.
Komiteto raportas sako, kad 

Suv. Valstijos jau galėjo atmesti 
Asulro-Vengrijos pasiūlymą ka
riaujančių šalių koferencijos ir 
kad talkininkai turi aiškiai pa
sisakyti savo pažvalgas viešomis 
ir kolektyvėmis deklaracijomis 
savo tikslų ir siekinių.

Komitetas pritarė konferenci
jos išreiškimui nuomonės, kad 
talkininkai prisiimtų sunkią ir

AMSTERDAM, nigs. 19. -

čiams prąnešgpia, kad social-de- 
mokralų suorganizuotos taikos 
demonstracijos Jjiandie įvyko

Saksonijos miestų. Tūkstan
čiai žmonių dalyvavo susirinki
muose.

Pranešama, kad kancleris Her 
tling šiandie pasakė, jog pertrau
ka mūšių yra galima netolimoj 
ateityj ię kad Vokietija sutinka 
svarstyti rytinio fronto klausi
mą.

da buvo. Nėra jokio policijos 
apsigynimo, ar kitokių būdų pa
laikymui tvarkos ir žmonės yra 
atvirai žudomi gatvėse ar apiplė
šiami, kadangi nėra pavojaus 
bausmės.

Ginkluotos bandos veržiasi į 
namus, žudydamos žmones, jų 
jieškojime maisto, pinigų ar dra 
panų. Tuo budu keli pabėgė
liai neteko viso savo turto, net 
savo drapanų.

True translation filetf <rth the post- 
inastei* at Chicago, Sepl. 21, 1918 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bombardavę Suv.. Valstijų 
uostus; viešpataujanti pani

ka, meluoja vokiečiai.
NEW YORK, rūgs. 19. — 

(tautas čia numeris Cologne Ga- 
zette sako:

“Rugp. 15 d. Amerikos uostai 
\Vilmington, N. ('.. ir (Lbarles- 
town buvę bombarduoti kelių 
vokieči ųsubmarinų. Bostonas, 
Providence, Nevv York. Philadek

Belaisviai, sakoma, buvo ati
duoti k on trak toriams Mažojoj

vinis apsieinama kuoblogiausiai 
ir lakstančiai jų mirė nuo karšt-

i

ORAS
Turkų frontas liko sulaužytas. --------

Anglų kavalerija dabar eina už- Giedra ir šilčiau šiandie ir ry- 
pakalyj vyriausių turkų pozicijų, to.

mi grynai negatyvę (priešingą) 
politiką savo pasielgimuose su 
Austrijos pasiūlymais, bet ji ra
gina talkininkus paklausti savo 
oponentus apie jų generalius ir 
ypatingus karės tikslus, kurie 
niekad nebuvo apibrėžti, tuo už
dedant ant darbininkų klesos at
sakomybę pasirinkimo tarp pa
siūlytų išrišimų.

Komitetas tečiaus sako:
“Apibrėžiant savo karės tiks

lus kartu su Suv. Valstijomis, 
tuo pačiu rupe&lingurnu ir aišku
mu talkininkų valdžios duos pa-

Rusijoje

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Dabar caro motina sudegin

ta.

tonas yra pasiekiami submarinų 
kanuolių ir visi tie miestai prašo 
valdžios karinių laivų apgynimo,

“Kad išvengus panikos valdžia 
turi išpildyti jų reikalavimus. 
Tečiaus sulaikyti Amerikos pa
kraščiuose laivai negali būt var
tojami Europoj.”

4

Truc translation filed with the post- 
n.aster at Chicago, Sept. 21, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Bolševikai sumušti šiaurėje.

LONDONAS, rūgs. 20. O- 
ficialis pranešimas apie veikimą 
šiaurinėj Rusijoj sako:

“Ant Dvinos didžiausi priešo
“Murmansko fronte buvo ke

letas susirėmimų tarp karelic- 
ir priešo pa trolių, kurie perė jo 
Karelijos rubežių iš Finlandijos. 
Visur laimėjo kareliečiai.

“Smarkiame sumušime ties 
Uchtinskaja vokiečių vadovau
jamos priešo spėkos aplaikė dide 
lių nuostolių ir buvo vejamos
betvarkiame psailraukime. Tuk- draudė mieste viešus

LONDONAS, rūgs. 19. - Pa
sak pasiekusios Londoną žinios, 
buvusi Rusijos našlė carienė, 
3 princeses ir 2 didžiosios kuni
gaikštytės liko sudegintos apie 
mėnuo po sušaudymui Rusijos 
caro. Pradėta tyrinėjimas. Mo- 
terjs belaisvės buvę izoliuotame 
kaime, kur bolševikai užpuolę 
namą. Moterįs užsibarikadavo 
duris ir visos žuvo.

švedų karaliaus sūnūs mirė
STOCKH.OLM, rūgs. 20. — 

Šiandie nuo plaučių uždegimo, 
kuris išsivystė i ispaniškos infhir 
enzos, mirė princas Eric, Vest- 
manlano kunigaikštis, jauniau
sias sūnus karaliaus Gustaf^Jis 
buvo 29 metų amžiaus.

Sustabdė viešus šokius.

Slaugytoja sudegino 65 vai
kus.

MONTREAL. - - Vos. 14 d. 
Grey vienuolyno buvo gaisras, 
kuriame žuvo 65 vaikai. Dabar, 
prižiūrėtoja Berthe Court man-? 
che, kuri sakoma, serganti perk 
odine gaisro manija, prisipažinę 
padegusi namą. Ji areštuota. *

KENOSHA, Wis. — Kenoshos 
sveikatos taryba taip išsigando 

i ispaniškos influenzos,

MEMPH1S, Tenn. — Čia buvo 
sustreikavę 300 viešųjų mokyklų 
mokytojų. Reikalavo pakėlimo

kad už- algos. Streikas užsibaigė paža-t 
šokius. dėjus pasirūpinti pakelti alga

f



NAUJIENOS, Chicago, III. H? rųrw »r-
— ĮjjesHaa*"‘*‘Rne8»".>"RBBĮĮgįe»ggB

O AHA Parduota j 
ujUUU vieną m etą 
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —

M. r. iMTUimTi/

| kurias kiekvie
na moteris be 
mergina būti

| nai privalo ži-

žinomas l)r. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuoinus 

I jų jsjgyk. Kai
na 25e. Adres.:

M. G VALASKAS
37!b5 Kensington Avė., Chicago, III.

CHICAGO MIDLAND 
UNIVERS1TY 

Dieninės ir Va
karinės l.aw A 
High School kle
sos. 22 metų pa
sisekimas. 2,000 

baigusių mokslą. 
Kursai priveda 

prie J.L.B. priė
mimo j “B a r”

LAW
SCHOOL
▼i»o>e Valstijose.

Mokinusieji legalius mokslus kole
gijoj arba prie advokato, ima augs- 
tesnj stovf.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas klesas 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs 
23. Del kataliogo adresuokite:

ChanceHor J. J. TOBIAS, 
53 W. Jaekson Blvd., Chicago.

Tel. Wabash 5593-. -

Skaitytoju Balsai
Į Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Margos Mintis.
Gyvename didelių visuomenės 

perversmų momentu. Pasaulyj 
šiandie dedasi dalykų, kurie ki

tados išrodė negulimi. Kas tuo
met žmonėms rodėsi esant lik 
svajone, šiandie stojosi realiu 
faktu, tikrenybe. Pasaulis sku
biais žingsniais eina link naujo

Visur keitimąsi, pasiskirsty
mas, naujos formos.

Vieni žmonės išgąstingai žiu
ri į tą neišvengiamą prisiartinan
ti rytoji’, kili inslHiktiviai jo lau
kia. Ir ginčijasi, barasi, nesusi
taiko.
K .

Kur eisi, kur tik žvelgsi vi
sur vicHas ir tas pats.

“Tasvpats” ir pas niuo, lietu
vius socialistus Amerikoj. Ir 
mumyse nuojautų didysis nera
mumo pulsas. Ir mes ginčija
mės, baramės ir nesusitaikome.

Bet kur nors, kas nors vienija 
savo spėkas ir rengiasi užpult 
mus visus: “geruosius” ir blo
guosius”. Tas “kas nors laukia 
lik patogios valandos. Laukia

Prakalbos su Paveikslais
Kalbės M. N. Mockus

Šiadię, Rugsėjo 2Imą d., 1918
NORTH SIDĖJ, VIEŠOJO KNYGYNO SVETAIN.

1822 Wabansia Avenue

Panedėlyje, Rugsėjo 23čią, 1918
' ' BRIGHTON PARK AP1ELINKĖJE

3925 S. Kedzie avė. ir 39th Place

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatAi.

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslu ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMU ETAS.

MILŽINIŠKAS

Piknikas
Rengia Draugystė Kryvų Kryvaičią 

Nedalioje, Rugsėjo 22 d., 1918 
G. M. CHERNAUCKO DARŽE 

LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 25c porai.

Kviečia visus KOMITETAS.

VAKARAS
SU PRAKALBOMIS

RengiaS. L- A. 208ta MOTERŲ KUOPA 
NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPT.) 22 d., 1918 m.

MILDOS SVETAINĖJ ant antrų lubų.
Pradžia 7 v. vak. širdingai kviečia visus SLA. 208-ta motery kp.

Bus kalbėtoja, atkeliavusi iš rylų — gerb. Ona Gilbaitienė. 
. Apart to bus gražus muzikalia programas su šokiais ir užkandžiais 

L- - , , ------------------------------- - ' i.-, iii Ui'ii.i' iii I .... a.... I

Draugiškas Vakarėlis
su puikiu programų rengia

LIETUVIŲ VYRŲ SOCIALISTŲ CHORAS

Nedalioje, Rugsčjo-Septeniber "22, 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

1822 \Vabmisia Avęi.iie

ir vis stiprina savo juodąsias spė
kas. ' j

“Kur nors” ta juodoji spėka 
jau susisuko sau lizdą ir “inl’or- 
muoj/i” apie mus...

Ko jie nori, kur link eina ži
nomi* visi. Žinome, o betgi, kaip 
ant keršio, dar aršiau ėda mes! 
P.damės ir norimi* sugriauti vis
ką, ką iki šiol pastatėme sun
kiu ir ilgu darbu. Pasidarėme 
anais atkakliais užsispyrėliais, 
ignorantais. Niekas mums ne
begera, ir nieko nenorime ar ne
pajėgiami* pastatyti.

įstaigos, kuriu {kūrimui reikė
jo pridėti daug triūso ir laiko, 
mums pasidarė nebegeromis. Iš-

šaukiame. Išgriaut, ir leist, kad 
ten susisuktų naują lizdą juodo
ji spėka bendras “gerųjų” ir

410 keta susilaukti naujo kasdie-

kaip ir jie palįs, lik be kryžiaus 
ir sutono...

šlaukile. Jūsų vienminčiai ten, 
rytuose, pataria darbininkams 
skaityt anglų kapitalistų didlu
pius. Džiaugkitės, susilauksite 
tokio pat lietuviško kapitaliste 
tokajaus.

Bet ar nuo to jums bus svei
kiau? Pasakykite, kartą ant vi
sados, ar tatai lietuvių darbinin
kų minioms neš palaimą, ar pra
gaištį?

Mums reikia vieno bendro fro
nto, tvirto fronto, kad atlaikius 
visas juodųjų atakas^ Pirma 
žiūrėkime deramai apsidirbti su 
priešu. Mūšų naminiai reikalai 
tik tokiais ir privalo likti. Minia

tojų, kurie šokinėtų prieš ją ir

skalbinius...

yrai, nors kartą jus supras-

—Saulius.

AR PASIRENGI lįt LAUKI?

Pirmose Liepos dienose mu
sų vyrai iš už-jurio atsišaukė 
į mus: “Mes esame pasirengę 
ir laukiame.”

Dabar, kuomet raumenų ir 
sąnarių reumatizmo ir neural
gijos sezonas ateina, ar tu ir ga-

it’ lauki?

luri Trinerio Linimentą savo 
namuose, nes seni kankintojai

Trinerio Linimenlas neturi 
sau lygaus išsinarinimuose, ni- 
kstelėjimuose .tinimuose ir lt. 
Kaina 35 centai ir 65c. aptieko
se, per krasą 15 ir 75 centai.

Jeigu tavo viduriai yra betva
rkėje, tavo nervai nusilpnėję, 
tai v; r tok 'trinerio Amerikoniš
kojo kartaus vyno .Eliksirą, ku
ris piigtdbės tavo viduriams vi
rškinime, atitaisys alki ir suža-

Jis išvalys žarnas be skaus
ti i rvra labai gardus. Visose

aptiekose $1.10.

1333 -1313 S. Ashland Avi 
Chicago, III.

(Apgarsinimas.)

1)
Programas bus sekantis:

2) Pirmyn Choras
S) Sncialislų 138 kp. Choras, Cicero, III.
I) Solo anl pijuno p. Viščiuliulė

Lietuvių Socialistų. Kvartetas
Daina solo prihiriaiil anl pijami, išpihhs p-lės Jasinskiulės
Daina, pritariant smuiku ir pijanti,.........
b'slra
Kalba
Visi vielos lietuviai kviečiami alsilan’c, Ii į šį pulką vakarėli.
Laisva orchestra grieš iki vėlyvos nakties. KOMITETAS

išpildys pdė Rugiutė ir jos brolis

“LIETUVOS ŪKININKO” DRAUGIJOS 
12 Metų Gyvavimo 

VAKARAS 
įvyks

Ned.. 22 Rugsčjo-Sept, 1918
M. MELDAžIO SVETAINĖJ, 2242-44 W. 23rd PI.

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

Trtio Iranslalion filed wilh Ihe post- 
masler at Chicago, III., .Itily 19 1918 
lis i’eųuired l»y thc net <»t ()<-t. G, 1917.

Giminės ar pažįstami vyru, 
tarnaujančiu Suvienytųjų Val
stijų kariumenėj, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresą sužinot kariu
omenes valilybtTje, paklausus ten 
laiškeliu. Paklausimas reikia a- 
dresudt šitaip: The Adjutant Ge
neral of thč Army, VVashing- 
ton, I). C.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cenl-

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvo, kaip tai nurody
ta įsteigiamojo rezoliucijoje.

Fondo galt boti išmokami dvie
jų trečdalių’A.L.D. Tirybos cen
tro komiteto narių hutarimu.

4. Lietuvos Laistės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liue
su noru sutiks užsidėti.

džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamą balių ir kitokių pramogų 
ir ima exlra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas

naudai.

Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
D. Tarybos skyriai ir visos drau- 
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
'Karybos centro komitetui.

SpauzdiiiUis įgaliojimus, kvi
tas, slnnipns ir kitas popieras

T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komi lėto.

milotas paskiria aukų ir mokės

jhnai turi bu Ii su vielinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa | 
rašais.

8. A.L.D. T. skyrių vieliniai j 
komitetai ir draugijos surinktas

mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. llalsted str., Chi
cago, UI.

Kl. Jurgelionis,

Vice-Pirmininkas.

ORKESTRĄ-BENąĮ
l’-utipina visokiems I 

LtoA rcilcdam^
J? J. SALAKAS
m MII So 191 h (’ourt 

Cicero. UI. 
v* Tol. Cicero 2316

N. StilHonienė

Durįg atsidarys 5:30 vai. vak. Programų pradžia lygiai G.

Inžanga 30 ir 55c ypatai.
? Bus labai žingeidus vakaro programas. Kalbės .1. L Bagdžiunas, 

t niversal Stale Rankos Iždininkas, B. K. Balulis, “Lietuvos” redakto
rius. Taipgi bus muzika, dainos, dcklvmacijos ir Stepukas su pilnu 
maišu juokų.

Ir taipgi bus duodamos dovftnos Draugijos nariams išbuvusiems 
12 melų šioj draugijoje ir nečmtisiems jokios pašelpos.

Po Programų! — šokiai IKI VALYVOS NAKTIES.
Kviečia visus atsilankyti DR-.IOS “LIETUVOS ŪKININKAS“.

Draugiška Vakarienė
Su programų

SIBATOJE, RUGSĖJO (SEI
MILDOS SVETAINĖJE

Laiko vakarienes linksmins publiką plačiai chicagiečiams 
žinomi L. S. Vyru Kvartetas.l’klveriai, drg. Stilsoniene ir ki
li. Po programų žaismės vadovaujant J. ( Liveriui, ir šo
kiai prie geros muzikos. Gerbiama publika, kviečiama atsi
lankyti k uoskai II ingiu ilsiai. KOMITETAS.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vi.eiiintčlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtų Lietuvišką Bankų, 
kur via gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigua.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkals, Ketvergius ir Suląilomis iki 9 vnlamtu vakare.
Pmiedėliais, Seredomis ir l’ėtnyčiomi.s iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIL'S C. BRENZA, Kasierius
KROTKAS, Vicc-Pirm. VINCAS B1GELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GITSTAR
KROTKAS ST. SZYMK1EWICZ

ANT. ENZBIG1EL
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JO.VAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

J. Grušo Orkestrą
Geriausia Orkestrą Chicagoje ir jos 

apielinkčje t

3147 S. Halsted St.,
Tel. Drover 8674

Chicago.

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

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

JUOZAPAS F. BUDRIU, 
.3343 S. llalsted st.-----------Tel. Drover 8167------------ Chicago, III.

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, priima apdraudimų 
nuo nelaimingą atsitikimų, Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausių advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 \. Iloyne Avė., Chicago. 

Tel. Hmnboldl 8360.

Miid teatras
\ o dėvi linus Permaina.

PancdcI? j keiverg'* ir SubaloJ 
.'iriai.s I ifc. Balkonas

Prie <;ų lonnl uriskaitotna ir
’<• »r 2«- KHlivkna

I IHDK’.J AK” KASDIEN

Skaitvkite ir Platinkite • 
“NAUJIENAS”

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
pa tarnavimu i.

P. BALTKANAS
616 W. 31sl Str., Chicago, UI.

Phone Boulcvard 7351

Pranešimas
Agentams ir Prakalbų Rengėjams.

Nuo laiko, kuomet Butkaus Spau
stuvė likosi perkelia iš Detroit j 
CHICAGO, aš likausi jos atstovu. 
Pulkus važiuodaiųas j mokyklų slu- 
clijuot augštesnius mokslus, pavedė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir įnirdavo! taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

Kas padarė Dievus? .............. 25c
Pasikalbėjimas Velnio su Die

vu ................................................. 25c
Perkupėiams:

(» egzemp. už .......................... $1.00
40 egzemp. už ...................... $5.00
100 egzemp. už .................. $10.00
Atsišaukite luojaus, dabar v ra ge

ra proga knygas platinti, ha jų ma
žai kas jau užGima išleidimu, ypa
tingai tokias knygas su paveikslais. 
Adresas:

S. Misiūnas.
149 E. 1071h ’Slrcet, Chicago III.

Tel. Armitafe 65M

AKUŠERĖ
A. M. KAIRIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir fiialp Įvairio
je moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus nerti
nėms bei nioterima.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

................. ■■■■■.............

PAUDO
DARBAI

gražiai
atliekami

/

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Raumatiznus Sausgėla.
i Nesiknnkykite savęs skaus- 
X mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
I —raumenų sukimu; nes skau- 
K dėjimai naikina kūno gyvybę 
f ir dažnai ant patalo paguldo. 
| CAPSICO COMPOUND mo- 
i stis lengvai prašalina viršml- 
| nėtas ligas; mums šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka- 
| vones pasveikę. Kaina 25c, 
F per pačių 28e.

Justici Kulis /
| 3259 S. Halsted SI., Chlcaga. III. 
Į Knyga :“ŠALTIN1S SVEIKA- 
I TOS”, augalais gydyties, kai- 
* na 50c.

Tol Pullnmn 342
D i*. D. J. Bagočius, M. D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS

10711 So. Michigan Are. 
Roseland, TU.
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Penki Daiktai
Iš Kewanee

L. D. L. D. reikalais.

Panedčlyj, Utarninkc, Seredoje ir Ketverge.

Ir Kevvanėj gyvuoja LietuviųPaskučiausi
1) Geros, gvaranhioto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis durbns;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas:
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
5) Gauti suvo pinigų vertę.
Jei Tamsiu pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės liktai pas:

A. MAl’SNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: Aš užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materijų
taipgi kaip vietiniu, taip ir užsieniniu sampeliii. ir kiekvienas galt 
paisirinkl i 'Sim tinkunui <lv:i|>an>). Mano viriu tinusi at<l:iea «»no X ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto, Reikalui esant aš galiu-.
pribūti į jusi) namus ar ofisų.

The Wiersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigan Avenue
Baportas prieš pradedant biznį ant Rūgščio 3, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Account* of Stale of Illinois.

turtas ATSAKOM YBP.S

Paskolos ir diskaunlai *810,391.10 
S. V. Bondsai ir ('erlil*. 260J>03.60 
Munir. ir Korp. Bonds. 293,426.08 
Ovcrdraftai 925.81
Rakandai ir fikieriai 2,681.89 
Grynais ir iš kily bankų 

priklausančiai 218,761.76

Capital stoek sumokėta $200,000.00
Perviršio fondas . • 10,000.00

Depozitai . ■ 1.121,238.1.»
Neišmokėti dividendai . 3/.u0 
Rezervuoti taksoms ir In

te. -ėst . • 2,500.00

Visas turtas . *1,646,693.21 Viso atsakomybės $1.616,693.24

Oficieriai
ASA \VIERSEMA. Prezidentas NICHOI AS \V. WJERSEMA, Kas.
GEORGE DALENRERG. Vic-prez.EREDER1CK .1. \V1ERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. 11. Brandt, Theophilius S< hmidl. Asą \Viersema, Nieholąs \V. 
\Viersema, Hcnnan L.-Barnus, George paleiiberg, (.altines Dcilaan,

Erederlck J. \Viersema. lūhvard \V. Thomas. 

Reumatismo Worm’o 
Reumatiško ir Abešno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai L /.tikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas 

per .Išdirbtos ir Užtikrintos tik

CARL F. W0RM
3100 SOUTH HALSTED STREltT, CHICAGO, ILLINOIS

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison »t. 122$ So. LeavHt St
Suite 600-612 Kampas 22 n d pi.

Valandom: 10 iki 12 ryto Valandos: G Iki S vakaro
Pbone Haymarket 2563 Pbon» CanaJ 462®

Nedėldienials ilk patai sutarti
Rezidencijos Telcphunv Albsuj >S44

REIKIA AGENTĘ, kiekviename mieste Suv.
Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par-

tojaina raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumų! I) Telefono įima allabe- 

5(M) vardų, atidaromas kaip 
nematoma spremlžina. 2) 

melams kartos kalendorius 2 spalvų. 
DKasdieninis 

...... {—365). .')) Paišelio laikytojas, 
padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 

•olių ilgio—sveria I svarų, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 į dienų, l iktai vi< mis pavidalas siunčia
ma agentams. Užmokama kaip atsiimalr. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas:
TELEEO-MANUFACTUREK, 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

tiškai surašyki
r,. * • p. j knygutė, užsidaro
I ClClO=l)CSk Dviems

3) Pasižymėjimams lapeliai HM) lapų dėl atsiminimo, 
lakštas kalendorius dėl kiekvienos dienos (
6) Volelis dėl šaukimo telefonu — |

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.
Prisiųsk 20c dabar

Merkite netikusius gyduoles! Jeigu tu
rit dusulį, icmn.itizmų, neuralgijų, parali- 
žus, iht\ iškurna, slogas, bronchitį, silpnu
mų pečių, silpnumų, užkietėjimų ir daugy
bę kilu ligų, arba skausmų bilų kur. Pri- 
siųskile 26c dėl vyriško diržo arba 30c dėl 
moteriško diržo, idant pagelbėt užmokėti 
prisiunlimo kaštus. In kelias valandas 
mano stebėtinas diržas rasis jūsų pačte.
l zmokekil rankpinigių $3.98. t zsideKHt 
tuojaus ir nešioki! kasdien pagal nuroily 
mus per du mėnesiu, lada tratikije 60 die 

nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite 
Igal. <> aš sugrąžinsiu jūsų $3.98 

užganėdinimas. Ad
0WENS, Dept. 55-E 

New York.

nų jei 
diržų
Neįeik laukti, pilu 
restiokile taip: A. I 
152 W. II Street

j Chicagos Specialistas
(lydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 
Privatiškas Negales.

__ _k 35 So. Dearborn St. kampas Monro®,Ar D U DACC CHICAGO, ILLINOISI Ui® D® It|« IIVvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok

I elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki L Taipgi Panedė- 

Ilyj, Seredoje, PėtnyČioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valanda
Ml ■■■ ■■■■m ■■■ MM ■■ ■■ ■■ SM HM M MV MM ■■

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų. Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

$003-3039 8. Halated 8t, . Chicago, 111.

jos kuopti, l ik kituose miestuo
se į LDLD., rodos, yra susispie
tę visi protaujuidjs darbininkai. 
Pas mus to nėra. Musų 36 kuo
pelėj viso priklauso apie 20 na
riu. Kaine visa to priežastis, 
kad vietos liet, darbininkai taip) 
pjilvi»j4vi» stojA į Aitq i>i»udiI 

organizacija? Gal būt truputį

<ad nepasirūpino linkainai supn-

Liet. Darbinijfkų Literatūros 
Draugijos vyriausias liksiąs yra 
išleidinėti geras darbininkiško 
turinio knygas. Iki šiol ji spėjo 
išleisti tris tikimai gerus veikalus: 
“Kare Ko Delea?”, “Jono Biliūno

dys lietuvių darbininkų mi
nioms. Jisai yra parašytas žino
mojo Amerikos Socialistų veikė
jo, <1. Morris I l.ill<|uit<K Todėl 
kiekvienas susipratęs darbiniu-

i Rietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija šičia. Kcvvanėj, 
Į 36-lą kuopų.

Iki šiol LDLD spėjo išbujol į 
stiprių organizacijų, turinčių virš 
keturis tūkstančius narių Tatai 
ir Kcsvanės lietuviai ne privalo 
atsilikti nuo kitų kolonijų lietu
vių. bet urmu dėties prie vieti
nės kuopos, lai yra didelis pa

Į pora metu ūm iai išmokėjo vos 
pusantro dolerio? o knygii gaus
už tris dolerius. ‘ J ‘

Todėl kvhdiu vietos lietuvį is 
prisirašyti i vielinę 36 Jų LDL b 
kuopų. Sekamas kuopos susi

.     r-T" 7-T TtrrfT- U— 
l'i'ui. Iranskition filed with the post 
masler. n t U.bicago, Si pi 21. 19|8 
•s reųuircd by the act of Oct. 6, 191
SUKRAGISTeS sudegina 
WILSONO ATSAKYMĄ.

Moterįs išsiprašo audencijos, 
paskui sudegina jo žodžius

Washington, 1). C., rūgs. I( 
Grupė demokračių šian

VVilsonų ir prašė jo pavartoti sa

balsuotų už tedera!) lygaus bal 
savimo pataisymų prieš 
čio rinkimus.

Pasak p-nios Minnie 
Cunninghani iš Texas,

uote, širdingai prijaučiu jums

kuoanksčiausiai.

mimos, 
?s pas

namį, sudegino prezidento duo
ti). įpins atsakymų.

Miss Lucy Branhanl iš Bulli- 
moiles laikydama pirštuose dė

Mes paimame šiluos tuščius

snoms .
mastei' ai Chicago, Sept. 21, 1918

KUPONAS
Nebo Cigaretai su šiuo 
Kuponu Panedėlyj ir 
Utarninkc — 9c pilk. 

(Nedaugiau 5)

m

11 HALSTED. 20™ ST’S 
M 9l canalport avė

- ---------------------------------—--------M

Reikalingu lietuvių 
pardavėjų vyrų ir ino-i 
(erų gerų mokestis — 
Prityrimas nereikalin
gus.

L—.—. . . . . . . . . . . . . . . j

M. G. Valasko Laidos
APYSAKOS

vasiški Vadovai ir Parmazonai arba 
Baisumas Dievo Rūstybes

gyvules Meilė,
DRAMOS

.15

.10 

.10 

.15 
f > ”

Milžiniškas Supirkimas šešių Vagonų Puikių Rakandų, Nupirktų prieš Aštuonis 
, Mėnesius Padarys šį ,

Rekordus Sumušantis Rakandu Išpardavimas 
Vienus iA į/.viniausių rukumlti supirkimu per keletu metų. Mes pnrtlttosi me šiuos puikius rakundus taip 
pigiai knd tas beveik apsimokės įums pcrmebliuoli i.šnaujo Jūsų visi, narni). Tai yra geriausia rijšis ra- 
kandų kiekvienas kinis gali pridėti keletą šmoli.ii savo visų namų ir nenori pasinaudoti šiųjų proga 
nepiipi'ivdo pasiulyiuo, gijilėsitės per ateinančius kc-lelą melų.
Mes nežinome kuomVl mes vėl galėsime kada nors pnrduoli rakandus už taip pigias kainas, gal Imi ki
lų melų, bet mes negalime permatyti dabar, mes paraginami' jus atsilankyti į šį išpardavimų.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

i

i
7-šmotų valgomojo kambario setas— 
Colonial piešinys, stalas padarytas 
likto ąžuolo. masyve bačka, didelė 
platforma: tokios pal spalvos ir krė
slai, aukštu užpakaliu, sėdynes lik 
ros skuros, viskas liktai 
už ............................................

$3 •>0c

Ši Colonial stailės 
komoda, turi ketu
ris didelius stal
čius, gerai padary
tus iš kielmedžio; 
royal pjaustyto me
džio, didelis vei
drodis lik- $4Q75 
lai už .... Iv

$2 įmokėti, 50c 
savaitėje.

Sutaupyk $10 už
ijilo i H!1

DAINOS
Apgailestavimo Raišai

*32*’
savaitėje.

Giesmės- -
Vabalnikenų Dainos
Slėki Malonės arba MajuvkaSVEIKATA
Mokslas, Sveikata iT Kultūra
Teisingos Paslaptįs

VISOKIOS KNYGOS
Krikščionybė ir Soči j ui i z man
Bukite Tobuli
Kultūriški Piešiniai
Vadas Prie Moterystės
\ adovns, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos-ir angliškos kalbų
Morališkas Kabalas arba Burtų

Seklyčios setai artistiško piešinio, ųžuolo, mahogany arba riešu

čio medžio, apmušta geriausios rųšies skūra, geriausias 
darbas, $125 vertė, šia savaite .....................->....................

Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. Perkupčiams 
didelis nuošimtis. Katalogai

M. (i. VALASKAS
ensingtoa Avė. Chicago, III

3-šmotų misinginė lova.

Masyvč, 2 colių nuolati

niai pastovai, stori įbru

kai, gvaranluoli sprlng- 

sai, veiloko viršų matra

cai, geri į pi lai, 

$3 įmokėti, 50c savaitėje

Papili ‘^1ewart Combi- 
I bu Ų nation anglių ir 

gaso pečius, 2 —• 
in 1 , —r. pečius, 
ganėtinas pečius 
dėl anglių ir ide- 
alis pečius gesti i, 
viskas 
viename vv 
Lengvi išmokėji

mai.' I
Musų pagarsėjęs 
Queen Base Bur- 
nei- pat prisi
pila, didelis ug
niai killilas, du- 
belli grotai, du- 
belli linkiai ir 
|T.i ši.

Lengvi išmokė
jimai.

Wtn. & Mary valgomojo kam
bario stalas; tikro ųžuolo Ja- 
cobin nudirbtas; didelis vir
šus, storos tekintos pakojos 
išplečiamas iki 6 pč- $<flQ50 
dų ................  !□

$2 įmokėjus, 50c savaitėje.

Seklyčios supamasis 
krėslas, tvirtas, gerai 
padarytas, visas ap
muštas su Spanisli Ro- 
yal skūra, lik- *^97 
tai po .......... "t

lapkri

Tishe

JOSEPH YUSHKEWITZ 
uvis Nolarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
ius. Išjieško ir iško-
iCKUioja visokias ne- 
atgannamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Ilalsled Str.

Illinois

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6318 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

yJįkl/IGTOR Grafafonai 
ir Lietuviški Ra- 

kordai. $10 Ii 
aukščiau. 

Roseland 
■■giliai • ^USIC 

, Shop
11416$. Michigan Ate., Chicago, III.

Tolrphone Pullman 947

Nauji, neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 915 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pmiuh^ 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovri 
kotai, vertfis nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3-00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėbomK ir v« 
karais.

8. G O R D O N 
1411 S. Hahted 8t- Chlcag-r 11L

Dideli šiltai kū
renanti pečiai 
taipgi Penninsti- 
lar arba Stew- 
arl darbo, geros 
n'nefos

Lengvi ištnokė- 
jim ai.

Valgomojo kam
bario krėslai.

Ainio, ųŽUOlo nu
smilkytai nudir
bta, gera skuros 
sėdynė, $*I9(I 
už ... ... w

Valgo mojo kamba- 
aiiKŠto 

užpakaliu, medinės 
leidos sėdynės, įvi
rtai padaryta iš 
kivio medžio, gra
žiai nudirb- Q’7C 
la, kiekvienasw K

Maišiu laimėsite kūrę—taupykite jį!

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų imstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ii už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

B< l kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimar 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas sa 
vaitė po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radūjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsititnmais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8992 
t‘aulina Tel. AVėstcrn 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Loiuh Avė. Ir 1115-17 
So. Taulina St.. arti 12th

LIETUVIŠKA AUTOMdBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame suhižusius. Darbų atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kįreipkitčs pas: ADAM WIDZES, 
Telf. Plovei- 2186. ________ 3222 S. Halsted St.. Chicmm. UI

VIENATINIS KKGWTRUOTAS RUSAS APTIEKOKIUS ANT BR1DGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUG1EMS

M Akiniai aukso rėmuose nuo 53.00 Ir t>u- 
glčinu. Sidabro rėmuose nuo 51.00 ir 
nugšėimi. l'ritaikonio akiniu.- uZdyką. 
Atminkit: Galvos Kuiiėjiiuaa, nervišku- 
nms, ūkių skaudėjimas, užvilkimai ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyka, jei petšti ar 
skauda akis. .Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs silp
sta, netę.ik ilgiau, o jieškok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma li
kimai uždykų. Atmink, kad mes kui
nam gvaranluojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkani.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pus mane. Aft buvau ap. 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. As duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

K. G. Trainis & Col
ll . ■ ,

Perka, parduoda ir maino 
namus, lotus ir l’armas

INŠIURINA TURTĄ 
nuo ugnies ir vagių 

GABUS ADVOKATAS 
! ofise vediniui visokių reikalų, 

visuose teismuose.

j NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius t 

dokiimcnlus ir popieras.
i 751 W. 31 St., arti Halsted St< 

Tel. Boulevard 6399.

| Paskolos $30 iki $300. |

• Legale rata 3>/j7< menesyje.

I
 Vyrui ar moteriai, dirbančiai ■ 

ar užlaikančiai namų.
Ant rakandų, piano, viclro- 

los, sankrovos fixtures, veži- |

I
my, automobilių, Liberty _ 
Bonds ir Insurance Policies, 
Skoliname Stockyard’ų, šapos ■ 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, "

■ klerkam ir ti. - ■

sniulk meniškai išaiški nslme. 
Atdara titarninkais, ketvertais 
ir subatomis iki 8 va!, vakare.' 
P:inedaliais seredomis ir pėt-.
nyčicinis iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY.
I’bos. I'. Kersvin, Mgr.

1617 So. Halsfed Street 
Po- valstijos priežiūra.

Tbl. Drover 2116. 2-ras augalas

Tcl. Drovcr 6369

P. CONRAD
Fotografisns.

Mes traukiama

» mis ir vakarais.
Jaunavedžiams 

duodame kuopai 
klausias dova
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Hahted 
St., šule Mildos 
teatro.

CICERO, ILL
Naujienų” Skaityto 

jų Domai.

Pi silraukus “N;mjienų" ngciiliii J. 
Miliuliui, jo vietą užėmė A. Rudins- 
L.is. Dabar Naujienų stotis bus 
14)9 So. 49th avė. Taipgi galima 
gauti ir šiose vielose: senojoj vie
lų. 1137 S. 49 CL, pas siuvėjų J. Ba- 
bieių, 1339 So. 50th avė.

)ab;iilinis Nauienų agentas
A. Riidinskaš, 

I9lh avė., Cicero, HL

Pramogai ir laiko praleidi-
I 109 So.

SAPNININKĄ
mis, koki lik žmonėms pri-

Kaina: su apdarais 75c.; be 
ipdarų, 50c.
Gaunamas “NAl’JIENU”
Knygyne, 1<SI() S. Ilalsled

IMPERFECT IN OR1GIMAL



NAUJIENOS. Htiduro, n
*BS

Subata, Rugsėjo 21, 1918.

HIOlgMOS 

iKt L17HUANIAN DAU.Y N£Wf

PnhlKhrd haily cxcept Sunday by 
n? l.muiaidan News rub. Co^ Ine

184U SO. HAISTED ST.,
GHICAGO, ILLINOIS,

?t hunaay 
’ub- Co.. Ine

Telephnne Canal 1506
N:tiijienos chm kasdien, išskiriant 
niHlčIdirnitis. I.Tidžin Nhnjlenų Ben
drovė, 1810 S. Ilnlslcd SI., Chicaųo 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

Užmaakomoji Kaina:
Chiragoje-- pačiu:

Metams ........ .................
Pusei meto ..,.............

.Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ..........

(^hieagojė—i»er nešiotoju*
Viena kopija..................
Savaitei’...........................

-Mėnesiui .........................
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:
,Metams. .............................
Pysei .meto .........................
Trims mėnesiams ............ .
Oviėm mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ...............

Kanadoj, metams ..................
Visur kjtur užsieniuose

Pinigus reikia siysti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

S5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00 

.. 8.00

Money

RąŠytojų ir korespondentų prašomi* 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o he Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai lr ant vienos popieros pu-1 
ičš, i>e lo paliekant platesnius tar- 
tus tnrp eilučių. Redukcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai ra.Š- 
jai naikinami, arba grąžinami atgal, I 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius I 
♦»a reikalu uja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
Tėšoms apmokėti.

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

Darbininku Universitetas.

Žinojimas, lai galybė.
šito darbininkai niekados ne

turėtų užmiršti. Ir turėdami 
tatai omenėj, jie turi visais 
jiems prieinamais budais siek- 
ties, kad juodaugiau pasimoki- 
nusf juodaugiau mokslo žinių į- 
sigijus, juodaugiau žinojus.

Tą reikalą Naujienas nuola
tos primena lietuvių darbinin
kams. Jos nesykį nurodė ir bu- 
(hv kaip tatai t geriau atsiekus.

čia norime jų domas atkreip
ti dar į vieną įstaigą, kuria jie 
nemaža galėtų pasinaudoti, bent 
Chicagus lietuviai, ypač tie, kur 
jau mažiau-daiigiaii susipažinę 
su anglų kalba. Ta įstaiga, tai 
Uhicagos s<H*ialistų dabar orga
nizuojamas Darbininkų Univer
sitetas.
7 Praeito rugpiuČio mėnesyj, 
iankanties čia žinomam socialis-

giu, buvo pakeltas klausimas a- 
pie įsteigimą tokio universiteto. 
Sumanymas buvo karštai parom 
tas ir socialistų partijos naciona- 
lė konferencija, kuri tuo laiku 
laikė savo posėdžius, priėmė tam 
tikrą rezoliuciją ir paskyrė ko
misiją, Ipid sutaisytų pieną to
kiam Darbininkų Universitetui 
įkurti. (Komitetai! paskirta L.

braiiam Shiplacoli./ beott Aca- 
ring ir Irwirt St. John Tucker). 
Organizavimo darbas, kadangi jį

ganizacijos, socialistų skyriai ir 
moterų sočialisčių lyga, pavyko

giama atidaryti kursai (anglų 
kalbos, literatūros, industrinės 
h’ politinės istorijos, politinės e- 
konomijos, filosofijos, psycholo- 
gijos, parlamentinių teisių, vie
šo kalbėjimo, unijų organizavi
mo, etc.).

Reguliariai kursai bus tuo tar
pu išguldomi Worker’s Institu
te, 1006 Ji. Ashland Avė. Be to, 
Imis atidarytos dar taip vadina
mus universiteto apielinkės įvai
riose miešto dalyse. (Kas norė
tų gaut artimesnių apie tą Dar-

ties organizacinio komiteto ad
resu: 1511 l’nity Building, 127

šitai pranešdami, manome, 
kud atsiras ne vienas vietos lie
tuvių socialistų, kurie, siekda- 
mies geriau pasilavinti, šios dar

užtiksi, kad 
'qUred by me°ict oVoct.*’#.'linl *>»•«•» su«ior8«nhavę bent didės- 

nė pusė dprbininkų — nesusi
pranta mat žmonės!

(Kitaip jmt yra dabar. Red.) 
Reikia unijų darbininkams kasi 
nors'daryli ir su tais, ką uni-

Nes ištiesų: 
unijistai .pądėsiine, apskelbiu Į 
streiką, reikalaudami iš kapita- 

; o čia ateina!
i darbi- 

Pavyzdžiui, į Azorus, j blukų ir pasisiūto dirbti už se- 
algąs. 
jeigu

I True Irnnslnlion filed wilh the poM-1 kloję profesijoje 
niaster at Chicugo, Sept 21,^ 1^918. 1 
as re

šios šalies pirklyba ^u Euro
pa praeitais metais, palyginus ją 
su 191 I metais, pakilo daugiau 
kaip dvigubai. 1914 metais bu
vo išgabenta Europon prekių ver 
les už 2,382 milionu dolerių, o Į joms nepriklauso 
prm itais metais už 4,936 imlio
mis dolerių. Išgabenimas Ame
rikos prekių ir žalios medžiagos I |jsto didesnių algų;
ir į kitas šalis taipjau stipriai pa-Į polkai nesusivienijusių 
didėjo. r
Madeirą, Gibrtdtarą, Islandiją ii | nas arba da 
kitas salas, daiktan paėmus, 
191 I melais exportas siekė L- 
296.900 dol., kuomet praeitais 
metais jis sieke jau daugiau kaip 
10 milionu dolerių. Prekių ir 
žalios medž. gabenimas iš tų 
vielų Amerikon taipjau žymiai 
padidėjęs, bet vis dėlto neliek, 
kaip išgabenimas,

Pirklyba su Kanada, Mexika ir| 
Vakarų Indijomis per pastaruo
sius trejus metus užaugo nuo 
956 milionu dolerių ant beveik 
dviejų miiiardų dolerių vertes. 
Pietų Amerikon 1914 metais iš
leista prekių vertės 367 milionus 
dolerių, praeitais melais gi už 
803 milionus. Į Aziją praeitais 
melais išleista prekių vertės arti 
miliardo dolerių, kuomet pir* 
minu e.vportas ton šalin siekė 100 
milionu dolerių vertės.

pigesnes 
| Streikas bus sulaužytas, 

nen įsiginsi nuo tų neprašytų 
švečių. Kjla iš tos priežasties 
susirėmimui streikininkų su 
streiklaužomis. Dažnai, kitokio 
išėjimo nesant, streikuojan
tiems priseina pavartoti spėka, i 
Bet streiklaužių pusę paprastai 
ima valdžia neva dėlto, kad nė 
vienam žmogui,, girdi .nevalia 
drausti dirbti, kiekvienas turįs 

Suprantama, 
kad ta “laisvė” taip valdžiai! 
brangi tiktai kol reikia perga
lėti streikuojančius; bet krizini 
(pramonijos nupuolimui) atė

jus, jai ne galvoj parūpinti be
darbiams darbą, duoti jiems 
“laisvę dirbti.” Vienok kaip ten 
negalvotų ponų užtarėjai, visgi

'laisvę dirbti”. *

Kam reikalinga 
Unija.

Parašė P. Grigaitis.

lk Ką gali unija?

Matėme, jogei vieną darbinin
ką kapitalistas visuomet nuakė- 
įa. Dabar klausimas: ar susi
dėję Į uniją darbininkai (lan
giaus gal priešinties kapitalisto 
sauvalei, negu kiekvienas sky
rium kovodamas?

Padėkime .bus susivieniję vi
si vienos dirbtuvės darbininkai, 
ir prižadėję stovėti, vienas už 
kilą. Jeigu kurį jų užsimano 
kapitalistas bereikalo išvyti iš 
darbo, užlaikų algą arba blogai 
apsieina, visi draugai, kaip vie
nas žmogus, meta darbą, suu. 
streikuoja. Kas bepaliks kapi
talistui? Ncsugriebs juk ūmu 
laiku tiek naujų darbo rankų, 
kad užkištų visus streikuojan
čių vielas, ypač - jeigu da ta
me laike gerai eina darbai kito
se dirbtuvėse. Turės nuostolį, 
gali ir visai savo ‘biznį” paga
dint. Nes kiti kapitalisto sėb
rai nežiopsos, išvydę, kad jo di
rbtuvės stovi; priveis tavorų (la
ngiaus ir pristatys juos į tas vie
las .kur anas kapitalistas par
davinėdavo savo prekes; pavers 
jam rinkas, 't uomet ir sutvar
kęs iš naujo savo dirbtuvę, ka
pitalistas nebeturės kur 
dirbinių dėti.

’lodėlei gerai einant

streikuojantiems.

streiklaužiams įsiveržti),j dirb
tuvę ir surado visus pienus su
sipratusių darbininkų. Dažnai 
taip esti.

Kitą pusę vertus, streiklaužis 
juk ne iš piktumo eina kenktit 
savo draugams, o tik iš bėdos ir 
nesusipratimo. Prialkę, prisi
kankinę, bežiūrėdami į savo Šei 
mynų vargą Jie puolasi prie 

darbo, by lik vietą atradę, ne
paisydami kokią skriaudą pa-| 
darys
kiek laiko tie streiko ardytojai 
gal pats bus priversti streikuot 
ir ginties nuo tokių-jau streik

laužių; tada jie supras, kaip 
blogas buvo* jų pačių pasielgi
mas. Bet tuo tarpu jie to neži-! 
no. ir tai turi aiškint jiems į li
nijas susidėję darbininkai,—žo
džiu, raštu ir savo pavyzdžiu. 
Unija leidžia laikraščius .ddroj 
susirinkimus .kuri uosna kvie
čia priklausančius ir nepriktau-l 
sančius unijai darbininkus, ir 
įrodinėja, iš kur paeina jų var
gai, kas jų priešai, kaip jie tu
ri (alkyties, kovojant su tais 
priešais.

Susiorganizavę ,darbininkai į- 
pranta skaityt, išmoksta santai
koje gyvent; pratina prie to ir 
neunijistps. Tokiu budu, dar
bi nikų k lesa vis tvirčiaus riša- 
si į didelę armiją, kuri įstoja j 
kovą nebe su pavieniais kapita
listais ,bet su visa jų klesa. Kle- 
sa stoja prieš klesą, proletari-’

savo iš-

praino- 
teišdrį- 

sta kivirčylies su darbininkais, 
jeigu liktai jie tvirtai laikosi iš
vien. J)arbininkai išsigali neti

mus, bet ir jį truputį spustelėti 
priverčia pakelt algas, sutriim-v 
pint darbo dieną arba duoti ki
tą J>okį palengvinimą.

Jau žinia stipresni bus susi
vieniję darbininkai, kada prie 
jų prisidės da ir kitos dirbtuvės, 
kada ant galo susiriša į sąjungą 
visi los pačios profesijos darbi
ninkai; padėsime, visi angliaka
siai įstos į angliakasių uniją, dai 
lydės (slalioriai) — į dailydžių 
uniją, siuvėjai į siuvėjų ir tl. 
Taip susiorganizavus rankpel
niams, kapitalistas netenka be
veik paskutinės vilties, išmetus 
darbininką, gauti jo vieton kitą 
ant keršto unijistams. Darbi
ninkai gali lengvai suvaldyt sa
vo ponus.

Reikia lečiaus pripažint, jo-

guosius) Tai ir gera. Nes ko
kia čia butų didelė nauda, jei
gu darbininkai nugalėtų tiktai 
vieną-kitą didžturtį, o paliktų 
visų ponų Užvestąją tvarką? 
Kol turtai (žeme, dirbtuvės, ke
liai) priklausytų ne visiems žmo 
nėms išvien, bet butų ponų ran
kose, toliai nepasibaigtų darbi
ninkų vdrgavimas. Turėtų tar
nauti kad nevienam, tai kitam 
kapitalistui; pas vieną gal butų 
kiek lengviau ,pas kitą kiek su
nkiau, bet darbininkas vis dėl
to paliktų samdlnikas, ne lais
vas žmogus, neturįs 
šių su turtingaisiais.

Užstos tikra laisvė 
darbininkams tiktai
kai jie turės kuo ir iš ko dirbti, 
turint reikalingus darbo Įran
kius (instrumentus) - kuomet 
visos darbo priemones pereis iš 
ponų rankų į visų žmonių ran
kas.
. Taigi., tikras laisvės kovoto
jas turi eiti ne prieš vieną arba 
antrą žmogystą, bet prieš visus 
šios gadynės valdonus ir prieš 
jųrmeteisipgą tvarką. O šitokia

lygių tei-

ir lygybė 
tuomet,

( Unija rengia darbininkus prie 
I šitos kovos. Todėlci ji yra la
bai naudinga darbinikams.

Belo, ji guli ir kasdieniniuose 
mažesniuose reikaluose patai'-' 
liauti darbininkui. Kiekvienam, 
kurisui įieško darbo, yra svarbu 
žinot, kur jisai lengvinus gau
namas. Vienus žmogus vargiai 
bau tai patirs. Bet unija turė
dama savo sąnarius visoje ša
lyje lengvai sužino, kaip eina

venimą ir už laiminkbsnę darbi
ninkų ateitį.

Niunano tai ir gudrus kapita
listui ir jų bičiuliai ir stengiasi, 
kaip įmanydami ardyt unijas, o 
kur nepujiegia, ten steigia jas 
patįs, bet taip jas veda, kad josi 
visuomet pildo tiktai ponų norą. 
Taip va, Lietuvos kunigai suor
ganizavo darbiuhikų “šve^n. Juo
zapo draugiją” ir tarnaičių “šv. 
Zitos draugiją,” Tose draugijo- 

JeiguĮse ponų bernai mokinu darbi
ninkus paklusnumo ir nųolan-Į 
kūmo ponams, kursto 
streikus ir neSusidėt su 
tingesniais darbininkais, 
kios draugijos, be abejo.

kume streikas ketinamas, ji 
perspėja j ieškančius darbo, kad 
tenai nevažiuotų. Kur darbi
ninkų trūksta, tenai ji nusiun
čia bedarbius. Tokiu budu pa
daro. kad vietomis
daug . prisigrūdę darbo jieško- 
tojų (žinoma, kada visur ne
blogai eina darbai), kurie ga
lėtų numušti* algas draugams.

Nereikia manyt, buk kiekvie- 
I hą kdrtą, kilus nesutikimui tar
pe kapitalisto ir unijos, ji nieko 
daugiaus/neprasiinano, kaip tik
tai streikuoti. Tai mėgsta pri
kaišiot unijoms kapitalistai ir 

[jų užtarytojai: esą unija tyčia 
kursto darbininkus prieš darb
davius, kelia tarpe jų didelę ne
apykantą ir daro streikus, ku
rie trukdo pramoniją. Vienok 
šitokios pasakos yraf visai ne
tinkančios. Kad auga neapyka
nta darbininkų prieš skriaudi
kus ,kas to nežino. Bet kas 
tam kaltas: ar ne patįs kapita
listai, kurie be jokio pasigailė
jimo engia darbinikus? Ilgus 
metus kankinamas darbininkas, 
kad ne šiokiuo tai tokiuo budu 
vis galų-gnle pažįsta savo prie
šus ir ima neapkęst Jeigu tok
sai darbininkas yra neišlavintas 
ir neorganizuotas, tankiausia ji- j 

[kai šoka keršyt savo ponui, 
į Taip Anglijos sodžiaus darbini- 
nkai, iki nebuvo susivieniję, da
žnai degindavo dvarus, užmuš
davo jų savininkus ir plėšdavo 
jų turtą. (Panašiai pasielgia da 
ir dabar rušų mažažemiai, Išba
dėję ūkininkai sU dvarininkais.) 
Šitie nuožmus darbai dėlto pa
siliovė, kaip tiktai darbininkai 
susivienijo į sąjungas, ir sąjun
gos kovodamos kitokiais budais 
litnesė (langiaus naudos darbi* 
ninkams, negu padegimai ir plė 
šiinai. . '

Nėra unijai ne išrokavimo 
pertankiai kelti streikus. Ji su
sideda per ilgus metus kiek tur-

išmin- 
šito- 
labai 

nesti per-Į kenkia darbininkams; todČlei tų
vilkų avies kailyje, kurie apwi- 
metę darbininkų geradėjais jas 
įkuria, reikia saugoties aršinus,I 
kaip pikčiausių nevidonų. Nei 
nuolaidume ir palaikume po
nams, bet “kovoj įgysi tu savo 
teises”.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sent. 21, 1918 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917

Vokietijos Reichstage
Socialistų atstovo Haasė’s kalba 

apie vokiečių politiką.

unija, 
darbai, 
neturės

bininkų mokyklos telkiamais gei iki šitokios darbininkų vie- kova reikalduja pajiegų. visos 
kursais pasinaudos. nybės da toli šaukia: retai, ko- darbinikų klesos.

metus, jeigu streikas nepavyk
tų, kaip paprastai esti, kuomet 
jį pradeda neapgalvoję visų ap
linkybių. Nestreikuos 
kada visur blogai eina 
nestreikuos ji, kuomet
pakaktinai pinigų tam tikslui 

prisirinkus,kuomet didžiuma da
rbininkų to nenorės, kuomet 
matys, kad lengvesniu budu tą 
patį gali išgauti. Pasirodo, uni- 
jistai kur kas atsargesni yra 
streikų kėlime, negu nesusior
ganizavę darbininkai.

Ir kapitalistai, patyrę unijos 
stiprumą, vengia aštresnių susi
kirtimų su ja. Tatai abi pusi 
stengiasi, kiek galėdamos, visus 
ginčius išrišt santaikos keliti. li
nija, tokiu budu, greičiaus su
mažina o ne padidina skaitlių 
“pragaištingų” kapitalistams 
streikų.

Tiesa, pragaištis, kurią pada
ro pramonijai streikai, nėra jau 
taip baisi kaip šaukia kapitali
stai. šioje gadynėje prisieina 
žmonėms kentėti ne tiek dėl tu
rtų stokos, kiek dėl jų pertek
liaus, kursai pagimdo krizius, 
bedarbę, darbininkų badavimą 
kapitalistų bankrotus.. Strei- 
kas-gi sutrikdęs išdirbimą, ap- 
stabdo begalinį turtų augimą, 
susilpnina, ir nustumia tolinus 
tuos nelaimingus krizius.

Trumpai sakant, unija atneš 
didelę naudą darbininkų klesai, 
suvienydama ją išmokydama

I Viename parlamento posėdžių 
sočia .lisdų
socialistų partijos) Atstovas Ha
nse šitaip kalbėjo:

j Tai yra išniekinimas Rusijos 
įstatymų, kurių graibstosi tie, 
kur nori Estus ir Lyvus Vok-jai 
prijungti. Ta tariamoji atstovy
bė, kurią ten prūsų karininkai 
sulipdė, žmonių valio# ir norų 
visai neatstovauja, kaip kad ban
do mus kai-kurie paskubusieji 
organai įtikinti. Lyvai ir estai 
visai nemano .glauslies prie Vo-i 
kietijos -- apie tai tų šalių žmo
nės savo didžiumoj neleidžia nė 
kiek abejoti. , Tos .sulįs, be ma
žiausios abejonės, priklauso Ru
sų valstybės suverenitetui. Kart
kartėmis mus buvo aiškiai už- 
reiškiama, kad buk vokiečių ka
riuomenė pasiųsta į Estus tik, 
kpipo policijos jiega, idant tuo 
tarpu ten tvarką padarytų. Bet 

■ta policijos jiega, kuri ten turinti 
tvarką įsteigti,, yrą nelik šautu
vais apsiginklavus, bet ir anuo
tomis. O tuo pačių ji jau aiš
kiai pasisako kad jos tikslai 
daug toliau siekia, negu iš puškeli 
bimų galėtų rody ties.

Gerbiamieji, nito musų ten į- 
siviešpatavimo padėjimas Ly- 
vuose pasidarė nepakenčiamas—I 
kaip nekartą jau tų šalių žmo
nių masės apreiškė pasauliui. 
Kaip čia, namie, taip tenai siau-Į 
čia karinė diktatūra. Ta šalis! 
traktuojama visai ne kaipo lais
va šalis, bet kaipo paglemžta ša
lis, visai priešingai padarytai 
sutarčiai.

Gerbiamieji, Rygoj padėjimas 
toks, kad jis šaukiasi į dangų at 
monijimo. šimtai į kalėjimus 
sumesta. Kas aršiau, tuose Ka
lėjimuose kaliniai dar budelių 
kankinami lygiai taip, kaip kad 
tamsiausiais viduramžių laikais 
ar aršiausiais kraugeringo carų 
viešpatavimo melais.

Apie Lietuvą man nėra kas 
daug pasakoti. Ten taipjau prie 
varta ir brulališkiausiu budu 
vedama
Liaudis, žmonių masės vaitoja 
prislėgta išnaudojimo ir vergi
nio sistema. Miestuose viešpa
tauja badas, kaime — engėjų 
savavalybe.

Gerbiamieji, taip lai atrodo 
tas. puikiausiomis proklamacijo
mis išgarsintas manųjų tautų iš 
liuosavimas! Paklauskite, mel
džiamieji, lietuvių, ar dar jie ir 
dabar nori bul išliuosuoti. Jei
gu jie mums paskaitys kokių- 
nors nutarimų, kurie tapo pada
ryti vokiečių valdininkų spiria
mi, tai į tokius nutarimus mes ga 
limo tik nusišvilpti.' Tokių pri
tarimų ir nutarimų visados ir

(Nepriklausomosios

gęrmanizmo darbas.

į moliukų, kuriuos kokiu nors bil
du šalyse sugenama daiktan, ga
lima gražiausių paskelbimų, pui 
kiaušių deklaracijų ir užgyrimų 
išgauti, bet į rinitus žmones to
kios deklaracijos jokio įspūdžio 
nedaro.

Visai ypatinga tragedija lo
šiama Finuose. FJnlų, liaudis, 
Savo didžiumoj, niekados neuž- 

| įnirš, kad agentai pnrsišaukė į 
Finus vokiečių kariuomenę į 
finų dalykus įsimaišyti ir kad 
tie agcnthi sukėlė pilietinę ka/ę. 
Vokiečių valdžia, kuri visur ir vi 
sados pasirengus laisvę sutrypti, 

I tuojau ten atsidūrė. Finų bur
žuazija, kuri tik pagalba vokie
čių durtuvų tegali prie vairo iš
silaikyti, savo darbais naikina vi
sa, kas lik toje demokratinėj 
šalyj ląisvesnia apsireiškė ir sten 
gėsi prieš dabartinį režimą. Bet 
ateis valanda tatai gali kiek
vienas politikas • numanyti — 
kada darbininkai ir kaimiečiai 
ims rokundas daryti. Nepadės 
jiems ten nė vokiečių kariuome
nė. Ir koks tada bus tenai žmo
nių upas prieš vokiečius?

Gerbiamieji, Finuose dabar a- 
I reštuota septyniasdešimts Irįs 
tūkstančiai darbininkų. J'arp jn 
yra žmonių, kuriems, pasiduor 
dant, buvo aiškiai prižadėta, jo- 
gei asmeniškai jie bus nepalie
čiami. Nežiūrint to, jie buvo 
kartu su kitais burių būriais su
šaudyti !

Gerbiamieji, dienos spaudoj, 
vięname Helsingforso buržuazi
jos organe buvo štai kas parašy
ta: “Geriau mums — t. y. da
bar viešpataujantiesiems — ma
tyti žūstant dar keletą šimtų tuk 
Staučių gyventojų, ne kad rusai 
ilgiau tarp mus pasiliktų!” 
Svinhulhud dabar sugalvojo, ir 
klastingu budu, militarinei spė
kai spaudžiant, kad ir vieno bal
so didžiuma pervarė nutarimą, 
kad Finuose turi būt įsteigta mo
narchija. Gali bul, kad jie čia- 
pat Berlyne jau ir monarcho as
menį sau išsiderėjo...

Centralinis finų darbininkų ko 
mitetas šį mėnesį išleido štai ko
kį atsišaukimą:

Finų proletariatui tapo išplėš
tos visokios politinės ir žmogaus 
teises. Pavergimas, badas, ligos, 
mirties bausmės — štai koks fi
nų darbininkų klesos likimas, 
kuri jam paskyrė iki beprotybės, 
kraujo ištroškusi dabartinė bal
tosios gvardijos Finlandijos val
džia. Del beprotiško teroro žmo 
nes masėmis sau galą dabosi. 
Finų proletariato vardu mes at
sišaukiame į viso civilizuotojo

žmoniškumo vardu, jie visas sa
vo pajiegas įtemptų, ir padary
tų galą baltąjam terorui Finlan- 
dijoj; kad jie priverstų linų val
džią paliauti tas beprotiškas 
skerdynes, o į tuos, kur užvieš
patavo finus, padarytų Įtakos, 
kad jie liautųsi ilgiau be galo ir 
krašto licję kraują, kadangi toks

bortinis, nugramzdins ją visai į 
prapultį ir taika tuo budu nie
kados nebus atsiekta.”

Gerbiamieji, kada pirmiau ei- 
vilizuotoji žmonija išgirsdavo 
panašų pagclbos šauksmą, tai 
bematant garsai milionais atsi
liepdavo, ir aš tikiuos, kad Vo
kietijos darbininkai dabar, ka
da jie šitokių dalykų patirs, ži
nos, ką jie turi daryti.

Bet taip dedasi ne vienuose fi
nuose. Visur, kur tik vokiečių 
valdžia savo koją įkelia, ji su
kelia terorą ir smaugia laisvę.

Paimkite šitai Ukrainą. Prie
monės, kurių vokiečiai ir su jaįs 
lenktyniuojantįs, austrai pavar
tojo, siekėsi to, ku<l tos šalies 
valdžios darbus visokiausiais bu 
dais ardžius ir naikinus. Jie 
plėšė ir gabenosi sąu ne tik ja
vus, jie ėmė dagi daiktus, kurių 
imti jie jokios teisės neturėjo: 
jie ėmė sau ne tik cukrų, bet 
taipjau visokios rųšies amuuici-

kovol už geresnį kasdieninį gy- visados galima išgauti. Is ma- ją ir žaliąją medžiagą, kuri tik

galėjo turėt kokią-nors vertę vo 
kiečiams. Ir dar kai-kas gali 
stebeties, kad žmonės, nugi, visi 
Ukrainos gyventojai nieko nė 
žinot nenori apie vokiečius ir jų 
režimą (vadžią). Skdropads- 
kis darbuojasi ir visoj Ukrainoj 
įveda carizmą. Visuomenines į- 
įstaigas jisai visur 

•d r a s k o ir n a i k i n a; al- 
jis visur drasko ir naikina; al- 
gija vėl momirchistų organiza
cijos; senieji, baisiausiai neap
kenčiami caro agentai ir inslruk 
toriai vėl savo teisę įgyja. Tai 
tokios malones, kurių vokiečiai 
atgabeno Ukrainos žmonėms! 
Tuo keliu eidami mes niekados 
neprieisime prie taikos. Juo dau 
giau mes darome Rusijoj avan- 
turų, tuo dalykas bus labiau ne
pakenčiamas ir ims patįs dėl (o 
turėsime nukentėti. Ko mes 
lendame j Baku? Ar kaip visa 
Kaukazo šiaurė, taip ir čia pa
reina mums ant lo, kad didžio
sios Busijos valdžiai, sovietų res
publikai užkirtus ki lią prie sa
vo žaliosios medžiagos šaltinių? . 
Jei jau tokios pastangos daroma 
jeigu norima iš visu pusių už
kirsti kelius didžiajai Busijai 
nuo Juodųjų ir Baltųjų jūrių, ir 
ekonomiškai ją pasmaugti, lai 
galima išanksto be jokio apsiri
kimo pasakyt, kad visi Busijos 
žmonės, be jokio išėmimo, su
kils prieš mus. Ir tada eis ko
va - baisiausia žūt būt kova 
prieš Vokietiją.

Kad Vokietija bus sunaikinta, 
apie tai negali bul abejojimo, jei
gu visa kas bus daroma taip, 
kaip karinė autokratija pasimo- 
jus daryli.

Bet ne, žmonės, visa liaudis 
turi %galų gale suprasti, jog lai 
jos uždavinys yra karei galą pa
daryti. l ik tada, kada žmones 
tatai supras, mes galėsime priei
ti prie taikos, kuri vėl visas tau
tas sulaikys.

ĮBuk Sveika^
| Nepavelyk iš nesuvir-
Akinto maisto nuodams I 

I susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinėrę į jųsŲ JiĮ 

] systemą. Nevirškinimas, » 
| užkietėjimas vidurių, JT 
. galvos skaudėjimas, blo- J 

gas kraujas ir daugybė M- 
| kitų bėdų paseks. Lai- ■" 
i kyk savo vidurius va- J 

iais, kaip tūkstančiai HL
Į kitų daro, imant retkar- & 
Jčiais po dožą seną, atsa- 
I kančią, iš daržovių šei- IK 
Imynišką kepenų gyduo- M

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

hL ford’o Black-Draught, 
r*® kaipo šeimynos gyduo- 
įjn lę. Mano vyro motina

• negalėdavo imt Calomel, 
nes |as būdavo perstip-

davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojanlį ir kcpenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame .ii šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
butę. __ E-75

Kazimieras'. Gugis

Verf<7 visokius r-eikalns, kaip Iriminališkuose 
taip ir civiliškuose teisn' to.se. Daro 

visokius dokumetn tu ir j opieras.
Namų Ofisas:

9323 S. Halsted SI.
Ant trečiu lubų

Tel. Drover 1310

Mfc'.nto Ofi«asf
k U n. Doarborn h. 

m .nvnttviM*. -
Tel. Central 4411

A. Petratis 
perkėlė savo Real Eslatc ofisą į 

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 351h Street v 

Su paskolom, inšuriaais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankyti! 
šičia.

Telefonas DROVER 6310
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jaunuomenes Skyrius po kryžiumi gera

Man Reikia Eit
J. š—y s

MAN REIKIA EIT...
Traukia eiti toliau irzliau...
Mano takas, matau aš, paburtas...
O gal širdį persilpną turiu. 
Kad nešioju einu ir einu?

Kaip ir laitas. 

Man reik cik
išpl.įklos ir 

reikia eil...
nėr..

kryžinį vorą, kurisai pamoksti- 
niukauja kiliems vorams ir mo
kina taip:

liuisti tinklus!”
Vėla, ištisomis durnomis* jie 

i sėdi palei dumblyną ir tariasi 
giliai esant; bet kas mojusi žu- 

l vantų ten, kur nėra Žuvių, ašai 
i jį nevadinu net paviršutinišku!

Vėla ,maldingu džiaugsmu jie 
Į mokinasi skambint kanklėmis 
pas tūlą seną giesmininką, ku
risai mielai norėtų įkankliuoti 
jaunų moteriškių širdysna:

! jisai, matote, pailsęs senomis 
moterimis ir jų garbinimu.

Arba, jie mokinasi laimės pas 
lutą mokytą pusprotį, kur tam
siame kambaryj laukia ateisiant 

į dvasių kol jo paties dvasia

• išvykite tų piikvnišusį o- 
lisai gali būt geru daiktu 
tvarte. Socialistų purli-

Geras Patarimas

Kur su miera nuo žemes į augsią pakilęs: 
Cin jam reikia aprėpt kažip ką daugiau... 
Man reik eil, reikia eit.. .

(Visuomenė).

\ Arba, jie klausosi tulan so
lidu besibastantin dudoriun, 
kur prisiklausęs ošiančių vėjų 
gaudesiui, nūnai dūduoja pas-

Friedrich Nietzsche.

Taip Kalbėjo Žara 
tustra.

Tie antrieji jų bendrai - jie 
pasivadins tikinčiais,: gyvas kni-

ui

ATSIMETĖLIAf.

Vaje ,ar visa jau guli nuvy
tus, nublankus, kas dar nesenai 

’ čia, šioji' pievoje, buvo taip ža
liu, žydinčia? Ir kiek lūkesio 
medaus aš iš čia surinkau i savo

Tos jaunosios širdis jau pa
tapę s, uos gal netick senos! 
tik su niurk ilsios, pokšėtos, ra
mios: jos tai vadina “mes ir
vėl įtapome maldingomis.”

Dar nesenai mačiau jas anks
ti rylą išlekiant į lauką drąsio
mis kojomis ir šit jų išpažinimo 
eisena pavargo, ir jos minai ap
meluoja dargi savo ryto žvai-

peno kojomis, tarytum žaismi- 
ninkas; jam mojo mano išmin
ties šypsą: šitai, jis pasidarė

čia u sulinkusi *
kryžiaus.

Tik-ką aš jį imi 
slenkant prie

ir jauni poetus

laisvę. Truputį senatvės, tru
putį Vėsumos: ir jie tamsintai, 
apsimetėliai ir užpečkio įna
miai !

Ar jų širdįs nusiminė lodei, 
kad vienbutybė mane pagrobė 
tarsi bangžuvė? Ar jų ausis il-

ga
lingų mano rago garsų?

Vaje, tokių visuomet buvo

tvertų drąsa ir atkaklumas; to-
Betktoj ir dvasia lieka ištveri.

suomei kuodaugiausia, kasdie-

Kas man prilygsta, tas turės

Severus Gyduoles užlaiko 
**eimyriu3 sveikata.

| Nusilpneję žmonės
reikalauja sustiprinimo pirma negu 

g nesve»kata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagelba būva per-

■ vėli. Jie reikalauja tokio sustiprin- 
fl tojo, kuris sustiprintą visą kūną.

i Nedaryk išmėginimų. Niekuomet
■ nesigailėsi, pareikalavus

Severa’s 
Balsam of Life
(Safąroa Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe
nų ligų. Mes patanapie jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiųkose.

. SEVERĄ CO. ? 
CEDAR RAPIDS, IOWA

savo tvarte.
joje. Bet jo smarve labai ken 
kia musų Lygai, o ypač lavini 
mosi rateliams, čia mes siisi- 
renkame aptarti savo einamuo-

Musų Moterims savo akis

iiiiu-

čius savitarpinį apšvietus dar
bą. ir daug tolygių reikalų. Tai 
yra svarbiausieji musų uždavi
niai. Ir jų mes privalome lai- 
kvlics. Kas nori nustatyt soci
alistų partijos poziciją, užgiri 
“bolševikus” ar “monešvikus”, 
tas turi žinoti, kadugiai' galima 
atsiekt tik partijoje ir per par
tiją. Nekiltiip.

alskirli “pelus nuo grudų”: tu
ščius frakcijų kivirčus nuo tik
ro lavinimosi ir apšvietus dar-

ITie tų tikinčiųjų neleistina 
savo širdį derinti tam, kur tar
pe žmonių yra tolygus man; 
tuo žiedžydžiu .tom baluojan- 
i iom pilvom negali tikėli tas. 
kur žino žmonių prigimtį

mis skelbia liūdesį.
Šitai, tūli jų tarpe panaktiniais: 

nūn moka jie pusti ra gan ir na
ktį basly ties ir prikelt pasenu
sių dalykų, kur senai miega.

Verte Klajūnas.

Tegul dabar kiekvienas stato 
sau klausimą: vaidyties ar mo-
kyties? —Jaunuolis.

Del Naujų Sumanymų
n r. 211, Jaunim

no-

Jei jie galėtų k i 
met jie ir n o r ė I

t a i p, tuo-

tik sudarko

ko ten sielvartauti!

raluslfa, nesisielok! Veikiau dar

pūstelk į tuos lapus, Zalatustra, 
legul visi nuvvlttsieii veikiau
nuskrenda

ik
mes patapome mal- j

dingais”
simeleliai:
lųs dargi ir tai prisipažinti.

bet tūli jų yra kuk-

zvelgiuosi as į jų akis sa
kau lai jų veide ir skruostų rau- 
s\ume: ir vėla ius natanote tais.

B< t lai yra sarmata kalbėti 
poterius! Nevisiems, bet tau ir 
m ir litm, kurių galvose rnn- 

įsi sąmonės. Tau yra sarma- 
kalbeli poterius!

šilai tu nusimanai: kuklusis
Iny, kas tavyje gludi, kas no

riai sukryžiuoja rankas ir sude
da jas sterblei! ir norėtų dar da
ugiau patogumų: - šilas kuk-

Bet šituo lu susiderini su tais, 
kur bijosi š\ iesos, kuriems švie
sa neduoda ramumo:' nūnai tu

galvą giliau i naktį ir tvanką!
Nugi du pasirinkai tinkamą 

valandą ana,' jau pradeda skrai
dyt naktiniai paukščiai. Atėjo 
valanda .visiems nuo šviesos be

ne ir švenčiamoji valanda, ku
rios jie nešvenčia.

Ašai girdžiu ir suuodžiu ją: 
prisiartino jiems medžioklės ir 
iškilių žygiu valanda; mijc, ne 
b( protingų medžioklių, bet ra- 
,mius, nesugebiančios 
nėjimo, gužinėjimo

įpuosli-

kad

vėlu jau užstatyti! Kur tiktai

naktinė peteliškė.
Ar jijė nelupejo drauge su ki

ta naktine peteliške? Visur aš 
suuodžiu mažus užsislėpusius 
būrelius; kur tik nauja' kame
rai iė. 'ten
smirdantis poterninkų dvoktos.

Ištisais vakarais jie sėdi kar
ti ir kalba: “ir vėla busime kaip 
ridikėliai ir atsišauksime į ge
ra Dievuli! 4- i

Vaidyties ar 
kyties?

J. L. l-os kuopos sumanymą: 
įsteigti knygų fondą jaunuome
nės švietimui Lietuvoj. Šis su
manymas yra labai svarbus, 

draugu Ki k man žinoma iš patyrimo, 
id dau- *1’ tada, kai lietuviai atgavo savo

Mo

Iškalno atsiprašau 
jaunuolių: numanau, 
geliui nepatiks šis mano rasinė-1 sP:Hl<lą, naudingų moksliškų 
lis. Bet aš juk ir rašau jį ne knygų sunku buvo gauti; narin
iam, kad kam nors įtikus, o to- čiam jų prisieidavo važiuoti po 
dėt, kad aš turiu savo įsitiki-1 keliolika mylių iki didmiesčio, 
niinus ir noriu, jais besivaduo-1 Li mažuose miesteliuose bei bū
damas. pakelti klausimą: vaidy-1 žnytkiemiuose galėjai gauti ne
lies ar mokvties? t

Mums, pažangiajai, socialisti
nei jaunuomenei šis klausimas 
turi didelės svarbos.1 Kilę L. S.’ 
Sąjungoj frakciniai kivirčai ir!

Neapsiriksiu. pasakydamas, kad 
mes, jaunuoliai, bene tik dau
giausia ir kuriame tą frakcinių

o/i; ■ ■
.tfrolaupMČios. noąųiGios ųpsij- 

tšyiesti, jaimuomen,ėbi.; Lietųsi 
Į lt liek u o m e tų i lesiok u a p, (la I i
lįkętis, dabar ję,s dar dlGlh 
gyni ‘ ’
nuisų-paggljios.ę OJjjems pagel-

DaugeliUi gal ncsupVantmiia.

menės Skyriuj, J. Vyturėlis davė 
tikrai gerą patarimą musų drau
gams jaunuoliams 
lietuvių rašybos ir anglų kalbos. 
Nežinau, ar draugas Vyturėlis 
yra “jaunuolis” ar “senas”, bet 
kad pasakė tikrą teisybę, labai 
karčią teisybę, to nieks nedrįs

Griekas užtvlėt, bet sarmata 
pasakyt didžiuma musų jau
nųjų draugų veikėjų visiški ne
mokšos.. 'Turiu gerą prityrimą. 
Kelintą melų dalyvavau viename 
jaunuomenės ratelyj (vardas ne
svarbu) ir turėjau progos susi
pažinti su jo nariais. Kas gi 
pasirodė? Didžiuma tnaųo drau 
gų netik kad neturėjo jokios nuo

gijinj klausinių, o ir tą, ką jie

ramai išreikšti. Daugelis jų, tie
sa, šiaip taip tavaravo angliškai. 
Bet kuomet prisieidavo skaityti 
kokią nors mokslišką knyga — 
nė vienas jos nesuprasdavo.

reugli diskusijų sisirinkimns.”
Kiekvienas ratelio narys turėjo

“prelokciją”. Buvo tai nesvic- 
liškiausins minčių ir žodžiu kra
tinys. Gulėjai duoti tą “protek
ciją” kad ih pačiam saliamonui

vietoje ir laiku. Musų jaunuo
liai užuot “studijavę” gilius mok
slo veikalus, šimtą kartą geriau 
padarytų mokindamies lietuvių 
rašybos ir anglų kalbos.

Tegul nerustauja mano (Irau- 
i

gai jaunuoliai. Savo klaidų ne
reikia LslėptiJr* Reikia jas taisyti 
ir žiūrėt, katibvisa lai nebeatsi- 
kJintotų. Draugai e nors kartą

įsu naimlhns O iiems nuori- »

raliuos ir progiKj'sy/viškos visuo
menės, ,1» .4 o •

Aš muu.au, kad ir lietuviai la.i<-

jungoj didžiuma narių yra jau-]', 
nuoliai nuo 18 iki 22 metų 
amžiahs. Daugelis jų priklau
so ir Lygoje ir įvairiuose lavi
nimosi rateliuose. Tatai nieko 
stebėtina, kad tie vaidai, kurie 
dabar turi vietos Sąjungoje, 
persineša ir į Lygą ir Javinimo-

šun)imyiną,i< Visiems privalo jghį 
pėli bendras apšvietus (kirbąs*:n

Žvelgdamas per “Niuijiertftk^ 
Jaunuomenės Skyriuje patėmi-

Kupišk ietis

JAUNUOMENĖS DIR
VONAI.

i ‘'Naujienų” pranešimų skyrių

mintį jaunuolius (es) lavinlies. 
Apie reikalingumą lavinlies nėra 
eikalo nei kalbėti. Bet kįla 

klausimas: Kokiu bildu geriau 
ir pasekmingiau. lavinlies? Į šį 
klausimą Vyturėlis duoda “prak
tišką sumanymą”: Vietoj tų men

ficld’ą apsivedė su J. J. Čižaus- 
ku. Nuo savęs aš linkiu jiems 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

MOTERIMS KETURIŲ 
PALŲ SIJONAS. 

Pav. No 8993.

6933

mados rudens sijonai 
yra siuvami su jungu, kaip parody
ta paveikslėly j No. 85)93. Parody
tam sijonui jungits nusitęsia iki klu
bo linijos. Jungas sukirptas į skver- 
netius, kurie prisegiojami prie dir
žo abiejose pusėse. Priešakinės pa
los prijungtos prie jungo, likusios 
palos prirankios prie truputį pakel
io juosmens. Skverneliai. prisiūti 
abiejose pusėse priešakinės palos o 
kiti kraštai palikti liuesais.

Parodytas sijonas No. 85)5)3 yra su
kirptas penkeriopo didumo: 24, 2G, 
28. 30 ir 32 colių per juosmenį.

Platumas žemutinės sijono dalies 
yra 2 jardai. Paveikslėlyj 2G colių 
didumo reikalauja 3!š jardų 3G co
lių ar 2’Zj jardų 12 colių pločio ma
terijos. "

Kaina pavyzdžiui U) centų.
Norint gauti t o k i a i sukniai 

sukirpti /r pasiųli pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti niieriĮ, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos j 
konvertų kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TEBN DEPT., 1840 S. Halsted Str. 
Chicago, III.

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

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite mna pavyzdį No. 8903.—
......colių .per .juosmenį.

(Vardas ir pavardi)

(Adresu)

(Adr.»aa)

sius jųjų vestuves... Štai šiomis 
dienomis dar viena veikli lygie- 
lė, p-lė E. Janušauskaite, aplei-

‘ o iDfeir viena lygietė apsivedė.
j Nil, bra, suLS.lL. Imuos kuo- 
jpos nariais nr by kas suteilygins. 
Pastaruoju įniktu lygiečiai taip 
subruzdo ženytirsj kad vienam

vinimosi susirinkimus”. 'Tuose 
susirinkimuose, kiek teko skai
tyti tose pačiose “Naujienose”, 
draugai lygiečiai ylių dažnai su
sikimba į “čiupras” dėl “bol
ševizmo" ir “menševizmo”.

Vadinasi, susirinkimas šau
kiama lavinimosi tikslais, o ja
lui' keliama klausimai, kurie

vininiosi susirinkimų”, sinuipdo- 
kime jį išmokimui taisyklingos 
lietuvių rašybos ir buljnai anglų 
kalbos.

Mano nuomone, sumanymas 
vra geras. Aš yriai, žinau, kad 
daugumas lietuvių ateiviu,, kurie

nušauskiute buvo LSJL. 1-mos 
kuopos nuturimų raštininke, ir 
daug pusidarbavo tarpe jaunuo
menės. Taipgi ji yra žinoma 
kaipo gabi lošėja-aktore ir dai- 
ninkė.‘d‘

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drevei’ GOGO.
DR. J. M, LIPSON, Administratorius

tokio lavinimosi ratelio reka-

tam, kad suorganizavus Ameri
kos lietuvių jaunimą, kad ap

jos ir net frakcijos reikalai.
šitoks kišimąsi į partijos rei

kalus ne tik kad negali jai pa
dėti išrisi kilusį klausimą (prie 
lo nė Lyga, nė rateliai neturi 
jokios teisės, nes jie nėra par
tijos dalimi!), bet dar pakenkia 
patiems jo rišėjams: sukelia 
vaidus ir atstumia nuo organi-

Tatai čia ir kįla klausimas:

sakiau, jaiuAioliai savo organi- 
nauji poterninkai ir žarijas įsteigė lavinimosi, apsi

švietimo tikslais, o čia į jas įinu- 
guliuola partijinis frakcijų o-

burna ir skoniu
ir nenori žinot, kaip lik griaut, 
griaut be atodairos ir pasi-

Jaunieji mano draugai ir dra-

vien lik rusiškai, 
gramatikos jie vi 
nes anuose laikuose 
uždrausta. Kas kita 
gusta jaunuomene.

Lietuviškos 
nepažįsta, 
tas buvo 

su čia au- 
Jiems nuo

kli lietuvių rašyba. O norinl- 
tiems išmokti anglų kalbos ir 
be lo yra kur.

Visgi aš nevisai sutinku su 
Vyturėlio nuomom'. Aš manau, 
kad ir\tie lavinimus susirinkimai

ko galima išmokti, tik reikia 
skaitlingiau lankytis. * ‘ ■

Reto turiu dar pastebėti, kad 
netrukus atsidarys Soc. Prop. 
Mokykla. Nors dar nėžinia ko
kia bus jos programa, vienok 
galima tikėties, kad bus mokina
ma ir lietuviu gramatika ir ki
tos mokslo šakos. Tokiu bildu 
kiekvienas norintis galės pra
mokti.

—J. Pinčiukas.

veikė tarp socialistų, tai jos. y- 
patoj mes netenkame gabiausios 
veikėjos, Tačians aš turiu vil
tį, kad ir tep, Springfielde, ji 
nenustos veikus.

Apie Čižausko veikimą neturiu 
ko pasakyti, nes jį mažai tepa
žinojau. Jei bent Lipk, kad jis 
dabar laiko vaislinyčią (apt.).

tą į “Naujienas” ir kitus social
istų laikraščius.

—Patronas.

Phone Canal 12M.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union Į 
ave» Ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

' Ateik i vienintelę
Šokiu Mokyklų. Vi- 
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 
tuvi^i> Aš užtik- 
riuu. kad išraokin-

Bun„,'
vergų; pradžia 7145 vai. vakare.
Molėtojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkdm.
1900 S. Union avė., Chicago.

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obstre
tinki, (lynecologi.ški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina Jiydrolherapi- 
ja, elektrotherapi.ja ir chirurgija.

Laisves Bondsąi.
perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
W. Madison, kampas Hąlsted gal., 
rooin 232, 2-ras augštas, v/r.š Eamous 
Clothing Store. Atdan Vakarais iki 
8. Nedėhiieniais 10 ikil.
m-— —  ........  ' —■■ ■ ■

Žemaitės Raštai

Karės Metu

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

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su-' 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų i" 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Tums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi. mes tai jum* pasakysima.

JOHN SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Ava. Chiew’' — 
Kampa* 18-to* gatrža 

B-čios lubos, viri Platvo aptiebM 
Tčmykite j mano paraių 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
val« ryto iki 12 valandai dieni

I Dr. A. R. Blumentlial |
,0-0

Akis CguntMoja Dykai 
Gyvenimas yra 

tužčiRS, kada pra

JT pagerintų Oph-P thalmometer. Y-
dB^k-7 jF patinga doma at-
• kreipiama i vai

kus. Vai : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
aedėklit i. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Tek ohone Yards 4317 
Boulevard 6487.

(taiidL 933 S. Ashland Blvd. ChleafB 
T«l«ph«n« Harmarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 

Speclalistaa Moteriikų, Vyriikt, 
Vaikų Ir visų chrontikų lirų

Ofiaaa: 3354 S. Halated St, Cklcar _ a__—
VALANDOS:

Trlapbon* Drovar^VIM 
D-11 ryto; 2—1 popitt* 
Nx)iltpmU 10—IĮ

Telephone Yards 5032

Dr. Stupnicki
3109 S. Morgan sL Chicago

VALANDOS: Nuo <8 iki 11 Hyto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ii* Ofisas 

3149 S. Moi^an St., kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedčlių- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 L atara tori ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110l 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: t>—8 ryto, tiktai.

T5ephoneyards 583€

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

iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4807.

egi Ją; ilgai praktika- Į 
usi Penneylvanijoe 

hospitalėae ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 

So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 Iki vėlo vak.



NAUJIENŲ S, Chicago, OI Subata, Rugsėjo 21, 1918.

Į Chicago ir Apielinke
BRIDGEPORT ASMENŲ J IEŠKOJIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Fėrai.

Argo State bankas neteko 
$65,000.

Jis neberakys — lovoje.

Ponas Jonas Skovrn, 815 Ro-
Banditai ištruko.

Penki nepažįstami banditai 
vakar atliko pastebėtinai drąsų 
ii* pasekmingą žygį. 10 valandą 
iš ryto jiė atvažiavo prie Argo 
Stati* banko, ant kertės 3 ir 
Archer gatvių ir įėję vidun pa
sisakė norį atlikti lutus biznio 
reikalus. Bet pirnla negu banko 
darbininkai spėjo suprasti kame 
dalykas, jie pasijuto bestovį 
prieš atstatytus linkui jų revol
verius. Vienu akymirksniu ba
nditai juos suvarė į prausynę ir 
išsiėmę iš saugiosios šėpos apie 
25 tūkstančius pinigais ir nuo 
30 iki 10 tūkstančių laisvės bo- 
ndais sėdo automobiliun ir nu
dūmė linkui Jolieto.

dėjo rūkyti cigaretę lovoje. 
Vakar naktį ponas Jonas berū
kydamas užmigo. Jį išbudino 
tik degantis “matracas'“. Ponui 
Jonui skaudžiai apdegė rankos 
ir pečiai.

| Žinodamas, kad šį mėnesį Ju- 
| rginės naudai rengiama fėrai, 
andai ir aš užsimaniau nukiū
tinti. Nieko tečiaus įstabaus 
nepamačiau. | ’l'ik visa tai man 
dar kartą priminė “anuos lai
kus“. Lietuvoje, kur jomnrkas 
žmonėms būdavo didžiausiu 
daiktu./.

Pajieškau savo pačios, Onos Maksvilienės, 
iš namų Juozo Bartkaus duktė, iš Suvalkų įf., 
Naumiesčio pavieto, Blngoslnvenstvos guli
no, arba Plokščių, Misiurkės kaimo; prasi
šalino Rugsėjo 10 d., š. m. Apsirėdžiusi buvo 
rusvu kautu ir drese, kainavusia $48, o kitas 

siutas žalsvas išvieno, kainavo $34.50; turėjo 
laikrodėli, vertą $35, branzalietą vertą $14, vi
duryje atspausta Anė MaksvitienČ, ir daug ki
tokių drapanų turėjo su savimi. Sveria 220 
svarų, 5 pėdų ir 8 colių mėlynai žilos akįs, 
prie kairios akies ant nosies nežymus randas, 
28 metų, tamsiai geltonais plaukais, kumpa 
nosis, kalba vien lietuviškai. Kas kur patėmy- 
site tokią ypatą, duokite man greitai žinią, aš 
Imsiu dėkingas ir gerai atlyginsiu.

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS knygve- 

dis tuojaus, vyras arba mer
gina, turi būti gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, ki<‘k norite pradinės 
mokesties ir tt.

“Naujienų” Adm., 
1840 S. Halsted St., Chicago.

NAMAI-žEMft
DOBILŲ ŽEME UKES

Ne bereikalo laikėsi.

Banditas Max Miller

Jau lai*pduryj mane užklupo 
visas būrys vyčiukių, prisista- 
tydamos: “imk nuo manęsj sei 

. - imk nuo manęs!” Nežinoda- 
’ mas nuo kurios čia beimti, ne

pikta- ėmiau visai ir nuėjau toliau,
sis jo vardas Charles Moebner Girdžiu, kita, laikydama ant 
Miller), kur užvakar naktį šutei- rankų žviegiantį paršiuką rau
kė tiek daug vargo Chicagos po- donų pasaitu, spiriasi: “sei, 
licijai. pasirodo ne be reikalo imk, imk išiaimėsi ciciliką!” 

Susekta, kad jis atlikęs( Jaunojo, matyt butą suktaus 
pajotžargos; atrėžia: “Uždėk 
atbulą apikaklę — bus kuni
gas”... Vytė paraudo ir uore į 
minią, o jos tavoras lik “kvy—

laikėsi.
trylika svarbių apiplėšimų.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choro repeticija, vadovaujant p-lei 
S. Staniuliutei, įvyks nedėlioję, rug
sėjo 2 vai. pų pietų Atark VVhite 
S(|tiare svet., 29 ir Hidsled gt. Visi 
Ateities žiedo «wįai atsilankykite ir 
atsiveskite naujų nariu.

—>Ziedo Globėja.

Engiesvood. — LSS. 170 kuopa 
rengia vakarą spalių 13 d. Jono 
Butkevičiaus svet., 8134 Vincennes 
avė. Bus vaidinama ‘ Žydo Protas”. 
Meldžiame draugiškų vietos organi
zacijų tą dieną nerengti vakarų, kad 
vieni kitiems nepakenktume.

—Komitetas.

Pajieškau savo pačios, Konstanci
jos Staškevičienės (iš įmini) Gabrle- 
lavičiukė), Kumiškių kaimo, Rau
dondvario parapijos, Kauno pav. ir 
gubernijos. Gyveno apie 9 metus 
Shenandonh, Pa.;»turėjo štorą. Jei
gu kas jų žinote praneškite man. 
Arba ji pati tegul atsiunčia man gu
bernijos pašportą ir bilietą. Labai 
busiu dėkingas ir atlyginsiu, nes jai 
tas pašportas nereikalingas.

Staniai. Staszkevvicz, 
831 W. 34 iii., Chicago, III.

PRIE GELŽKELIO darbas Young- 
owod’e, Peniui. J. Tover Barr, kon
traktinis inžinierius. Atsišaukite i 
United States Employment Service 
Office, Ross ir Diamoht st., Pitts- 
burgh ,Pa. Klauskite M. B. King. 
Atsineškite šį apgarsinimą.

PARDAVIMUI
PARDUODU grosernę labai pigiai 

su namu arba be namo. Randa pigi. 
Namas naujas, 3 melai staty tas, 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius, 5-tas biz
niui. .Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K., 817 W. 34lh Place., Chicago

Mes SHvinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menotninee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnni ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus lr 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkė*, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera Žemė 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas Ijnk labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWF0RD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

LS.S. KUOPOSE
JIEŠKO KAMBARIŲ

Užpuolimas ir apiplėšimas 
buvo atlikta tokiu pastebėtinu 
greitumu drąsa, kad net gatvė
je buvusieji žmonės nespėjo su
prasti kame čia dalykas. Tik 
tuomet, kada, už poros minučių, 
po įvykusio apiplėšimo, bankan 
įėjo pašalinis žmogus ir išgirdęs 
prausynėj bildesį paliuosavo ba
nko darbininkus, kilo didžiau- 
sis triukšmas ir gaudymas pa
bėgusių banditų. Į kelioliką 
minučių buvo suorganizuota vi-

LSS. 22 kuopos narių doniai.

Draugai, kurie esate apsiėmę 
nešioti literatūrą nedėlioj. lap
kričio 22 dieną, atsilankykite į 
A. Spurgio barzdaskutyklą, 2209 
W. 23rd 
Draugai.

patarimai 
tos.

ryto, 
ateiti 

ir

Pradėjau prisižiūrėti suneš
iau tavoran. Ir ko tik čia nėra! 
Ančių, žąsų kiaulių. aVių vištų 

vis “dievui ant garbėj”. Vie
name kampe pamačiau dargi 
seną ožį! Mačiau, kad už men
ką daiktelį čia sukolektuojama 
gražaus pinigėlio. Kam? Nugi,

LMPS. 29 kp. veikalo “Graži Ma- 
golona” repeticija bus pčlnyčioj, 
rūgs. 27, 7:30 vai. vak., Liuosybčs 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. Lošė
jai malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Komitetas.

Rockford. III. LMPS 5 kuopos su
sirinkimas įvyks rūgs. 25 d„ 7:30 v. 
vakare, 101. S. Main st. Svetainėje. 
Malonėkite visos narės laiku atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lu aptarti. -—Rašl. Ona Vallukienė.

PAJIEŠKAU šviesaus kambario 
Bridgejiorto apielinkėi, tarp 31 ir 
35tos su valgiu arba be valgio. At
sišaukite laišku arba telefonu: (ki
nai 2700.

Petras Povilaitis, 
1918 Canalport_ Avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai saldainių ir 
įvairių smulkmenų Sankrova. Gali
ma turėti gerą pelną. Atsišaukite 
greitai.
3220 S. Wallace si.,

PARSIDUODA 30x130 lotas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirkaite 
greit, nes turiu išvažiuot i mokykla. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

Chicago

policijos, kurie sėdo į automo
bilius ir pradėjo medžioklę. 
Tuoj buvo telegrafuota ir tcle- 
fonuota į Jolietą, Summilą ir 
kitas aplinkines virtas. Visur 
policija sujudo ir laukė pasiro
dant banditų. Kol kas tečiaus 
jie dar nepagauti,— dingo kaip; 
akmuo vandenyj.

Banditai, kaip pasakoja ban
ko darbininkai ir mačiusieji 
juos praeiviai, visi jauni vyrai, 
apie 20 24 melų amžiaus. Iš 
pažiūros italai. Policija tečiaus 
manu, kad tarpe banditų turėjo 
būti keli ištrukusieji iš paviečio 
kalėjimo piktadariai — Dearas 
ir kili. <

“Darbininkų Institutas”
Chicagos itnglai socialistai ir 

šiaip pažangiosios organizacijos 
bei* unijos turi įsisteigę mokyk
lą, vadinamą Darbininkų Insti
tutu. 100G So. Ashland gat. Da
rbininkų Institutas gyvuoja jau 
ketvirti metai. Instituto vedėju- 
mokytoju yra plačiai paskilbu- 
sis socialistas ir gabus lektorius, 
<1. Irwin St. Jotui Tucker. Tarp 
kita mokykloje išguldinėjama 
sekami dalykai: anglų kalba, 
politiškoji ekonomija, filosofi
ja, unijų klausimas, parlamen
tares taisyklės, anatomija, dai
lė ir tt. Mokslo metas prasidės 
su spalių 2 diena. Lietuviams, 
kurie gerai valdo anglų kal
bą, patartina lankyti tą mokyk-

True translatinn ttled with the post- 
master at Chicago, Sept 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Reikalauja 10,000 moterų.

Place, 8 vai. 
nepavėluokite 
laiku. Literatūra 
bus suteikta ant vic-

—P. Galiauskas.'pasak kunigėlio, vis “dievo gar
bei”... Mat nesvarstančioji “pi
ktoji minia” už kunigą skelbia
mas pasakas gatava atiduoti vi- 

i ską. O kai duodi kodel-gi ne
imti “dievo garbei”?

Kt'islas tečiaus dalykas, tai 
“dievo garbei”, forams daugiau
sia darbuojasi moterėles — vi- 

į sos oninių, uršulinią, rąžančių, 
kaltai ir nekaltai pradėtų sosai- 
džių narės. Tai tvirČiausis kuni
gų ramstis. Neveltui viena^.le- 
velis mulais iš sakyklos didžia- 

rik,
ne- 

Ir kad visa eitų-dar 
pasekmingiau, tai “neskaityki
te tų ‘Naujienų’! Tų šlamštų! 
Meskite jas iš savo stubos!”... . . *' < i ' ■ ‘ s • J •' :Zmo, mat, vangus, kad Naujie
nos ardo prietarų nuirus ir tųp . . i į' i i į j ’ •daro ii<>malonumų kunigams 
Varant tiems “šventą biznį”...

Aplamąi, kiek man teko pri
sižiūrėti j lietuviškų parapijų 
“forus” čia, Suvienytose Valsti-

Nušovė šunį ir pats save.
Name 126 E. 10 gatvėj va 

naktį nusišovė kongresmano’; 
James B. Mann’o sūnus James. 
Ten pat rasta nušautas ir Ja- 
ines’o mylimiausias prietelis, 
didelis dogas. Saužudystčs prie
žastis liga: James sirgo džiova 
ir mbeturėjęs vilties pasveikti.

.įieško svarbios “žuvytės”.
Policija įieško lutos autorno- ( vosi, kad “forai eina fain!” 

biliti vagiu šaikos vado, Gusi r girdi, darbuokitės ir ateityj 
Crovvley. Jo vadovaujama sai
ką, sako, per pastaruosius tris 
menesius pavogus virš šimtą au
tomobiliu.0 c

tingėkite.

“Paskendusio Varpo” repeticija 
nedėlioj, rugsėjo 2 2dicną neįvyks, 
kadangi daugelis draugą turės daly
vauti Aštunto Rajono Konferencijo
je. —Valdyba.

PAJIEŠKAU kambario prie lais
vų Žmonių. Aš esu su motere ir tu
riu 2 metų vaiką. Kas turite praneš
kite greitai.

Adomas Balsys,
1816 S. Rųbel str., Chicago, III.

SIŪLYMAI kambarių

LSS. VIII Rajono reikalais.
Visi tie draugai, kur esate 

išrinkti LSS. kuopų, priklausan
čių Aštuntam Rajonui, delega
tais i konferenciją, bukit prisi
rengę ryto. nigs. 22. Konferen-

W. Waban8ia avė. Kaip nuva
žiuoti. — Žiūrėkite pasargą, til
pusią pranešimų skyriuje. Kon
ferencija atsidarys kaip 10 va-

genčiai t undelia vinių Jeruzolimo 
bažnyčioj, iš kurios Kristus “a- 
ną melą” išvijo Inos andelnin- 
kus pasiėmęs ilgą, ilgą botagą...

—Atomas.

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

LSS. VU Rajono sekretoriaus, pa- 
gelbininkas. Ant. Jukas.

Liet. Teatralė Draugystė Hutą No, 
I nutarė surandi vakąrų lapkr. Į6,d., 
Męldažio svetainėj. Statys veikalą 
'‘Per Vėlu”. . Kitos drąpgijos prašo
ma nerengi vakarą jokių pramo
gų. b —J. D. Doveika

Rockford. UI. LDLD.’ ^J kp. susi
rinkimas ivykk 22*d. rugsėjo 1:30 v. 
po pietų. Vokietaičio svetainėj 1012 
S. Main' gi. — Draugai ir Draugės, 
meldžiame , .. ’
kps. balsavimo ir Dominavimo virši
ninkų. Taipgi, kurie įjar nėsatę ąžr 
^įmokėję už J918 melus, ateikite už
simokėti. nets-kilaip šįų melų laicjęys 
negausite. —Rašl. A. Meldazis.

Draugai ir Draugės, 
rieili,.jnes randasi bląn-

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas Įvyks atei
nančią savaitę, rūgs. 22 d., neįvyks 
dei tos priežasties, kad tą dien bus 
8 Rajono konferencijos. Dauguma 
clraugų turės konferencijoj dalyvau
ti. —J. J. Jonuševičiua.

PARS1RANDAVOJA ruimai pavie
niam vaikinui, su valgiu arba be — 
ar vedusiai porai, kurie dar neturi 
savo rakandą. 
3240 Emerald Avė.

NAUDOKITĖS l.š PROGOS!
Parsiduoda grosernės ir bučernčs 

daiktai: lentynos, naujas lee Box’is, 
Raitas Akmens priekis, vogos, Regis- 
ter, ofisas, stiklo show cases ir dar 
visokių pirmos rųšies groseriškų 
daiktų vertės $75.00. Viskas yra ver
ta $800.00, dabar parsiduoda tiktai 
už $400.00.

Grosernė randasi puikioje, lietu
vių apgyventoje, vietoje, priešais 
lietuvišką bažnyčią.

M. G. Valaskas, 
373 Kensington avė, Chicago .(Ken
sington), UI., Phone Pullman 3417

PARDAVIMUI 40 akrų išdirbtos 
žemes. Gera farma. Visi išstatyti 
nauji namai. Stockas ir pašaras ir 
visi tikės įrankiai. Gera vieta ar
ti I mylia nuo miesto. Parduoda
ma labai pigiai. *2,900. Jeigu kas 
norite daugiau žinių, malonėkite 
tuojaus rašyti antrašu: P. P., 
Bos 113, \Vausoukee \Visconsin

AUTOMOBILIAI

Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA randon sankrova. 

Gera vieta grosernei ir bučernei. 
3246 Emerald avė., Chicago, UI.

ATIDUODAMA rendon puikus 5- 
kių kambarių fįatųs kampiniame.na
me. Pečiu šildoipiis,{ Repda visai ne- 

’’angi. Pasimątykite su savininku.
Tel. Drover 13/6.

Anton Trazsky,
28.4(1 I'merdld avė,. 1 Chicago 

------------
REIKIA DARBININKU

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jięškąntieii darbo kreipkitės šiaisjotieji darbo, kreipkitės 

116-122 N. DEARBORN ST.

zT05-107 SO. JEFFĘRSON ST.
i ■ ■ ' KUž darbo parupūiimą visuose tuo
se valdžios [steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papro 
stiems darbams.

RAKANDAI
$50 NUPIRKSI $250 Viclrola, $165 

paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 .lackson Blvd., arti Kedzie 
avė. ,

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajvrai, naujos elektros batare- 
jos. Viskas moderniškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

GREITU LAIKU parsiduoda 2-jų 
kambarių rakandai, labai tinkami, 
mažai šeimynai arba pavieniam vy
rui.

PARDAVIMUI pigiai automobi
lius “Pecker”, 1914 metų, 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti į kariuo
menę.
1727 S. Union avė., Chicago

J. K„
2234 S. Leavitt si., 1 II. front 

Chicago, UI.

NAMAI-ŽEM*
ANT PARDAVIMO muro namas 

anl 2 pagyvenimų, labai geroj vie
loj, galima gauti ir ant išmokėjimo 
Ką lik pastatytas. Atsišaukite tele
fonu arba ypatiškai.
4448 S. Savvyer avė., Tel.

McKinley 3351

PARDAVIMUI labai pigiai t ka
mbarių namelis su maudyne ir ga- 
su. Su vienu arba dviem lotais ir 
dideliu vištoms yardu.
6828 S. Oakley avė., Chicago, III.

NORIU mainyti grosernę ant 2-jų 
fialų prie 1119 XV. 47th SI., arba 
4521 So. Halsted st. Geri bargenai. 
McDonnelI, 2630 XV. 38th St., Chgo.

PARSIDUODA Studebaker 7 pa- 
sažierių automobilius self starter 
(pats pradedantis magnitas), elek
tros šviesa, viskas geriausiame pa
dėjime, geri tires (roberiai), nieko 
absoliučiai nereikia dapirkti. Dūk
iams parduoda iš priežasties ėjimo 
į kariuomenę už $350.0<). Vertas 
$800.00. Adresuok •

K. Z. Urnikis
4542 S. Wood st., Chicago

MOKYKLOS

2)
3)
4)

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

1)Angių Kalbos 
Aritmetikos 
Algebros 
Geografijos
Pienų pažinimo (braižymo)

Geistina,zkad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 g. Halsted Str., Chicago.

LSS. VIII Rajono laikinasis 
sekretorius —Ant. Jusas
'Bereikalinga baime.

Chicagos daržovių augintojai 
užvakar vakare turėjo daug ba
imės. Mat buvo pranašaujama 
“stipri šalna”. Kuo įmanyda
mi jie dangstė opesniąsias dar
žoves. Bereikalo. šalnos nebu
vo.

f

Laimėjo.

T-—

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo moters Magdclenos 

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. u.

Jurgis Misiūnas,
151 N. 7lb st., (Ji n ton, Indiana

REIKIA jaunų merginų dėl sulan
kstymo ir sudėjimo pačtos siunti
nių. Pastovus darbas.

Robson Bros.,
2845 W. 19th st., Chicago

PARDUODU mūrinį narna 8 kam- 
Miriu, po 4 kambarius ant 3 augštų 
r attiko. Galima gauti $62 rendos. 
’ardavimo priežastis — tėvas mirė. 
Ktsišaukile po 6 vai. vakarais.

Mrs. Blei,
667 W. 18lh St., Chicago III.

, Parenkamojo kareiviavimo 
asociacijos pirmininkas, H. H. 
Merrick, išleido atsišaukimą 
reikalaudamas dešimt tūkstan
čių moterų liuosanoriai pagel
iu i prie Chicagos Locai boardų 
— globoti-prižiurėti naujųjų re
gistruotų listus.

Tas laimingas vagilis, kur 
I vakar naktį prisitaikė prie pono 
'George Masono automobiliaus, 
6018 So. Michigan gatvėj, tik
rai laimingas žmogus: šią žiemą 
jam nereikės pirkties “siuto’’. 
Beto, jis ir užkandžio turės. Iš
sidangino pono Masono lagami
ną su dviem “siutais 
mėm”.

šiandie, rūgs. 21 d., Nęrth Sidėj, 
Viešojo Knygyno svet., 1822 \Vnban- 
sia avė., įvyks prakalbos 7:30 vai. 
vakare. Kalbės M. X. Mockus. Pra
kalbas' rehgia Lietuvių Laisvamanių 
federacija. Vietos lietuviai kviečia

mi atsilankyti. —Komitetas.
----- o-----

LSS. 22 kp. delegatų į Aštunto Ra- 
,ono Konferenciją durnai: — Brau
tai, kurie buvote išrinkti delegatais 

konferenciją, savo mandatus ga
lėsite gauti ten pat ant vietos — 
konferencijoje. Kiekvienas delega
tas privalo dalyvauti busimoj kon
ferencijoj.

22 kp. sekr. N. Kviklienė.

LMPS. 9 kp. repeticijos “Mulkių 
Apaštalas” ir “Nutrukusi styga” į- 
vyks nedėlioj, rugsėjo 22 d., 2 vai. 
po pietų, 1829 S. Peoria st., Visi lo
šėjai malonėkite atvykti pažymėtu 
laiku.

Pajieškau draugo Prano Stalio- 
riaus, Kauno gub. ir pavieto, Juode
lių sodžiaus, metai atgal išvažiavo 
iš Cicero, III. Girdėjau, kad gyvena 
Chicagoje. Jis pats tegul atsišaukia 
arba kas žinote nrnneškite jo adresą.

Leo Švėgžda,
1229 So. 501h Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI — 2 aukštų medi
nis namas prie Union avė., arti 28- 
tos gatves. Gerame stovyje, nau
jai dekoruotas. Rašykite arba pa
matykite savininką.

C. Martnusson, 
6623 Minerva avo?, Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės. z

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

Pateko bėdon*

Komitetas.
-----o-----

S. Englevvood. — LSS. 170 kuopos 
repeticija “Žydo Protas” busnedėlioj, 
rūgs. 22.9 vai. ryto, Butkevičiaus sve 
tainėj. 8134 Vincennes Avė1. — Visi 
lošėjai Imkite paskirtu laiku.

—Komitetas.

v

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

Studio 903 W. 33rd Str.
Phone Drover 3969

Tcisejas Crowe vakar 
dviem metaips kalėjimo 
tą Beckcpį už laikymą pas save 
“vogimo įmonių” — raktų, pjū
klo ir tt.

nuteisė
Bobcr-

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. .
I! Phone Drover 5052 ■

Chicago '

Cicero. — LMPS. 43 kuopa turės 
ekstra susirinkimą utarninke, rugp. 
24, 7:3(1 v.v., M. Jankaičio sVct., 4837 
\V>4Jth gi. Visi nariai malonėkite 
atvykti. —Valdyba

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Gedmino, kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 
juodų plaukų ,rudų akių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pa v., Gruzdžių 
voloslies, Dargaičių sodos. Kas a- 
pie jį žinotumėt, meldžiu nrąnešti.

Ona Gedminienė, 
1818 String St., Chicago, III. 1

REIKAL1NGA ledų traukėjų7 ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. i va
landą, Ui ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuves darbo. Gėra mokestis.
901 18th st., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Antano Av- 
gaičio, Kauno gub., Raseinių pavie
to, Pajurės parapijos. Kuisių sodos.

Antanas, Dumblauski, 
Cainp 15, \Venchester Wis.

REIKIA merginų mokylies ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis, 
toros valandos. Pastovus darbas ir 

gera mokestis.
VVestern Bag and Burlap Co„ 

2449 Wallacc si., Chicago

NEGIRD ETA N A U JIE N A!
Parsiduoda du namai, anl vieno 

loto. Priekio namas su krautuve. 
Krautuvėje randasi ir “fixtures” 
dėl grosernės ir bučernčs. Anl an
tro augšlo yra 9 ruimai; apačioje 5 
ruimai ir štoran. Antras namas ant 
2 augštų ir po keturis ruimus kiek
viename augšte. Mediniai namai. 
Kaina $2200. Priežastis pardavimo — 
savininkas turi eiti kariuomenėn. 
Atsišaukite antrašu:

M. G. Valaskas,
373 Kensington avė., Chicago (Ken- 
sington), III., Phone Pullman 3117

Norintis pirkti gali įmokėti lik 
$300.00 arba $500.00.

W1RELESS ir AVIATION.
Pasirengk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Karė padarėN'oikalavi- 
mą daug didesnį už skaitlių darbi
ninkų — Nepatrotyk savo progos. 
Musų fakultetas yra Expertai instru
ktoriai ant vandens ir ant Žemės. 
Del katalogo adresuok MIDIAND 
UNIVERSITY, 53 W. Jackson Blvd.. 
Tel. W«bash 5593, Chicago.,

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų me
dinis namas.
501 W. 33rd st., Chicago

“Lietuvos Ūkininko” Draugijos 12 
metų gyvavimo vakaras su progra
mų ir dovanomis įvyks nedėlioję, 
rūgs. (Sept.) 22, M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI. Pradžia lygiai 6 v. 
vakare. Rengėjai kviečia visus at
silankyt). Smulkesnio vakaro apra
šymo žiūrėk apskelbime.

LSJL. 3 kp. suHtrinkimas įvyks 21 
rūgs., 1630 Gross avė. Draugai yra 
meldžiami atsilankyti. Paskirtu lai
ku. —F. Tai turis.

Pajieškau savo sumins, Juozo, 8 
melų amžiaus, išbėgo praeitą sere- 
dą. Rugsėjo 18 d. pietų laike. Gel
tonais plaukais, ant kaktos verpe- 
tukas, rausvu nauju svederuku, mė
lynos kelniukės ir kepuriukė. Jeigu 
kas patėmylumėte, tuojaus pristaty
kite man arba į |>olieiją.

Mrs. Barbora Petkienė, 
1622 So. Morgan str., Chicago III.

REIKIA žmogaus važiuoti elevei- 
teriu ir dirbti į išsiuntinėjimo kam
barį. Turi suprasti angliškai.

Roos Mfg. Co., 
16th and l'isk sis., Chicago, III.

f VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. 1U- 
dison, 1850 N. Weįta St

187 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Ds- 
signing, dėl biznio ir namm VU- 
tos duodamos dykai. Diplomai 
lengvi išmokėjimai. Gvarantwo* 
ta išmokinti jus pasiūti auknas ui 
$10. Phone Seeley IMI

SARA PATEK, Plrmlalakl

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro (ialinansko, paeina iš Kauno g., 
Šiaulių nav. ir parapijos, Šilinių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti ar kas ki
lus praneškite, turiu svarbų reika-

Joe Andriškunas,
81h st., Waukeg:m, III.802

REIKALINGI 3 bučeriai. Geriau
sia užmokestis. Trumpos valandos 
darbo (cash biznis). Platesnių in
formacijų atsišaukite yuatiškai 
ba per laišką greitu laiku .

The Butchers 
1209 Carson St., S S Pittsburgh Pa. 
................................ . ....... .......... .

REIKALINGAS bučeris. Atsišau- 
kil tuojaus. Valandos: 4 ryto iki 6 
vai. vakare.

Alex Sicila,
3706 Houston avė.. So. Chicago, 111. 

Tel. 838.

ar

.m >in ............................. ... ........ .. i. Į.iun i'.,,,

REIKIA 3 pardavėjų, pastovus da
rbai, Gera mokestis. Atsišaukite 
ant trečio augšto.

Klein Bros.
Halsted and 20th sis., Chicago

»

BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai 80 akrų 

puikaus juodžemio, puikus miškas, 
apgyventa visa apielinkė farmeriais, 
arba mainyčiau ant loto, mažo na
muko bile kokiame mieste arba ant 
ko kito, jeigu turi ka pasirinkimui 
savo verčios. Adresuok

K. Z. Urnikis, 
4542 So. Wood st., Chicago, UI.

ANT PARDAVIMO pigiai medinis, 
dviejų pragyvenimų, namas, anl 34 
ir Union gatvių.

A. Petrulis 
Central Mfg. Dislrict Bank.

1112 \V. — 35th st., Chicagoti 12 \V.

Drapanų Skiliai
Darymus petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.
SPECIALIS SKYRIUS 

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

MASTER SEWING RCHOOL
J. F. Kasnickii, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali. 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




