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Anglai paėmė
Struma ca vokiečiu

< rfe lauke.

Anglai suėmė 6,000Amerikos ekspedicinių spėkų.

Didžiausi laimėjimai karėje
10,000 bulgarų paimta

Anglai arti Cambrai
Jo pati smerkia Hertlingą

f teUtf

IVaAo pertraukti mušius, kad ga
lima butų pradėti taikos tarybas. 
48 vai. pertraukimo mūšių pa

siūlymas atmestas.
Atkariavo 140 ketv. mylių 
žemes. Didžiausias laimėji

mas karėje.

Anglai įsiveržė Hindenburgo II- 
nijon ir paėjo 3 mylias 14 my
lių fronte. Amerikiečiai dalyva

vo mušyj.

True transkition filed with tbe poet- 
master ai Chicago, Sept. 28, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

6,000 VOKIEČIŲ SUIMTA 
PRIE CAMBRAI.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, SepK 28, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
20,000 BELAISVIŲ.

i'rue translation nied tb the post- 
naster at Chicago. Sept1. 28, 1918, 
is retjuired by the act or Oct. 6, 1917

Ferdinandas nerėmiąs pa
siūlymo.

Kaina 2c.
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True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS REICHS
TAGE

ftįoA filed with tbe post- 
cJUaaąOr SepK 28, 1918, 
kV »be act of Oct. 0,1917

True translation filed with the post- 
mastei* ut Chicago. Sept. 18. 1918 
e»s reąuircd by the act of Oct. 6, 1917,

BULGARIJA PRAŠO TAI
KOS.

Entered us sccond Class Matter Marcb 7, 1914, at the Post Offioe at Chicago, III., under the Act nf March 3, 1879.
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True translHtion filed with the post- mirtfer rtt Chicago. SepK 28, 1918, m rcųulred by the act of Oct. 6,1417.
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Bulgarija prašo pertraukos 
mušiu ir taikos

LONDONAS, nigs. 27. — An
glijos valdžia šiandie gavo iš ofi
cialių šaltinių Bulgarijos prašy
mą pert ra ūkimo mūšių.

Pasak Berlino žinios, perduo
tos Exchange Telegraph kores
pondento Copenhagene, pasiū
lymą padarė Bulgarijos premie-i 
pah Malinov. Ainia svdco. kad jo

Pirmu žinia apie Biflgarijos 
taikos prašymą atėjo iš Pary
žiaus, kur ją pra telegrafavo 
D’Esperey.' Neužilgo |>o to lor
das Robert Cicil iš. užrubežinių 
reikalų ministerijos patvirtino 
Bulgarijos pasiūlymą.

Lordas Cicil sako, kad Bulga- (
rija oficialiui pnpraSf pertraukos Chtoagietis tfetvvi. Užmuštas ka- 
mūšių ir taikos sąlygų.

Tuo pačiu laiku ministeris a- 
tidengė, kad Vokietija, kaip tik 
tapo žinoma apie Bulgarijos pa- konwD<h,otoj,aS ' praneš seka’- 
ei i a i eeilin Ii r»£ir^ nmnotL ' . *•siidymą, išsiuntinėjo praneši
mus, jog 'pasiūlymas padarytas 
be karaliaus Ferdinando leidi
mo. Tam lordas Robert užgin-

Ičijo. I i
“Bulgarijos pasiūlymas”, sa

kė jis, “buvo padarytas oficia
liai ir oficialiai bus su juo el- 

Įgiamąsi. Jis be abejonės turės 
! didelę svarbą.” •

Lordas Robert atsisakė pasa
kyti kaip bus pasielgta su taikos 
pasiūlymu, bet jis pabrėžė, kad 
pasaitas gali būti tikru, jog“ tal
kininkai nebus prigauti.”

Abelnai buvo pranašaujama, 
kad nebus suteikta - pertraukos 
musių kol nebus priimtos visos 
talkininku, sąlygosiu jos turės 
būti priimtos tuoj po jų pastaty
mui. . ■ , •

Tas reiškia visišką pašjdavi<

PARYŽIUS, rūgs. 28. -- Vy
riausias fraucuzų komanduoto- 
jas Makedonijoj oficialiai šian
die pranešu, kad Bulgarija pa
prašė susirinkimo susitarimui a- 
pic sąlygas pertraukimo mūšių 1 parėmimo kitų kabinėto narių ir 1110’1* prašomąją taiką, 
ir, galiaus, taikos. ‘karaliaus Ferdinando. I .. . . - - -

Koinunduotojas gcn. Franchet Bėdinas sako, kad MaUnovo | True translation filed with the 
d’Esperey telegrafavo valdžiai, pasiūlymas sukėlė didelį neužsi- 
kad augštas bulgarų oficierius 
persistatė save vardan bulgarų 
armijos komanduotojo gen. To- 
rodov, prašydamas pertraukimo 
mūšių 48 valandoms, kad lei
dus atvykti dviem įgaliotiem de
legatam nuo Bulgarijos valdžios.

Franeuzų komanduotojas tuo
jaus atsakė, atsisakydamas per
traukti veikimą, bet kartu pra
nešdamas, kad jis priims tinka
mai įgaliotus Bulgarijos valdžios 
delegatus.

Franeuzų komanduotojas pra 
neša, kad bulganj prašymas pa
siekė jį per tarpininkystę gene- 
ralio komanduotojo anglų armi
jos rytuose, sudarančios dalį tal
kininkų komandos. Gen. d’E
sperey atsakymas toddl prašė bul 
garų delegatus jiersistatyti save 
anglų linijoms.

Iš tos priežasties Bulgarijos 
finansų ministeris Liapčev ir 
komanduotojas anHros bulgarų 
armijos gen. Lukov vyksta į

- pasiūlymas buvo padarytas be n‘Q Pirru n^ffu Bulgarija galės
i* ' .. 1 I..._ ___ • . • lirrvfl nr'iMninuiti foilzo

with the post- 
niaster at Chicago, Sent. 28, 1918, 
us retinired by the act ot Oct. 6,1917 

ganėdiininų Bulgarijoj ir kadi lONIMJNAS, rūgs. 27. — An- 
griebtasi stiprių karinį prieino- g|i j()s užrul)ežinil} reik!1ių lninis. 
mų rėmimui Bulgarijos fronto. ,eris Arthul. , ir iždo

Priduriama, kad pasak atėju- kancleris Andrew B(>nar l.1w lai 
šio per J.issr iš Sofijos žinios, Lo konf(.|.encijQ su priemieru 
kontr-judėjimas prieš premiero r)avifl tloy(| George apie Blriga.
pasielgimą jau prasidėjo. (Tas 
lyg rodytų, kad Bulgarijoj eina

rijos pasiūlymą pertraukti mū
šius.

Vokieti j aprotestuos.

mus nuostolius:
Užmušta karės lauke 5; pra

puolė ką rėš lauke 10; sunkiai su
žeista 82; mirė nui žaizdų 27; 
mirė nuo šiaip atsitikimų 4; mi
rė nuo ligų 13; belaisvėj3. Viso 
194.

šiame sąraše.jpadųpdamos se
kamos lietitviškhi skambančios 
pavardėės

Joseph .L Wilkanowsky, Keas- 
bęy, N. '.L, belaisvėj.

Aicx Kusiuis, Hinckley, N. 
Mex„ sunkiai sužeistas.

Antanas Luola, Blissville, N. 
Y., užmuštas karės lauke.

. fįtephen Vizitiski, \ Hazelton, 
Pa,, sunkiai sužeisas.

. .ioseph Buįkas, 4838 Union 
Avė.,, Chlcagą, užmuštas karės 
lauke.

Pasak šiandie gautų žinių, Au
strija skubiai siunčia pagelbą 
sunkiai prispaustiems bulga
rams.

Franeuzų katės ofisas paskel
bė, kad talkininkų kareiviai Ma
kedonijoj suėmė daugiau kaip 
10,000 belaisvių. Daugiau kaip 
200 kanuolių taipgi atimta.

Serbų paėjimas |>asiekė 75 my 
lių gilumo nuo senosios jų, 
linijos.

Serbai paėmė Kočana už 20 
mylių į šiaurryčius nuo Istib ir 
už 14 mylių nuo Bulgarijos rūbe 
žiaus.

True translation filed wHTi the post-master ai Chicago, Sept. 28. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 

Amerikiečiai suėmė
20,

Gen. d’Esperey sako savo pra
nešime, kad tie pasiuntiniai tu
ri Bulgarijos karaliaus leidimą 
susitarti apie smulkmenas per
traukimo mūšių ir galinus apie 
taikos sąlygas. Tečiaus jis duo
da suprasti, kad Bulgarijos pra-’ 
Šimas gali būti militarė klas
ta, kad leidus pergrupuoti spė
kas ir atvykti sustiprinimams. 
U tos priežasties jis atsakė per
traukti mušius.

Talkininkų komanduotojo at
sisakymas sustabdyti karinį 
veikimą yra užgirtas valdžios.

Jokių instrukcijų apie prašo
mą pertraukimą mūšių nebus 
duota kariniams komanduoto- 
jams Makedonijoj iki nebus pa- 
istarta tarp Franci jos, Anglijos, 
Suv. Valstijų, Italijos ir kitų tal
ki ninku
veikiama tebesitęs.

Exchangc Telegraph perduotos 
žinios iš Beriino, Vokietija mano 
pasiųsti iškilmingą protestą Bul
garijai prieš premiero Malinov 
prašymą pertraukos musių.

Berlino žinia sako, kad premie 
ro pasielgimus “yra savarankis 
žingsnis be karaliaus Ferdinando 
leidimo.”

Vokiečių laikraščiai reikalau
ja. kad Malinov tuojaus butų pra 
šallintas ir butų teisiamas karinio 
teismo už šalies išdavystę.

Manoma, kad premiero žings
nio priežastim buvo Vokietijos 
atsakymas pasiųsti ganėtinai su
stiprinimu; Bulgarijai. Situacija 
Bulgarijoj gimdo didžiausį susi
rūpinimą Vokietijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, SepK 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PARYŽIUS, rūgs. 27.— Grai
kijos ambasadorius Paryžiuje A- 
thos Romanas šiąnakt padarė se
kamą užreiškimą:

“Mes negalime kalbėti apie tai 
ką kol nebus evakuota Serbijos 
teritorija. Mes viską paaukau
sime sumušimui Vokietijos ry
tuose.”

........ .
turi būti gvanmtuota, kadangi 
“taikoj dalyvaus pusės, kurių 
prižadai pasirodė neužtikimais 
ir turi būti rusti budai sijryšyj 
su susi taikymu-pa šalinti tą šalti
nį netvirtumo.”

Prezidentas pabrėžė, kad per 
lygą įgytoji teisybė neturi dary
ti skirtumo linkui kokių žmonių. 
Jis tai aiškiai išdėstė eilėje pen
kių principų, kuriuos jis pava- 
dno kaipo “praktišką programą” 
Amerikos taikos sąlygij ir palai
kymui kurių “Suv. Valstijos y- 
ra pasirengę priimti pilnai savo 
dalį atsakomybės.”

Užreikšdainas, kad Suv. Vals
tijos nndarjs kompromiso su 
ceniralėmis valstybėiųnis ir pa
kartodamas Amerikos karės ir 
taikos tikslus, prezidentas Wil- 
senas ragino liuosą davimą vis
ko, ką mes turime parėmimui 
šalies karėje.

COPENHAGEN, rūgs. 26.
Adolpli Grober, vienas iš cent
ro (ierikaių) vadovas pasakė 
prakalbą vakar Beri i ne prieš 
reichstato komitetą, kuri yra 
aiškinama kaipo antagonistiška 
kancleriui von Hertling, kuris 
yra centristu (klerikalu) ir tu
rėjo tos partijos paramą.

Groeber kalba buvo visišku 
siurprizu jo klausytojams, ka
dangi buvo tikėtasi, jog jis, kai
po partijos kalbėtojas, parems

True translation filed with the post* 
niHster at Chicago, Sept. 28, 1918, 
as require<l by the net of Oct. g, 1917

JOKIO NUSILEIDIMO 
PRIEŠUI.

1'rne trnoslaUoo filed wllh tbe post- 
mąster at Chicago, Sept. 28. 1918, 
as reqiHrcd by tbe act of Oct. 6, 1917

'PAĖMĖ
BULGA- 
STRUM-

Sako prezidentas Wilsonas.

TAURININKAI 
SVARBIAUSIA 
rŲ tvirtovę 

NICA.

Philip Scheideniann, didžiu
mos socialistų vadovas, kalbė
damas reichstago komitetui už- 
reiškė, kad gen. von Luden- 
dorff, o ne kancleris von Hert
ling valdo Vokietiją. Jis sakė, 
kad Vokietija dabar kenčia lo
dei, kad ji neganėtinai apverti- 
lio savo priešus.

“Mes dabar kenčiame todėl, 
kad mes neganėtinai apvertino- 
jne savo priešus,” sako jis. “Aš 
skaittau Brest Litovsko sutartį 
kaipo kliūtį prie taikos. Tas 
karalių-davimo bzinis rytuose 
turi sustoti.

“Pašalinimas buvusio užru
bežinių reikalų ministerio von 
Kuehlmann buvo pragaištingas 
taikai. Kuomet jis pasakė ne
patinkančius karineei partijai 
žodžius, jis tuoj pranyko.

‘Tokie dalykai nebegali tęstis. 
Mes turime atvirai prisipažinti, 
kad gen. von. Ludendorff dabar 
valdo, o ne kancleris von Herl-

LONDONAE, rūgs. 27. Fran
cu^ ų-a m er ik ieči ų bes i veri i n i as 
Champagne atsiekė pergalę, ko
kios niekas nesitikėjo.

Nė vieno greitesnio ir smar
kesnio sumušimo nebuvo pada
ryta vokiečių armijoms nuo ka
rės pradžios.
, Tarp 17,000 ir 20,000 belais
vių suimta.

Daugiau kaip 140 ketvirtainių 
mylių žemės tapo atgauta ir dau
gybė kanuolių paimta.

Amerikiečiai, pasak vėliausių 
žinių iš Champagne fronto, paė
mė 9,000 belaisvių ir 50 kanuo-

rug*'. 27 Anglų sjjėkos ata- 
ku<xiamos šiandie auštant sutriu 
skinu vokiečių tvirtumų liniją 14 
mylii\ fronte Cambrai seklore.

Vakarop jie paėjo iki 3 mylių 
nuo Cambrai vieno iš valsčių 
Hindenburgo linijos ir suėmė 
tarp 5,000 ir 6,000 belaisvių. Tas 
reiškia 3 mylių paėjimą.

Daug vokiečių kanuolių, jų

Ii

?lj

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, Sept. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

LONDONAS, rūgs. 27. - E- 
sanf jos armijomis pavojuje su
mušimo ir svyruojant karaliaus 
Ferdinando sostui, Bulgarija 
šiandie paprašė pertraukti mu
šius 48 valandoms, kad svarstyti 
taiką.

Pertraukimas mūšių buvo gric 
štai atmestas.

Tečiaus užtvirtinti bulgarų de
legatai bus priimti vyriausio tal
kininkų komanduotojo Makedo
nijoj gen. Franche't d’Esperey,

Iki to laiko karinis kuriam ir buvo padarytas pasiu- 
Ivmas. v

NEW YORK, nigs. 27. -Kai
na taikoj bus bešališka teisybė vi 
soms tautoms, o būtinas įrankis 
tai įgyti yra lyga tautų sudaryta 
ne prieš, ar po, bet taikos konfe
rencijoje ir Vokietija, kaipo na
rys, “turės pakeisti savo pobūdį 
ne tuo, kas atsitiks (prie taikos 
stalo, bet kas seks paskui.”

Tai buvo prezidento Wilso~ 
no duotas šiąnakt prieš vietos 
Ketvirtosios Laisvė Paskolos dar 
bininkų publiką atsakymas į da
bartines centrą Ii nių valstybių 
taikos kalbas, nors jis neminėjo 
išsireiškimų priešo vadovų.

Prezidentas užreiŠkė, kad tai
ka nėra klausimu “sutarimo są
lyga”, nes “mes negalime “su
tarti sąlygų’ su jais”, kadangi 
jie padarė tai negalimu”.Taika
—

10,000 bąlgiirų (suimta.

LONDONAS, rūgs. 27. — An
glų spėkos M&kedonijos fronte 
paėmė Bulgarijos miestą Stnim- 
nica.

Paskelbimas apie paėmimą pa 
darytas oficialiai. Pranešimas 
dalinai sako: .

“Anglų kareiviai, vedami gvar 
dijos, vakar ryte įėjo į Strumni- 
cą, kuomet anglų-graikų karei
viai šturmu paėmė augštumas 
Belačiiica kalnų į šiaurę nuo Doi 
ran ežero. Anglai paėmė dau
giau 30 kanuolių ir daug amuni
cijos.”

Paėmimas Struiunicos sulau
žė tvirčiuusį grandinį Bulgarijos 
tvirtumose iii nebelieka svarbes
nės kliuHes talkininku Ibesiverži- 
mui į tą šalį.
' . U . ' - • •• .-.‘iv'? . • s » ’

s . * ' ’ 7

‘Ant kiek einasi apie Belgiją, 
mesturejome pasakyti pirmiau 
ir kitaip. Submarinų kare pa
traukė Ameriką prieš mus.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, SepK 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

MAISTO RIAU SĖS BRI
TŲ INDIJOJ.

Keli žmonės užmušti.

Beriinas šiąnakt prisipažino, 
kad amerikiečiai labai vokiečius 
sumušė.

Francuzų-amerikiečių atakos 
frontas abiejose pusėse Argonne 
prasiplėtė šiandie iki 90 mylių 
ilgio, nuo Rheims iki Mozelle 
skelba vokiečių karės ofisas.

Vokiečių kareiviai, pripažįsta 
jis, “traukiasi” ir “mušasi sulig 
paliepimais.”

į šiaurryčius nuo Monlfaucon 
talkininkai pasiekė vokiečių prie 
kines artilerijos linijas, pripažį
sta pranešimas.

Jis reikšmingai priduria: 
“Nauji mūšiai nešivengiami.”

Tarp Argonne ir Meu.se (ame
rikiečių frontas) vokiečiai liko 
atstumti iš savo mūšio linijų net 
iki Montbleinvillc ir iki išsilenki- 
mo Meuse i šiaurryčius 
Monlfaucon.

tapo paimta pradžioje besiver- 
žimo. ,

Hindenburgo linijos 7 mylių 
pločio juosta, įskaitant 5 mylias 
Du Mord kanaflo, tapo pereita 
field - maršalo kareivių.

Iš priežasties šios dienos ata- ’ 
kos, vokiečiai turės evakuoti 
daugybę miestelių.

LONDONAS, rūgs. 28. - A- 
merikiečių kareiviai, veikiantį*! 
pačioje dešinėje anglų spėkų, 
šiandie paėmė čia stiprių tranšė
jų ir fortifikuotų farmųr suda
rančiu išlaukines tvirtumas Hin- €
denburgo linijos pietvakariuose, 
nuo St. Quentin. ■

nuo

Prancūzai suėmė 10,000 be
laisvių.

PARYŽIUS, rūgs. 27. - Pa
sak karės ofiso pranešimo, fran
euzų kareiviai mūšio linijoj į ry
tus nuo Rheims laike pastarųjų 
dviejų dienų mūšių paėjo nie- 
kuriose vietose 5 mylias ir suė
mė daugiau 10.000 belaisvių.

LONDONAS, rūgs. 27. — Pa
ryžiaus Exchangc Telegraph 

(kompanijai pranešama, kad frau 
^euzų ir amerikiečių suimtų bc-

True translation filed with the jk>st- 
master at Chicago, Sept'. 28, 1918, 
as rcųuired by the act oi Oct. 6, 1017

Streikieriai ragina 
paimti kasyklas.

BUTTE, Mont. — Streikuo
ja n t js zinko ir vario kasėjai 
Butte, viešame šio miesto Metai 
Trades Council suruktame su
sirinkime priėmė rezoliuciją1, 
adresuotą prezidentui Wilsonui, 
prašančią valdžios paimti ope- 
ra vilną šio distriklo metalo ka-

■

i

-
■

SIMLA, Indija, rūgs. 26. - - 
Keli žmonės liko užmušti Kal
kutoj ir Madrase iš priežasties 
ten siautusių per kelias pasku
tines dienas riaušių. Riaušės 
liko užgniaužtos policijos ir pu
ikų Indijos Gynimo korpusų.

Kalkutoj buvo rimti sumiši
mai iš priežasties neužsigane- 
dinimo dalies mahometonų gy
ventojų.

Augštos maisto kainos šukele laisvėn vokiečių skaičius pervir 
’’ sumišimus Madrase. sija 16,000.

True translation filed with tbe post- 
mastei- at Chicago, Sept. 28, 1918, 
as reųuirdi by the act or Oct. 6,1917

SUMAŽINO IŠDIRBIM4. :

WASHINGTON, rūgs. 26. —• 
Produkcija 22 industrija tapo 
sumažinta nuo 25 iki 75 nuo& 
laike pastarųjų 4 mėnesių, kad 
sutaupinus geležį, plieną ir kurą, 
reikalingus išdirbimui karės reik
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Didelis Klaro Kepimas
UŽBAIGIANT PIKNIKŲ SEZONĄ, IR GERUS 

LAIKUS KIEKVIENAM

Chernaucko Darže
LYONS. ILL.

Spalio 6, 1918
2 po piety

Lytų arba giedra 
šokiai €lam Showder Dykai 

Imą valandą po piety
Tikietai iškalno parduodama pas K. Jainontą, 1840 S. Halsted Str. 
ir pas Geo. Uhcrnaucką, 1000 S. Union avė.
KAIP NUVAŽIUOTIj— 22ros karais iki galo. Jcn paimsite Lyons 
karus kurie priveš prie pat Chernaucko Daržo.

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

Kalbės M. X. Mockus .

Šiaridien, Rugsėjo 28=tą, 1918
MEDORA SALĖJE, 

4116-58 W. Van Buren St.,Garfield Park, Chicago.

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

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progų pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbų. Kviečia KOMITETAS.

SVARBIOS PRAKALBOS
Draugystės Sūnų ir Dukterų Lietuvos 

Kalbės drg. T. DUNDULIS
Nedelioje, Rugsejo Sep. 29, 1918

Frank & James Svetainėje
3-čią valandą po piety. *

23rd Avenue ir Lake gatvė, Melrose Park, Illinois
GERBIAMIEJI: šios prakalbos labai svarbu išgirsti, nes drg.

T. DUNDULIS pirmų karta kalbės pas mus,, Melrose Park’e. I'aigi 
kviečiame atsilankyti knoskaitlingiairia. —KOMITETAS.

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintom Gyduolėm nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančiu Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos lik per

CARL F. W0RM
3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pačtą — $1.10.

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

angliškų. Grainofonai 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. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
Tel. Drover 8107 -

VIENATINIS BSGMTBIMTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
iiiglčiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky-y 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gai
vu sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyk*. Atmink, kad mee koš- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

| S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vnistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tieRorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 16 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

3343 S. Halsted st Chicago, HL
T i

P-Le laurynavičiutė

Racine, Wis.
“Naujienose” nr 220 buvo ra

šyta apie buvusia lietuvių ran
kų darbų parodų. A. C. sako, 
buk vieline T. M. 1). 127 kuopa 
buvo baugšti ir ne p risi dėjus prie 
los parodos. Girdi, jos delegatai 
nusigandę, kad nebūtų pažemin
ta lietuvių kultūra ir pasitraukę. 
Bet tos kuopos baime neturėjo 
jokio pamato.

Turiu pasakyti, kad T. M. I). 
kuopa neturėjo tos baimės, o pa- 

it- kalno perinate <In- 
lykųrbūtent, kad tai bus didelio 
darbo be pelno ir garbes. Mat 
užmanymas buvo dėl savo pasi
pelnymo, o ne. dėl visuomenės 
labo, todėl visuomenė jo ir ne
rėmė. Svetimtaučiai į tų parodų 
neatėjo, o jeigu ir butų atėję, 
tiii nebūtų nusistebėję (?), nes 
nieko įdomaus nebuvo. Tūlose 
krautuvėse randasi puikesnių 
daigių negu toje parodoje.

Paroda buvo rengiama ne pa
kėlimui lietuvių kultūros, o tik 
dėl pasipelnymo, nes socialis
tams nerupi (? “N” Bed.) tau
tos kultūra: tų ir poni ar drau
gė Jurgelionienė tose parodose 
kalbėtoja ir niekino (?? “N”. 
Bed.) tautystę; tų viską T. M. 
I). kuopa žinojo ir jos delega
tai pranešė, kad iš tos parodos 
nebus nė garbės nė pelno.

..—Delegatas.
Redakcijos prierašas. Bešališ

kumo delei dedame šitų p(. De
legato paaiškinimų, bet turime 
pastebėti, kad rašytojo išvadžio-
j ima i yra labai keisti: kad patei
sinus savo organizacijų, jisai 
niekina parodos rengėjus ir da- 
1-y v a u l o j u s, prikaišiodamas 
jiems norų pasipelnyt, nesirūpi
nimų tautos kultūra ir 11. Bet 
juk, rodos, jau tas vienas faktas, 
kad p. Delegato niekinamieji 
žmonės surengė lietuvių rankų 
darbu parodų, aiškiausiai liudi
ja apie jų rūpinimusi lietuvių 
kultūra; o tas faktas, kad p. De
legatas ne liktai nerėmė to dar
bo, bet da ir žemina jį, liudija 
apie jį visai kitaip.

Grand Rapids,Mieli
Iš kilų miestų vis randi laikra

štyj žinučių apie darbininkų ju
dėjimą bei vietos lietuvių veiki- 
mą, bei iš musų miesto tai nieko
nėra... Tarytum, kad čia lietu
vių darbininkų visai nesiranda. 
Bet yra kitaip. Lietuvių čia nesą 
daug, o jų tarpe randasi nemaža 
tokių, kur galėtų šį tą para
šyti. Ale kad musų draugai per
daug užsiėmę pašaliniais daly
kais: pa v., kadir frakcijų vai
dais. Todėl geresniam dalykui 
netenka laiko... Mat reikalinga 
galvoti kaip čia nugalėjus “tą 
bolševiką” ar “menševiką”.

Delei lų frakcinių vaidų-dau
gelis rimtesnių narių apleido 
kuopą. "' Negana lo, tie vaidai 
atšaldo minių simpatiją prie so- 
rialislų. štai faktas. Rugsėjo 
21 d. vieline LSS. 51 kp. surengė 
koncertą. Ir kas? Pramogon

S,.

NAUJIENOS, Uhica^7, III.
t Įgg, iiOĮisBiii .1 . liuli!, ----------- 'JBIL ..

Subata; Rugsėjo' 28, 1918.
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“Nutrukusi Styga”
Nedelioj, Rugsejo-Sept. 29, 1918 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Placc

I

■ ■    -» "" .    i ,,,  ■■«■„■■■ ■ i  „

Pradžia 6 vai. vakare. 4 Įžanga 35c. ir augščiau.

Rengia L.M.P.S. 9-ta kuopa naudai Motery Balso stato scenoje du vienveiksmius 
sceniškus veikalus po vadovyste drg. M. Dundulienės. Orkestrą J. Grušo. Po 
programo linksmas balius ir šokiai.

atsilanko vos 100 asmenų. O 
kur likusieji l(M), kur visuomet 
lankydavos į socialistų vakarus? 
Aišku, juos atstūmė musų pa
čių vaidai.

Tiek to su tais “pašaliečiais”. 
Gal jie “nežinojo*’ ar “patingė
jo”... Bet pažiūrėkime kas deda-

kuopa turėjo 76 gerai stovin
čius narius, šiandie beturime 
vos 15... Kadir taip dar nenorė
tum, bet turi pripažint, jogei ši
to blogo priežastimi esame mes 
patįs.

1 reikėtų mest visus
tuos nesusipnitimus. Tadn 

mums liktų daugiau laiko rim
tam savo organizacijos darbui.

—S. Naudžius.

DeKalb, III
Sumažino algas.

Pora savaičių atgal viena vie
los kompanija, American Steel 
Wire Co.. numažino savo darbi
ninkam (dralų b^tintojam) al
gas, o darbą dvigubai padidino. 
Tiesa, išpradžios darbininkai bu
vo pradėję bruzdėti — rašytis 
ant tam tikros blankūs, kuri tu
rėjo būti įteikta kompanijos val
dybai. Bet daugelis užuitų tam-, 
sūnelių nesutiko pasirašyti. Kaip 
bus taip dievui ant garbės... 
Taip taravojo nevienas kompa
nijos vergas. Drąsesniems dar
bininkams tuomet neliko kas da
ryti, tik atsiimt savo algas ir ei
ti sau. Kompanija |>amačius, 
kad darbininkai hunais apleid
žia jos prakaitinę nusigando. 
Liepė grįžti atgal ir žadėjo mo
kėt kaip pirma. Bet daugelis 
jau nebegrįžo. Jie dabar parsi- 
davinėja savo nuosavybes ir ren
giasi apleist miestą.

Tai tokios tokialūs musų
• Kulbe. —Dratinis.

Rockfordo Žinios
Vakaras.

Lošime dalyvaus gabiausios 
arlistjškųs spėkos, tarp kurių 
du įžymus solistai, nes lošimai! 
įeina keletas dainų. Pertrauko-
je išpildys dalį koncerto atsižy
mėję solistai. Kviečia

LMPS. 9-ta kuopa.

>

g Irue translation fileil \vJlh tlie P. M. ai Ch’go, Sepl. 23, 1918, as reųuircd by thc act of Ori. 6, 1917.

“BIRUTES” KONCERTAS i
Pagerbimui

Į Savo Narių - Kareivių
I UNITY CLUB SVET., 3140 Indiana Avė. (arti 31mosgat.)

šiame vakare “Birutė” iškels savo ‘Service Flag”.
Prognuue dalyvaus geriausios muzikalūs spėkos, kaip tai: p-les Rakauskaitė. Rudauskaitė. Sla- 

S muliuto, ZcmmčiutC; p-ai Stogis, t ktveris, Miccvičia. Kasputis ir kiti. Taipgi dainuos naujas dai- 
nas didelis ir gerai sumokintas “Birutės” choras. Belo, gerbiama publika turės progos išgirsti 
pirmą sykj “Birutės” moterų chorą. ‘.Birutės” 

g gerb. ST. ŠIMKUS, 
g Orkestrą p. P. SARPALIAUS.

IIIIIK
___________________ __  ... . -........ —~ ............. - - ----- — ■ . ■ . ____

Rugsėjo-Sep. 29, 1918 |
Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

. Belo, gerbiama publika turės progos išgirsti 
chorą ir solistus sumokino ir pianu akompanuos

Po programai šokiai.

1 1 " a7:" — ~- —..... -

Keturioliktas Metinis Balius
Rengia Lietuvių Rytinės 

žvaigždės Pašelpinis Kliubas
Subatoj

Spalio 5 d., 1918

SCHOENHOFFEN HALL
; P. Va. kampas Mihvaukee ir Ashland Avės.

.•Pradžia 7:30 vai. vakare. i įiyrikietai nuo narių 25c., prie durų 35c.
Muzika F. JĮ^reckio. ■

Pranešimas
Dabar galima siųsti pinigus į Lenkiją, per musų banką.

Del Jūsų parankumo šitas Bankas nuo 1 September 1918 bus atdaras dieną 
nuo 9 iki 3 valandai; Subatomis nuo 9 iki 1 vai. dienos; Seredomis ir Subato- 
mis Vakarais nuo 6 iki 8.

Dc

Darbinikui žmogui yra sunku atlikti savo reika
lus didmiesčio valstybiniuose bankuose, nes tie yra 
neparankus ir vakarais uždaryti. Šitas bankas yra 
taip geras, kaif) didmiesčio geriausias ir didžiausias 
bankas tik daug palankesnis Jums kas link valan
dų ir vietos. • . ,

čia pasinaudodami proga mes išreiškiame širdingą ačiū 
tūkstančiams lietuviu ir lietuvaičiu, kurie apsižiūri ir at
mindami, jog visi giria ir gauna pilna užganėdinimą, atne
šat pinigu* i šitą DIDŽIAUSI jr SAUGIAUSI STATE BANK 
ant Bridgeporto ir viso apskričio, iš kurio kada tik Jus no
rite. tada galite išsiimti.

Skaitlius brolių lietuviu auga kasdiena ir mums linksma 
pasakyti, kad Jus sUsipratot Ir nebedędat j mažus ir abel- 
nai ne 
kaitų uždirbti pinigai.
Suvienytą Valstiją l’ačtą bankai, Pavietas, Chicagos miest 
as, daugelis draugysčią ir.korporacią laiko pinigus šiame
Banke. '

Skaitlius brolių lietuviu augu kasdiena ir mums linksma
sakyti, kad Jus sUsipratot tr nebededat ) maz
i nesaugius bankelius, kuriuose žųsla Jnsų kruvinu pra-

21 rūgs., 75-la kuopos lošėjai 
stote scenoje trijų veiksmų dra
mą > “Svetimas Dievas.”

Veikalas butv. neblogas, jeigu 
lik rengėjai butų pasistengę iš
rinkti tinkamus aktorius. Pav., 
žydų rolėse buvo loki žmones, 
kurie neturėjo jokio jausmo ir 
nudavimo, o apie žydišką akcen
tą nėr ką nė kalbėt.

Toliaus, dviejų kaimiečių ro
lės rodos, nesunkios, bet aktoriai 
turbūt norėjo jas “pagrąžini”, 
permainė savo balsus taip, kad 
atrodė panašus į pasigėrus!us a- 
merikonus.

Davatkos rolę atliko gerai. 
Kaimietė ir žydaukaitė (mergi
nos) lošė silpnai. Po lošimui 
atlikta keletas deklamacijų. At
liko kuopiečiai, bet netaip, kaip

ėjo neblogiausia.
Vakaras baigėsi šokiais.
Rockfordiečiai visuomet mėg

sta pasigirt, kad jiems viskas se-

A STATE BANK

Didžiausis Valstijinfe Bankas Bridgeporte su turtu ketiiriy milijonų dolerių 
| ($4,000,000,00.).

Central Manufacturing District Bank
1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Raėihc gatvių.

S. L. FABIAN, Liet.Skyriaus Vedėjas-
, ■ I . J Iįhir--.—
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
>t<ii Durą Ir Rroftm* Po pi pro

SPECIALIAI: Maleva malerojlmul atut»U iividaua, pio $1.40 ui gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO.

to<».ų-SHSW S Halatpd RU

kasi puikiai. Bei pastaras.s 
vakaras rodo, kad mums reikia 
dar gerokai prasilavini, o lik Ino 
mbt eiti prieš publiką.

Aldona.

m!

ChlcBg*. III. | 
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Mes Pilame Savo Žemiškus
J V i . ,

obius
Dieviškais

URTAS ir lobis yra materialiai dalykai. Jie yra pavil- 
du stropumo ir geros laimės.

Bet gyvastis, laisvė ir laimė stovi augščiaus už juo
du abu. Tai yra Dangiškas turtas, kurį vienas tik Dievas sutei
kia ir tik jis turi pilną teise atimti.

Taigi, kuomet kraujo godi galybė, atsiradusi iš gudrybės įr 
išauklėta aklu pasidavimu, pasikėsina ant teisės, kurią pats Die
vas davė, tai kaip tik ir tinka ir reikia, kad pasaulis rūstybėje su
kiltu prieš tokią piktažodystę Dievui.

• v: • ■ i

Turtas ir lobiai vra šitos šalies savastimis. Mes didžiuoją-
* r ’ ■* i

mesi, žinodami, kad tas didžiumoje yra taip dėlto, jog dieviškieji 
principai, kuriais gyvastis, laisvė ir laimė yra patvirtinti, buvo mu
sų širdingose darbštumo ir geros laimės patvarkose.

’ ' • .. * t *• . I r -
I Į ’ j ‘ 4

BePkuomet šitas didysai turtas krovės, mes nei sapnuote ne- t * 
sapnavome apie dieną, kurioje mes galėsime šitą turtą ir lobį pa
pilti už dieviškesnius lobius.

šiandien yra musų privilegija tą padaryti, be atsižiūrėjimo, 

be šykštėjimos. Ir musų privilegija yra žiūrėti, kad šitas turtas ir 

lobis eitų pašvęstas jo paties didžiu0ju tikslu—nes jis plečiasi ne 

dėl savo savimeilio laimėjimo ar dėl nedoro pravartumo, tik tam, 
kad žmonės visame pasaulyj galėtų toliaus gyventi ramiai, žino
dami, jog gyvastis, laisvė ir laimė, duotos jiems nuo Dievo, nebus 

jiems išplėštos, sulig kokio nors ištvirkusio žmogiško veiksnio už

mačia. p, ? ’ r 'y 3

4 • / • ... s - :.V ‘

Taigi, kaip tu rašysi savo vardą šiandien ant pasirašomosios 

Laisvės Paskolos blankos, tai tavo ranka išpils tą žemės turtą, 

kuris, sugrįždmas, atneš keturgubos Dangaus lobius, gyvastį, lai

svę, ir laimę, ir padėką nuo žmonių, išgelbėtų nuo vergystės ir 

nuopuolio. j. c ? t T I ’I’f

PIRKITE SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS BONDUS
PASKOLOS

’ ■ ' > / A t ■ C į ... . ■ -- ;■

War by mnnnnnnnnntimnr^nnnnnUrittvn by 1. R. ParsoiiH
KETVIRTOSIOS LAISVES
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Fourth Liberty Loan—National Ad No. 25

CARR BROS. WRECKING CO., 
3003-3039 S. Halsted St.

DR. F. O. C ARTER,
120 S. State St.

CONTINENTAL CLOTHING CO., 
Mihvaukee & Ashland Avės.

DR. M. HBRZMAN
1025 W. 18th & 3412 S. Halsted Sts.

L. KLEIN,
Halsted & 14th Sts.

■

.■cs.A.J..—.—"•—.'i .i

W. M. LAWHON, M. D., 
219 S. Oearborn St.

LOCAL LOAN COMPANY, 
Thos. F. Kerwin, Mgr.
4647 S. Halsted St.

MASTER SEWING SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Principal 

118 N. La Skilę St. .

PEOPLE’S STOCK YARDS
STATE BANK

1542 W. 47th SU.,

SOUTH-WEST TRUST and
‘ SAVINOS BANK

Thomas J. Healey, I’resident 
’ ' n

Thirty-Fifth Street, Hoyne & Archer Avė
' I

LOUIS VITAK,
1540 W. 47th St.

* . ' j • '

WARSAWSKY’S SHOE S(TORE
, 1341 S. Halsted St.

4 1



Polemika

Chicagojne

mes

(1)0

Aus

Pasirodo

CHICAGOMusų Moterims

Skaitytoju Balsai

Rezoliuciją dėl Austrijos notos

nekulturingu

Mlt rVJTUMITIJ

(Vardu ir pavardė)

(Adresu)

7.00
. 8.00

85.00 
3.00 
1.65 
1.25

re j 
ina

16.00
9.50
1.85
1.45

estam* 
lesiam 
nėšiui

akcijos 
ipsniai

sitlenta.
> si k.Vi a 

gerai 
‘žind- 
iron,

iri ja netikėtai pasiu- 
ninkams pertraukti 
ir pradėti taikos dė

mes tu 
M. P. S 

Bet ir ta.' 
nepraši

Mhvito Ofisu;
III N. Deerborn SI

111 -13 Unlty BMc.
Tel. Central £411

Rusij 
ir skaudžiai 
pasaulio demokratij

{Už išreikštai šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

butų teisinga, 
kuri sutinka 
demokratijos

taikomoji Kaina 
pačiu:

elementams besi- 
dsleigli vėl mo- 
gi po priedanga 

pasi- 
* V prieš

Klausimas “Draugui

siunčia gi- 
i.šreiškimą 

socia-

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

Čia idedu 10 centų, ir prašau at
siųskite, man pavyzdį No." 8972.—
Metų ...............................

su žiursteliu , prie 
suknele No. 8972 

i. Kaklas iš- 
i kainieruku 
Rankovės il- 

idver- 
Suknelė su-

!r išrodo, kad tai greičiaus 
bus anksčiaus, negu vėliaus. 
Bulgarijos taikos pasiūly
mas reiškia, kad centralių 
valstybių koalicija įra. Ta 
yra pradžia pabaigos.

Imtu skaityti joj tįsios rezoliu
cijos, kurios po to turėjo eiti pa
skirtąja! rezoliuciją komisijai; 
ją betgi buvo taip daug ir taip 
ilgą, kad galą gale visas jas, da
gi neskaitytas 
jai, nežiūrint grie.štą 
fcnarno protestu.

nieko 
kas yra gi- 

• mirt, bet aš no- 
Draugo“ moksli

ne tą “paskirtą valandą“. 
Draugo“ pasakymu išei- 

jeigu ne gydytojai

i dar yra ir ta- 
Vokietijos val- 
painformuota, 

Bulgarija pada- 
i. Maža ką Vo
nia šaukia prieš 
eikalaudama jo 
po “išdaviko”! 
kaip Bulgarijo-

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
»’oom 232. 2-ras augštas, viri Fanious 

Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. NedCIdientais 10 iki L

je, taip ir Vokietijoje galėjo 
susidėti taip, kad vienos ir 
antros šalies valdžioms Bul
garijos pasiūlymas pasidarė 
vienintelis išėjimas. Butų 
net labai keista, jeigu val
džios ėjusios išvien per tre
jus metus sunkios karės, ne
būtų susižinojusios šitokiam 
svarbiam momente.

Reikia atsiminti, kad tai
kos tolyn vis smarkiaus rei
kalauja žmonės Vokietijoje. 
Reikia atsiminti, kad nese
nai taikos pasiūlymą padarė 
Austrija — ir jisai tapo grie
žtai ir urnai atmestas. O Tu
rkija juk, matoma, visai 
smunka nuo koto, ir jai, po 
baisių nepasisekimų Pales
tinoje, grūmoja pavojus pa
tapti atkirstai ir sutriuškin
tai. Kas tuomet nuostabaus, 
kad Bulgarija šoko jieškoti 
taikos, nelaukdama, kol ji ir 
jos talkininkai bus pergalė
ti? Juk kada ji stojo į karę, 
tai ji aiškiai pasakė, kad ji 
dedasi prie stipresnės pusės 
(kuriąia tuomet buvo Vokie
tija) tikslu atsiekti savo na
udos. Dabar Vokietijos ga
lybė nupuolė, ir Bulgarija 
todėl nori pasitraukti iš “gė- 
mio”.

Sekamai teks traukties 
Turkijai. O paskui 
trijai. Vokietija, žinoma, lai
kysis ilgiausia: tiek grobio 
prisiplėšusi, kur ji norės ge
dimu “kvitinti”!

Bet anksčiaus ar vėliaus 
reikės ir jai žiūrėt, kaip pa

ti re- c

grafų Amerikos 
savo sutaisytus 
skamba:

pranta savo padėjimą?
Sulig O. S. V. mums nebėra 

reikalo agituot nesusipratusias 
moters, raginti jas organizuotis 
ir šviestis. Musų organe nerei
kia laipini lengvų pamokinan
čių straipsnių, o tik uzkišt jo 
špaltas prasi manymais prieš ki
tus darbininkiškus laikraščius ir 
jų vedėjus. Smarkioji “M. B.“ 
gynėja nei nepastebėjo, kad mu
sų organe, ypač dabar besiren
giant prie agitacijos savaitės, nė
ra nė vienos eilutės apie tos sa
vaites svarbų bei kaip pasekmin- 
giau ją išnaudojus 
musų organo vedėjai tie dalykai 
nė negalvoj. Reikia mat, ro
dyt savo nekaltumą ir daryti ki
tiems nieku nepamatuotą prie
kaištų.

Smarkioji “M. B.“ redaktorės 
gynėja, rodos, turėtų žinoti tą 
paprastą teisybę, būtent, kad 
musų organas dar jaunutis ir 
kad jį dabar remia visa pažan; 
gioji Amerikos lietuvių visuo-

Jeigu neteksime tos vi- 
kas tuo

jau kasdien, išskiriant 
Leidžia Naujienų Ben-

S. Halsted St., Chicago,

pusės, konferenci- 
talkininkų šalių 

nuo begalo pavo
ju tervenci jos politikos 
tokia politika, užuot

yra pasiuvama
Šita mokyklai 

kurio prisiuvama juosta 
kirptas ketvirtainis, su 
tos pačios materijos. 1 
gos ar trumpos, pabaigta 
dilimais antrankoviais

, kirpta vieno gabalo ir yra suraukta 
apsukoj. Kabantis kišenius yra vč; 
liausies mados. Mergaičių suknele, 
pavyzdys No. 8972 sukirpta penkia- 
riopo didumo 6, 8, 10, 12 ir 14 metų. 
8 metų didumo reikalauja 2% jardo 
ruožuotos materijos ir % jardo 36 
colių kitokios inatcrijosi
• Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai suknelei 
sukirpti /r pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti Žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti niicrą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjas į 
konveitą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, Šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 

rTERN DEPT., 1840 S. Halsted Str, 
^Chicago, III.

mirt pirm tos “paskirtos valan
dos“. Taigi prašau “Draugo” 
mokslinčių paaiškint: ponuliai, 
ką turiu daryt tokiam atsiliki
me? Gal žinot kitokį būdą 
come on! Petrelis

True translation filed wįth the post- 
master at CIucaKo, Sent 28. 1018 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkų Salių Darbi
ninkų Konferencija.

liktuoju vien 
žemiu py j; 

jos turi savo priešų 
įpiamųjų iV y- 

tikslu, kurie 
tuo

:os pasiūlymą talkini- 
padarė Bulgarijos 

i, pilnam sutikime su 
menės vyriausybe, ta
ikiausia, turėdama 
mą ir iš karaliaus Fe- 
do pusės. Vokiškoji 
lios versija, piešianti 

taip, kad taikos pa- 
as sukėlęs Bulgarijos 
tenę su karalium pry- 
prieš vyriausįjį mi- 

, yra tur-but grynas
s. Vokietijos valdžiai,
t, butų malonu girdė- 

Bulgarijoje taikos 
niekas, išimant p.

o nnn^ar^uo^a^ ujUUU vieną m etą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokias legališkas 
popieras, priima apdraudimą 
nuo nelaimingų atsitikimų. Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausių advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 

Tol. Humboldt 8360.
“Draugus“ (nr. 225), aprašy 

damas mirtį arkivyskupe 
landt

mą, jogui ją užreiškimai apie 
savo siekinius yra nuoširdus“.

Skaitymas įvairių kitu rezoliu
cijų.

yra visai skirtingi 
^uxatcd Iron.
pastaba:—Nu 
rtojamas Dr

kurias kiekvie
na moteris be 
mergina būti 
nai privalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, luojuus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adrės,:

True tran'lafion filed witb the past- 
taaMer ai 'Chicago, Sept. 28. 1918. 
as reąuiredby the act of Oct. 6, 1917

Bulgarija 
nori taikos.

žodis “M. B.” redaktorės 
gynėjaL

L. M. P. S. organo vedėjos 
straksėjimai rado užuojautos ir 
Cbicagoj tūlos O. S. V. asme
nyje. “Naujienų” nr. 219 ji ban
do apginti “M. B. redaktorę ir 
visas kitas jos sekėjas — “bol- 
ševikes“. Jai mat labai netinka, 
kad tūli vyrai pasivelija daryti 
moterims pastabų. Net ir už 
Progresistės sijono ji pamatė... 
v v ra. C-

Suprantama 
tymu“ lengva nueiti į kairę ir 
smarkiai užreikšti, jogei L. M. 
P. S. narės moka protauti ir per- 
siėm tįsios klesinto susipratimo 
idėjomis Bet aš norėčiau pa
klausti tos O. S. V 
užtektinai turime L. P. M. S. na

Pridėta* raita* Dr. Sulliv 
skaitomai atidžiai kiekvieno vyro 
ter*,. norinčių |gyti tikią sveikatą 
kuniiką pakantrumu ir tvirtą, aitrią at 
minti • Ur- Suliivan pasako kaip padeu 
arini geležies jūsų kraujuje ir tokiu budi 
jryti didesnę kuniika 
auritesni Išsilavinimą i

Tuo tarpu Anglijos dešinieji 
savo pagiežos jausmą ' išliejo 
Sexlono užreiškimu, kad kaize
ris ir jo sėbrai ir visi, kurie at
sako už sukūrimą šios karės, bu
tu be teismo ir teisėjų pakarti 
pirmiau negu dagi kalbėjus apie 
taiką; ir po to perskaitė rezoliu
ciją. kurioj užreiškiama, kad 
negali būt ne jokios taikos su 
centralinėmis valstybėmis, kol 
llohenzollernų ir I tabsburgų di
nastijos ir brulales cęntralinią 
valstybių jiegos nebusiančios 
sutriuškintos. ,,A

šitaSextono rezoliucija ypatin 
fili badu patiko Francijos dele
gatams ir jie sarkastiškai juok
damies ėmė šaukti“Gpmper- 
sąs, Gom persas’“ Ret Gomper- 
sas šoko aiškintiems ir užsiginti, 
kad prie tos rezoliucijos jis pir 
šią nepridėjęs.

Ant galo, po ilgą ir karštą gi
nču, kurie kartais buvo labai 
triukšmingi, konferencija sesiją 
uždare iki rytdienos, idant ko
misijos galėtą sutvarkyti visą 
joms pavestą darbą.

“ši konferencija juopilniau- 
siai svarstė notą, kurią Austri
jos-Vengrijos valdžia išsiuntinė
jo kiekvienai kariaujančių šalių.

“Proponuodama pastarosio
ms padaryti slaptą konferenciją 
diskusijoms apie taikos atsieki- 
mo galimybes, Austrijos-Veng
rijos valdžia nori, matyt, dėties 
savo žmonių akyse, jogei ji su
sirūpinus patenkinti jų troški
mus taikos, ir už tęsimą kares 
visą kaltę suversti ant entente 
talkininkų valdžių.

“lasai faktas, kad dar nėra 
žinios, ar šis laikos Siūlymo žin
gsnis padarytas vien tiktai Aus
trijos inicialiva, ar bendru cent- 
ralinių vallsybių susitarimu, lyg 
ii- parodo, kad Austrijos propo
zicija buvo padiktuota jai la
biau jos susirupinijnnt lipdyti 
pakrikusius dalykus monarchi
jos viduj, ne kaip pasekmingai 
kooperuoti dėl pasaulio karės 
pabaigimo.

Yra
3 po pietų. Subutomis iki 1 po pietų 

VAKARAIS 
Seredomis ir Subatomis nuo G 

8 vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lovvc avė., 
(Tek Boulcvard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10
A. PETRATIS.

dėl stokos geležies jų 
kraujuje, niekuomet 
tikros ir teisingos 

keblumo. Be geležies 
jūsų maistas daugiau-

DINGOS 2
teL/IPTI*£

liduota konnsi-
dešiniojo

rašo 
utines tris dienas ve 

lionį prie gyvasties palaikė gy 
dytojai pi iemoniškai. Bet atė 
jus paties augščiausiojo paskir 
lai valandai, užmigo ramiai kai 
pir saldžiu miegu“.

Kad žmogus mirė 
lame nuostabaus 
męs, tas turi ii 
riu klausi tą “ 
nei u 
Sulii c 
na taip, 
su savo priemonėmis, lai tas 
žmogus butą miręs trim die
nom anksčiau negu augščiausias 
jam buvo skyręs. 'Lik ačiū tam, 
kad jis turėjo pinigą, jis galė
jo apsistatyt gydytojais ir su
laukt to augščiausio paskirtos 
valandos.. .

Kadangi apie “Draugą“ yra 
susispietę angšto mokslo žmo
nes, pav., metodologijos dakta
rai ir kili, lai gal jie teiksis man 
paaiškint: Kaip darbininkas
žmogus, neturintis pinigų ir ne
galintis pasamdyti gydytoją, ga
li sulaukt los augščiausio “pa
skirtos valandos“? () jeigu jam 
prisieina mirt dviem arba trim 
dienom anksčiau los “paskirtos 
valandos“ lai kas tuomet?

Aš kaipo (iarhiiiinktis. netu
riu pinigą, bei labai nenorėčiau

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irį opieras.
Namų Ofisats:

3)23 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Karės tikslų komisija susidėjo 
iš šių asmenų: Belgijos, Huys- 
mans ir Vandervelde; Francijos, 
Longuet ir Renaudcl; Anglijos, 
Hendenson ir Hill; Italijos, Ras- 
soni ir Rasetti; Serbijos, Popo- 
viteh; Suvienytųjų Valstijų, Rai
ne ir AVallace. Tos komisijos 
sutaisyta rezoliucija dėl Austri
jos taikos notos skamba:

turi but 
r m<>- 
dideli

Hullivan panako kaip padau-
.. ----- - ----lu

ir protiška apėkų, 
r Krresnę aveiktrtų.

t mano nuo
mone jus negalite 

Mai padaryti tvirtais.
gyvais, jiasekmin- 

■ gaiš vyrais ir svei- 
B komis, raudonais 
B veidais moterimis 

maitvdami juos me- 
B fališka geležim. 'Los

Į senos formos meta- 
liškos geležies turi 

H pereiti kiaurai per 
' virškinimo procc* 

sus permainydami 
juos į organišką geležį—Nuxatcd I 
ron—todėl jie yra gatavi prii-inimui 
ir assimiliavimui žmogiška 
Nežiūrint viso to kas buv 
ir rašyta kas link to dalyko 
žinomų gydytojų, tūkstančiai 
nių iki šiol priiminėja metallie 
vien tik, aš manau, dėlto, ku 
kainuoja keletą centų mažiau 
tvirtai patariu skaitytojams visuose 
atsitikimuose gauti gydytojaus rece
ptą dėl organic iron—Nuxated Iron 
—arba jeigu jus nenorit tiek daug 
klapatylies, tai pirkit Nusatcd Iron 
jojo originaliuose pakeliuose ir žiū
rėkite, kad šis ypatingas vardas (Nu- 
xated Iron), išrodylų ant to pakelio. 
Jeigu jus priiminėjote sutaisymus 
tokius kaip Nux ir Iron ir kitus pa
našius geležies produktus ir nega
lėjote gauti pasekmių, atminkit kad 
tokie produktai 
daiktai’ nuo
Išdirbėjų pastaba:—Nusalcd Iron. 

kuris yra vartojamas Dr. Suliivan ir 
kitų tokiu/stebėtinu pasisekimu ir 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai visiems ap- 
liekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina jų. nė nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir Čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra pardūodanios pas visus gerus ap- 
liekorius.

“Konferencija kviečia talkini 
nkų šalių darbininkus nepripa
žinti nė jokią taikos sutarčių 
|rurios Rusijos žmonėms nega 
rantuoja pilniausios laisvės.

“Iš antros 
ja persergsti 
darbininkus 
j ingos 
Rusijoj 
oarėmus Rusijos demokrati 
pastangas, galėtą padėti tik 
akcingiesiems i 
siekiantiems i 
iiarchiją; ir da 
kovojimo su bolševikais 
tarnautą kaipo reakcija 
socializmą ir demokratij:

“Konferencija išankslo užrci- 
škia, kad prieš tokią politiką vi
sų Vakarą demokratiją darbi
ninkų klesa laikys savo pirmu
tine priedermė kuosmarkiausiai 
priešių ties“.

Vieloj paskutiniąją dviej 
zoliuctjos para 
dckgalai dėjo 
punktus, kurie

“Konferencija yra tos nuomo 
kad talkininku valdžios tu 

os žmo 
inkluota inlervcnci

ir anščiai ir nuolatos tarp sa
vęs kooperuodamos, viešai ir 
jcndrai paskelbti savo tikslus ir 
norus. Jos turi pasirašyti po 
ccturiolika prezidento Wilsono 
ormuhiotų punktų, ir tuo budu 

laikyties aiškumo ir nuosaiku
mo politikos kaipo priešingos 
politikai, kurią 
tik atmainos karės 
ir galiau 
alklausti dėl jų 
patingųjų karės 
niekados nebuvo apriboti 
budu antde.dant darbininkų kle- 
soms atsakomybę pasirinkti, 
katra siūlomųjų propozicijų tu
ri dalyką išrišti.

“Suvienytųjų Valstijų valdžia 
jau sugebėjo atmest Austrijos- 
Vengrijos valdžios pasiūlymą, 
protestuodama, kad aiškiai ir 
viešai jau formulavus savo ka
rės tikslus ji nematanti reikalo 
pakartoti savo užreiškimus sla
ptoj konferencijoj.

“Tik bendrai ir 
Valstijomis ir lokia-jau precizi
jų ir aiškumu apribodamos sa
vuosius karės tikslus talkininką 
valdžios galės įtikinti pasaulio 
darbininkus, kad jos pasiryžu- 
sios tęsti karę
remiant cęntralinią monarchi
jų užpuolimus, pačioms savu 
žarų imties užkariavimų žygių, 
bet vieninteliai tuo tikslu, kad 
įsteigus ant nepajudinamų pa
matų taiką, kuri 
patvari ir (tokia, 
su tarptautinės 
aspiracijomis.“

Rezoliucija Rusijos reikalu.

iliueija dėl Bu

“Ši konferencija teėiaus yra 
los nuomonės, kad talkininkų 
valdžios imlų ant savęs didelę ir 
pavojingą atsakomybę, jeigu jos 
užimtą grynai negatyvią pozi
ciją.

“Talkininkų valdžios, duoda
mos atsakymą, turi aiškiai iš
dėli sav

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta* gatvė 
(Tel. Drover 6310).

dėl biznio nuo 9 ryto iki

Tarp skaitytųjų 
svarbiausia buvo ta 
laujama, kad talkininkų val-Į 
džios duotą bendrą atsakymą į 
Austrijos notą, ir paduotos Ben 
Turnerio, Mrs. Philip Snowdcn 
ir Belgijos delegacijos. Pasta
roji išreiškė persergėjimą žiū
rėti, kad talkininką intervenci
ja Busijoj nebūtą pavartota ten 
reakcijos naudai, kuomet dek 
Longuet ir kiti ėjo dar toliau ir 
griešlai prdlestuvo prieš talki
ninkų intervenciją tuo laiku, ka
da padėjimas Busijoj reikalau
ja įmanomai didesnio atsargu-

M. G VALASKAS 
373-5 KenRinfflon Avė., ChicaRo

Didelį Stiprumą, Energiją ir Pakantrumą 
Praktiškas Patarimas Kaip Pagelbėti Subudavoti

Aiškindamas varto- __
imt) Nuxated Iron’o, 
caipo vaistų, sustipri- 
ntojų ir atbudavotojų B. ii 
kraujo virš trijų mili- J
onų žmonių kasinėtas, BBBK^K e 
Dr. James Francis 
Suliivan, buvusi s fįy 
dytoju Bellevuc 
IJgonbutyj (Iš- 1

Jauk. Departm.) 
Ncw York, taip- 
gi VVestehestcPo 
’avieto ligonini- 

tyj, sako, “Stoka 
geležies kradju- B 
jo ne tik nuslo- .
>ina žmogų k u- k ^^B, 
niškai ir protiš- 
kai, nerviškai, 

suirusiu ,bet ji 
galutinai apva- 
gia jį nuo tos 
vyriškos spėkos ,to tvirtumo pama
to ir spėkos valios, kurie yra taip 
reikalingi pasisekimui ir spėkai vi
same kame gyvenime. Ji gali taip 
pat permainyti puikių malonaus bu
do moterį į tokių, kuri yra kreiva, 
nervuota ir suirusi. Aš stipriai dė
jau svarbų didelio reikalingumo gy
dytojų, kurie padarytų gerų exž!i- 
minacijų savo silpnų anaemiškų, su
irusių ligonių. Tūkstančiai ypatų 
leidžia metas po melo kentėdami 
nuo kūniško silpnumo ir didelio ne
rviško stovio* 
raudonajame 
nesuprasdami 
priežasties jų 
jūsų kraujyje 
šiai pereina per kūnų panašiai kaip 
komai per senas girnas, kurios ne
įstengia jų sumalti.

Reikalaudami geležies jus galite 
but senas žmogus trisdešimties me
tų ,bukus išsivystyme, menkos at
minties, nervuotas, greitai suerzina
mas ir visas “suiręs”, kadangi 50 ar
ba 60 su užtektinai geležies jūsų 
kraujuje jus galite būti 'jaunas jau
time, pilnas gyvumo, jūsų visas sto
vis pilnas gyvumo ir energijos.

UANIAN DAILY NEWt

Daily except Sunday by 
Ine.iman

O. HALSTED ST, 
’AGO, ILLINOIS.

ą žinią pirmiausia pas- 
Berlinas tokioje for- 

e, kad taikos pasiūlymą 
aręs vienas tiktai Bulga- 
s ministerių pirminin- 
Malinoff, be žinios ka- 

aus ir kitų ministerių. 
ant tų pėdų atėjo tele- 

nos iš Paryžiaus ir iš 
dono, pranešančios, kad 
žarijos valdžia įteikusi 
įninku valdžioms oficia- 
ušių pertraukimo pasiu- 
ą, ir kad tuo pačiu reika- 
yriausįjį talkininkų ka
imenės komanduotoją 
<anuose aplankęs bulga- 
yriausiojo kariuomenės 
anduotojo pasiuntinys. 
) yra aišku, kad tas Bul- 
jos žingsnis nėra vieno 
ens darbas.

s mėnesiams ....«•< 
n mėnesiam ....... .
iim mėnesiui .........
>je -per nešiotojus

MIDLAND 
UNIVERSITY 

Dieninės ir Va
karinės Law & 
J ligi) School kle- 
sos. 22 metų pa
sisekimas. . 2,000 
baigusių mokslų. 

Kursai priveda
SCHOOL
visose Valstijose.

Mokinusieji legalius mokslus kole
gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnį stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas k lesąs 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs. 
23. Del kataliogo adresuokite: 

Chancellor J. J. TOBIAS,
53 W. Jackson Blvd., Chicago. 

Tel. Wabash 5599.

MERGAITĖS SUKNELĖ 
Pav. 8972.

Komisijos rez< 
sijos skamba:

“Ši konferenci 
liausios užuojautos 
Rusijos darbininkams i 
iistams, kurie, nugriovę 
imperializmą, veda 
mą kovą su Vokiečių 
lizinu.

“Konferencija betgi užrejš- 
kia, kad jeigu Brest Lilovsko 
sutartis pasilaikytu, tai ji pa
tvirtintą 
puolimą 
mituotą

ffjft11 n' ......i ui ■■ ■■■■ n

Gydytojas Aiškina 
Kodėl Turi Imti

Nuxated Iron

kia siųsti Pačto Money 
rtu su užsakymu.

korespondentų prašome 
išspausdinimui laikraš

čius adresuoti tiesiai 
rdakeiiai, o ne Bedakto- 
i. Reikia būtinai rašyti 
uit vienos popieros pu- 
iialiekant platesnius tar
aičių Redakcija pašilai- 
s ■< rankraščius taisyti ir 
Netinkami spaudai raš 

ui, arba gražinami atgal. 
Rujų savaičių autorius 
t jų ii atsiunčia krasos 
lakankainii persiuntimo

mene 
suomenės simpatijos 
met ? Pagalios, jisai yra perina 
žas 
zacijos reikalams. Todėl reikė 
tą jį panaudot taip, kad juo 
daugiau narių pritraukus į L 
M. P. S. ir apšvietus jas. Frak
cijų kivirčais to nepadarysi.

Pažvelkime į patį musų Susi 
viepi j imą. Ar daug jame ra 
ūme moterų, kurios pilnai su 
prastų savo, kaipo moters dar 
bininkes, padėjimą ? Kad ir čia 
tokioje skaitlingoje lietuvių ko 
lonijoj, kaip Chicago, 
rime vos jienketą L. 
kuopų su 140 narių, 
žas būrelis toli gražu 
siekęs tiek, kiek butų pageidau
jama. Musų susirinkimuose 
ginčų ir net ypališkumų. Tai at
stumia nares netik nuo lanky
mosi j susirinkimus, bet ir nuo 
paties Susivienijimo. Nauja na
rė, atsilankius į musų susirinki
mą ir išgirdus nemandagių išsi
reiškimų, daugiau nebeateina. 
Visa to priežastis, suprantama, 
yra narių neišsilavinimas, arba 
stačiai sakant 
mas.

Na ir dabar norima tą nege
rą paprotį įvest net oficialiame 
musų Susivienijimo organe!

rikiuosi, smarkiajai “M. B.“ 
redaktores gynėjai rasi dabar 
bus aišku, kodėl mes nepagei
daujame niatyti savo organe to
kių “repeticijų“, kurios dažnai 
turi vielos musų kuopų susirin
kimuose.

—Susipratusi Moteris.

nes 
ri ryškiai užreikšti Rusij 
nėms, jog
ja daroma vilčia, kad tuo budu 
bus galima veikli prieš pragaiš
tingą ccntralinių valstybių įtek
mę į taip vadinamąją bolševiką 
valdžią, kuri didelei Rusijos da
rbininkų klesos didžiumai už
gniaužė balsą ir aspiracijas; ir 
kad nė joki kariški pasisekimai 
nčgalės but pasiteisinimu už 
stabdymą Rlisijos žmonių pa
žangos į tikrąją demokratiją.

“Konferencija laukia iš talki
ninką valdžių, idant savo dar
bais užimtose Busi jus srityse 

gų vienodumą, jos duotą apčiuopiamų išrody-
0 “išda
lip• Buk
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Subata, Rugsėjo 28, 1918.

Penki Daiktai
’T"! Paskučiausi

■ 1) Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;

w 3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir graži iuhios mados (stylea)*
5) Gauti savo pinig* vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku- 
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas;

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausj sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sumpelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapimą. Meno viela būna atdara nuo 8 rv- 
lo iki J) vai. vakare; ncdėitomis 9 -12 rjto. Reikalui esanl aš galiu 
pribūti ’ jūsų namus ar ofisą.

2)
■Ą

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Kanka Amerikoje

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

Virnlnlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad Jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Pnncdėliais, Seredomis ir Pėlnyėiomis iki 4 valandai po pietų.VYRIAUSYBE:

BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGEL1S, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
\NTANAS BROŽIS
KAZ MATULIS

ST. SZYMKIEWICZ 
\NT ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.
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Kazimieras G. Trainis
LIETUVIS NOTARUUŠAS

Padaro ir paliudija visokius dokumentus-jr popierių

GABUS ADVOKATAS

Randasi ofise, vedimui visokių provų.

751 W. 31-mas st., arti Halsted St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 6399.

D R. A. MONTVID t
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

U2A So. Leavttt St 
Kampai 23n4 pi.

Valandos: 6 iki I vakaro 
Phons Cinai 46X

1553 vv. Madistui st
Suite 600-612^

Valandoa: 10 iki 12 ryto
Phone Havmarket 2563

Nedėldieniala tik pagal aotartj
Reiideoeijoa Telepboae Albany M4#

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 
Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoti šj naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama- 

ilyk jo naudingumą! t) 'telefono jiura alfabe- 
Itiškai surašvta 501) vardų, atidaromas kaip

I - r, g knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
I CieiO-UeSK Dviems melams kartos kalendorius 2 spalvų.

b Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. t)Kasdieninis 
■akšlas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas.; 
J) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
dieno, juodas, I colių pločio, 10 colių ilgio-—sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro ><5.00 iki $20.00 į dieną. 'Tiktai vienas pavidalas siunčia- 
na agentams. Užmokama kaip alsiimatr. Išsiunčiama visur Suv. Valst.
Amerikoj, aplaikius $1.1)0. Antrašas:
TELEFO-MANUFACTURER. 210 Temple Court Bldg., Chicago, 111.

JK

60 DIENŲ IŠBAN
DYMUI DYKAI.
Prisiiisk UOc <Lil,ui*

Meskite nelikusias gyduoles! Jeigu tu-' 
iii dusuli, reumatizmą, neuralgiją, parali- 
žus, nerviškumą, slogas, bronchitf, silpnu
mą pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugv- 
!»«,- kiti, liMU. skausiiii) Bilo km*. 1‘ri-
siiiskiti* 2Oi* <lel v>Tiško iliržo nrbu 3Oc il<*l 
molerišku diržo, idant pagelbėt užmokėti 
prisiunlimo kušlus, (n kelias valandas 
»naiio stebėtinas diržas rasis jūsų pačle. 
I žmokekil rankpinigių $3.98. I žsidekilc 
luojaus ir nestokit kasdien pagal nurody
mus per du menesiu, tada 1 rauk i je 60 die
nų jei nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite 
diržą algai, o aš sugrąžinsiu jiisų $3.98. 
Neįeik laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite taip: A. P. OWENS, Dept. 55-E, 
152 W. 14 Street Nevv York.

itališkas ir Turkiška; Vanos
I?lh S|. Th|. Kedzir M5M>2 

tel. W»Mlcrn 15 
t\)4-*H W. I2it< •«(.. aru 

Si. I.ouis Avė. Ir 1115*17 
So Paulina Si., arti I2tli 
St., Chicago, III.
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Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS

Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oukley Blvd., Chicago, 1IL

Prie Lango
Prie alviro lango aš sėdžiu sau vienas 
Ir meilės vainiką deivužei pinu.
Aš trokštu, aš ilgiuos per ištisas dienas 
Ir laukiu jos balso, jausmingų dainų.

. ’ni.los būdavo anksti ir vėlai vakare
Be perstojo skambu ir gaudžia tyliai, 
Tai kilsią, lai leidžias ir supasi ore, 
Lyg arus pailsęs dausose augštai.

Jas dainas dainavo jaunosios sesutės 
Ir žadino brolius prie darbo urnai. 
Joms pritarė Irėlis pilkosios lakštutės,

Taip uždega būdavo jaunų krutinę 
Ir sukelia jura, gerųjų jausmų.

Tu žemė mus bočių, tikrųjų sūnų!
šiandieną dirvonai lą šalį užklojo 
Ir piktžolės želia svajonių klonyj. 
Ten tamsios dienužės jauni nui užstojo 
Ir skausmą pajutęs lietuvis širdyj.

Jam sopa, oi sopa jautrioji širdužė. 
Kad kraštą apnyko juodieji varnai,

1 ‘

Kad dainą paliovė dainavusmergužė
Ir motiną seną priglaudžia kapai...

Bet veltui, rastižc, tu \ ilgai blakstienas 
Ir siunti maldelę nakties tamsumoj!
Prie alviro lango vien sėdžiu aš vienas 
Ir nešu kryželį šalyj svetimoj...

Įkvėpimo Odžiai
Surinko jSarunas.

tikKiliu- nėra saugumo kaip 
čia žmogaus pažanga turi 
protu lavinimo keliu. ‘Mokyk! 
Mokinkies! Visos ateities peę- 
versmės gludo surakintos saki-

■$■■■■. UI Uljas~ JI ~ II I III' II I || r II', c; .uii" ' ■>

10 ŠTAMPŲ DYKAI PANEDĖLYJ - D ALINIMO DIENOJE!

KIHNBROC
I B HALSTED. 20— SUS A“° ■ I 
1 B CANALPORT AVĖ M?

Jiig-'T

KĄ JUS VEIKIATE?
Geriausia ką Juk galite padary

ti yra paskolinimai jūsų pinigų, 
kuomet kareivini atiduoda savo 
gyvastis. $100 Laisvės Bonds 
yra geriau negu $100 bila. — Ji 
apmoka nuošimti — Pirkite Bon- 
dsus dabar — Pirkite! Pirkite! 
Pirkite dar daugiau!
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Ar žmonės suprastų tų milži
niška pamoka? Taip. Mes neži
nome nieko kas butų peraugsiu 
dėl žmonių Vietoj* liūgo. >

Musų Metinis Pjūties Išpardavimas
Ką pasėjote tą ir pjausite, sako sėna patarlė, 

bargenai kuriuos mes pasėjome per savo nietinį

bizni ir jūsų pjūties vertė bus turtinga ištikrųjų.

Taip pageidaujami kaip auksiniai kviečiai ir kor-
- , ....... -......... . na* Yra ūkininkui dabar, bus nebrangios prekės 

pjūtie!* išpardavimą, pagelbės mums pjauti dideų parinktos jums Šiame išpardavime - ir jeigu jus 
I,:...,:--------------------- . . i  ( Csatc proųngas jys nusipirksite juos pigiai dabar.

Parodymui tikros pjūties laiko ant ūkės, mes pnpųošėmc savo sankrovą su ūkės vaisiais. Painatv- 
kite ūkės kiemą musų lange, gyvas vištas, kiaules, ožkas ir tt. Nepraleiskite to! Neima užsakymo laiš
kais nė telefonu.

i ' RUDENS MADŲ PARODA j) 
UTARNINKE.

į Gyvi modeliai bus rodomi naujų rudens dra- 
vanų utarninke po pietų nuo 2:30 iki 4 vaka
re. Mr. Gco. K. Gibson Stale Couneil kalbės

, apie 4-tą Laist ės Paskolą.
Semescu sesers pampins muziką! .

„a. r. -v • i -r - / >
Perkelia — 34 colių pla
tumo, baltas marškinių 
stilius, dryžuoti ir figū
ruoti, jardas ......... 19c
Vyry pančiakos, viduti
nės ir sunkios vogus, 'juo
da bovelna, dubcltos apa
čios, nežymiai gadytos, 
pora .....................   11c
Moterų Buraon pankiš
kos, balta pėda, dubeitos 
apačios, i>ora ......... 25c

Vyry darbinės kelnės ta
msios pclrrnos ir wors- 
teds, inieros iki 12, tik
tai po ............................ $1.89
Vaiky flannelette Petli- 
coals, su jake arba band, 
visas flounce, 65c rųširs, 
po •.............   39c ,
Motery mėgsti apatiniai 
sijonai ir kelnės, papras-

Vaikų pančiakos, extra 
sunkios vogos, juoda 1m>- 
Velna, dubeila apačia, ne
žymiai gadytos .... 23c 
Moterų ir merginų jakis, 
puikaus voile, dideliu 
kalniečiu, gražiai pasiu
tus, išsiuvinėtos ir lt. 
po ........   73c

^bkąi . ..........  ........ .
37xJ7 su gražiais kraš- los ir e\lra mieros, geis
tais ir storais spurgais, va spalva, panedėlyj ti* 
P° .......................   • - 39c ktai, po.................... 39c

. 1

a4 1

Gahunic Skalbyklos mui
las (5 šmotai) panedėlyj 
tiktai, šmotas .... 4^jC 

šviesi Outing flanelė, 
plačios klėtkos ir dryžės, 
35c verčias, jardas 25c

Nebattyta musliną, 36 co
liai pločio, apskričių siū
lų kokybė, jatdsa 21c

■I
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Pirkit Pečius Dabar
Jau valdžia nupigino iš- 

dirbystę pečių iki vienos 
pusės negu pereitų metų, to
dėl pilkite dabar.

Dabar yra laikas pirkti 
pečius*

Didelis Peninsular šildyto* 
jas — geras iš visų atžvil* 
gių. didelis, tvirtas ir eko* ; 
nomiškai šildo, pats apsi
moka taupydamas ŠJTftltO 
kurą, specialiai po 
...- Lengvi išmokėjimai. ...

. Musų pagarsėję Quėen Base 
Bui’ncr, pats prisipildo, di
delis ugniai, dubclti grotai, 
dubelloš liuktos, gražiai pa
puošta nikeliu, $0450 
šiame išpardavime W"r 

Lengvi išmokėjimai. ...
Ąžuolinis pečius, gera 
šeimyninė miera, 11 co
lių ugniai katilas, du
beni [Viduriniai grotui, 
gražiai nikeliu . $Q90 
papuoštas, po O* < 
..Lengvi išmokėjimai. .

—Jonas.

įsivaizdink, jog stovi ant fra
nto sraujos ir tamsios upės. Ver
petuojant' vandens kiaurus ,ir 
triukšmingi. Staiga jie pasida
ro baisiais, neš kuomet sveikas 
prisimygęs pažiūri į juos, tai pa
matai, jog jų taškuotos putos 
susidaro iš vyrų, moterų ir vai
kų. Jie kovoja, su vilnimi, šau
kia ir mirsim Helkarčiais vie
nas iš jų priplaukia kraštų. Bet 
didžiuma nuplaujama tolyn, be- 
spėkiai ir bevilčiai. Tu nepa
duoda jiems rankos pagclbai, 
nes esi gainios istorinės tvarkos 

i sociologas, veržiantis studijuoti

nyje: Dovanus ir priverstinas 
‘mokinimas. Šilas milžiniškas 
protinis darbas turi būti apvai
nikuotas išlukštonimu augščiaip 
uos rūšies veikalu. Kur tik vra c c •
žmonių susirinkimas, ten turėtų 
būti tam tikroje vietoje, asmuo, 
kuris viešai išdėslinėtu mintis c
didžiųjų mintytųjų. O'didžių 
mintytoji! skaitome tokį, kuris 
yrą podraug ir naudingu minty- 
loju.

Niekas negali numanyti, kiek dalykus taip, kaip jie dabar stę- 
šviesos tada praspindetų suve
dus lokiu budu žmonos su ge
nijais. Sujungimas žmonių šir- 
dieš su širdžių poetų, butų elę- 
klrikine civilizacijos kibirkšti
mi.

vi. o ne keisti juos. Bet ten ant 
kranto matai būrį žmonių. Ne
kuriu yra jauni ir stiprus. Ne- 
kurie nei seni, nei jauni. Daug

ir moterų ir vyrų, net viens kits

l W !»

galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va-

Black-Draught
Mis. \V. F. Pickle iš 

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

|hL ford'o Bluck-Draught, jgM ; 
ĮjĮ kaipo šeimynos gvduo-^^ j 
M| K*. Mano vyro niotinalff 

negalėdavo imt CaloiPelp^L 
nes las Imdavo pcrslip-^^l 

LBrtis jai, todėl ji vario-M 
(tavo Blaek-Drpugbt, 

■■kaipo švelnų, vidurius■■ 
liiiosuojanlį ir kepenas 
reguliuojanti... Mes vm*-^H 
tOjame ii šeimynoje ir 

■■tikime, kad ji yra ge- HiL 
riausi kepenims pučia- Į į 
ryla gyduolė.” Mėgink

Km i '. Reikalauk tikro-KpH 
įįB 'Thed ford’o 25c už k re- ■■s 
O bulę. E-75

iizjFv ii ii y Y v <UI\ l< l irt. Minu oil

i ylyse jie turi didelį pasigailėji
mą. Jie bando gelbėti esančius 

’l bėgai lesti ilgose, tamsiose bango-
I se. Bet neturi tinkamų priemo- 
Lnių, jų spėkos neištenka, ir jie 
’l negali pasiekti upėn. Jie daro
II vienok drąsių pastangą. Nc- 
I kurie patįs metasi upėn ir žūna.

Bet jiems pasiseka keletu išgel- 
įbėti. Jų širdyje greta liūdesio 

.'gludo dar ir gailestis. Taškuo
tos putos,ąnt paviešio begailes- 
tingų, tamsių Vandenų — nemo
kšos, liesi kūdikiai, girtuokliai, 
kekšės, valkatos, ubagai, luoši, 
bedarbiai, nuvargėliai, iščiulp- 

, •'.■ji, x isos iicutpmšojiios Atrau
tos triūso varomo tik dėl pelno 

visos šauna lenktyniuodamos
i mirties jura. Metas plaukia 
už meto .o upė tel>ešniokščia

kranto pasęsta, nuvargsta ir iš- 
i nyksta. Ateina kiti ir užima jų 
I vielas. Bet jų užduotis darosi 
kaskart daugiau bevilčiu. Upe 
auga platyn, gilyn ir darosi 
sraujesne. Tos baisios taškno-

ga nekurie gailestingieji žmone- 
liai ant kranto staplelėja, o vei
kiai ir visai pameta dirbę. Jiems 
dingtelėjo
kas tai yra toji amžinoji oriai- minčių apdovanotu žmogumi,

Stebėtinas pirkinys iš

New York 500 Sijonų
Moterims ir Merginoms

$6 iki $7 ryšis pasiūloma Pjū
ties Išpardavimo Parodo- $Ą 17 
jo ..............

Puikus sijonai šilkinio |x>plino 
ir vilnonės serąe.r išpardavimo 
kaina sunkiai apmokės už j>er- 
siuntimff.t. • • h

O

i

’Stevvart Conibination 
Anglių ir Geso pečius, 
paranktuusias 2 — in 1 
ličius . geras |>ečius 

anglims )r idealis grsui. 
viskas viena- 
nie, po . ......
..Lengvi išmokėjimai. .

Visos pageidaujamos rudeninės 
staiiės ir papuošimai, daugiau* 
šiai pagcidąujamos spalvos, pap
rastos ir cxtra mitros, 25 iki 36 
colių.

$6 ii ^7 sijonai.

$4.47 J
■ii —m

r..................................................  " - ' 1

mė. kuri peni ši skurdą ir |>a- 
Žeminimų, ir padaro gyvenimo 
Upę lokiu tamsia ir nešvaria, 
štai pat jų panosėje vyrai, mo
ters ir kūdikiai yra plaujami že- 
nvn, bekovodami, bešaukdami 

ir mirdami. Bet tie. kurių šir
dyje ši paklausa kilo, atsuka a- 
kis ir užkemša ausis. Ten aug- 
šcian jie mato ką tui. kas laiko 
juos it sužavėtus. Ten didelis 
būrys gerai pasirėdžiusių, gerai 
padilginsiu, žiaurių asmenų — 
dailus atletai, grakščios jaunos 
mergelės, žmonės atrodą išmin
čiais, smagios poniškos žmonos, 
pasipūtę mandagus vyrai, gera
širdės, maloningos senos ponios 
— begalo užsiėmę mėtymu vy
rų, moterų ir vaikų į sraujus va
ndenius, visų tų, kurie suda
ro tas baisias nutaškuotas pu
tas. Gražiai pasirėdęs būrys ne
skirsto nieko: maži vaikučiai, 
neužilgo lupsiančios motinomis 
moters, paliegėliai ir ubagai, se
ni, visi tampa metami upėn. 
Nieks nesirūpina ar įmestieji 
plauks ar skęs: Gražiai pasi- 
rėdžiusieji nemeta jų savo pli
komis rankomis. Jie turi gerai 
išdirbtas įmones, su kuriomis tų 
atlikti gali daug dailiau, ir mesti
kurie iš gražiai pasirčdžiusiųj ų 

pasidarė jausmingais, ir nusam
dė kilus vartoti tas įmones. Pa
tįs gi prasišalino tolyn. Laiks 
nuo laiko jie pasiunčia vakar
ius (litncb) kasės su arbatos uz- 
boneliu gailesti ilgiesiems že
miau. Kaikada pasiunčia net 
gerus čekius išrašytus vardu tų 
gerai sumąstytų įmonių esančių 
I n augščiau. Jie nejaučia ta
ne; visame dalyke jokios žiau
rios ironijos

C. llanford Stenderson.

mintis pasiklausti,* Nevertas butam vu din ties iš

jei pasiduotum be jokio pusi-! 
priešinimo, it tie žvėrjs ant lau
ko, bangų valiai. Žmogaus už
duotis, jo pareiga liepia jam tų 
daryti savo supratimu, ko gady
nė nuo jo reikalauja. Todėl; 
kaipo mastantiems žmonėms,! 
musų nuoširdžiu siekiu turėtų 
būti pasiekti tą supratimų, tą ži
nių «- ką nic5 turink* daryti. Ir 
mes tą siekį atsieksime, jei pasi* 
rjžšimc surasti priežastį ir pa
gal to tikrų reikšmę judėjuno. 
tarpe kurio save atrandame. 
Mes sakome: jau prasidėjo žmo
gaus kova prieš dabartinį drau
gijos surėdymų. Bet šis pasaky
mas bus tik tuomet teisingas, 
jei bus prirodyta, jog musų da
bartinė draugija yra užpuolimu 
ant žmogaus, kad jos dabartinė 
tvarka yra priešinga žmogaus 
teisėms ir jo likimui. Mes ga
lime surasti ar yra taip ir ant 
kiek taip yra, jei paimsim žmo
gaus teisę ir Ūkimų ir pažiūrė
sime ant kiek dabartinė draugi
ja tinka, idant priversti žmo
gų prie likimo, idant užtikrinti 
jam jo teisę. Žmogaus likimas 
yra: vis augščiau patobulinant 
savo proto, dvasios ir kūno jie- 
gas atsiekti vis augštesnę, gry-i 
nesnę laimę. Jo teiste yi-a : pa
sitobulinant jo proto, dvasios 

bei kūno jiegoms, džiaugties 
nuolatos augančia, grynėjančia 
laime. Taip iš žmogaus likimo 
išplaukia jo teise; likimas ir tei
sė yra vienas ir tas pats; ir žmo
gaus teisė nepaini — jam rei
kia lik sekti savo likimų. Bet 
kuomet mes pajieškome galės, 
kuria žmogus galėtų užtikrinti 
sau tų teisę, galėtų sekli savo 
likimų, tai pamatome, kad jos 
trūksta. Kur yra žmogaus ga
le save tobulinti dvasioje, pro- 
'e ir kūne? Kur žmogaus galč 
pamokint save to, ko jis nežino? 
Kur žmogaus gale atskirti piktų

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D 
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Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam! Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato} 

Pirmas Floras 15c. Balkonas ld<$ 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir li ra GATVRS

nuo gero, daryti gerą, bėgli nuo 
pikio, kuomet jis pats iš savęs 
nežino, kas yra geras, kas pik
liui? Ir kokiu budu žmogus ga
li sutverti iš savęs didesnę kū
no spėkų, negu jis turi? Mes 
matome, kad žmogus pats iš sa
vęs negali atsiekti savo likimo, 
kad jis savaimi negali išauginti 
to diego, kuris atžymi jį nuo 
gyvulių. Bet ta galę, kurios ne
randame pavieniame žmoguje, 
mes pilnybėje surandame bega
linėje žmonių kiketoje. Susi
jungę jie pasiekia ta. ko niekad 
negalėtų būdami pavieniais. 
Žmonių susivienijime mes su
randame tų galę, kurios mes vel
tui j ieškome vienetose. Kuo-

slėpta ant amžių tamsiausioje 
naktyje, susivienijime ji atbun
da, .pakirsta, išsirutuliuoja i vis 
apstesnę pajiegą. Kuom d pa
vienis neturi dorus, nes negali 
atskirti gero nuo pikto; žmonių 
būryje tuoj prasimuša dora; jie 
išmoksta pažinti bloga tame kas 
kenkia, o gerą tame kas duodtf 
naudų. Jų dora tuomet auga ant 
Iii k. ant kiek skaidrinusi su
pratimas, su kuriuo jie friuki i- 
si nuo pikto, o daro gerą. Kua»*e 
mel spėka ir gabumas pantniry 
pasilieka vienodu savo silpnybė-

*

I

[J

I

(Seka ant 6 to pusi.)



(Tąsa nuo 5 pusi.

j , Bes jo reikalavimai pasilie
ku vis lokiais pat; susivienijant

molas ir kitokig organiški kū
nai. Vanduo ir angliarukštis 
yra neorganiški daiktai, - pir- 
masai skystimas, antrasai — ga-

N A U J 1E N 0 S, Chicariį C -
'.ĮŽIEBS”

tu su jų reikalavimais. Kuo to
liau prasiplėtęs, kuo artimesnis 
>ra tas susivienijimas, tuo pil
niau dvasia rutuliuojasi, tuo do
ra darosi grynesne, tuo (Įauginu
si r.'il>alavimai, o su jais ir žino- 
lilą gulė tuos reikalavimus pa
tenkinti. —Richard Wagner.

..y--
Gyvybė

Iš aiigšėiau, mes matome, jog 
gyvoji substancija nuolatos var
toja bei išeikvoja energiją. To
kiu budo gyvoji medžiaga turi 
gauti iš kur nors kitur arba pa
ti sutverti energiją. Pavyzdžiui, 
jeigu mes šioje |xit valandoje 
duodame kam nors skatiką, tai 
pirm tos valandos mes patįs iš 
ko nors gavome arba pasidirbo
me tą skatiką. Trumpai sakant, 
niekuomet neguli kitam duoti 
to, ko pats neturi ar nesi gavęs! 
Ekspcrimentališkai yra prirody-

energiją ir suriša su negyvais 
daiktais, o čia jau atsirandu ir 
gyvybė. Bet iš kur jinai atsira
do? Iš kur žalias lapas paėmė 
tą daiktą, kurį mes vadiname 
gyvybė? Atsakymas gali būti 
vienas ir tai pasiremiant Dr. P. 
Ehrlicho žodžiais: “Gyvybė yni I 
Chemiškas veikimas!” ir dau
giau niekas. Tegul sako, kas 
kaip nori, bet baltas privalo pa
silikti baltu!

Visi tie išradimai, kurie aiš
kiai parodo, jog energija gyvoje 
substancijoje ųr medžiagoje yra 
ne kas kitas, kaip tik rezultatas 
degimo anglies ir hidrogeno, 
yra didelės vertės, — jeigu tik 
nedidžia usios vertės biologiško
je chemijoje. Bet apie tai kitą

sutverli” ar pagaminti ėnergi-

Baigiant, nebus prošal) pami
nėti apie medžiagą iš kurios su
sideda musą ir visi kiti gyvi kū
nai. Kitais žodžiais, iš ko yra 
sudėtas musų kūnas ar geriau 
sakant iš ko susideda protopluz- 
inas? Atsakymai buvo trumpi.

Pirmiausiai, daugiau negu dvi
jos. Beiškia jinai gauna iš kur trečdaiis llulsll kūno yra van. 
nors kitur ir lik perkeičia ją. duo!. Daugumas gal nusistebės 
Panašiu; kaip lokomotyvas gan-, įr nenorės tikėti, jog visa gyvoji 
na energijos iš anglių ir perkei- ; medžiaga, su visomis savo ste- 

' ..... “*__ % ypatybėmis, kaip
judėjimas, augimas, atmintis, 

inteligentišku-

čia tą energiją į spėką, kuri ve- binančiomis 
ža visą traukinį. Musų kūne 
dedasi tas pats. Mes gauname pasišventimas, 
ėhcrgijc i is visokių valgiu ir oro. niaS( tikėjimas ar viltis, kentėji- 
Visa energija ar spėka, koki tik 
randasi, ant musų žemelės parei
na nuo saulės. Šame yra šalti
nis energijos ir gyvybės! Beto, 
reikia pastebėti, kad saulinė e-

ąjine, i žmogaus kūną, bet pe- vvbė. 
rcina į augmenis, kurie turi ža
lius lapus, iš augmenų mes gau
name. Žali lapai nėra gamtos 
papuošalas, tai yra mašina, kuri 
paima saulinę energiją ir iš ne
gyvą elementą sutveria ar pa
daro gyvą medžiagą protopla
zma. C

Prie saulės šviesos, žalias la
pas turi spėką iš angliaruksčio 
(carbon dioxide) ir vandens pu

niais ir linksmybėmis, susideda 
nuo 70 iki 90 nuošimčio iš tyro 
vandens, o ne ko tai tokio mis
teriško ar nesuprantamo. Tai 
laktas. Atimk iš “gyvybės” van
denį ir tuojaus pranyks pati gy- 

Vanduo lošia labai svar
bią rolę gyvame kūne. Be van
dens nėra gyvybės! Ir tik ma
žiausias nenormališkumas, t. y. 
padauginimas ar pamažinimas 
vandens kūne perkeis visą gy
venimo būdą, loji celė ar kū
nas. kuriame randasi daugiau 
vandens, turi daugiau gyvybės, 
negu tas, kuriame mažiaus van
dens. Pa vyželiu. Jauname žmo
gaus kūne, kiekviena celė, turi

(laivt; organišką ir gyvą ined-' <h<'«>»<• vandens, negu sename.
Toji medžiaga yra krak-

.everos Gyduoles užlaiko • 
šeimynos sveikata. 

• •

Nusilpneję žmones

Todėl. paprastai, jaunas žmogus 
-turi daugiau gyvybės, lankste
snis. greitesnis, jausmingesnis ir 
t. t. ir t. p. (ii sename žmoguje 
kaip lik priešingai. Kūnas pra
deda. taip sakant, “stingti”, tam
pa nerangiu, jausmai pradeda 
“atbukti, veidas susirukšlėja ir

reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagalba būva per
veik Jie reikalauja tokio sustiprin- 
tojo, kuris sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk i&miginimų. Niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs

Severa’s 
Balsam of Life

I (Severo* Gyvasties Balsamo). Jis
■ yra žinomas kaipo geras stiprinan-

I tis ir taisantis vaistas besigydant
■ nuo kietą vidurią, nevirškinimo,
■ drugio, abelno nesveikumo ir kepe- 
1 nų ligų. Mes patariame jį visiems,
■ ypatyngai gi seniams ir silpniems.
■ Pamėgink. Kaina 86 centai, gau- 
9 namas visose aptiekose.

. hL • ♦ -t -ža

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA . 1

da kankinti. Ir tai vien tik dėl 
to, kad seno žmogaus kimu ne- 
randasi užtektinai to nekalto 
daikto, vandens! Pamenu pro
fesoriaus pasakymus,kurie skani 
iba panašiai: “Pagirdykite kū
ną, o siela bus užganėdinta!” Tą 
pasakymą aš suprantu panašiai: 
Suteiki.tę kiniui gerą valgį ir ge
rą užlaikymą, o tuomet nerei
kės visokią prietaringą priemo
nių, kuriomis bandoma padary
ti žmogų “geru” ir aname gyve
nime laimingu. Ne#,blogas gim
sta iš blogo, o geras iš gero. Svei
kame kūne gyvena sveika dva-

šią. pa Ii nusuokime darbininko 
kūną iš retežių, o pranyks visos 
piktadarystės! Užsiganėdijimas 
ir ramybė užstos!

Nevisose dalyse kūno raiąJa^j 
vienbdai vandens. Pa v: kaule 
yra mažiau vandens, negu rau- 
menyje ir t, p. Todėl paduosiu 
skaitlines, kurios parodis kelin- 

I tas nuošimtis vandens randasi 
įvairiose kūno dalyse:

Smegenyse randasi (pilkoje 
medžiagoje) 84% vandens.

Smegenyse (baltoje medžia
goje) 69% vandens.

Raumenyse — 74% vandens.
Juknose 76; Kremzlėse - 

67; viršutinėje kietumoje dan
ties (dentine) randasi 10% van-

I dens.
Likusioji, vienas trečdalis kū

no, susideda iš druskų ir šiaip 
jau neorganiškųjų elementų, ir 
organiškos medžiagos.

Pastebėtina, kad musų kūne 
nesiranda druskų iš brangiųjų 
metalą, bet randasi paprastos 
druskos, kurias n<cs vartojame 
kiekvieną dieną.

Visas musų kūnas, kaip mato
me yra sudėtas iš trijų dalykų: 
Vandens, druskų, paimta sykiu 
apie 93% aV 95%, ir afpie 6 ar 
15% organiškos medžiagos. Tai
gi iš to mes galime matyti, kad 
tas, ką amžiais garbino ir mis
terišku laikė yra sudėtinis iš 
vandens, druską ir organiškos 
medžiagos.

Panašus gyvosios medžiagos 
ar kimo sudėjimas turi savo is
toriją ir reiškimą. Kiekvienas 
gyvas kūnas yra vandeningas ir 
talpina savyje tas druskas,xku- 
rios galima rasti jūrėse ar van
denynuose. Tas primena, kad 
gyvybė turėjo pirmiausiai apsi
reikšti pačioje jurėje. — van
denyje, ar, gal būt, kur juros 
vanduo susiduria su žeme ant 
kranto juros! Belo buvo ir dar 
yra mąnoma, kad gyvybė galė
jo atsirasti vulkanų, degančiųjų 
kalnu, a (auštančiose duobėse, 
kuriose randasi vanduo ir įvai
rios druskos. Bet kaip tenai 
nebūtą, vienas yra galima da- 
siprotėti ar dateisti. Gyvybė ne
galėjo prasidėti jūrės vandeny
je, kadangi tenai pennaža tir
štos medžiagos. Gyvybėj nega
lėjo prasidėti viduryje kontinen
to, kadangi tenai persausa, nė
ra užtektinai vandens ir druską. 
Tokiu budu, mes nepadarysime 
klaidos pasakydami, kad gyvybė 
prasidėjo tenai, kur vanduo susi 
duria su žeme — ant kranto!

Mes esame vaikai jūrės ir sau
lės. Mes apsireiškėme tenai, 
kur saulutė švietė, kur jura ban
gavo ir kur žemelė vandenį sie
kė!..

((Jalas).

Apie Moksleivius

Mokinkies Angliškai Namie!
y PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS

V* K, " ’ , r- J ‘ į ' •

Pataisome viaas užduotis

BUVO $10.0030 Lekcijii Dabar $2.00
Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo u9: ši kui\šą išmokti angliškai kaibAti. skaityti ir rašyti. .Jis yru lengviausias, greičiau- 
Mas ir tikrinusias bmlasušniokti Visą anglą kalbą namie Kiekvienai lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, xkad mokinys nelik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intcreslpgumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio 
mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akią nuo lekcijos, koliui visko neišmoksta. Ištarimas anglišką žodžių ir 
'vertimas lietuvlškon kalbOn taipgi yra praktiškas.

šis kursas sšis kursas susideda iš 3Q gražiai atspausdintų ant geros popierąs lekcijų. Pirma lekcija susideda š 8 di
delių puslapių—visos Idtos iš 4 didelių puslapių. Antfcalo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų mokytojaus patarimų, ir siunčią j mokyklą dėl pątalsymo klaidų1. Už pataisymą klai
dą nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokyklą grąžina mokiniui atgal. Apie prisiunlinėjlmą užduo
čių dėl pataisymo, pąaiškinimą nusiųsime kartu su kkcikmiis.

štai ką musų mokinys sako Itpic blusų kdrsą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:—...Meldžiu^priimti ftuo manęs Širdingiausią jum*'padėką, už jūsų atsakantį mokinimą ir po- 

pulcriškas lekcijas iUsą metodos. Jūsų mokinimu esu Užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon
sultaciją (patariiųus), Jusųjnetddčs kursas, stebėtinai )rn pigus... Su augšta pagarba, JOSEPII KIJAUSKAS,

----- - --- . — — IF . — - ,
Turime šimtus panašią laiškų huo savo mokinių. Jelgąljie, mokėję PQ $10.09 už kursą, yra taip užganė* 

iti — bnsi užghfiėdintns ir tamsta, mokėdamas dabar tik $2,(XI už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar.
po $10.00 

___ _ savo puikios 
>dos mokinimo. Taigi, buk pirams. Siųsk $2 šiandien, ihdėk utarkių Už 15c. dcl iškaščių prisiuntimo kur- 
Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji

mo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis kursas yra vėrtas $30 00. Musą''kaina tik $10.00, bet tamsta dabar turi progą 
gauti jį už $2.15, su markėmis, Naudokles šia proga dabar, iė prigelbčk mums išplatinti musą praktišką meto
dą. Prisiųsk Šiandien. Kurie gyvenate netoli, ateikite ypatišfcii.

AMERICAN COLLEGE PfcĖPARAtORY SCHOOL, 
1103 So. Halsted st.,

suitiici.iĄ (ptttftriimis)» J tisu u
Norristnwn, Pa., .Tūly lt, iVG
dinti — bnsi užpiifiėdlntas ir tamsta, mokėdamas dabar tik K2JMI už tą pat j kursą. Bet užsirašyk tuojaus 
Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, meš siusime tik 500 šių kui'sų $2i00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus i 
kiekvienas kursas. Mes paskyrime šiuos 500 kursų po $2.00 Vien tiktai' dėlei išplatinimo savo 
ractodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 Šiandien. Indėk nfarkių Už 15c. dėl iškaščių prisiunl 
so. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po u.

grąžinsime pinigus. Šis kursas yra virtas $30 00. Musų'kaina tik $10.00, bei tamsta dabs 
$2.15, su markėmis, Naudokles šia proga dabar, k prigelbčk mums išplatinti musų pra

CHICAGO, ILL.
............................................

Subata, Rugsėjo 28, 1918.
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The Wiersema State Bank
A STATE SAVINAS BANK

11106-08 Michigan Avenue
RajHirhis prieš pradedant bi cnį ant Rugsėjo 3, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

ATSAKOMYBES
(Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fondas . . 10,000.00 
Nepadalln. pelnas (net) 12,917.29 
Depozitai . . 1,421,238.45
Neišmokėti dividendai . 37.50 
Rezervuoti taksoms ir In

te ręst . . . 2,500.00

TURTAS
Putotos ir diskauntai $840,391.10 
S. V. Bondsai ir Certif. 260,503.60 
Aliuli**. ir Korp. Bonds. 293,426.08 
OveTdraflai
Rukainiai ir Hkįeriai
Grynais ir iš kitą banką 

priklausančiai

925.81
2,684.89

248,761.76

Viso atsakomybės $1,646,693.24

Oficieriai
ASA W1EHSEMA. Prezidentas NICHOLAS W.-WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
’ i'as. II. Brandt, Thcophiiius Schinidt, Asą \Viersema, Nicholas W. 
’Virrscina. Ilcrman L. Bnrncs, George Dalpubcrg, Gairinęs DcHaan, 

Frede’irk J. U’icr.semu, Edwarc1 W. Thomuš.

Visus turtas s 1,646, 693.24

k. a. daktarystes, teisių ir t. t... 
Kur, kur, bet ant žemes tokių 
atsitikimų kaip ir nėra, nes Čia 
vos tik vaikas pradeda pasira
šyti savo vardą tuojaus tėvai 
pradeda jam įkalbėti ir ngt ver
sti mokinties “ant kunigo”. Kas 
buvo nors metą kitą gimnazijoj, 
tas žino, kad tėvai išpat pirmos 
dienos laukė iš sunaus kunigo. 
Gerbiamajam “Draugo” rašyto
jui reikėtų atydžiai perakaityti 
vaizdeli “Nebepirmas” ir padė
jęs ranką ant krutinės pripažin* 
Ii teisybę. Nei nuo ko taip daug 
moksleiviai ir, podraug, tauta 
nenukentėjo, kaip nuo to, kad 
tėvai versdavo ir dar šiandieną 
verčia vaikus tapti kunigais. Gi 
kalbėti priešingai, reiškia gyven
ti ant maršo, o ne ant žemės.

Studentas. 
m . > r

Atviras laiškas “M. 
K.” Vedėjui.

“M.K.” po antgalviu Mokslei
vius” pastebėdami kurie mok
sleiviai pasižadėjo “M. K.” dar- 
bininkauti įtraukėte jų eilėsna 
ir mane. Taip aš maniau ir bu
vau pasižadėjęs sandarbininkau- 
ti; užtai dabar nelinksma pasi
sakyti, kad toliau nebegalėsiu 
“M. K.” savo eilutėmis, ar šiaip 
rašinėliais paširodti. Atleiskite. 
Priežastis sekanti.:

Tamsta prižadėjai mano eilu
tes nepalietęs suvartoti, tečiaus 
praeitam “M. K.” pa tilpę eilutės 
“Skundas ir Malda” parodo, kad 
nedalaikei savo žodžio. Ten ne

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenčjusias, Nervą Ligas, Širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
• C ?,- ■ '

35 So. Dearborn St. kampas Monro*, 
CHICAGO, ILLINOIS

ftoom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių Iki Penkto augšt<>.

Dr. B. M. MBS
• ’ ■ --------.------------------ - ----

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nalėldieniais 10 iki 1. Taipgi Pancdė-
lyj, Beredoje, Pėtnyiioje Ir Su bato ja vakarais nuo 7 iki 8 valanda

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, m-1* 

ra skausmo. Daug serijoznią akią 
hgu buvo išgydyta tik su vienu aUi- 
hmkyinu. Žvairios akįs, silpnios a- 
k|s, galvos skaudėjimai Ir uziinai v- 
ra priežastimi akią nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogą ligos esti praša

linamos per speeialę gydymo metodą. 
Skambčjimas. užimąs ausyse prašali
nami, rusą fekūjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosjs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvčihi- 

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

Gerkle:
Pakilę Jonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliiiosiiojama. Tonsihii 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

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

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

nugštyn, bet lapuotos medžių 
viršūnės temdo V jo regėjimą.
Dvasios nustebime jis nežino

Stuokso čia galingi aržuolai, 
kurie per amžius yra kovoję su 
žiauriomis audromis: kad
jie prabiltu, gal jie galėtų saky
ti žmogui negirdėtus dalykus, 
išreikšti nesvajotas, mintis, arba 
nuimti užžavėtą dangtį nuo žmo
gaus žinojimui užslėpto indo. 
Arba tos uolos, kurią kimus per
kūno žvilgsniai nekartą yra per
vėrę: kad jos prakalbėtų,
gal visi neskaityti lapai pasau
lio istorijos atsiskleistą prieš 
žmogaus akis. . t, .

Gi vaikas, lik kelių., metų au
gintinis, tėmydamas į šias įžl- 
mias gadynių liekanas, neturi 
tiek daug drąsos, idant išreiškus 
savo mažą žinojimą. Lyginai ir 
klaidžiodamas po p 1 a č i a j ą, 
girią žmoniško supratimo ir ma
tydamas savo klausytojų veidus 
nuspalvuotus giliu žinojimu ir

St. Paul's 
' I! 

Medikališka ir Chirurgiška 
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephonc Drover 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obstrc- 
tlški, Gyneeologi.ški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotlierapi- 
ja, eleklrothcrapija ir chirurgija.

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

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiam.) 
paveikslus dien > 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame ktiopui 
klausias dova
nas, Laibą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Balited 
St., šalę Mildos 
teatro.

tik kas, bet ir mintis originale plačiais patyrimais, pasijuto
• - • V i • • t v •

nukreipta (?). Užtai nuo tu
jos paneles gavau pašiepimą, 
kas man nemalonu. Tai butų, 
didžiausias kvailumas, jei ra
šytume “Skundus” ir “Maldas” 

■tai mergai, kuri tave pastumia.
Todėl lai būva žinoma “M. 

K” skaitytojams, delko aš nebe- 
{«l>sireikšiu “M. K-re

Su pagarba
Prierašas.

silpnybės kryžių ant savo pečių.
Vienok aš kalbėsiu į jus ne

turėdamas nei Eiiklido smege
nų, nei Demostkenio liežiuvio. 
Padėkite protauti ipam

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS

į Dr.K. Diangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
'|| Phono Drover 505i |

j 'i (! C2Kic»go i 1

Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- 
los, sankrovos fixtures, veži
mų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policiea. 
Skoliname SlockyHrd’ų, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkclio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir tt.
Ateikite j ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvergais 
ir subalomis iki 8 va), vakare. 
Panedoliais seredomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY,
Thos. F. Kcrwin, Mgr. 

4G47 So. Halsted Street
i Po valstijos priežiūra.

Tcl. Drover 2116. 2-ras augšfas

ORKESTRĄ-BENĄ!

čius straips. “Moksleiviai ir vi
suomenė” pakelia daug sveikų 
ir opių klausimų. Ypatingai 
vaizdžiai nupiešta visa toji nuo
gybė neva geraširdžių, kurie su
vartoja begalines sumas pinigų 
užlaikymui idijotų, kuomet svei 
koji v^yomęnės dalis mokslcb 
viai, palikti “Dievo valiai”. Butų 
gerai, kad kiekvienas mokslei
vis pasistengti’, tą straipsnį aty- 

’džioi perskaityti ir geriau perai- 
Gkrinti, kas dedasi už mokykloą 
sienų.

“Naujienose”, pradedama vėl 
kalbėli apie moksleivių šelpimu. 
Valio! Bet ar tik nebus vėl tų 
pačių žirnių sienon barimas, ku
ris buvo labai madoj, keletas me
tų atgąj “Kovos” skiltyse. Ar 
nuo moksleivių vėl neseksime 
prie rašytojų. Pagyvensime, pa
matysime.

“Drauge” vienas, matyt nuo 
maršo atkeliavęs, žmogutis sku
ndžiasi, kad tėvai neauklėja vai
kuose “švento pašaukimo” į ku
nigų stoną. Girdi, vieton mo- 

įki.nę vaikus į kunigus vęrčia^ 
juos mokytis kitokių profesijų kur nemato; jis nicla žvilgsnį rašyti.

Tulelis.
Thmstos eilutes 

ir šį atvirąjį laišką galėjau su
kartoti tiktai pataisęs. Priešin
gai, perdaug lietuvių kalba nu
kentėtų. Eilučių minties nei 
nemaniau ^nukreipti”, o jeigu 
viena ar kita zeeeriška klaida į- 
sispruudė, tai užtai nereikia kar- 
ščiuohes. Moksleiviams priva
lėtų rūpėti dalykų išaiškinimas, 
o ne barniai. —J. V. T.

Neapgintas Bromas.
(fcis rašinėlis buvo skaitytas 

Lielmių Moksleivių Vnlparaiso 
Universiteto parengtoje gužynėj 
(piknike), rugpiučio 11 d„ 1918 
Red.)' 
Gerbemieji 

moksleivės:
Prabildamas į šį mitingą ypa

tų susirinkimą, aš jmičmos kaip kabiame “M. K.” numeryje pa- 
vaikas, pakliuvęs didclčn girion, talpintu > .
Kokiame nuolankiame padėjimo K, Cfcerry. Ačiū, už rašinėlį 
raudasi kudlkis! Jis žvalgosi Į “Neupgintas Bromas”, laipina^- 
visas puses, l('ciaus kirsto niv- mr. Nepamirškite tankinu pa*

L. M. S. A. 1 kp. laikys savo 
susirinkimą spalių 1 d: (ųlar- 
ninke), 19^8 m. pas dr. Berta- 
šjų. 1007 So. Oąkley Blvd. Pra
sidėsi 8 vai. vakare.

Visi LMS A. nariai ir. šįuįp jaii 
moksleiviai yriv nuoširdžiai kvie 
čiupti •aįiUdhkyiį., • TurČšhne 
daug svarbių dalykų'. \ ' Be to, 
reikės užbaigti tvarkyti' moks
leivių šeimyniško vakarėlio ren
gimą. Bukite visi.

LMSA. I Vąldyba.
■ . 1?... J ; ’ ■

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Šarūnui. Rinkinėlius gavpme. 
Ačiū! Dalį suvartojabie. Kiti 
liuką sekančiam “M. K.” nume
riuk

Tilteliui, Sveiko j prašymą iš
pildyme. Eilutes grąžiname.

Rytiečiui. Atskaita apie L, M. 
S . A..iždo šjovį stengsimės se

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

fį Cicero, III.
• Tcl. Cicero 2316

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

■ cagoje ir jos apie- 
>. IjnHėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
; Tel. Drover 8674

( JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 63H 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

Ukinikas
Skaitykite ‘‘Ūkininkų”, heparlvvi- 

Ška laikraštį; tik $1.0(1 metams, 'tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
formos. Blekinč 5 svarą $1.75. Pri- 
siųskite marke dėl ats.ak.vmo. Adre
suokite

“AnięvikoH Ūkininkus”
B o.'. 96, Hari, Michigaa

Reumatizmas Sausgėla.
Ncsikankyklte savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

UAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

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

Knyga:“ŠALTINIR SVEIK* 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Pitone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Ch ernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. ChicagoJ.

Ateik i vienintėlę 
šokiu Mokyklą. Vi
si Šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. AŠ užtik
rinu. kad išmokin
au į trumpą laiką.

‘.okiai atsibuna kas pancdėlį it kei- 
/ergą; pradžia 7:45 va) vakare 
Mokvfbias JOS t RBANAVIČH S .su
oagelbininkčm.
h MM) S. Un-inn hvtH. Chicnir<i.
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Apieiink
A’leock vakar išleido viešų per 
sergėjimą j Inos policistus, ku 
sergsti bulvarus

VIII RAJONO KUOPOMS

didmiesčio 
gatves. Jsako jiems būti nlfl.n- 
daginis. Mat gauta nusiskundi
mų, kad ponai “dėdės", pildyda-

Mooney!
VISI ŠIANDIE
Į MELDAŽIO SVETAINĘ.

Praneškite ir savo draugams.

, Šiandie, 8 vai. vakare, Melda
žio svetainėj įvyks didelis pro
testo susirinkimas, kad užprote
stavus prieš pjismerkimą my
riop San Franeisco <larbininkų 
\udo. Thomo Mooney. Susirin- 
ki\ną rengia LSS. Aštunto Rajo- 
no\en t valinis komitetas.

LiVt. darbininkai jau žino, kuo 
buvox|caĮtinamas San Franeisco 
darbininkų vadas ir kaip jisai bu 
vo pasimerktas. Šiandie jo lau
kia kartuvės. Darbininkai pri
valo užprotestuoti, reikalauti, 
kad Thomas Mooney hutų pa- 
liuosuotas! Tai daro visų tautų 
susipnilusieji darbininkai, tai tu
rime daryti ir mes, lietuviai. To
dėl kiekvienas, kur biaurisi San 
Franeisco kapitalistų sumoksiu, 
šį vakarą privalo atsilankyti į 
Meldažio svetainę. Netik pats 
atsilankyti, o ir atsivest savo 
draugus bei dnuiges. Kas tik

f.rcncija bus už mėnesio nuo 
’ praeitas nedėlios, rūgs. 22 d. 
• Taigi visos kuopos, priklausan
čios LSS. VIII Rajonui, išsirinkit 
delegatus. Konferencijai diena 
ir vieta bus paskelbta vėliau. 
Meldžiame rinkti tik tuos drau
gus, kurie yra daugiau apsipa- 
ž.inę su organizacijos reikalais.

LSS. VIII Baj. laikinas sekr.. 
Ant. J ūsas.

ncnusilenkusius jiems asmenis, 
bet kartu įžeidžiu juos nedera
mais žodžiais. AJchck sako, kad 
|>onai “dėdės” privalo būti man
dagesni, nes kitaip...

Rengkltės.

šiuo pranešame visų, priklau
sančių C.bicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybai, draugijų delega
tų domai, kad sekama visuotina 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tttrybos konferencija įvyks ne- 
dėlioj, spalių 20 d. Vieta bus pa
skelbta vėliau.

'Lodei prašome gerbiamų (Irau

Sužeidė lietuvį.

PennsylVania geležinkelio sto- 
tyj andai tapo sunkiai sužeistas 
lietuvis darbininkas, “N-nų” akai 
lylojas. .L M. Vosylius. 1013 W. 
14 PI. Sužeistasis sveiksta ir 
neužilgo tikisi galėsiąs grįžti dar* 
bau. —X.

Tai bent vagis!

Tas vagis, kur pereitų naktį į- 
guženo ponios. Edith Lametle 
miegruimin. 6425 Calumel gat., 
tikras begėdis. Tik <pcrs įstaty
kite: ryta atsikėlus ponia Edith 
neberado nei apatinių marški
nių! Visko išnešta už apie porų

darbininkas, kas ilik piktinai 
neteisybe tegul užprotestuo
ja! 'lai vienintelė įmone, kuri 
darbininkams beliko. Pasinau
dokime ja; tegul musų baisa iš
girsta tie, kurių malonei ar ne
malonei dabar atiduota Thoino 
Mooney likimas. Protestuoki
me prieš Thomo Mooney pasmer 
kimų!

Susirinkime kalbės d. Kl. Jur
gelionis ir kiti. Prakalbos pra
sidės lygiai 8 ^hl. vakaro.

—C. K-to Narys.

<amos konferencijos. Tos drau
gijos, kurių delegatai atsisakė ar 
išvažiavo į kitus miestus, malo
nes išrinkti naujus ir įteikti 
jiems reikalingų mandatų. Gi 
isi tie, kur dar tebėra savo drau

gijų delegatai,s, maloniai kvie
čiami atsilankyli.

Be to, gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę, kadangi su rugpiucio 19 d. 
sukako metai, kaip Ch. L. I). T. 
gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius į sekama Ch. L. D. T. 
konferenciją, kartu įteiktų jiems 
ir reikiamą duoklę. Tuo budu 
gerb. draugijos mums sutausotų 
daug brangaus laiko.

žino kur randasi Earl Dearas. 
Tik negali pagauti.

w • į> • S

Chicagos policija, sako didla- 
pių reporteriai, sužinojusi ištru
kusio piktadario, luirl Dearo ir 
jo sėbn\ buveinę. 'Pik iki šiol 
negali jų pagauti!

Dėlei to pabėgimo, turbūt, ne
teks savo džiahų keli kalėjimo 
laibininkai. Mat, perdaug aiš
ku, kad piktadariai ištruko “ke- 
no nors” pagelba.

Sąjungoj.
C.hieagos L. D. 'T.

Pildomasis Rdmitetdjf.

Mažai laimėjo.

Nežinomi piktadariai vakar 
linkti isilatižė Wcst Sidc Metai v <
.ind Hefiidng kompanijos rašti- 
ičn, 1447 So. Suiiganion gt. Ne

ką laimėjo - tik 25 ddlerius.

Vakaras rinkimų kampanijos 
naudai.

Veja lauk vyrus - darbininkus.

su kilų tautų socialistais, nutarė 
parengti bendrų pramogų vaka
rų — balių M. Meldažio svetai
nėj spalių 12 d. Tų kuopų drau
gai turėtų pasidarbuoti, kad va-

(Ihicagos turčių kliubo (Ha- 
milton Club) perdėtiniai nutarė 
atstatyti visus vyrus darbinin
kus - - elevatorių operatorius, 
vvaiterius ir tt. Vietoj jų bus pri 
Imama moterįs. Moteris esu pa
lankesnė ir pigesnė.

Rado žmogaus lavoną.

Ant laiptų 3652 Cornelia gi. 
vakar rytų rasta nepažįstamo 
žmogaus lavonas. Lavonas ati
duota paviečių lavoninėm šit 
dies liga mirties priežastis.

inių, kadangi visas likęs pelnus 
skiriamas rinkimų kampanijos 
reikalams.

12,000 saliunininkų 
neteks darbo.

—Komisija.

v

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

Studio 903 W. 33rd Str. 
Phone Drover 3969

Apie dvylika tuksiančių darbi
ninkų, dirbančių C.hicagos saliu- 
nuose, greitu laiku neteks savo 
darbų. Mat, neužilgo bus visai 
uždrausta darvt alų. O “stake” c
jo neperdaugiausia. Taigi, no
rint nenorint, prisieis j ieškot 
“naudingo darbo.”

Siuvėjų domai.

Lietuvių siuvėjų mass-mitin- 
"as įvyks uturninke, spapų I d., 
7:30 vai. vakarė, Meldažio sve
tainėje, 3242 W. 23rd Place. 

Kalbės A. C. W. of A. unijos 
organizatorius S. Levine, P. Gal- 
skis ir Kl. Jurgelionis, “Darbo” 
redaktorius. Visos siuvėjos ir 
siuvėjai teatsilanko į mitingų, ne 
žiūrint kokioj šai>oj kas dirbtų. 
Geistina, kad atsilankytų ypač 
tie, kurie dirba neorganizuotose 
šapose.

—Joint Board, A. C. W. of A.
Davė pamokslėlį “dėdėms”.

T0WN OF LAKE

Didelis Masinis Susirinkimas
Town of Lake 
lietuvių domai.

Nuo praeito panedėlio, rūgs.

L. S. S. VIII RAJONO RENGIAMAS -

Subatoje, Rugsėjo 28, 8 v. vak
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

. 2242 West 23rd Placc
Susirinkimas šaukiamas svarbiu darbininkų reikalu, tode 

kviečiame susirinkt kuoskaitlingiansiai.
Kalbėtojais bus:
Adv. Kazimieras Gugis
Kl. Jurgelionis, “Darbo” Redaktorius 

{/.anga nemokama.

ir Hcrmi(age gal., pradėta ,duo
ti nemokamos anglų kalbos lek
cijos. Mokykla atdara keturis 
vakarus .savaitėj panedėliais, 
utarninkais, scredomis ir ket- 
vergais. Mokinimosi valandos

7 iki 9 vai. vakaro.

Kviečia Komitetas.

milage gatvių apielinkej, tegul 
pasinaudoja ta proga. Be anglų 
kalbos duodama ir šiaip nau
dingų k'l^jijų, P«v. moterims a- 
pie valgių gaminimų ir tt.
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Siuvėjams ir Siuvėjoms
Lietuviai Mūvėjai ir siuvėjos iš visų šapų malonės atlankyti j

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ
MASS-MITINGĄ

kurs Įvyks Utarninke, Spalių 1 d., 7:30 vai. vakare, 
MELDAŽIO SALĖJE, 2242 W. 23rd PI.

Kalbės Kl. Jurgelionis, S. Levine, P. Galskis ir kiti.
Kviečia JOINT BOARD, A. C, W. of A.

BRIDGEPORT
Moterų susirinkimas.

Ketverge, rūgs. 26 d., buvo 
LMPS. 9 kuopos nepaprastas su
sirinkimas Mark White Scptare 
svetainėj. Susirinkimas buvo su 
šaukta Ino liksiu, kad pasitarus 
apie busimų LMPS. suvažiavi
mų, kuris įvyks Philadelphijoj,

Ankstyvas Rudens Parodavimas
’ Mes pmmildmc publikai šias prekes, pu-

C-itis Įžymiausias vertes čeverykų sulig du- 
turtinių sąlygų, kurios kuomet nors buvo

Mes nupirkome už.$1(10,000.00 vertės čc- 
veryki.i praeitų Vasari ir Kovų <lel šios 
žiemos, rnes turime šiuos čeverykus 
musų sankrovoje dabar, mes daugiau \
negu norime turėti naudų juos parduo- lHM$QffiK2SkA

Čeverykai pabrango 30% per praeitus 3 4i«»
mėnesius, ir kiekvienų porų, kurių jps ėia 

'fi'S'' pirksiu, jus gausite už pigiau negu mes
gailine pirkti palis.

Atminkite valdžios '
tiktai 8 colių augščio moterims '■
kits ir tiktai juodos ir rudos spalvų, bet "***•■
mes suplikome šiuos čeverykus iki šis Įstatymas įėjo i galę ii mes tų- 
rime (liksiančius poru 10. 11 ir 12 coliu augščio visokios spalvos ir 

MįEfc stuliės, apie kurias jus galite manyti.
Mes nurodysime-kelčių specialiu šiame atidaryme.
Moterą tamsiai pilki ir tamsiai rudi čeverykai, plaunama skūra, 

1U colių augščio, rankomis siūti, Iranctiziški užpakaliai sf* OK 
gvnrantuoti, verti $10.00, specialiai po........................... O»Ow

Motery tamsiai rudi ir tamsiai pilki aukštais ir žemais $ J 
kulnais, 9 col. augščio, gvarnnt. tikros odos, verli $7, spėriai “f

Vyry tamsiai rudos skuros, su mužikais, pilkos arba laukines žiu- 
. rkČ5 slturos viršus, su raiščiais arba guzikais čeverykai, ku-
| riuos pilnai gvarantuojam,, $11 verti, labai specialiai po .. ■ ■vV
kyrių mes dėl stokos vietos negalime suminėti šiame pagarsinime, bet 

.....  . ažiurėti musų languose ir jus pamatysite pačius stebėtinus pasirinki
mus puikiu čc^ėiykii ir apkainu8ltt 35% pigiau negu kas nors gali juos matyli.

Jus turite Įsigyti gerus čeverykus, kokius jys galite gauti, kadangi mes visiškai gvarantuojame mu
są čeverykus. (

Mes užlaikome visą eilę čcvcryky visąi šeimynai,priskaitanl šiltus čeverykus ir šliperius visokios ko
kybės ir stailčs.

Mes taipgi užlaikome puošnius Čeverykus rudus ir pilkus labai storom moterim.
Malonėkite atsilankyti į musų sankrovą pirm negu pirksite reikalingus čeverykus ir pamatysite pa

tįs ką mes pasiūlome.

WARSAWSKY’S REUABLE SH0E STORE 
1341 So. Halsted Street Kampas Liberty Street, 

id i
Pirkite Laisvės Bondsus! , Pirkite Laisvės Bondsus!

Mes turime tūkstanti niimei 
mes visu jūsų prašome ateiti i 
miic niiikhi čeveH’ku ir noki

manymų.
ivo (h tegalei tūlų su- žinyboje, Chicagos stotyje 
Narių atsilankė apie prie 39-tos gat. ir VVinchesler A- 

ve., ligišiol dirbo daugiausia nc- 
Bel vyriausy-Iš iiulariiiių pažymėtini šie: darbininkai.

Paraginti busimąjį suvažiavhnį, be nėra užganėdinta jų darbu ir 
kad jisai pasistengtų sutvarkyti dabar nori pakeisti jos baltvei- 

įstaigoj. (Jžįais darbininkais—-čekais, len-re i kalus musų centro
Prie centro dabar Plačiai nega- 

1 ma prisiprašyti. Kuopų reikalu 
'.imu jisai nepildo, į paklausimus 
nepasiaiškina, godžiu, ten vie
špatauja pilnutėlė suįrutė. Kuo
pti, suprantam:!, neišnešė mirties 
dekretą centrui. ‘Tinsi jis neka'l-

kus kitaip. 'Lodei mes tenkina- 
mes tik paraginimu būtent, kad 
ateityje tokie apšifėlškimai nebe 
turėtų vielos mdlų Centro įstai- 
g°je- j z l- r v

Antras nutarinįas toks;kad<wi. 
važiavimas paragintų LMPS. 
kuopas įsteigti vaikų draugijėles 
šilai jau buvo nutarta praeitume 
suvažiavime. Bet kad kuopos 
ir pats musų organas iki šiol 
tuo nesirūpino, lai neprošali dftr 
kartų jas paraginti, >

Gal butų ir daugiau kas nutar
ei, jeigu ucuiutų reikėję skubih- 
ues užbaigti susirinkimų: mie
sto sve'lainės mat turi užsidaryt 
kaip 10 vai. yakaro. O antra, lai 
n maža laiko sugaišta dėlei vie

no nutarimo, kur buvo padary
tas praeitame susirinkime, bu- 
ten t delei užgyrimo “Motenj 
Balso” redaktorės “pozicijoj”. 
Organo redaktorės sekėjos būti- 
nai spyrėsi, kad loji jos “poli
cija” yra užgirtina. Didžiūnių ’ ' • ■ 1
gi laikėsi los nuomonės, kad ta 
■pozicija” nieko neišaiškina, lik 
xelia nesutikimų pačiame busi- 
/ienijime. Po “karštų diskųsi- 
ių” praeito susirinkimo tarimAs 
.ppo atmestas. Vadįnaš, 9 kuęyia 
iieužgirs tų musų organo vt^iė- 
jos “poziciją”, kuri vietoj Susti
prini musų eiles - dar retina 
jas. Gerai padarė.

Kyto, nigs. 29 d., įvyks LMPS. 
vakaras Meldažio svetainėj. Sce
noj statoma “Mulkių Apaštalus” 
ir Nutrukusi Styga”. Be to, bus 

I .r šiaip smulkesnių dalykėlių 
(luinų elc. Visas vakaro pelnas 

I skiriama LMPS. organo naudai, 
lutai pažangioji Chicagos liet, 
visuomenė turėtų (Niremti šį mo
terų žygį. Apie programo geru
mą nėra reikalo daug kalbėti: 
chicagieciai dar atsimena tos kp. 
veikimus dar pereitų sezoną.

—Kita Progresistė.
I ....... .......... į.!,......... ...... .

True lranslatlon filed wtth the tinSL 
mastei' ai Chicago, Sept. 28, 1918, 
as retfuired by the act of Oct. 6,1917. ’ I ■ • f ' • < “ *
Gera proga ,

> gerus darbus gauti
' ' . O- '

Prie kares darbo ŲunrtCtiilA*

Sept. 28,
t

kais ir lietuviais.

Darbas yra nuolatinis, leng
vas, viduj ir bus jo kokiems me
tams laiko. Yra mokama 45 c. 
valandai; 8 vai. padaro darbo 
dienų. Darbas pradedama 7:30 
vai. ryto ir baigiasi 4:30 vai. va
kare? L’ž viršlaikį mokama lai
kas ir pusė; už darbų septinta- 
dieniais (nedėldieniais) ir šven
tomis dienomis dvigubas laikas.

l)iitinkų8 rūpestingai darbų atlie
ka, tai mokės jam po 50 c. vai.

^o'Hntis ten darbą gauti nerei 
kalauja būti Amerikos piliečių, 
bet tari turėti pirmas popieras. t 1 7 «•*’ 'L ' • ■* ' l
Kiekvienas, kas su pirmomis po- 
pieromis ateis, gaus darbų.

Kas yra be darbo, ar kas vra 
neužganėdintas savo turimu dar 
Hm tegul pasiskubina, kol lai
kas gauti darba šičia. Tai yra 
gera proga.. I .

Darbo vieta yra ties kerte 
39-tos gat. ir Winchester Avė. 
Chicago Depot Quartermaster.

. ■ >>
Tfųe tianslation filc(hwilh the post- 
nlaštėr ,at Chicago, ScdI. 28, 1918. 
as r?<luired by the act of Oct. 6, 1917

i • ‘U ' j “.

Aukščiausias išpažini
mas Lietuvių patrijo-

tizmo.
(Prisiųsta.)

1

\ Tik - syk j gy ve nįijne kiek viena m 
atsilaiko Arba diena ateinu kada 
jiš turi aprokavime labai svarbų 
nuosprendį, kas ženklina viską 
dėl jo ateities.

šiandienų ir dienas po to Sii- 
vienj’tos Valdžios lietuviams pri
siėjo išsipažinti save dėl Tautos 
ir Pasaulio.

Laįke 4-tos Laisvės Paskolos 
dalyvavimo Lietuvių Divizija be 
abejonės duos didžiausį visuome 
niška padorumą ir didžiausi jų 
skaitlių dėl 4-tos Laisvės Pasko
los išpirkimo.

Mes, Lietuviai, išpažinkime sa 
ve dėl Pasaulio kaslink musų Pa 
triOlUmo dėl tos pačios priežas- 
ties, dėl katros tūkstančiai mirs- 
tu ant karių laukų Francijoj pri- 
^l(iudanl’inusų brolius ir sūnūs. 
Pirkime visi Laisvės Paskolos

Sergėkite savo akis

NeutsitikČklt »avo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
ąptĮekorlui ,auksorlui ar keliau- 
įnnclsm pardavėjui, nes jie su
triks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
!ialiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
>ims akinius tikrai. Darbą atlia- 
;u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reik alin
ai. mes tai jums pasakysime.

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Av«. Chlcar -.
Kampas 18-tos gatvės 

l-člos lubos, virš Platt’o aptiek.** 
Tt myki ta j maao parašą

Valandos nuo 9-ios vai. ryto ik) 
I vai. vakaro. Nedalioje nuo * 
vai. ryto iki 1> valandai diena

ant jųsų pinigų. Tai geriausias 
ir saugiausias investmentas pa

otiškų pardavėjų vyrų ir mo
terų , kurie kiekvienas pirm

davėjai 1-tos Laisvės Paskolos.
Tie pardavėjai atlankys kiek-

4-los Laisvės Paskolos. Apsiei
kite su tais patriotiškais rinkė
jais su meilumu; apsieikite1 su 
paguodonc; cėdykit jų laika pirk 
darni užsyk, kada busite prašo
mi. Ir pamink, kad vienam pa
triotui neprivalu Imti raginamu 
kito patrioto.

vėjo) hiiką laika, kurį jis da
vė veltui, pats atsitraukdamas 
nuo savo biznio reikalų, jus taip-

ši yra nesvietiška paskola, di
džiausia ką šalis kada pasitiko, 
didžiausias dėlto reikalavimas 
šiandieną yra būtinai reikalingas 
negu kada pirmiau. Dabar yra 
proga dėl mųsų Lietuvių išpa-' 
žinti savo patriotizmų.

vak., bus laikomas didelis susi
rinkimas šv. Kryžiaus Parap. di
džiojoj svetainėj, kur pardavė
jai užrašines 4-tos Laisvės Pa
skolos Bondsus. I’aipgi minetoj 
vietoj bus naudingos prakalbos. 
Garsus Anglų ir Lietuvių kalbė-

Taipgi 4-tos Laisvės Paskolos 
Bondsai gali bu ii užsirašomi C.

gatvės, kuris yra išrinkta per 
Suvienytų Valstijų Valdžią šio
je apielinkėje dėl šios 4-tos Lais-

* ’ • i .d'
Truc Iranslntiou itkd with the pusi- 
master ai Chicago, Mepl. 28. 1918, 
as reųuired bv thp act ^1“ Oct. (J, 1917.

Rosc landiečiams
“Questionnairy” lietuviams re- 

gistrantams yra išpildomi “Auš
ros Mokykloje, 10900 Michigan 
Avė., 2 augštas, subalomis ir ne
daliomis visą dieną, o kitomis 
dienomis tik vakarais.

“Aušra.”

nuo

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai, vertės 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, įdaryti gatavi nuo ILS ||p 
$35 siutai ir ovcrkoUi. nuo 47 50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkiniai knillu pumų* 
tŲ overkolų.

Visai mažai vartoti stulai Ir uvr: 
kotai, vertės nuo $25 iki $85. dabo« 
$5 ir aiigščiau. Kelnės nuo $1.50 ik« 
$4 50 Vaikinam* Klotai mm $3 06

čiali dėl musų, tuomi sucedisime
palįs suvo gj’vastis. Yra laikas
išmintin^ih) panaudojimui pro-1 Iki *7.so

( . T ’ . _ .. Atdara kMKdiruą, nrd?llom!« |rgos — - pirkti 4-tos Laisves Pa- karai*
skblds Bondsus, kurie neš 4!4% I .. ° “ *

Chicago il|.

0 8PECIALI8TAS 
(^Mniivnoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
ovksta regčjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmoiiieter. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val

tį uo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 10 iki 11 dieną. 

Ashland Ar. k* m p. 47 «t 
iphone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Rsztd. 933 S. Ashland Btvd. Chlcacf 
r*U»to«iM Hapmarhrt 2>44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURG U 

Hperialiat•• Moteriškų, Vyrišky.
Vaiky ir visų chroniškų Ūgy 

Ofiaas: 3354 8. Halsted Sl. Chiragt
VALA^mUil >V—JĮ ryto; 2—• 

T • *»*<•>•• Kl.-H 4i»rw,
MtssnsasawMMaaNaKDBaaMaBu«gM0MiwMMB

3109 S. Morgan M. Chicago

VALANDOS- Nr,o f, iki 11 n to 
7 iF nu« 5 ik: 8 vuhire

DR.G. POUSFH
Prąkt iP.uoj- ?? motai 
(!y\eniiri,-, ii Olis.’s 

3.’4S S. Morgan L*. kertė 32 st.
Chicago, H- 

SPECIALI X 17. S 
Moteriškų, Vyriška ir Valkų 

Taipgi- Chroniškų Ligų 
OFISO VA’ A YDOS: 

iki f) .'y t o, nuo 12 iki 2 uo piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vok. Nedėlio 
iiiis vukarnis .ofisas uždarytas.

Telephonc Yards 087

!)R. M. HERZMAN
V I Š R S t J o s
(•fftrt čiAomiut j <*.• ifi

tų, kaipA istlyrv* chirurgu*
ir akušeris.

Gydo aštrins lf chronl&ka* lipa*. 
rų. motetu *r y nikų, nagai nnu.iusiaias 
nUtodjSrf A-Rny ir kitokius eleklro* ;<ne- 
tiilajfe.

Ofisas Ir Labarutorljn: 1025 \V. 18th 
St. qr<oi'i Ffšk St.

VALA'NpO?: .Nuo 10--12 pietų, iv 
6—8 vakarai*. Tėlerhune C&nal 3110. 
gyvinYmas: Vii 2 S. Ha’sted Street

VALANT>Of. <• • iryto,

Tele$k«a» Vunh 5834.

Dr.P.G. liegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 Vai. vak. 
8025 So. Halsted St., Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chlrūrgae, Akaiertt 
1120 So. Hal»trd 8t„ Chicago. 
Kalba Uetuvtškąi, latviukai ir 

rusiškai,
: 1&-—12 rytų; ft—9 va- 

T(?l Celini t.iS?
ValKiidon 
km e.

AfvCšERKA

.M'clinteįicz
aigusl Akušeri jog Ko, 
etnia; ilgai praktika-1 
imi Pcn iir vivani jos 1 

ir -Phila- 
Pasekniin- 
uju prie 
uodu rodą 

go«e mote-! 
merginoms.

H 13 So. HaJaiFd Str. 
(Ant^aolry lub^i 

^Chicago.
1 9 ryt v, ir 7 iki vėlu v g k.

IlOHpilMlČJ 
Įdfilph I joj. 
gsi patu 
l’iindyjno 
kiMikiHHe 
ritas ir r



■s? e»sf

TUOJ AUS.

šių dienų tnilžiniškooe imty
nėse s vieką tu ir energija yra pir 
moję vietoje.

Todėl jeigu tavo virškinimas 
nėra geroje tvarkoje ir jeigu ta
vo jiega mažėja, tu turi imti 
lYinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Eliksirų tuojaus, kad pa
laikius savo virškininmo orga
nizmų normaliai veikiančiame

Pajleškau savo brolio, Juozapo 
Alesuko, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipunų pa r a p.. Veršių sodžiaus.

Antanina Alesiutė, 
722 W. I26th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA juunų merginų dėl sulan

kstymo ir sudėjimo pačios siunti
nių. Pastovus darbas.

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

NAAlAI-žEMt DRAUGUOS

Subata, Rugsėjo 28, 1918.
LKIBJ.H 1. WW I I|1 II JMLJgViB'WLl..l* Ll

DRAUGIJOS ■ ■ 'U

Trinerio vaistas yra labai pri- 
imnus tiktai jo įdččkiu yra ne— 
ubejotinos medikalės vertės ka
rtus žiedai ir natnralis raudonas 
vynas.

lai yni vaistas, kuris turi būt 
vartotas pagal nurodymą, o tuo
met jis veikia greitai ir tikrai 
visose vidurių netvarkose, už
kietėjime, nevirškinime, nerviš
kume. galvos skaudėjime, abe- 
Inatnė silpnume ir tt. Visose ap- 
tiekose $1.10.

Jeigu tu esi vienas iš tų, ku
rie visuomet kenčia nuo reu
matizmo, arba neuralgijos, kuo
met ruduo ateina, atmink, kad 
Trinerio Linimentas yru labai 
geras vaistas, kuris paliuosuos 
tave nuo visų šitų skausmų.

Jis taipgi yra puikus dėl išsi
narinimų, niksterėjimų, tinimų 
ir tt. Aptiekose 35c ir 65c. Per 
k rasų 45 ir 75 centai. Joseph 
Triner Company, 1333-1343 S. 
Ashland Avė., Chicago, 111.

(Apgarsin.)

Pajieškau švogerio Mykfilo Vaicu- 
ko .apie aštuonis metus gyveno Chi
caga Turiu svarbių reikalų. Mel
džiu atsišaukti Šiuo adresu: 

Juozapas Dikevičius, 
10709 S. State St., Roseland, III.

i ■ i i. i.. .. i.........Bliu . .......................ii . i ii i mm

PRAŠAU atsišaukti, kas nori pa
imti mergaitę ant auginimo. 'Puriu 
dvi, viena 11 metų, kita—9 metų. 
Kam reikia prašau atsišaukti šiuo 
adresu: C. Aliau teeis,
.3417 S. Walace St., Chicago, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų | ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers (>)., 
35th si. and Normai avė., Chicago

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
tiktai bargenus. Tvirtas muro na
melis ,4 kambarių pirmame augšte, 
su phisteriuotu ir ištaisytu basemen- 
tu. Toiletas ir gesas viduje. Namas 
pirmos klesos sutaisyme. Wallaee, 
arti 33-čios gatvės. Tiktai $2500. 
šių nuosavybe galima parduoti dal| 
įmokėjus. Likusi ant išmokėjimų.

1GNAT1US CIIAP and CO., 
31st and Wallace Sts., Chicago.

Vienintėliai agentai.

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

Pranešimai

REIKIA gerų tvirtų moterų 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th si., Cbicago, III.

<lei S!

MOKYKLOS

Pa j ieškau Elzbietos Bajoraitės — 
paeina iš Kupriliškių parap., Mont- 
vidų sodos, Panevėžio pavieto, Ka
uno gub. Ji gyveno Aurora, 111. Ji 
pati lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jos adresą.

i Kazimieras Davidonis, 
10632 Edbrooke avė.. Roseland, III.

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

Roos M f g. Co.,, 
101h and Fisk sts., Chicago, III.

T, M. D. 22 kuopos mėaeeinte au* 
sfrinkimas jvyks 29 rugsėjo, 1 vai. 
po pietų, Feilow«hip svetainėj, 831 
W. 33 PI. — Stalonėsite visi nariai 
atsilankyti. —V aid J b*.,

LSJL 1 kp. ir LS&. 4 k p. bendras 
lavinimosi susirinkimas'įvyks neda
lioj, rugp. 29 d., 9:30 v. ryto. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted st. Bus di
skusijos teimi "Dešiniųjų ir kairiųjų 
taktika". Diskusuos j. J. ŲJiibp, K. 
G. Trainis, M. J. Olsiją. Visus 
meldžiu skaitlingai atsilankyti.--J. J. JOBU&OvlėiUB.

Svarbios prakalbos rengiamo* Dr- 
stCs Sūnų ir Dukterų Uctuvos, kur 
kalbės d r g. T. Dundulis, Ned. rugsš 
29 d., 3 vai. po pietų. Frank und Ja
mes svet., 23 r d Avė. ir Luke gatvė, 
Melrose Park, III. Komitetas.

Teatras ir koncertas, rengiama* 
Ų.hicagos Uetuvių Vyry Choro i- 
vyks uedėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi
ja "Pasiutęs /dudentas’’.

( h. Liet. Vyry Choro Komitetas.

Prakalbtu) nu paveikiate. Kal
bės visiems gerai žinomas kun. M. 
X. Mockus subato.i, rugsėjo 28 d.. 
Medoru salėj, 4116-54 W. Vao Bureu 
st., Garfidd Purk, Chgo. Pradžh 7: 
.10 vai. vakare. — Kviečiame publi
kų kuoskuillingiuusiai suMkinktl. —

Rengia Liet. Laisv. Federacija.
Lietuvių Moterų P. S. 9 kp. rengia 

vakarą nedėlioj, nigs. 29. M. Meda
vo svet. Statoma senoje 5 viena- 
reiksmbd veikslai: "Mulkių Apašta
las" ir "Nutrukusi Stygn". — Visos 
• ^rės. kurias • apsiemusios dir< 

minMvplcare. ntvMcite kaip 
l:.3O po pietų. , —Komitetą*.

V«l*»n Draugijėlė?
' r»*uelirit»» vadovaujant p-lei

Si’nhiJl’itei |wks nedėlioi, nm-
20 A . 2 v**1, •'n **MAt*' Whi- 

•« <vef.. or:« Halsted ir 
v;'-i "Ateities Žiedo” nariai Mv^kite 
laiku. žiedo Globėja.

V?-ne” re**1’**4*#
‘••vks nedMioj. njgs’io 29 d.. Meldu-

svet. Prart* te t’niC’ 0 rv»z>.
•‘••linai ši ksrta ♦•••*’ otwktj visi lo-
”•••1 ip Ivnte*

J ne<m*4ri<-ks paskirt** laiku.
- »vvk*'—-Valdyba

”^>s»rTs n V įmes buc nanedčlvj.
— ••ręMn **n '•'»k,>re

* vn^’^-Atite ntšilankvti paskirtu 
’ .iku. t,’ri!r'* deu'* sVa’-hi” »,A*vaIu.

T. Rurtrikas

r* • r < • -i L ' — .-—'Irs H^gAPAt^
on J VuPkaiČH V»n4.»»r»aie 

'-<jd'l* *A “■’i*'. Visi
r* JU- tęyfi hlri^ ’ (ten* 

•••irbiii re,k:)l,< —M. Valentą®

n. Vlnrn Kodit’ f ’*4-
"’andien.

<»ų h įu 2*M4 W
P* ’ vai. vakaro. Visi nbri,,‘
nMtr. -—Valdyba

Pa.iieŠkau savo tėvo ir motinos, 
Doininiko ir Agotos Norbutų ir sa
vo brolio ir seseries Kazimiero ir 
Kazimierus Norbųtų. Apie 18 metų 
tam stąjįl jie visi gyveno Chicago 
Heights, IIL o iš ten išvažiavo j 
Wilbur1on^ Oklahoma (seniau vadi
nos Wilburton Territory). Jie pa
eina iš Kauno gubernijos.

Jie patįs, ar kas apie juos žinote, 
malonėkite pranešti, už ką busime 
labai dėkingi- '

Stanislova, Monika ir Marijona 
Norbutaitės meldžia atsišaukti šiuo 
adresu:

Stanislova Lojewska.
1330 Wentworth avė., Chicago 
Heights, IU. tf

REIKIA karpytojų ir leiberių į 
Scrap Iron Yards. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite i 
1632 \V. Kinzie st., Chicago

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

4295 So. Halsted *ų 2407 W. Ma
rti*© n, 185* N. Well* SL

137 Mokyklos Suv. ValstijoM, 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, Do- 
•igning, dėl biznio ir namu. Vla- 
to* duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti, jus pasiūti aukUM «1 

, *10- _ Phone SCeley 1641
PATIK. Hrnlaiak*c

REIKIA žmogaus i rusišką pirtį.
C. Yaffe,

908—910 W. 14th st., Chicago

PRIE GE1 AKELIO darbas Young- 
owoci’e, F’enna. J. Tover Bare, kon- 
raktinis inžinierius. Atsišaukite i 
Tnited States E'mployment Service 

Office, Hoss ir Diamont st., Pitts- 
burgii ,Pu. Klauskite B. King. 
Ktslm ’kilp šj epgarsinimą.

2)
3)
•1)

Pajleškau Simano Benedikos, Kau
no gub., Raseinių pav., Stulgių pa
rapijos, Gudelių dvaro. Prieš pen
kis metus gyveno Chicago, 111. No
rėčiau susižinoti. Jis pats tegul at
sišaukia, arba kas žinote praneškite 
jo adresą:

Juosapa Darbutaitė.
25 Rica avė., Kenosha, \Vis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVOJA ruimai pavie

niam vaikinui, su valgiu arba be — 
ar vedusiai porai, kurie dar neturi 
savo rakandų. .•
3240 Emerald J^ve. Chicago

REIKALINGI vyrai ant bųrdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS,
1606 S. Halsted st., Chicago

KAMBARIS unl rendos. Garu šil
domas, prie Washington Parko. 
ls| appartment, 358 E. 5$rd St.

RANDAI
PASIRANDAVOJA garu apšildo

mas štoras, 733 W. 18th St., ant ka
mpo eiės. Gera šviesa. Tinkamas 
dėl mažos dirbtuvės arba bile ko
kiam bizniui. Labai prieinama ren
čia. Kreipkitės pas: Sum. Netter, 
10 S. ta Šalie St., Rr >m 428.

ATIDUODAMA rendon puikus Ti
kiu kambarių Batas kampiniame na
me. Pečiu šildomus. Rondo visai ne
brangi. Pusiinatykit su savinin
ku. Tel. Drover 1376.

Anton Praasky, 
2856 Emerald avė. Chicago

ATIDUODAMA randon sankrova. 
Geru vieta grosernei ir bučernei. 
CE46 EmervM Avė. Chicago.

T"tMMU DAOININKų

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Frer Employment Service) 
Jirškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-197 SO. JEFFERSON ST.

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur ; reikalauja visokios 
rūšies darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas. į ukius, į šiaip įvairias įstai- 
fas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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.

t

............... .. .—i----------

REIKALINGAS siuvėjas ant seno 
ir naujo darbo ir viena mergina 
mokanti siūti ant ranktų.
3259 S. Halsted st., Chicago

!au prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

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

Geistina, lutd tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus nuudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Halsted Str., Chicago.

REIKTA nagclblninko jau i t oria us 
prh:» "orterio.
6222 Harpor avė.. 1 tloor, užpakalyj

REIKALINGA patyrusių operato
rių ant "power” siuvamų mašinų. 
Kreipkitės pas:

MARSH ALI.,
1454 S. Sangamon st

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškas ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kuygvedyst&s, 
stenografijos, typevvriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piiiflvstės. duiliarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: uuo 8 ryto 
iki 5 oo pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
J100 So. Haisled St.. Chicago, UI.

Chicago

RE!KALINGA mergaitės ir hęr- 
niukni, virš 14 metų amžiaus, prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Kreipkitės 
pas:

MARSHALL,
*454 S. Sangamon st., Chicago

» < \ į

PARDAVIMUI
PARDUODAME sĮųvatnas mašinas 

•r daug Įrankių prie siusimo. Kam 
reikia, atsišaukite yakarais.
3352 S. Halsted st.’,\ Chicago

■ ..... .... . - ----
PARDAVIMUI pigiai saldainių ir 

vairių smulkmenų sankrova. Guli
ma turėti gerą ptlną. Atsišaukite 
greitai.
3220 S. Wallacr si., Chicago

' ■ .... y;' .-i?

VVIRELĘSS ir AVIATION.
Pasircngk ant karės ar Industrijos 
kaijx) atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Rarė padarė reikalavi
mą daug didesnį už skaitlių darbi
ninkų — Nepatrbtyk savo progos. 
Musų fakultetas yra Experlai Instru
ktoriai ant vgndens ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDI^AND 
ŲNIVER5ITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Fel. \Vabash 5693, Chicago.

Orapano Skiliai
Dary^nas pelrenų, kir-

NAMAI-ŽEMR
DOBILU 2EMft UKES

'Vanilei”’’’ xė*»*‘nr'’
L.«e

y- $94° V
”14 ’in

-m’O-'-’m nlsilankyll, tio* vt!«

(>rganTzfitnri»»s Ant. Jnss*.

REIKALINGAS linotypi- 
stas su kiek nors patyrimo. 
Atsišaukite tuojaus j “Nau
jienas”.

“N-nų” Administracija.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1916 METAMS. 
Sam. Venckus, ptrminikas,

1903 Ruble str. 
John Petrauskas, pirm, pagelblnink., 

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

1439 S. 50th ave<, Cicero, III. 
Frank Mlcklln, turtų raštininkas,

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

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas,

• 3041 W. 42 Str. 
Draugystė savo mėnesinius susi

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

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden 

Mikola* Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange

Ant. Bubele, teisėjas 
313 Quince

Juozas JureviČia, vėiavnešys, 
152 Main

Petras Miliauskas, vėiavnešys.
R. 1, Bok 56.

Petras RimkeviČia, durininkas, 
424 N. Plcasant Str.

Nikodimas JanaviČia, durininkas, 
614 Markei Str

Str.

Str.
str. I
Str '

True translution filed with the 
postmaster at Chicago, Sept. 
26, 1918, as reųuired by the act 
of Oct. 6, 1917.

Questionnaires
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIįOIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIM

Pagelbės išpildyti

LIETUVIU KRIAUČIŲ KL1ŲBO 
a P. VlMINmKŲ ANTRAAAJk 
Rugis, pirmininkas, 

1714 WabaHsth Avė. 
is, -J. Dauginis, vice-pirmin 

1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. AntanaviČia, Iždininkas, 

1711 Ęllen ,št.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

avė.

avė.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 W. 18lh St.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III..
Phone Willow Springs 10.

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

LIETUVIU MOTERŲ APSVIETOfi 
DRAUGIJOS VALDYBA:

šiose vietose:

I. Ant Bridgeporto P. Zalato
rius, 3601 S. Halsted St.

II. Ant Tovvn of Lake A. Bar
dišius, 4601 Sa Hermitage av. 
(Naujieny stotyje).

III. Aušroje J. T. Vitkus, 3001 
S. Halsted st. (vakarai*).

Pranešimas
avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pagelb.
3525 S. Union 

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

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Cha pulte, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

Fr. Girdwainis, Fin. Rašt., 
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas, 
1916 Canalport Avė. 

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą j>o pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke- 
ių mėnesių Draugystė numažino I- 

stojimo mokestį tik iki 1-doleriui, o 
įaskui bus pagal konstituciją.

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
34Ž9 VVallace str.

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

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaite, iždo globėja,
3514 So. Wcblworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susi nešimų 
raštininkei.

Agentams ir Prakalbų Rengėjamu.

Nuo laiko, kuomet Butkaus Spau
stuvė likosi perkelta iš Detroit i 
CHICAGO, aš likausi jos atstovu. 
Butkus važiuodamas j mokyklų stu- 
dijuot augštesnius mokslus, pavedė 
man visus spaustuvės reikalus atlik
ti, ir parduvot taip knygas kaip man 
geriausiai patinka.

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

vu 25c

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago. 

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

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. AUburn avė.

W. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 West 19th St.

J. Artišauskas, iždininkas, 
3253 Sa Halsted St., Chicago.

P.

t
Perkupčiams:

6 egzemp. už .........................  $1.00
40 egzempt už .....................  $5.00
100 egzpmp. už .................. $10.00
Atsišaukite tuojaus, dabar yra ge

ra proga knygas platinti, bu jų ma
žai kas jau ūžti ima išleidimu, Ypa
tingai tokias knygas su paveikslais. 
Adresas:

S. Misiūnas.
149 E. l()7th Street, Chicago 111,

K. G. Trainis &Co’
Perku, parduoda ir maino 

namus, lotus ir formas 
INšIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS 

ofisė vedimui visokių reikalų, 
visuose teismuose.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras.
751 W. 31 St., arti Halsted SL 

Tel. Boulevard 6399.

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

10707 IVabasl) avę. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabasb Avė. 
•F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 ?Wentworth avė.
Vladislovas Markauskts, kazierius, 

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

349 E, 115 Si. Kensington, BĮ.
Draugystė savo mėnęSjnius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. vakare. 
F. Shedvvįjlo svetainėje, 341 Kensin
gton ave.» Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapa* Urbutte

LIETUVOS SUNŲ UkAUGUOS 
SHEBOYGAN. W1S, VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. Iftth St 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
} 1618 Huoran Avė.

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

Justinas TaukevIČia, turtų rašt., 
‘ 1023 Broa<fway avė.

Antanas Pulką, iždininkas, 
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 19th St

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
nėtnydią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

DaryHnas pelreny, kir
pimas, pritaikymus ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu Jąiku, dieną ir vaka
rai** ' .
SPECIALIS SKYRIUS 

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už Ši' darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. lengvai 
Išmokstama. *^fažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEW1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

11H N. La Šalie at., Prieš City Hali 
Atsišaukite ant 4-to augšto.

Mes Mtvinamės apie 100,000 akrų 
taikins ūkės žemės Menomlnee pa

viete, Upper Peninsula Michigan*o. 
.irti Green Bay krantų, kuriuos mes 
Hirdnvojame ukėms po 40 akrų, ir 
.iugščiau. 2emė yra su molju, tin
ginti abclnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir uvis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi- 

venusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
apųupins ateiti. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
niekite 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. CRAWFORI) & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, Dl.

ANT PARDAVIMO muro namas, 
ant 2 pagyvenimų, labai geroj vie
toj, galima gauti ir ant išmokėjimo. 
Ką tik pastatytas. Atsišaukite tele
fonu arba ypatiškai.
4448 S. Sawyer avė., Tel.

McKinley 3354

PARDAVIMUI pigiai kampas 38- 
tos gatvės ir So. Albany iive., 66x125 
pėdų, 2 sankrovi, 2 fialai. Rendos 
$80 mėnesyje. Galima nustatyti ant 
66x93 pėdų tuščio. $3000 reikalauja
ma.

C. Iverson, 
4921 Kimbull avė., Chicago

PARSIDUODA graži farma, 70 li
keriu, su viskamu ir kuliamomis 
mašinomis; arba galimu mainyti | 
namą. Petras Riškus,
2837 S. Emerald avė., Chicago, III.

Valandos: 6 iki 9 vakarais. Suba- 
tdmis ir nedaliomis per dieną.

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
vien tik bargenus. 4 kambarių mū
rinis namelis. Našlė savininkė pri
versta parduoti. Union avė., arti 
32-ros gatvės. Tiktai $22(K). Gali
ma sulygti ant išmokesčlo, jeigu rei
kalaujama.

IGNAT1US CIIAP and CO., 
3tst and Wallace sts., Vieninteli 
agentai.

MAINAU namą ant 2-jų pagyveni
mų, 2 lotai. Noriu mainyti ant gro- 
serrįės, kas nori gerą namą, įsi
šaukite ypatiškai laišku.

O. G., 
3238 S. Halsted st., Chicago

DVAUG 'OS IR ORGA
NIZACIJOS.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

$44 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, phgelbtninkas, 

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

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

341 Kenringtou Avė.
Draugystės susirinkimai ahdbuna 

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

in.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laiklnasai Komitetas:

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

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

A. I^šLIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, fU.

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

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

CH1CAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39th St., Chicago, UI. 

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

P. Shvėlniš, piritu pagelbininkas,
2156 Alcce PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Gulsiąs, fin. rnšt. ir biznio agent., 
S. Dunelavičia, Iždininkas,

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

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

10601 Edbrooke avė., Chicago, 
F. \V. Zolpo, komiteto narys,

159 and Garse a ve.
No. 15900, Harvcy, 

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

m
Iii.

III.

III.

III.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užubalis, pirmininkas, 

2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb.. 

342 S. Crawfol’d avė. 
tonas Burčikas, nutarimų rašt..

1217 S. Spauldnlg av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Snoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susiripkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kim
ba* sumažini mokesti įstojimo per 
(i mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

VALDYBA 1918 METAMS: 
P. Galskis, ^pirmininkas, 

1356 N. Hovne Avę. 
V. Ascite, nutarimų »’9šHn’nkaN.

1649 Girard St- 
V. Briedis, turtų raštininkas.

1049 N. Ml. m 
K. čepukas, iždininkas, 

1648 W<
A. Montvidas, Daktaras. , -.

3332 W. North Avė. D. Chepela, 2;rąs
Susirinkimui atsibuna kąs «mri» 

nedėldienį kiekvieno mr 
zek Polek svetainėje 1 
land avė., arti Miiwauke« *v* nr» —- 
džla 2 vai. po ntet -

S.L.A. 312 KUOPOS YALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkus.
728 Park Ct.

F, Basčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avė. 

Kaz. Brųzevlėius, fiu. sekr, ir iždln., 
402 Lincoln Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mikvaukee Avė. 

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

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

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

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

Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182. 

.1. Katilius, iždininkas.
1685 Milwaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak. {

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

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. B A LT R ANAS
616 W. 31st Str., Chicago, III.*

Phone Boulevard 7351

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-nią rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 \V. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuvi Akušeri

2650 Archer avė. ir 39 Plače 
Archer Liinits, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS Ir PASILINKSMINIME 

KL1UBO VALDYBA: 
.L Petrauskas, pirmininkas,

1717 North Avė.
J. Genelis, pirm, pagalbininkas.

1060 Noble St.
Ip. Dumblauskhs, radariniu ra.ŠL, 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždlblnkus,

’ 1608 North avė.
Z. lankas, finansų raštininkas, 

’ 1621 Girard Street.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas, 
3231 Emerald Avė.

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

Juozapas Zitro, nut. raštininkus, 
nrshfteld avė. „ „ ». Union a»e.,Chlcago
3 B. Rusgis, finansų raštininkas,

Z.’Division si. M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
I A. Garbašauskas, l-mas iždo globėjas į 
'° ~“3 iždo globėjas, 
, j. Skyrius, iždininkas.

7 vvii. Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
jmr N kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 

1713 S. Canal St. Chicago

DRAUGYSTES LIETUV )S BALSAS 
KENOSHA, WIS„ VALDYBA 1918 m 
Kaz. Brazevlčhis. pirmininkas.

402 Lincoln Su.
Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas,

R, R. 3. Box 33 
Kaz. Orluiiskls, fin, rfcšjininkas, 

818 Jenne Street 
AnL Pakšte, iždininkas.

463 Jenne Str. 
Juozas LesČauskns, iždo globėjus, 

i . . 105 Pleasanl Si
Pranas Khnonlaš, iždo globėjo,

730 Engei str!

Tel. Annltage

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENt

Sagablat Ir greitai patrak 
prie gimdymo Ir Ma1p natrio 
*• moterų llgoee. Prižior* **ro 
nea Ir duoda patarimo* m*rr» 
noro* h*l jn«t*r<m».
1436 N. Ashland Ava.,

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarljuša*.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius rai
tus. Išjieško ir iško- 
lek tuoju visokius ne* 
atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinoia
.rj;,,,-.; -, i , d

-h

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs "išguldo visokius sup
ilus, koki lik žmonėms pri
sisapnuoti guli.”

Kuiną: su apdarais *5c.t be 
apdarų, 50e.
Gaunamus “NAUJIENŲ" 
Knygyne. 184(1 S. Halshal

* St.. (Jiicago. III.




