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CholeraPei rosrade
Vokietija reikalauja 7.000 
000.000 rb. kontribucijos

beriją ir kad misija bus remia
ma Amerikos kareivių, šiandie 
galutinai tapo patirta, kada ap
reikšta, kad talkininkų diploma
tai laike pastarųjų 24 valandų 
pranešė savo valdžioms apie pre 
zidento nuosprendį.

Del karinių priežasčių Ameri
kos valdininkai atsisako patvir
tinti kokį nors priminimą apie 
skaičių kareivių, kurie Anglijos, 
Franci jos, Japonijos ir Suv. Val
stijų bus pasiųsti Rusijos pagel- 
bai..

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj
, . . . į . '*

; Franci jo j užmuštas Ratų vis 
chicagietfe

Ukrainoj sukilimas plėtojasi VOKIEČIAI GABENA DAU
GIAU KAREIVIŲ UKRAINON.

Maištas turkų armijoj
Vokiečiai prisiuntė 420,000 ka
reivių malšinimuL valstiečių su

kilimo.

Austrų armijoj irgi ištiko maištas
VOKIEČIAI REIKALAUJA 

7,000,000,000 RUBLIŲ 
KONTRIBUCIJOS.

Černov su beginklių valstiečių' 
buriu eina ant Maskvos.

True translation filed with the post- 
inasier at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 12.— Stock 
holmo žinia į Malin sako, kad

<lovas černov eina ant Maskvos

sijos komisarų tarybų, atsišau
kime į tarybas Rusijos grudų 
provincijos ir geležinkelių vit- 
ši n inkus sako:

“Kaselio daug šimtų žmonių 
puola aukomis ligos. Nieko ne
galima daryti kovai su epidemi
ja, kadangi mes negalime pam
pinti net ketvirtdalio svaro duo
nos į dieną ir esame priversti 
duoti silkes vieton duonos.

“Labai bus sunku išlaikyti iki 
! sekamos pjutės. Pagejbėkite

True translation fUted with Ibe post- 
nnister at Chicago, » July 13,1918, 
as reųuired by tuo act Oct. 6,1917.

WASHINįGTON, liepos 12. — 
šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda 
52 vardus. N11(56 toji ai tokie:

Užmuštų karėk lauke .... 9
Mirė nuo žaizdų ............... 7
Mirė nuo ................... 7
Mirė nuo aeroplanų.............2
Mirė nuo šiaip ^įsitikimų . .4 
Sunkiai sužeistų ........ 15 
Lengvai sužeistų  ............. 1
Sužeistų nežinia kaip...........2
Liepos 11 d. nuostolių sąraše 

buvo paduota viena chicagiečio 
lietuvio pavardė, būtent:

GUSTAVE STANKUS, 4612 
S. Western ave„ kareivis, mirei 
nuo žaizdų.

Mirtis nuo žaizdų kareivio

uždraudė susirinkimus privatiš- 
kuose namuose ir lankymą ligo
nių ligonbuČiuose.

Berne telefono veikimas tapo 
dizorganizuotas dele susirgimo

Hlndenburgas serga; vadovau 
ja Ludendorfk

Prancūzai laimėjo

vesdamas skaitlingus būrius be- Jnums tai padaryti prisiųsdami 
ginklių valstiečių. Dalis šitų spė
kų atvyko^ miesto sostinės pa
ko rščius.
• Liepos 9 d. gautoji žinia sake, 
kad Černov ir 3 kiti Kerenskio 
kabineto nariai tapo areštuoti 
Maskvoj kaipo menamieji va
dovai sukilimo prieš bolševikus. 
Vokiečių pranešimai sakė, kad 
stK’ial-revoliucionieriai vra a t-

grudų ir viską ko jus galite. Vi
sokis maiątas yra didžiausios

“Mes praąome geležinkelių 
viršininkus daryti viską jų galė
ję paskubinime prisiuntimo 

maisto Petrogradan. Yra parei
ga tarybų grudų provincijose 
maitinti Petrogradą.”

DAUGIAU TALKININKŲ
REIVIŲ MURMANSKE

KA-

Reikalauja 7 miliardų rublių.

Vokietijos reikalavimas kon
tribucijos iš Rusijos siekia ap
skritos skaitlinės 7, (XX),(XX),(XX) 
rublių, sulig Bėdino Vossische 
Zeitung išspausdintos apyskai
tos darbo, atlikto maišytos komi 

sijos, paskirtos apsvarstymui 
reikalavimų, išdygusių iš pada- 
rv tosios Brest-Litovsko taikos.

v

Komisija užbaigė savo posė
džius, laike kurių vokiečių atsto
vai, kaip sako laikraštis, padavė 
reikalavimus, siekiančius minė
tą sumą už karės nuostolius. Sa
koma, kad reikalaujama tuo jau
timo atsilyginimo.

Saugo geležinkelį į Petrogradą.

True translation filed with the posl- 
nrasicr ai Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 12. —Šią
nakt autoritetingai patirta, kad 
“žymios talkininkų spėkos” ta
po išsodintos Murmansko pakra 
štyj ir saugo geležinkelį į Petro

gradą. Išsodinimas padarytas 
prašant šiaurines Rusijos gyven
tojams. Daugiau talkininkų spė
kų vyksta į,Murmansko pakra-

CHOLERA SIAUČIA PETRO
GRADE.

AMERIKA SIŲS KARIUOME
NE I RUSIJĄ.

Pagimdė ją trukumas maisto.

Prezidentas Wilsonas užgyręs 
siuntimo kariuomenės sumany

mą

True translalion filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos 12. — Pa
sak šiandie gautos Rusijos be- 
vielinės žinios, Petrograde delei 
aštraus maisto trukumo plėtoja
si cholera ir kasdie šimtai žmo
nių patampa jos aukomis.

Prašo maisto.
Zinojev, viršininkas Petrogra

do komiteto, atstovaujančio Ru-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917.

WASH1NGTON, liepos 12. — 
Prezidentas Wilsonas užgyrė 
smulkmeningą pieną apie talki
ninkų pagelbą Rusijai ir yra pri
sirengęs paliepti Suv. Valstijų 
kareiviams prisidėti prie talki
ninkų spėkų kurios bus pasiųs
tos Siberijon.

Kad ekonominė misija iš Suv. kainą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

STOCKHOLM, liepos 11. — 
Sulig čia šiandie gautų žinių, U- 
kraina yra visuotinos revoliuci
jos stovyje. Vokiečiai gabena 

sustiprinimus, kurie dabar jau 
atvyko, viso 35 divizijos, 120.. Gusto Stankaus galbūt niekad 
(XX) kareivių.

Valstiečiai turi keletą mažų 
armijų, kiekviena iš 15,000 iki 
20,000 žmonių, visos gerai ap
ginkluotos su artilerija ir kulkas Stankus buvo 27 m. 
vaidžiais. Jie gina kaimus ir iš- gimęs Lietuvoj ir atvyko į šią 
tisas sekcijas tranšėjų.

Karė nėra politinio pobūdžio, ris dabar yra infanterijos pul- 
bet kilusi daugiausia delei vokie- ke Camp Wheeler. Prieš karę 
čių atidav’imo žemės algai dva
rininkams.

nebus žinoma jo tėvams, kada
ngi jie buvo Lietuvoj, kada apie 
juos paskiausia girdėta, o tai 
buvo daugiau kaip metai atgal.

amžiaus,

šalį su savo broliu Pranu, ku-

Social-revoliucionieriai dar 
laikosi.

True translation wilh the post- 
inaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

AMSTERDAM, liepos 11. — 
Bėdino žinia sako, kad social- 
revoliucionierių komitetas dar 
tebėra užsibarikadavęs munici- 
paliame teatre Maskvoje ir des
peratiškai gina vietą.

Gustas Stankus gyveno pas sa
vo brolį Praną ir jo pačią, 4612 
S. Western avė., kur ir dabar 
Prano pati gyvena.

Gustas buvo limbui a ūso vežė
jas ir tapo sužeifeis bevežant su
žeistuosius iš mūšio lauko. Jis 
buvo prieš karę nariu Wiscons- 
ino naeionalės gvardijos infan- 
terijos pulko, įrašydamas ka
riuomenėn kaipo ambiilanso ve
žėjas pradžioj 1917 m.

MAIŠTAS AUSTRŲ KAREIVIŲ 
SERBIJOJ

MAIŠTAS TURKŲ ARMIJOJ

Sukilęs pulkas užmušė 
čių oficierius.

vokie-

Maištas užgniaužtas kanuolėmis 
ir kulkosvaidžiais.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 13, 1918, 

1 as reųuired by the act of Oct. 6, 1S>17.

LONDONAS, liepos 12. — Pa
sak Excbange Telcgraph žinios 
iš Haagos, bolandų keleivis iš 
Vokietijos tvirtina, kad viso 

Vokietijoj eina gandas, kad fiel< 
maršalas von Hindenburg ser
ga ir negali dalyvauti darbe ar
mijos kvatieroj. Karines parei
gas pilnai apėmė pirmas kva- 

tiermeistras gen. Ludendorff. 
Keleivis sako, kad vokiečių laik

raščiams neleista rašyti apie 
gandą.

791 AREŠTUOTI KAIPO TIKRI 
SLAKERIAI.

Viso buvo areštuota apie 10,000 
žmonių

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

CHICAGO. — Neoficialis ap
klausinėjimas visų policijos sto

čių ir “sulaikymo stovyklų” 
iChicagoje pereitą naktį parodė, 
kad 791 drafto amžiaus žmones 
tapo sulaikylti už mušimi klyįmą 
reguliacijų. Tai yra didis tikro
jo “lukio” laike pusantros die
nos medžioklės ant nužiūrimųjų 
•Vidutiniškai 10,00(1 žmonių bu
vo suimta ir išklausinėta, bet di
džiuma jų tapo paliuosuota pri- 
rodžius kad jie yra “O. K.”

Daugiau kaip 250 atiduota į 
vairiems drafto boardams tuo- 
jautiniam išgabenimui kariuo
menėn. Sulaikymo vietoje fede- 
raliame budinkc 4(X) tapo sulai
kyti pereitą naktį.

Antra diena kampanijos su-

svarbia pergale
Albanijoj paėmė Bėrai

Chicagoj tebegaudo slakerius; buvo 
paimta 10 tūkstančių žmonių;

791 sulaikyti
PRANCŪZAI LAIMĖJO PICAR- 

DY LAUKE.

Paėjo daugiau mylios priekyn 
ir paėmė miesteli Castel.

TALKININKAI EINA PIRMYN 
ALBANIJOJ

True translation filed with the post- 
luastcr at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

ATHENAl, liepos 12. — Pa
sak neeenzuruoto pri va tiško lai
ško, datuoto birželio 18, kuris 
slapta atvežtas iš Smirnos, Ma
žosios Azijos pakraštyj, pulkas 
turkų vilajete Aidin, pietryčiuo
se nuo Smirna, kuriam paliepta 
eiti į Mesopotaniją, pakėlė mai
štą ir užmušė savo vokiečių ofi
cierius.

Daug kareivių iš pasiųstų mat 
šinimui maišto pulkų prisidėjo 
prie sukilusių kareivių.

Turkijos premieras Talaat 
Pasha atvyko į Smirną ir sutei
kė amnestiją maištininkams, ku 
riems prižadėta, kad jie nebus 
siųsti į Mesopotanijos karės tau- 
kq.

Iš to paties šaltinio ateina ži
nia, kad turkai aprubežiavo au
ginimą visko apart maisto pro- 

* dūktų, kas labai iškėlė tabako

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CORFU, liepos 12. — Vietos 
Serbijos presos biuras skelbia 
apie didelį maištą austrų karei
vių viename užimtų Serbijos di- 
striktų. Garnizonas Kragujevače 
buvusiame Serbijos arsenale pa
kelė maištą delei blogo maisto 
ir daug oficierių, tapo užmušta.
Maištas užgniaužtas po tikro 

mūšio, V tiriame liuosai buvo var 
Jojamos kanuolės ir kulkasvai- 
džiai.

GRIPAS ŠVEICARIJOJ.

nuo drafto prasidėjo su 4,(XX) 
slaptų agentų, veikiančių išvien 
su policija ir gelbiamų didelio 
skaičiaus jurininkų ir kareivių.

Jieškojimo procesas buvo taip 
pat nuodugniai atliktas kaip ir 
naktį prieš tai, kad kiekviena 
vieša ir pusiau vieša vieta buvo 
ąplankyta ir mandatai kiekvie
no jauno žmogaus peržiūrėti. 

Kuomet tūkstančiai tapo sustab
dyta ir išklausinėta, palygina
mai keli tapo sulaikyti.

Drafto amžiaus vyrai laike sa
vo registracijos korteles ir bal
tas klasifikacijos korteles per
žiūrėjimui ir tuo išsigelbėjo nuo 
nesmagumų artimesnio tyrinė
jimo. šiame sąryšyj maj. Tol- 
man nurodė, kad daug nesmagu 
mo aplaikč registranthi delei jų 
pačių kaltės — nesinešiojimo a- 
biejų kortų.

Dabar yra raginama, kad vi
si drafto amžiaus vyrai nešiotus 
netik savo registracijos korte
les, bet taipjau ir savo klasifika
cijos (paskirstimo į klesas) kor-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 12. —Pran
cūzų kareiviai šiandie vėlai už
davė didelį smūgį vokiečių lini
jai Picardy fronte.

Atakuodami vidutiniškai trijų 
mylių fronte tarp Castel ir Mai-, 
Uy Raineval, jie paėmė vokiečių 
pozicijas daugiau kaip mylios 
atstume.

Griuvėsiai Castel miestelio, 
kuris tapo paverstas į vokiečių 
tvirtovę, tapo paimtas.
Anchin farma ir daugybė kitų 
vokiečių tvirtumų taipgi pateko 
franeuzams.

Skaičius jau pasiųstų užpaka
lin belaisvių siekia daugiau kaip 
500.

Užpultasis sektorius yra palei 
Avre upę, tiesiai į vakarus nuo 
Moreuil ir į šiaurę nuo Montdi- 
dier. Jis taipgi guli tiesiai į šiau
rę nuo Catingy, kur Amerikos 
jūreiviai laimėjo pirmą pergalę, 
šiandienin/iai laimėjimai susti
prins Amerkos liniją, apgindami 
jos šoną.

Šis yra antras svarbus francu- 
zų paėjimas priekyn laike pas
tarųjų 24 valandų. Kitas pagi
jimas padarytas svarbioj apy
gardoj į rytus nuo Villers-Cott
erets miško, pietvakariuose nuo 
Soissons.

True translalion filed wilh the post- 
incster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 12. — 
Oficialis gautas pranešimas iš 
Rymo sako, kad talkininkų ar
mijos paėmė svarbiausi miestą 
pietinėj Albanijoj — Berat.

farneuzų kareiviai tebeina pir
myn visame 60 mylių fronte ir 
suėmė daug daugiau austrų ir 
daugybę kares reikmenų.

TALKININKAI PAĖMĖ BARET 
ALBANIJOJ.

True translation filed with the post- 
ni.ister at Chicago, IR., July tfr, 191R, 
as reųuired by Ibe act of Oct. 6,1917.

WASHINGT()N, liepos 1)2. — 
Sulig vietos Italijos mabasados 
gautų žinių, Berat lapo paimtas 
einančių |>riekyn italų kareivių.

(Berat yra sostine “saujak” 
— šalies pietinėj Albanijos. Jis 
yra fortifikuotu miestu ir turi 
15,(XX) gyventojų).

TALKININKAI 30 MYLIŲ 
ALBANIJOJ

Ištiesė visą frontą nuo Adriatiko 
, iki Salonikų.

GENE VA, liepos 12. — Ispa
nijos gripas (influenza) greitai 
plėtojasi ir Šveicarijoj. Karinė 
valdžia paskelbė, kad Repai 9 
buvo 6,800 susirgimų Šveicari
jos armijoj ir taip internuotų ka 
reivių. Tečiaus skaičius mirčių 
yra palyginamai žemas.

Luzanne valdžia buvo priver-’teles, kadangi abi yra reikalin- 
sta uždaryti mokyklas. Ji taipgi gos pilnai identifikacijai.

K1

PRANCŪZAI PAĖMĖ LONG- 
PORT.

Taipgi Javage farmą.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 12. — Ka
rės ofiso oficialis pranešimas sa
ko, kad franeuzai naktinėj ata
koj paėmė Longprot miestelį 
ant Suvieres upės, į rytus nuo 
Villers-Cotterets. t

Franeuzai taipgi padare nauj- 
ją progresą į šiaurę nuo Cha- 
vigny fanuos ir į rytus nuo Fa- 
verolles. Taipgi tapo paimta Ja
vage fanna, į šiaurryčius nuo 
Faverolles.

True translation filed with the post- 
master at .Chicago, III., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 12. — Sa
vo paėjimu priekyn pietinėj Al
banijoj apįe 30 mylių į 6 dienas 
talkininkų kareiviams pasisekė 
įvykdinti vieną tiesų frontą nuo 
Adriatiko jurų iki Salonikų, a- 
pie 200 mylių ilgio.

Jie nustatė savo liniją dėl ge- 
neralio ofensivo palei visą Bal
kanų frontą, kad atkirtus Bul
gariją ir Turkiją nuo Vokietijos 
ir Austro-Vengrijos. Militariai 
kritikai pripažįsta, kad judėji
mas ant tokios didelės skalės y- 
ra galimas.

Su paėmimu Bėrai, italai su
ėmė daug belaisvių ir daugybę 
kares medegos.

Berat buvo aprūpinimo cen
tru, kuris palaikė austrų-vengrų 
armijas, veikiančias pietuose tri
jų upių kloniuose. Jo puolimas 
labai gręsia bulgarų sparnui pie-

Ryto visi į NAUJIENŲ Pikniką!
Žinote kur== CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, Illinois



Kasdieninis vokiečių 
melas.

(Released by the Committee on 
Public Information)

tuose verdančiu“, o dabartinis 
kaizeris nuo savo viešpatavimo 
dienos padarė baidykle iš taip 
vadinamo “geltonojo pavojaus“. 
Prieita prie to, kad dargi platin
ti* to turinio piešinys. Icurj jis iš
leido, kaipo "savo gabumu piešti

mų paskalos, po visas šalies da
lis leidžiamos, yra pro-vokiški 
šmeižtai, kurių tikslu yra mus 
nuo rytų talkininkų atskirti.

True Irnnslation filed with the post- 
mastei* at Chicago, 111., July 13, 1918, 
ns reųuirod by the act of Oct. 6, 1917.

No. 6. Rašo korespondentas 
I iš Cambellsport, Wis.r “Aš čia 

nugirdau, kad japonai taip 
greit mus užpuls, kaip visi pa
šauktieji vyrai iš šios šalies bus 
išvežti.“ » -i-a*

Tai yra tipiškas vokiškasis 
melas.

•ILI
ros Gyduoles užlaiko 
intynos sveikata.

Prakaituojančios r 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kfiblum ir kvap^ daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kąstis, jei čia pat po ranka yra pa
galba? Nusipirk

•Severa’s
Foot Powder

(Severos Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
piričius. Ibarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (pančekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudijimo. tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

jo, vokiškieji agentai darės visas 
pastangas, kad Ameriką su Ja
ponija supykdžius, tuo pat lai
ku, kaip Zimmerman’o notoj pa
rodyta, jie japonus siundė ir ska
tino, kad mus užpultų.

Nuo tos dienos, kuomet 
Commodoras Perry Japoniją 
vakarų civilizacijai atidarė, mu
sų su Japonija santikiai ypatin
gai d^Ugiški buvo. 1859 metu 
sutarčia Suvienytos Valstijos 

I kalbėdavo už Japoniją jos san- 
tikiuose su kitomis valstijomis 
r tokia sutartis vientik su Su
vienytomis Valstijomis padar- 
ryla buvo. 1879 metais Japonija 
kreipėsi į gen. Grant tarpinin
kauti su Kynija ir į prezidentų 
Roosevelt’ų tarpininkauti su Ru- 
dja rusų-japonų karėje. Pasta-

* ■■ ..................—

Mintis — žmonių 
valdytoja.

h _________ ,

(Tąsa).

darban

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

lį, mes mąstome apie šį ir tų — 
dik ne apie Atliekamų darbų; 
mes atydžiai dabojome laikro
dį ir laukiame prisiartinant to 
laiko, kuomet mes busime pa- 
liuosUoti nuo darbo ir galėsime 
eiti namon. Kitaip sakant, mes 

siela ir kiniu gyvename išlauk 
darbo, o ne pačiame darbe, žmo
gus, kuris pasirenka darbų pa
gal savo pamėgimą ir gabumus, 
interesuojasi pačiu darbu ir at
randa jame sau pasilinksmini
mą; jam rupi vien lik geriausias 
darbo atlikimas; jis suvrtoja sa
vo energiją priderančiai, o pri
derančiai suvartota energija su
teikia jam dar daugiau energi
jos. Pasekmė tokios atydos lin
kui darbo yra ta, kad jis suvar
toja tik dalį tos energijos, kurių 
įjam sveikas kūnas suteikia, lai
kas jam neprailgsta ir jis randa 
darbe užsiganėdinijnų džiaugs
mų, kuris padaro gyvenimą ver
tu gyvenimo. Be darbo jis jau
čiasi ne satas -— it ligonis.

Iš antros pusės, žmogus, kuris 
neapkenčia savo darbo, nesiin- 
teresuoja jųomi, taip nuvargsta 
laike darbo, kad jis vos namon 
pareina. Jis negali džiaugtis nei 
vakariene nei kitais gyvenimo 
linksmumais bei privilegijomis. 
Priežastimi to didelio nuvargi
ni o yra štai kas; atlikimas dar
bo reikalauja tam tikros kieky
bės energijos; kadangi jis darbu 
Besiinteresuoja, tai jo mintjs 
skraido nuo vieno daikto prie 
kito sužpdindamos norą skirtin
gų daiktų ir tokiu bildu eikvoja 
jo energijų dvidešimtimis arba 
daugiau skirtingų būdų; ne
priderančiai tai yra netei
singai suvartota energija atliki-

Važiuokite Visi į

Naujienų Pikniką
Viena, mes žiūrime 

vien tik kaipo budan pelnymui 
duonos; mes darbi' nieko kito 
nematome, kaip tik atlyginimų 
už darbų, už kų mes nusiperka- 
me sau duonos kąsnį. Ištiesų 
darbas reiškia daug dauginus 
musų gyvenime, negu būdas įgi
jimui maisto. Darbas yra musų 
evvvbės šaltiniu, darbas turi bū
ti nuims pasilinksminimu ir 
džiaugsmo bei laimės šaltiniu. 
Visata yra nesiliaujančiame vei
kime ir kiekvienas jos narys, 
kiekvienas atomas negali liautis 
dirbęs. Kartą jis liaujasi dirbęs, 
jis liaujasi augti, progresuoti, 

roji Lansing-Ishii sutartis pra- j tobulintis — ir tas reiškia jo gy
venimo galų. Mes esame sutve
rti dirbti, atlikti savo užduotį 
ant žemės, nuveikti muilis pas
kirtus darbus. Gamta visur už
dėjo savo antspaudų “Dirbk! Ne
tinginiauk!“ Mes galime būti tik
rais, kad ir anoje pusėje grabo— 
aname užgrabiniiUne gyvenime 
pirmiausia musų akysna mesis 
iškaba: “Tinginiauti nevalia“. 
Darbai yra balzamu musų gyvy
bės; darbas yra šaltiniu džiaug
smo, užsiganėdinimo ir palai
mos arba tampa sunkia ir nepa
kenčiama vargo našta, darbas 
teikia naudų arba blėdį žiūrint 
pagal tai, kaip mes linkui darbo 
atsinešame, kokios yra musų 
pažvalgos linkui darbo. Antra 
jieškodami darbo, mes mažai 
tepaisome į jo rųšį, bile tik ga
vus kokį nors darbų, kad galėjus 
prasimaitinti. Mes nejieškome 
darbo pagal savo palinkimus, 
mes nejieškome tokio darbo, ku
riuo labiau interesuojamės, prie 
kurio mes esame labiau palin
kę: mes nejieškome darbo, kurį 
geriausiai sugebame atlikti. Jei
gu mes neintęresuojamės darbu, 
bet žiūrime darban vien kaipo 
vienatiniu budan pelnymui mai
sto, jis tampa sunkia ir nepa
kenčiama našta; mes neranda
me jokio linksmumo, jokio užsi
ganėdinimo dirbti — tik žiūrime 
kaipo hepakenčiamon ir butinon 
pareigom Mes negalime įgyti 
tų naudų, kurių darbas turi 
mums suteikti — tiktai blėdį. 
Mes negalime ta darbų prideran
čiai ir gerai atlikti, kadangi mu- 

Inžanga 25c. sų širdis, jausmai ir pageidavi-
I mai nėra sudedami darban — 

Kviečia visus atsilankyti, musų mintįs skraido po pašau

Nedėlioję

LieposJuly 14, 1918
G. M. Chernaucko Darže

Lyons, < Illinois
Pradžia 9tą valandą ryte

šalino visas tarp šios šalies ir 
Japonijos priešginiavintų gali
mybes, užtikrino “atviras duris“ 
Kynijon ir išreiškė Japonijos ir 
Suvienytų Valstijų kooperacijų 
karėje prieš Vokietijų.

Musų su Japonija santikiai 
tiekad geresniais nebuvo. Abi 
kili niekad bendrais interesais 
labiau susivienijusi nebuvo. A- 
)ie japonų slaptingų antagoniz-

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS
SU DOVANOMIS

Rengia
DR-STe lietuvių darbininkų sąjungą

Nedėlioję

LieposJuly 21 d., 1918
G. M. CHERNAUCKO

Lyons, III.

Pradžia 9 vai. ryto.

Grieš geriausia muzika.

DARŽE

Vidurvasarinio Pratuštinimo Išpardavimas
Musų pilna eilė žemais užkulnius ir 

čeveryky dėl visos šeimynos, turi būt 
paaukauta šiame išpardavime su nupi- 
ginimu kainos nieko pigiau kaip 35%. 
Mes nupirkome virš $50,000 vertės če
verykų dėl rudens ir mes turime pri
imti kiekvienų porą tarp Liepos lotos 
ir Rugpjūčio f5tos.

Kad padarius vietos mes parduodame 
savo sandėlį už kainas kurias negalė
tumėm pradėti pirkti, už kurias mes 
parduodame.

čia yra koletais šių numerių.

Mes turime tuksiančius numerių apkainuotų taip 
pat kaip šitie ir mes visai atiduodame Juos jums 
su šiuo žymiu nupiginimu, kadangi Jie turi būtinai 
išeiti dėl pataisymo vietos dėl musų rudeninio 
supirkimo. v

Visi $6.85 augšti arba žemi čcverykai dėl vyrų ir moterų $4 gt 
specialiai apkainuola po ..........................................

Visi $5.85 ir $6.35 augšti arba žemi čcverykai 
vyry ir moterų yra apkainuola op....................

Visi $4.85 ir $5.35 dėl vyry ir motery, aukštais arba $£35 J85
žemais užkulnais specialiai apkainuoti po .... W ir W

Visi $3.85 ir $4.25 dcĮ vyru ir moterų taipgi augštais $035 $085
ir žemais užkulniais, specialiai apkainuola pb .. — ir. V

Viskas sužymėta didelėmis raudonomis raiclėriiis 
skaitlinėmis musų languose, ir ateikite nors pa
žiūrėti ka mes tikrai išparduodame.

Pirmutinis gaus geriausias prekes šiame išpar
davime.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Halsted Street, kampas Liberty Street

Dalyvaus S. L. S. D. Amer. 1-mo Apskričio mišrus choras 
ir kiti atskiri chorai. Kalbės adv. Kaz. Gugis ir “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis.

KAIP NUVAŽIUOT:—Imkite bllekokius karus iki Ogden Avfc. Ogden 
avė. karais važiuokite iki 48 avė., tenai išlipkite ir paimkite Lyons ka
rus, kurie nuveš iki daržui.

Tikietui purkuodami pas Joseph B. Aglinską, 3346 S. Halsted st., iki 
nedėlios ryto 10 vai. ir NAUJIENŲ Ofise iki 12 vai. dieną.

Bus Pilna Visokiu Visokiausiu Pramogų

darbų ir darbo prakilnias ir nu

dymas yra tik pačių žmonių no
rų apsireiškimas ir yra taip to
bulas kaip ir patįs žmones; 
kiekviena žmonijos surėdymo y-

iinii darbo daugiau energijos ne-!'k* atsiliepia ant pečių žmonių 
>agamina ir tokiu bintu seka ga-jissitobuliniino. Koks surėdy- 
'Utinas energijos išsisėmimas ii pnas nebūtų, musų pirmiausia

Tokiam žmogui tpnreigu yra dirbti, nes darbas 
teisingai atliekamas yra gyveni- 
msa. Musų augščiausiu darbo 
mieriu turi būti geriausias dar- 

!bo atlikimas. Jeigu mes nepai
sysimo į už darbą mokamą pre
kę, bet stengsimės atlikti darbų 
kuogeriausiai, kųonaudingiau- 
siai, jeigu mes gyvensime darbe, 
o ne išlauk darbo, mes netik 

įgausime didelę naudų fiziškai 
| vietoje blėdies, priešingame atsi- 
I tikime, bet musų darbdavis ge- 
Įriau mokės už musų laikų. Dar- 
j bdavis turėtų būti kvailas, jeigu 
jis mokėtų geriausių prekę už 
blogiausiai atliktų darbų. Nei 
vienas darbdavis nenori turėti 
savo tarnystėje tokius žmones, 
kurie dirbtuvei sušvilpus meta 
viską kur stovėjo ir palikdami 
viską augštyn kojomis eina sa
vais keliais. Nei vienas darbda
vis nenori turėti tokius darbini
nkus, kuriems yra reikalingas 
budfilio-“boso“ botagas, kad 
juos išjudinus ir palaikius veik
lume. Jeigu jūsų darbdavis nė
ra teisingu žmogumi, bet visgi 
jis nenorės paleisti jumis, jeigu 
jus busit geras darbininkas—ge
rai ir nuodugniai atliekąs savo 
darbų. Bet jeigu jūsų darbdavis 
bus šykštus, siauraprotis ir ne-, 
'išmintingas žmogus ir nenorės ( 
jums priderančiai užmokėti už ( 
gerai atliekamų darbų, rasis ši- ( 
mtai, tūkstančiai tokių, kurie t 
laukia jūsų patarnavimo ir su < 
mielu noru mokės jums jūsų '

nivargimas, 
darbas esti neapkenčiamas, jis 

neranda jame jokio džiaugsmo 
bei užsiganėdinimo, laikas jam• • * * * < prailgsta ir kartais net nelaime 
patinka jį, kadangi mintims be
skraidant jis užmiršta kų bedir- 

| bus ir kut esųs. Taigi netinka
mas darbo pasirinkimas yra ga
na svarbia priežastimi energijos 
išeikvojimo.

Trečia — mes jieškodami dar
bo nelik paisome į jo rųšį bei sa-

I vo gabumų atlikti jį prideran
čiai, kiek mes paisome į uždar
bį. Tas mus pastumia prie ne
tikusio darbo apsirinkimo ir 
karta nurodo kaip netikusios y- 
ra musų pažvalgos linkui darbo.

tyvu atlikime darbo yra ne už
mokestis, bet geriausias ir tobu
liausias darbo atlikimas. Mes 
turime pertikrinti save ant vi
suomet, jog mes dirbame, kad 
atnešus naudų žmonijai, kartu ir 
visatai, kad iš dųrbo senius sau 
gyvybę, pasilinksminimų ir už- 
ganėdinimų, kad pildžius ant 
musų prigimtimi uždėtas parei
gas, o ųe deiei keletos centų at
lyginimo, arba naudai kokio iiY- 
dividualo. Šiuolaikinė žmoni
jos atida linkui darbo, taip-pat 
kaip ir jo sutvarkymas yra per
dėm netikusi, sudarkyta ir tie
siog nežmoniška. Vien tik ta i- 
deja, kad mes dirbame vien tik 
kad pelnius sau maistų arba kad 
mes dirbame vien tik už pinigus 
ir vertiname jį tik pinigais, ar
ba kad mes dirbame vien lik ki
tų — keletos ypatų naudai, o ne 
visai žmonijai — visatos, atima 
nuims norų dirbti, sudarko patį I 
—------- ---------------------- -------- - <

liuoja darbų, bet darbo atliki

Phone Canai 1255

ŠOKIŲ MOKYKLA
fl Geo. M. Chernaucko 

fl^z’ziih 8vėt.. 1900 S. Union

Chlca|<*|.
Veik j vienintčlc 

///liaME šokiu Mokyklą. Vi- 
*d šokini mokinamą 
H,,lig fui niausiu ma 
'b«-iin/diški ir lie 

W taviški. Aš užtik- 
gi rliui, kad išmoktu- 
K Mir i tnimną laiką 

Mokiai atMhųnakiĮs panėdClį Ir k et

• su
Vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. Mokėtojas JOS URBANAVIČIUS 
pagalbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

gu jus užmiršite pinigiškų dar
bo atlyginimų ir stengsitės tik 
atlikti darbų kuogeriausiai ir 
nuodugniausiai, jūsų atlygini
mas bus daugdaug gausesnis 
kiekvienu atžvilgiu už jūsų su
dėtas pastangas darbo atlikimui; 
prieš jūsų akis atsivers naujas 
pasaulis, kitąmet jus sudėsite sa
vo protų savosna rankosna. Ge
riausiai ir brangiausiai apmoka
mi daiktai bei darbai yra tie, ku
rie geriausiai yra padaryti. Už 
paveikslų yra mokami šimtai 
tūkstančių dolerių todėl, kad jo 
piešėjas “maiše protų su male- 
va”. Ta patarlė, kad kiekvienas

Didelis ir Iškilmingas Piknikas
SU DOVANOMIS PARENGTAS

LEIB-G V ARDUOS D.L.K. ALGIRDO ' 
NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (JULY) 14,1918. 
BERGMAN’S DARŽE, Riverside, III.

Pradžia 10 valandų ryte Inžanga 25c porai.
Dcltogi gerbiamoji publika yra širdingai kviečiama atsilankyti ir nesi- 
vėluoli ant to musų iškilmingų pramogų Pikniko, kokio dar lietuviai 
nėra turėjęs Muzika bus pirmos klesos,mes komitetai lauksime su do
vanomis. 10-tas nuošimtis viso pelno nuo šio pikniko yni skiriamas dėl 
įvest Sidės Lietuvių Viešojo Knygyno. Kviečia visus KOMITETAS.

PAS'I ABA.—IĮ visų miesto dalių važiuokite 22ros gatvės karais iki 
sustos, o is ten paimkite I.a Grange karus, kurie atveš prie daržo.

jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

1840 So. Halsted St Chicago, III.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
<<NT A TT T

1840 S

žmogus, kuris nedaro daugiau 
negu gauna užmokėti, negauna 
daugiau užmokesčio negu jis 
padaro, yra taip-pal moksliška

metikos bei chemijos. Jeigii 
mes užmiršime užmokestį ir vi- 
sakų kita, kas persiūto darbų iš
kraipytoje prasmėje, ir stengsi
mės atlikti darbų kuogeriausiai, 
jeigu mes įsigilinsime darban ir 
gyvensime kimu ir siela jame, 
tokis pat atlyginimas paseks

j musų darbų anksčiau ar vėliau 
geras atilyginimas už gerų 

darbų yra nei šventinas ir turi

uimas paseka blogai atliktų dar
bų. Musų augščiausiu mieriu 
turi būti geras ir tobulas darbo 
atlikimas, kaipo pildymas savo 
prigimtų pareigų, o ne atlygint
ino deiei. Mos privalome žiū
rėti darban kaipo šaltiniu mu
sų gyvybės ir palaimos, o ne 
kaipo pfoblemon duonpelnystės.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas IGe 
Prie Šių kainų prlskaitoma ir 

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



NAUJIENOS, Chicago, UI.
_JU! LL.. B*.., —LLJ___.LĮ1_

. T.A
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE
aaagioje ir Tįjkroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Pe Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitą 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE IS LAN D AVĖ., kampas 19 gatvės. *

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bonk
1 GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. VVilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVHUCAI

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vicc-prezidentas 

\V1LLIAM OETTING 
prez. Oeling Bros, ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADRJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

g*™“3 [Braddock, Pa
• Atsakymas Draugui.

V. F. MASHEK 
prea. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III., July 13, 1918, 
as icųuired by the act of Oct. 6,1917.

Beskaitydamas Naujienas, nr.
158hmi užtikau Chicagos jėzu
itu organo atsišaukimą į savo

kolonijose, kuriame prašo jų 
k negreičiausia pranešti, kaip

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

' Nedėldieniais tik pagal Butartj
Residencijos Telephone Al bau y 5548

aš stcng

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

turinį. Kalbėjo • apie viską ir 
melavo viską; kiekvieną dalyką 
apvertė augštyn kojomis ir apie 
kiekvieną dalyką kalbėjo iš at
bulos pusės. Nors jis pats gal 
ir žinojus, kad jis meluoja, bet 
jis to nepaisė. Jis džiaugėsi, 
kad ta publika jam ploja, jam ti
ki; jis mate, kad jo ta publika I 
pati nieko nežino, nieko nepro-*1 
tauja, todėl kad nieko neskaito;’ 
ir jis iš visa to džiaugėsi, kad j 
tamsios davatkėles jo melų ne-į 
supranta ir kad joms gali didvy
riu eiti... Jis išvadino socialis
tus visaip — žydberniais, paleis
tuviais, razbaininkais, žydais, 
vokiečiais etc. Socializmą pri
lygino prie pašvinkusios duobės, 
kurion suplaukiančios visokios 
srutos, išmatos, kur viskas smi- I 
rda ir supuvę, o socialistai esą 
tam, kad butų }:uo ta duobė už
pildyti. žodžiu, pripliauškė vi- I 
jokių nesąmonių, pavartodamas 
purviniaitsių, šlykščiausių kolio- '

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams (kukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. L’žlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausią, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį gaus fcataliogą veltui.

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

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kcles minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLfiS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikinrų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINK1MA
Valandos: 9 iki g .. 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėiio- W M I flU'hOn. M.D. sL» Cbicago, III mis 10 iki 1-mai " IIUH’ prieš Pačtą

sukyli net j šešis klausinius.
- I Žinodamas, kad “Draugo” 
X r skaitytojai musų kolonijoj ne

moka rašyti, — o jei kuris ir ra
šo, tai labai prastai
siuos suteikti Draugui atsaky
mus, neatkarlodamas^jo klausi
mų.

1. Musų kolonijos, Braddocko 
į lietuviai, kaip katalikai taip, so
cialistai ir tautininkai, visi iškil
mingai apvaikščiojo 4 Liepos, 

/ nešdami parodoj amerikonišką
ir lietuvišką vėliavas, taipgi bal L ,

I l» drobulę, nnt kurios buvo ut-R" J‘8.bulM k»taįka8’ lurt,ll ci' 
spausli šie iodžiai: ..bithuani I » keliais net.iki Clūcagos. paku- 
ans demand I'reedom from kai | tvodamas. Bet matyt, kad vi- 
scrism. Long Live free democj “* laikosi tik
ratic Lithuania.” | ,nt mel° ir l’alaW° nepraustos

| įurnos liežuvio.—J.P. Raulinitis
2. Sugrįžus iš parodos į sve 

tainę, pirmininkas paaiškini 
trumpai Įlos Liepos reikšmę ii 
perskaitė rezoliuciją, kurią pa 
gamino Amerikos Liet. Darbiu 
Taryba. Rezoliucija buvo vien
balsiai priimta ir pasiųsta vien: 
prezidentui Wilsonui, antra — 
Committee on Public Informa 
lion ir viena į vielinę anglų spa

Scranton, Pa
Liepos 4 dieną visų tautų pa- 

odoje dalyvavo ir lietuvių šios 
Iraugijos ir parapijos: šv. Juo-

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

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

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitę po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu Visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 8o. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. , Chicago, III.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

Dfs Bs' Ms ROSS Room SoVir SO^riH^^ldg^Važiuok 
elevatorių iki Penkto augs to.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj. Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

3. Kaslink slackerių, tai tar) 
socialistų ir jų simpatikų nesi
randa pas mus nei vieno. Bu
vo vienas iš maldininkų, bet ji 
apleido šį miestelį kaip tik ta 
po paskirtas į lą klesą.

J. Urbonas, 
Parodos pirmininkas

Bostono žinios
i

Klerikalų kolionės.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th BE Tei. Kedrie 8H1 
Pa alina. Tel. Weatern 1* 
8514-16 W. 12th BU arti 
St Louli Are. Ir 1115-17 
8o. Paulina St, arti 12tk 
St. Chicago. III. 'rrHSAiTMaM

Pereitą nedėldienį, liepos 7 
patyręs nuo žmonių, jog kalbė 
siųs “garsusis” Račkus lictuvii 
bažnyčios skiepe. Nors jau iš 
kalno numaniau, nes daug esi 
skaitęs korespondencijų apie j c 
“prakalbas”, ką jis kalbės, bet 
vis dėlto norėjau tikrai pats pa 
tirti, ką girdėjau nuo kitų. Ii 
patyriau pirmiausia, kad to va
karo pirmininkas, Karosas, ali

itiškos Katalikiškos parap. na- 
iai, Lietuvių Ukėsų Kliubas ir 
llovelio (? R.) PaŠelplnės Dr- 
tės nariai. Nuo Hyde Pa r k lie- 
uviai irgi dalyvavo.

Prasidedant parodai, tarp lię- 
uvių buvo nemaža ir juoko, šv. 
'uozapo parapijos tėtelis, ku- 
ligas Kuras, užkamandojo savo 
jarapijonis, kad tie neitų sykiu 
u “šliuptaruiais”. Na, tie taip ir 
mdare. Į miestą maršavo Kil
io pavapi jonai Viena gatve, o 
autiečiai ir’NepHguhningos pa- 
apijos nariai kita gatve. Bet 
nieste turėjo susivienyti. Kil
ni tas labai nepatiko, bet ką 
larysi, kad nėjo ten, kur ko- 
nanda buvo....

ę j ' j ¥ * ¥
Tą pačią dieną Inkermano 

Parke įvyko Lietuviška D,iena 
(? R.), klerikalų sykiu su tau- 
iečiais. Žmonių dalyvavo daug 
š visos apielinkčš.

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

VUDUTINia UGimUOTAB BUSAB APTIBKOKIUa ANT BKIDGSPOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rOtauou nuo tt.H ir an- 
■ičlau. Sidabro rėmuose nuo ll.H Ir 
auffkėtau. Pritaikomo akiuiua uldyk*. 
Atminkit: Galvo, •opėjimaa, uorrllkn* 
buu. akių •kaudėjimaa, uivilkUnas ir 
lt. yra vaUiato (vairių ligų, kurio gali 
būti praialintoa gerų akinių pritaiky
mu. lityrimaa uidykų. jai parėti ar 
rkauda akla. Jei joa raudonoa, įti gal- 

tfĮ va aop», jai blogai matai. Jai akla ail- 
■f nata, Biriau, o jieakok pačelbaa
fl apti-koj, kur ki-kvlenana pritaikoma a- 
l| kiniai uldykg. Atmink kad uaoa koS- 
■ nam gvarantuojam akiniuo ir kionklo* 

nam gerai prlronkam.
w. —____ _____ Kkagortao Optika*.

J»t Jųa aergato ir reikalaujate patarimo arba vaiatų. *!**
tiekorlua Ru.ljoj viri !• motų, Amerikoj lė motų. Ai duodu patarimu. DYKAI. Galia 
.•rtaryti bUo kokiua roaiikųa vaiatua. Ai 
ėvaugaa Įmonių A. kį. MKAUcOKF, f Iii SO. MOKGAN

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.11 ai gaL
CARR BROS. WRECK1NG CO.

«<><>.1-303V B. H.l.t.d 8t, Chle.go, III.

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.90 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
Žiedu, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

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

■----- r—?.TT7ir. • . rnrgarūT.'.u ".r....-...; ■' i , r-, —j-ūTTūssss

jo, primelavo savo publikai ne 
butų daiktų, pripasakojo, kac 
jis matęs, kaip šiandien visi so 
cialistai ėję ncprigulmingo vys 
k ūpo Mickevičiaus bažnyčion, c 
iš tų visų socialistų jis vos-ne- 
vos surokavo tris — Kupstuką 
Gegužį ir dar kažin-kokį. Bet 
greičiausia, kad jis, melagis, ne
matė nei vieno ten socialisto, ir 
kad jis visai toj bažnyčioj nei 
nebuvo. Aš žinau tikrai, pavyz
džiui, kad Keleivio leidėjas Ge
gužis visai negalėjo būti toj baž
nyčioj, nes žinau, kad jis buvo 
visai kur kitur. Bet kas rupi p. 
Karosui, by tik jam už jo melą 
davatkos su vyčiais ploja. Jie 
plojo, nes jie nežinojo, kad jis 
jiems meluoja,bet p. Karosui už 
tuos visus melus reiktų dabar 
eiti ir išsikpaviedoti, ir pakiltą 
padaryti, eigų jis nors šioks toks 
katalikas.

Po tokios įžangos, p. Karo
sas teikėsi pristatyti, kaip jis 
sakė, “garsiausi ir gerinusį visoj 
Amerikoj kalbėtoją” Rėčkų.

Račkus jaunas ir bloznas vai
kezas, pasipuošęs frakučiu ir 
balta kamziule,* kad išrodytų

“ponaičiu.”
Bet jau “garsus”, tai ištiktų

jų “gaPsus”. Aš čia nerašysiu 
visų jo pliauškalų, nes tai butų 
perdaug jam garbės, bet tik nu-’
rodysiu aplamai jojo prakalbos gabentas Lichfieldo ligoninėn

Liepos 7 buvo surengtos pra
kalbos. Kalbėjo vietiniai drau
gai,-W. Ragaišis, K. Pūras ir J. 
kntanaitis. Prakalbos buvo su
vilgtos laisvų kapinių 'steigimo 
•eikahi. Nors Scrantone vra v 
tautiškos kapinės, bet jas kon- 
roliuoja vis viena tautiškas kit- 
ligelis. Jeigu pas jį neisi blynų 
valgyti, tai numiręs tose kapi
nėse negausi vietos. Taigi LSS. 
2 kuopa,* sykiu prisidedant ir 
kelioms laisvoms draugijoms, 
nutarė steigti laisvas kapines. 
Nutarta, kad norįs prisidėti prie 
pirkimo kapinių narys turi į- 
ihokėti 10 dolerių. Vieta kapi
nėms nepaskirta. Kas kas, o 
musų vietiniai kunigėliai labai

symu. Mat jiems biznis suma
žės. Jie jau bando kaip nors 
tam darbui koją pakišti, bet var
giai begu pasiseks jicitis kas pa
daryti. —-Makliorius.

Benld, III
—-Darbid lig šiolaik ėjo gerai, 

liet nuo liepos 3 kasyklos No. 
2, dėl taisymo Ša f t o, paliovė dir
busios. Nedirbs gal porą mė
nesių. Tuo budu apie septyni 
šimtai darbininkų liko be dar
bo. ... -

—Birželiu 20 dieną tapo pa
laidotas Ad. Tamulinas, 38 me
tų amžiaus.. Jis buvo sunkiai 
sužeistas kasyklose No. 1; nu-

King rlidas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, neš paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
r
Chicago, UI.

1 i - - 1 L' ■ " *

po dviejų dienų mirė. Paliko 
moterį ir dvejetą vaikų. Velio
nis buvo kilęs iš Suvalkų guber
nijos, Balbieriškiu gmino. Pri
klausė SLA. 155 kuopai; taip
jau porai kitų draugijų Spring- 
ficlde, bet jų vardų nežinau. Bu
vo Naujienų skaitytojas. Palai
dotas unijos U. M. W. of A. Lo
kalu No. 1 lėšomis.

—J. J. Guzevich.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

“The Periscope
True Iranslalion filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III., July 13, 1918, 
as rcųnired by the act of Oct. (i, 1917.

Šituo vardu Now Yorke pra
dėjo eiti mėnesinis laikraštis

tų* reikalams. Pirmajame nu
meryje tečiaus telpa straipsnių 
ir ne apie slavų tautas. Yra 
straipsnis apie Lietuvą, taipgi 
apie Armėniją ir Vengrijos po
litiką karėje. Straipsnį apie 
Lietuva “Why Germany, would 
Annex Litbuania” yra parašęs 
George Curlis Peek. Laikraštis 
matyt ketina būti apskritai visų 
mažųjų tautų organu, nors pir
miausioj vietoj rūpinsis slavų 
tautomis.

Lietuvių -klerikalų informaci
jos biuras Washingloue išleido 
anglų kalba knygelę apie Lietu
vą “Sidelighls on Life in Lithu- 
ania”. Tai yra perspausdinimas 
kokio tai straipsnio iš Tbe Spec- 
tator 1885 m. Biuras net nepa
duoda kas buvo to straipsnio 
autorius.

Skaitykite ir Platinkite «'
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milvvaukec, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Detroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

5 c 
p? 
>-*•

6 ZT

Vardas

Adresas

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

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popic< 

ros pusės.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp 
—r bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa« 
vardę ir pilną adresą.

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

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

Laikydamies šitų nurodymų .... ........................ ....................
palengvinsite mums darbą; oi . .
taipgi bus galima išvengti tų už- Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
trūkimų, kuriė dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Iškirpkite šj apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOlf MANUFACTUR- 

ING CO„
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagojc ir apielinkėje

Raumatizmas Sausgėla.
eilučių

Nesikankykite savęs skaus- j 
mals, Reumatizmu, Sausgėle, fl 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu S 
—raumenų sukimu; nes skau- fl 
dėjimai naikina kimo gyvybę x 
ir dažnai'ant patalo paguldo. į

CAPSICO COMPOUND mo- 4 
stis lengvai prašalina viršmi- i 
nėtas ligas; mums šiandie dau 1 
gybė žmonių siunčia padėka- | 
vones pasveikę. Kaina 25c, ' 
per pactą 28c.

Justin Kulis I
3259 S. Kalstei! St., Chicago, III. ]

Knyga :“SALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- Į 
na 50c.

Pirmos klesos saldainių, Icc Crca- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au
tomobilių patarnavimui.

P. Baltrūnas,
616 W. 31 st., Chicago, 11JL.

Phone Boulevard 7351.

bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

t • ė
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NAUJIENOS Opozicija Vokie 
HE LITHUANIAH DAILY NEW# tljo] Stiprėja.

Published Daily except Sunday by • • j
Ihe I.ithuunian News Pub. Co., Ine. True translation filed with the post-

1840 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS

Teiephor.e Canal 1506

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, U L — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ch ic a goję—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija........................... 02
Savaitei ................................... Į2
Mėnesiui .................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
pačiu: ,

Metams ................................ ^‘99
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ............. L65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui....................65

Kanadoj, metams ................  ?«00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

\ tojų ir korespondentų prašome 
ičhunus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adrcsuoti_ tiesiai

vardu. Reikia būtinai rašyti 
i ir ant vienos popieros pu- 

paliekant platesnius tar- 
eilučių. Redakcija pašilai- 

aš teises rankraščius taisyti, ir 
...inti Netinkami spaudai raš- 
uiikinatni, arba grąžinami atgal, 
bėgiu dviejų savaičių autorius 
Skalauja jų ir atsiunčia krasos 
b lių. pakankamai persiuntimo 

ipmokčti.

Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
j;i US 
.i;kiai .. __ . . _

be to paliekant platesnius tar 
uis tarp ei' ~

iškai Redaktorių matyt gali- 
■ 5 iki 5:30 vai vak

proletarai, vie-
—K Mark*

’ ikcijos 
aipsniai

Firilandijos 
“Go'gitą”.

• anslation filed with the posl- 
r ai Chicago, III., July 13, 1918, 

•nuircd by the act jf Oct. 6, 1917.

Nuo to laiko, kaip vokie- 
č , kariuomenė įžengė į Fin- 
lendiją, tapo suimta 73,000 
darbininkų, ir daugelis jų 
tapo nužudyta.

Tarpe pasmerktųjų my
riop randasi vienas buvusis 
m misterių pirmininkas ir 
penkiasdešimt seimo narių; 
kaikurie jų jau yra sušaudy
ti.

Sveaborgo mieste tiek 
daug žmonių nužudoma kas
dien, kad jisai įgijo vardą 
“Golgotos”.

Tokių dalykų papasakojo 
Vokietijos reichstage nepri- 
1 kaišomųjų social-demokra- 
tų vadas, Hugo Haase, pro
testuodamas prieš Vokieti- 

karivomenės žiaurius 
darbus Finlendijoje.

Vokietijos kariuomenę pa
sikvietė į Finlendiją “balto
sios gvardijos” valdžia, t. y; 
buržuazinė valdžia, kurią 
mėgino nuversti Finlendijos 
revoliucionieriai su Rusijos 
“raudonosios gvardijos” pa-

Vokietija nuveikė Rusiją, 
todėl ir “baltoji gvardija” 
pergalėjo “raudonąją gvar
diją”. Pagal Brest-Litovsko 
“taikos” sutartį, Rusijos val
džia turėjo atsisakyt nuo 
Finlendijos revoliucionierių 
rėmimo. Rusijos “raudono- 
noji gvardija” pasitraukė iš 
Finlendijos, ir Vokietijos 
kariuomenė kartu su Finlen
dijos “baltąja gvardija” pa
darė Finlendijoje “tvarką”.

Rezultate — Sveaborgas 
pavirto Golgota, ir visoje ša
lyje liejasi revoliucionierių 
kraujas. Dabar Vokietijos 
kaizeris rengiasi įsteigti Fin 
lendijoje monarchiją — ži
noma, konservatyvišką ir 
“krikščionišką” ir su “sveti
mos kilmės princu”.

Vargas pergalėtiemsiems!

duoda įnešimą statyt arba pirkt 
namą Brooklyne, kuomet kele
tas mėnesių atgal buvo visuoti
nu balsavimu nuskirta namui 
vieta Philadalphijoje. Ar šito 
balsavimo nutarimas jau yra 
negeras? Negeru jo dar niekas 
nepadarė. Bet jeigu nutarimas 
statyt namą Philadelphijoje yra 
geras, ir jeigu 52 kp. nori, kad 
L.S.S. nutartų statyt namą 
Brooklyne, tai kaip bus, kuomet 
šitas jo noras išsipildys: kas rei
kės tuomet daryti, kad namo 
vieta butų kartu ir Philadelphi
joje ir Brooklyne? Kitokio išėji
mo tuomet nebus, kaip tiktai 
“m u tint” Philadelphijos miestą 
į Brooiklyną, arba Brooklyno 
miestą į Philadelphiją.

Kiekviena Sąjungos kuopa ži
no, kad jeigu ji padaro nuta
rimą, kuris paskui dėl kokių- 
nors priežasčių pasirodo esąs 
netinkamas, tai reikia atšaukti 
jį, pirma negu darius naują nu
tarimą. Bet 52 kp. “vienbalsiai” 
užmiršo tą paprastą taisyklę, 
duodama savo įnešimą, ir Są
jungos sekretorius, kuris yra 
pastatytas žiūrėt organizacijos 
tvarkos, taip-pat užmiršo ją. 
Referendumai; kurie turėtų būt 
organizacijos tvarkymosi pama
tas, vartojama Sąjungoje suiru
tės darymui.

sekretorius, iždininkes ir trusti- 
sai. 'Prezidento, sekretoriaus ir 
iždininko darbas buvo duot laiks 
nuo laiko įsakymų trustisams, 
kad jie tylėtų ir dievą mylėtų, 
taipjau kartas nuo karto pasta
tyt jiems buteliuką. Preziden
tas, sekretorius ir kasierius pir
kdavome savo boboms dresių, 
batukų ir kitų galų, ir dar šis tas 
patiems nukrizdavo. Nes jeigu 
visus pinigus atiduoti kunigui, 
tai jam su gaspadine butų per
daug... Kad mokėdavome kuni
gui algą Jai eidavome visas ko
mitetas — išsigert su kunigu. 
Dažniausia taip būdavo, kad ku
nigo algą taip ant karto ir pęa- 
gordavoiine.» 1

—Kaip-gi tai?-mandagiai per 
tariau gerbiamą tautieti: •— o 
kasgi kunigui su gaspadine lik
davo gyventi?.

—Tuojau matyt, kad tamsta, 
gerbiamasis, niekados nebuvai 
parapijos sekretorius, ar šiaip 
koks parapijos komiteto narys! 
— pasididžiuodamas atsakė ger
biamas tautietis. — Kunigo alga 
tai jam tik nusispjaut! Kunigas 
gyvena ne iš gaunamos algos, o 
iš komišenų. Atmink, gerbia
masis, kad kasdien po keletą 
krikštynų, po keletą šliubų, po 
keletą šermenų parapijoj! Ogi 
šiaip visokios užperkamos mi
šios — su agzekvijomis ir be ag- 
zekvijų, su išstatymais ir be iš
statymų, su katapalkais ir be ka 
tapalkų... Kunigėlis tik spėk im
ti bumaškas! O komitetui itg 
kam gailėtis pinigų? Mulų pa- 
rapijonų pakanka, pinigų jie 
uždirba ir nesigaili dievo gar
bei, o kunigo ir jo komiteto ki
šenių sveikatai. O, vyruti, tai 
bent buvo ir man laikai! B^t ve 
tą kunigą iškėlė, o atkėlė kitą.. 
Naujasis pasirodė toks mand- 
rus, su nieku nesusidedąs. Už
sigeidė pats vięnas šeimininkau
ti^ parapijoj. Netekau ir aš pa
rapijos sekretoriaus džiabo. Bet 
dar pasižiūrėsime. Aš tikiuos, 
kad tą džiabą aš vėl laimėsiu!

Iš to gerbiamojo tautiečio pa
sakojimo pasirodo, kad parapi
jos sekretoriaus džiabas ištiesi, 
labai puikus. Daug puikesnis, 
negu k6ks prakeiktas saliuno 
biznis. Ir kad atsisveikinau su 
gerbiamu tautiečiu, tai masčiau 
sau:

—Po plynių! gaila, kad tų pa
rapijų taip .maža: bandyčiau ir 
aš įsitaisyti kur-nors parapijos 
sekretorium. —žvalgas.

i kad Rusijos valdžia neprašo r 
karinės ]---- *’x ”

Į šalių. Ji greičiaus butų prie
šinga svetimų šalių mėgini
mui ginkluota spėka kišties 
j Rusijos reikalus. Japoni
jos ketinimus siųst kariuo
menę Rusijon ji griežtai pa
smerkė ir net, kaip praneša 
laikraščiai, užreiškė, kad ji 
neatsisakytų pasikviesti tal
kon Vokietiją, kad apsigy- 

! nūs nuo japonų įsiveržimo.
Amerikos pozicijai dabar, 

matoma, pritarė ir talkinin
kų valdžios. Iš Londono at
eina žinia, kad Anglijos val
džia, jau pasidarė prielanke
snė Washingtono nuomonei. 
Pranešama kartu, kad ir Ja
ponijoje viešpatauja toks li
pas, jogei dabar nėra reika
lo siųsti kariuomenę į Sibirą.

Suv. Vsaltijų valdžia te
čiaus neišsižadėjo savo min
ties suteikti Rusijai ekono
minės pagelbos. Greitu lai
ku ji ketina išsiųsti Rusijon 
tam tikrą komisiją, kuri tu
rės tenai ištirti dalykų stovį 
ir parvežti žinių, kad jomis 
pasiremdama valdžia galėtų 
nutarti, kas daryti toliaus.

Bet kolkas Rusijos keblu
mai vis didėja. Paskutinė
mis dienomis nuo jos centra- 
lės valdžios atsimetė dar dvi 
provincijos, šiauriuose, ir 
apsiskelbė savarankėmis re 
spublikomis — Baltosios Ju
ros respublika ir Vologdos 
respublika. Atsimetė,, ar 
mėgina atsimesti, ir Sibiras, 
kuriame veikiat čekų-slavo- 
kų pulkai. O prieš tai jau 
buvo atsiskyrę nuo Rusijos 
Dono apskritys, Kaukazas, 
Krymas, Ukraina ir Finlen
diją; Livoniją-gi, Estoniją, 
Latviją, Lietuvą ir Lenkiją 
atplėšė Vokietija.

Rusijos valdžios kontrolė
je dabar tuo budu paliko tik
tai keletas centralinės Rusi
jos gubernijų. Delei to Ru
sija, žinoma, Be galo susilp
nėjo ir jai pasidarė daug su- 
nkiaus sutvarkyt savo reika
lus.

Kitas blogumas yra tas, 
kad atsiskyrusioms nuo Ru
sijos provincijoms grūmoja 
pavojus iš lauko. Ukraina

Finlendiją jau pateko į 
Vokietijos nagus. Ant Kau
kazo kėsinasi turkai. Nau
jąsias respublikas šiauriuose 
vokiečiai gali pasiekti iš Fin
lendijos. Kas bus, kuomet 
visuose Rusijos pakraščiuo
se įsigalės centarlės valsty
bės?

Skaldymosi palinkimai Ru 
sijoje yra laikinas apsireiš
kimas. Anksčiaus ar vėliaus 
jie turės išnykti, ir atsimetu- 
sios provincijos vėl turės 
pradėt glausties prie viena 
kitos. Bet šitam vienijimo
si procesui bus pastatyta ant 
kelio milžiniškos kliutįs, 
kuomet t°s provincijos bus 
pakliuvusius j svetimų vals
tybių galią.

Didelė dalis dabartinių 
Rusijos keblumų butų buvus 
prašalinta, jeigu talkininkų

pagelbos iš svetimų ADZOūlOU 
i Greičiaus butu nrie-, > 57

master at Chicago, 111., July 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Kada Vokietijos reichsta
ge buvo svarstoma paskuti 
nis karės biudžetas, tai soči 
al-demokratų didžiumos va 
das, Philipp Scheidemann, 
užreiškė, kad jo partija ne-j 
galėsianti remti valdžią, kol 
ji neužimsianti aiškios po
zicijos taikos klausime.

Nieko nepaprasta tokiam 
užreiškime nėra. Neremt 
kaizeriškos valdžios, kuri 
peklą kelia visoje Europoje, 
tai jau nėra taip didvyriš
kas dalykas.

Bet nesenai Vokietijos 
“didžiumiečiai” nė to neįste
ngė. Kada jau Rusijai bu
vo užkarta pažeminančios 
Brest-Litovsko sąlygos; ka
da Vokietijos valdžia užgro
bė Estoniją, Latviją ir Lie
tuvą; kada jos kariuomenės 
įsiveržė į Ukrainą ir Finleri- 
diją žudydamos revoliucio
nierius, ir kada Hindenbur- 
gas pasiuntė savo legionus 
atakon prieš anglus ir fran- 
euzus, kad sutriuškinus ir 
vakarų Europą, — tai Schei- 
’emann’as dar vis sakė, kai 
jisai ir jo draugai negalį 
“apleisti tėvynę sunkaus ba
ndymo valandoje.” T* knl 
savo už kreditus.

Tai buvo laikas, 
Vokietijos žmonės 
“blizgančiu kardu” 
siu eilę pergalių.

Metai laiko atgal tečiaus 
Scheidemann’as, panašiai 
kaip dabar, laikė piktas kal
bas reichstage ir reikalavo, 
kad valdžia darytų taiką. 
Tuomet pirmu kartu nuo ka
rės pradžio social-demokra- 
» u didžiuma pasiryžo išreik
šti valdžiai neužsitikėjimą, 
balsuojant prieš kreditus. 
Kartu su klerikalų Centru” 
‘r su liberalais jie tuomet su
barė garsųjį bloką, pravedu- 
sį reichstage rezoliuciją apie 
“taiką be aneksijų ir kontri
bucijų”.

Tai buvo laikas, kuomet 
talkininkų armijos spaudė 

vokiečius vakariniam fron
te, kuomet italai grūmojo 
Austrijai, o Rusija dar ne
buvo susmukus ir subyrėjus 
į šmotus. Vokidtijos žmo
nių ūpas buvo prislėgtas, ir 
'jie troško taikos.

Šiandie kaizerio valdinius 
vėl apėmė nusiminimas. Vo
kiečių armijos Franci joje ta- 

ipo sustabdytos; austrai ga
vo pliekt nuo italų; Ukrainos 
žmonės kįla prieš vokiečių 
pastatytąjį didktatorių. To- 

idel ir Scheidemann’as prabi- 
’o apie valdžios nerėmimą.

Kaip ta šmaikšte ant sto
go, Vokietijos didžiumiečių 
vadas rodo, kur vėjas pučia. 
Tas vėjas tai Vokietijos žmo
nių ūpas, kuris mainosi pa
gal to, kaip eina dalykai mū
šių laukuose.

Jeigu “blizgantis kardas” j 
butų išmuštas iš kaizerio na-'valdžios pereitą rudenį ne
gu—vaje, kaip “revoliucio-. butų padariusios tos nedova- 
niškai” tuomet užgiedotų 
Pilypas!

pripažįsta liet. darb.
TAR. SPfiKĄ.

du u ava, juiepua ao, auao.

Ir bal-

kuomet 
gėrėjosi 

, laimėju-

Nebus intervenci
jos Rusijoje.
True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., July 13, 1918, 
as.reųuired by the act of Oct 6, 1917,

Suv. Valstijų valdžia nu
tarė kolkas nesiųst kariuo
menės į Rusiją. Svarbiausis 
pamatas yra tas, kad kariuo
menės siuntimas Rusijon ati
trauktų daug jiegų nuo va
karinio fronto, kuris karės 
žvilgsniu turi daugiaus rei 
xšmės, negu visa kas kita.

Antra- priežastis yra ta,

jnotinos klaidos, pertraukda- 
mos ryšius su Rusijos val
džia. Bet tą klaidą dar gali
ma atitaisyt. Amerika ir 
talkininkai turėtų paliaut 
boikotavę Rusiją ir užmegst 
su ja santykius, kaip su 
draugiška šalim. Juo grei
čiaus, tuo geriaus.

Kazimieras Gugis

Veda visokiu^ reikalus, kaip VriminaliŠkuose 
taip Ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus iryopieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Minto Ofisas t
UT W. Doarborn St.

11 f .1J Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Chicagos klerikalų organas 
ragina visas klerikalams prita
riančias organizacijas kiekvie
noje kolonijoje susivienyti į 
daiktą, steigiant panašias “kata
likų vienybes”, kaip Chicagoje. 
Ir sako: .. JP < 'M . • • L

JtA: buvo senai jau daro
mos pastangos sudaryti pana
šią vienybę ir Chicagoje, ir 
kitur. Bet pasirodydavo, kad 
arba pamatai buvo netikę, ar
ba cemėehtns falšyvas, arba 
plytos iš prastos medžiagos. 
Vienybė greitai suirdavo. Per 
keletą metų mezgė chicagie- 
čių Sąjunga ir Sąryšius šio 
miesto liberalai tautiečiai. 
Nenusisekė, šiandie apie jų 
Sąjungas ir tarybas niekas 
nei nešneka. Visi jau užmir
šo. Tvirčiausiai • laikosi p. 
Grigaičio Darbininkų Tary-

Kad Chicagos 
bininkų Taryba 
gaičio”, tai tam 
žodžių autorius 
tis nėra net tos

Lietuvių Dar- 
esan ti “p. Gri- 
tur-but nė pats 
netiki (Grigąi- 
Tarybos komi-

ryba laikosi tvirtai, tai tą ma
to ir jos priešai.

ORGANIZACIJOS TVARKA.

L.S.S. buletino 3-iame nume
ryje paskelbta, su sekretoriaus- 
vertėjo parašu, toks 52 kp. “Įne
šimas referendumui“:

“1. Kad L.S.S. namas bu
tų perkamas ar statomas 
Brooklyn^ N. Y.

“2. Kad tuojaus po šio re
ferendumo priėmimui L.S.S. 
centras su “Kovos” spaustuve

nežiūrint are namas iki tam 
laiktii bus pastatytas, ar ne”.

Seka kuopos komiteto para
šai, o i)o jų/sekretoriaus pa
raginimas, kad kuopos siųstų 
jam to įnešinio parėmimus. Va
dinasi, 52 kp. (arimas yra ofici
aliai pripažintas tinkamu refe
rendumui įnešimu. Jeigu 1(1 
kuopų parems jį, tai visi sąjun- 
giečiai turės balsuot jį.

Pirmiausia reikia pastebėti, 
kad antroji “įnešimo” dalis yra 
suredaguota labai netikusiai. Jo
je pasakyta, kad “tuojaus po 
rcfęrendumo priėiniipo ( !)“ tu
ri būt perkelta į Brooklyną, L.

vė, nežiūrint ar namas iki tam 
laikui bus pastatytas, ar ne” 
Kaipgi tad įnešimo autoriai įsi
vaizdina dalyką;,ar kad namas 
bus statoniąs jau tąda, kada dar 
nebus nubalsupta jų įnešimas 
apie namo vietą? Juk liktai to

lume atsitikime butų, galima 
kalbėt apie L.S.S. centro kėlimą 
tuojaus po “referendumo priė
mimo”, nežiūrint ar namas jau 
bus pastatytas, ar ne. Jeigu na
mas nebus pradėtas statyt, pir
miau negu pasibaigs įnešimo 
balsavimas, tai negales būt jo
kios galimybes, kad jisai butų 
gatavas tam laikui, kada refe
rendumas bus “priimtas”. Tad 
įdomu butų žinot, kur bus sta
toma namas, kol dar nebus ži
noma jo vieta.

Paskui, “įnešimo“ ' autoriai 
kalba apie L.S.S. centro kėlimą. 
“L.S.S. ęentras”, pagal dabarti
nius Sąjungos įstatymus, reiš
kia tą vietą, kurioje laiko savo 
posėdžius Pildomasis Komite
tas. Tą vietą Sąjunga nuspiria 
dvejiems metams visuotinu bal
savimu; nesenai toks balsavimas 
tapo atliktas (tiktai dar neži
nomi jo rezultatai). Kokį tad 
“L.S.S. centrą” turi omenėje 52

Bet tai dar menkniekiai. Svar
besnis yra kitas dalykas: 52 kp.

NETURI AUSŲ IR AKIŲ.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., July 13, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.

Chicagos tautininkų organas 
tur-but pasiuntė į West Side Au
ditorium tokį reporterį, kuris 
neturėjo nė ausų, nė akių (gal 
jisai tuos daiktus namie užmir
šo?), nes jisai nupasakojo tokių 
“faktų”, kad jie į tikrenybę vi
sai nepanašus. Grigaičio kal
ba, kuri užėmė truputį daugiaus, 
kaip tris ketvirtadalius valan
dos, pas tą reporterį tęsėsi per 
“dvi valandas suviršum”; Jur- 
gelioniui jisai prikaišioja, kad 
jisai pavadinęs tuos, kurie susi
rinko McKinley parke, “vokie-į 
čių simpatizatoriais”; sugalvojo 
jisai ir kokių tai “hymnų” gie
dojimą ir kitokių nebūtų daly
kų. Nejaugi jau tas laikraštis 
negalėjo duot reporterio “džia- 
bą” fyziškai ir protiškai sveikam 
žmogui?

. Dienos patyrimai

DVIEJŲ, TRIJŲ ir KETU
RIŲ PALŲ SIJONAI. 

Pavyzdys No. 8771.

8771

Kas šiuo brangumo laiku nori šiek 
tiek sutausoti ant materios rūbams 
gali puikiai pavartoti šį pavyzdį No. 
8771, taisanties sau sijoną. Norint 
turfiti dvieių palų sijoną, tinkamą 
dfivčti su ilga tunika, reikia prieša
kio vidurinis ir užpakalio vidurinis 
palų kraštas dėti ant kvoldinio ma
terijos krašto. Trijų palų sijonui 
reikia užleisti materijos palankčlei, 
sumetamai priešaky}. Keturiu palų 
sijonas galima padaryti iš siauros 
materijos .padarant siūlę užpakalyj 
lygiai per vidurį išilgai.

Dviejų, trijų ir keturių palų sijo
nui pavyzdys No. 8771 sukirptas pen
keriopos mieros 24, 26, 28, 30 ipr 32 
colių per juosmenį. Sijono plotis 
apačioj 2 jardai. Dviejų ar trijų 
palų sijonui mieros 26 colių reikia 
2% jardo 36 colių platumo, arba 2% 
jardo 54 colių platumo materijos, 
ir jardo 36 colių pločio kitokios 
Įmaterijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. •

čia {dedu 10 centu, ir prašau at
siųskite man pa vyžai No. 8771. —
Mieros .... colių per juosmenį.

alsted St., Chicago, III.

(Vardu ir pavardi)

(Adresu)

(Adresu)

Pabraižos
Apsigynimas.

—Nelįsk prie arklio, įspirs!— 
sudavęs arkliui botagu rėkia 
žmogus.

Ar blogai daro arklys, kur 
nuskaustas ginasi — spiria ?

Jei taip, tai kam žmogus ko
voja dėl savo asmens nepalie
čia mybės?

Aš myliu tokį arklį, kur gi
nasi, nors jo visas ginklas tik 
kojos. —T r u m p ūkas

Taip, gerbiamieji, savo gyve
nime daug biznių esu turėjęs, 
patyręs — patyręs daug dalykų, 
apie kuriuos pirmiau nė supra
timo neturėjau.

Lietuvių priežodis sako: gyve
ni žmogus ir mokiniesi, o vis 
durnas numirsi. Bijau, kad ir 
man taip neatsitiktų.

Turėjau progos susitikti vienų 11918. —Psl. 30. Kaina 50 centų, 
gerbiamą tautietį. Apie jį buvau Paskutinį jau kartą. Sceniškas 
daug girdėjęs, bet pažinties netu Į vaizdejlis iš žmonių gyvenimo 
rėjau. O įgarsėjęs jis buvo tuo, j kares melu Lietuvoje. Parašė 
kad turėjo savo biznių, kur jam Į A. Živaitis. Išleido autorius, St. 
labai sekėsi bizniauti, o dar la-ĮLoiūs, Mo., 1918. — Pusi. 12 
biau sekėsi bankrutyti. Tat žmo-l Kaina 10 centų.
nes daug apie jį kalbėdavo. I Aukso Veršis. Vieno veiksnio

Kad pirmą kartą suėjom ir su komedija. Parašė St. Dobržan- 
sipažinoine, įsišnekome. Pasiro- ski, verte Scenos Mylėtojas. Iš- 
dė, labai mandagus žmogus be-1 leido M. J. Damijonaitis, 901 W. 
esąs. Tuojau pasisakė, kad jam|33rd St., Chicago,'J)l., 1918. — 
labai malonu, kad laikąs sau gari Busi. 35. Kaina 15 centų.
be su manim ir su mano drau-| Lietuviškos Dainos. Mišriems 
gaiš pasikalbėti. Mat čia mes ne balsams (kvartetams ir cho- 
visai palaikiais žmonėmis: mo-Įrams). Sutaisė Petrauskų Mikas. 

Jvėjome save pasistatyti ir kalbe-| IV Sąsiuvinys. Išleido “Gabija”, 
ti autoritetingai, kaip Lietuvos!769 E. Broad!wiay, So. Boston, 
kerdžius. Mass. — Kaina 25 centai. —

Kad taip išsišnekome, gerbia-1Į talpa: — 1. Kur namas 
masai tautietis pasipasakojo, mus? — 2. Gieda ryliojib 3. 
Ikad jis, be kitų biznių, buvęs u-Į Aš palikau motinėlę. — 4. Sau- 
žemęs dar labai garbingą ir nau-Į lele raudona. — 5. Kam šeriai 
dingą vietą, būtent parapijos se-1 žirgelį? — 6. Kai mes buvom du 
kretoriaus. Toks džiabas netaip broliukai. — 7. Gerkit svečiai, 
lengva esą gauti, bet kad jau gaulžalią vyną. — 8. Atėjo žiemelė, 
ni, tai geresnio* džiabo nereikią. I— 0. Parsivedžiau mergužėlę le-

— Šitaip? — sakau'. Įpuną. — 10. Pasėjau kanapę.
-t- Nugi, — sako. — šeiminiu-Į,.——................. ——

kaut parapijoj labai geras džia-1 Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bas. Ot ir mūsiškėj parapijoj:] bus NAUJIENŲ PIKNIKAS reikėtų versti, gi tie vertimai

G. M. Chernaucko Darže. mus begalo sunkina.

Nauji Raštai
Kristaus Teismas ir Jo Teiso* 

tumas. Pagal Wallace Nelson 
Stearns, tikėjimų istorijos pro
fesoriaus, sutaisė Advokatas F. 
P. Bradchulis. Chicago, 111., Velnią išvarymas.

GARY, Ind. — Andais čia bu
vo didelis katalikiškas joniar- 
kas. Buvo atvažiavęs pats ku
nigų generolas su septyniais ad
jutantais, kad velnius iš Gary 
išvaikius. Davatkos sako, kad 
kai paskutinis velniūkštis lėkęs 
laukan pro varpinės stogą, tai 
vos nenutraukęs kanapinio var
po stimburio.

Dabar visi brostvininkai ir da
vatkos džiaugiasi, kad velnių 

Garyj neliikę. Džiaugiasi, bet 
kartu ir bijo, kad koks nors vel
nių kupčius Mockus, atvykęs vėl

— Pilypas iš Kanapių

Redakcijos Atsakymai
Nairiečiui. — Atleiskite, kad 

šiuo tarpu jūsų korespondenci
jos nesuvartojame. Apie to po
no prakalbas buvo ir šiaip jau 
daug rašyta — visur tą pat jis 
calba, taigi skaitytojai jau žino; 
o antra, ir tai svarbiausia prie
žastis — visą jūsų rašinį mums

komitete buvome: prezidentas,
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Jaunuomenes Skyrius
Eikš, miela sesute, 
Aš tave raminsiu, 
Iš nakties žvaigždučių 
Tau vainiką pinsiu.
Iš meilių žodelių.
Dainas tau sudėsiu, 
Melodija švelnia 
širdį sužavėsiu...

—P. K—as.

Mano draugas.
Aš turiu draugą, labai gerą 

draugą.
Aš turėjau daug draugų ge

rų idėjos draugų.
Bet reikėjo su jais persiskir

ti.
Ninoroms skyriausi su jais. 

Jaučiau kaip atsisveikinant, jų 
karštos ašaros vilgė man blaks
tienas. Ir aš tuomet verkiau, ver
kiau kaip vaikas. Ir skyriausi 
su jais...

Paskutinį sudiev pasakęs, 
liūdnom akim lydėjau juos..

Mačiau, kaip audruotos gyve
nimo bangos, blaškė juos į vi
sas šalis. Ir mane nešė vis tolyn, 
tolyn nuo jų. Vienus iš jų pakir
to, ir dabar toje vietoje, stovi 
kapai, papuošti gėlėmis. Tokiom 
gražiom, jaunutėm gėlėm...

Kiti dar ir dabar blaškomi gru 
miasi. Atlanko jie mane kaip 
kada, pasikalbant sapnyje. Ge
ra tuomet būva. Linksmas a- 
čiuoju jiems už atlankymą.

Kuomi t nesulaukiu jų dieną- 
kitą, liūdžiu, ilgiuosi... Neri
masties kankinamas, netveriu. 
Begu luome t pas savo vienatinį 
draugą.

Jį visuomet atrandu. Pasiti-

jam. A t veri u savo sielos kan
čias, o jis mane ramina, bučiuo
ja apkabinęs, taip meiliai, taip 
karštai.

Jis moka nuraminti, ir pats 
visados ramus.

Jo veidas toks baltutėlis, žyd
rus — kaip rožės.

Jo rūbai visuomet gražus. To
kie stebėtinai puikus, žali.

Plaukus jis turi ilgus. Kaip 
mergužės kasos nusidriekę per 
mgštų, tiesų liemenėlį. Tokie ger 
beniuoti.

0 akys? Tos tyliosios akys!... 
Rodos, per amžius žiūrėtum į 
jas ir skaitytumu jų lėnutį, ža- 
vėjantį kuždesį.

Kartais pasirodo jose brilijan- 
lai-ašarelės. Nuliūsta veidelis.

Bauda apsikniaubęs.
Aš tada maldauju, prašau — 

teverk, berželi, neverk draugu
ži. Praeis visa tai...

Saulutė-inoČiulė, nugirdus jo 
raudą, pasigaili. Nuvaiko žiau
riausias audras, sunaikina ledus 
r vėl jo rubus nudažo žaliai.

Aplink išpuošia darželius gė- 
’ėmis, atgaivina krūmus, žoly
tes ir liepia joms augti, bujoti.

Vėl jis toks gražus, toks ra
mus. Kasos apdabintos vaini
kais. Lapeliai mirguliuoja, ku
ždasi susiglaudę, bučiuoja kits- 

itą, vilioja rasas.
Kartais mėnulis su aušrele, 

naktį vaikštinėdami, pažvelgia 
pro lapelius, nusišypso.

O ten toli toli vis ūžia, kau
kia juros bangos.

Rodosi išsilies, praris viską.
Nejučiom, tarsi iš po žemės iš

lindę, pasigirsta drąsus balsai:— 
Mes privalome priešintis...

Ei, į kovą, pergalė bus mu-

Mes dažnai žiūrime tik vienos 
medalio pusės. Mes pasmer
kiame musų moksleivius dėlei 
neveiklumo, bet nenorime ar ne
sugebame pažvelgti į tas aplin
kybes, su kuriom jiems prisiei
na grumties. Tame tai ir yra 
visa bėda.

Viena svarbiausių neveiklu
mo priežasčių yra skurdus mo
ksleivijos gyvenimas. Daugelis 
jų dienomis mokinasi, o vaka
rais eina dirbtų, kad užsimokė
jus už valgį ir kambarį. Supran
tamas daiktas, kad prie tokių 
aplinkybių' bent koks veikimas 
pasidaro stačiog negalimas.

Musų socialistų moksleivių 
niekas nešelpia. Mokslui ir pra
gyvenimui jie patįs turi užsi
dirbt. Tad kaipgi galima rei
kalaut, kad jie veiktų? Mes daug 
nuo jų reikalaujame, bet mažai 
(atleiskite, nieko!) jiems duoda
me.

Žinoma, kitaip stovi dalykai 
ui tautininkais ir klerikalais 
moksleiviais. Tautininkai, 
kiek tatai galima patirt iš jų pa
čių laikraštijos, rūpinasi savai
siais moksleiviais. O apie kle
rikalus nėra kas ir kalbėti: visi 
'tie klerikalų auklėtiniai, kurie 
tik “šį-tą veikia” (kadir socia
listus šmeižia) — gauna para
mos iš parapijų, davatkų drau
gijų ir pačių klebonijų,. Tatai 
jiems nėra reikalo rupinties kas- 
lienine duonos pluta.

Kitaip yra pas mus, socialis
tus. Andais socialistai ir šiaip 
pažangieji žmonės sudėjo šim
tus dolerių p. Bulotienės atsto
vaujamai moksleivių draugijai 
Europoje. Daugelis tų musų 
aukom sušelptų moksleivių yra 
tie musų žmprrės, kiti net eina 
prieš darbininkų reikalus. Vis 
Įeito, mes aukojome; aukojo
me užmariui, kuomet čia pat 
turime daug savųjų jaunų drau
gų, kurie nemažiau reikalingi 
musų pašalpos! Mes leidžiame 
jiems skursti ir dar smerkiame

ūdos ji tada neša blėdį. •
Turiu omenyj d. Burdingono 

rašinėlį, “Kritikos Dienos”, til
pusi “Laisvės” nr, 53. Ten gerb. 
Jaun. Skyriaus bendradarbis (į- 
sidėmėkite — bendradarbis!) į 
kritikuoja kitą to paties sky
riaus bendradarbį — mane. Tiek 
to, rašyt kitiems laikraščiams i 
nėra uždrausta. Bet iki šiol mu-1 
sų laikraštijoj^ vjs dar gyvuoja 
ta sena taisyk lef bu ten t, kad da
lyką išrišt galima tik akis į akį, 
tariant tame pačiame laikraš
tyj, kur klausimas buvo pakol-1 
tas. I

Dg. Burdingonas betgi eina i 
dr toliau. Negana, kad jisai nu-1 
ėjo į kitą laikraštį, bet dar ne- 
leiątiniausiu budu iškraipė savo 
oponento mintis. Ir po visa to 
dar sako: ve, žiūrėkite, koks 
jis — peikia mokyklas, grasina 
nuo jų musų jaunimą etc.

Dalykas eina apie mano strai
psnelį, tilpusį Jaunuomenės 
Skyriuj “Nauj.” nr. 141, antgal- 
viu “Kaip įgyti apšvietą”. Ten 
aš nurodžiau sekamus tris da
lykus: 1) musų jaunuomenės 
palinkimą prie mokslo, 2) mo
kyklos reikšmę ir 3) mokini- 
mosi pavyzdžius.

Aš nurodžiau, būtent, kad 
daugelis musų jaunuolių klai
dingai sau įsivaizdina, jogei “ti
krai mokytu, apsišvietusiu žmo
gum galima likti tik mokyklo
je. Jie įieško progų apsišviesti, 
tapti mokytais, bet delei to klai
dingo prisistatymo dažnai nu
eina į “šunkelius”. Neturėda
mi reikiamo pradinio mokslo 
jie užsimano “išeiti universite
tą”. Žinoma, kad iš tokio 
“studento” maža galima tike- 
ties. Čia jau aš nurodžiau mo
kyklos reikšmę ir daviau tūlų 
pavyzdžių, kad yra atvejų kur 
galima likt mokytu ir be mo
kyklos.

Ką gi iš to padarė mano opo
nentas, d. Burdingonas? Pir
miausia jis rūsčiai barasi, kad

Dirbtuvės Liekanų Dry Goods 
Išpardavimas

Pigus Atsitikimas, Kurio Jus Nenorėsite Praleisti.
Tūkstančiai atlikusių ir iš nedaugelio skyrių naujų prekių surinktų 
nuo Amerikos didžiausių dirbtuvių ir fabrikų per šešis mėnesius — 
perviršis prekių pasiūloma už žymų sutaupymą; pamatykite musą 
languose.

PANEDĖLYJE IR UTARNINKE BARGENAI
Augštos rųšies stata* 
va druska, 4 svarai 
maišiukas ........ 3c

U. S. Mail arba Klein 
Bros, skalbyklos mui
las 6 šmotai .... 25c 
flpun Glaa Percaline, 
36 coliai, įvairiu spa
lvą paprasta 35c rą- 
ŠiSi jardas .......... 19c

Nedaugiau 10 jardu
Cambric Muslin — 36 
coliai, puikios minkš
tos kokybės, jard. 22c 
Nebaltyta Musliną, tvi
rti apskriti siūlai, 36 
colią, 39 rąšis, flrd. 19c

Pasirinkimai yra pilni iš visų atžvilgių, nakti
nės drapanos, apatiniai sėjonai, apvalkalai' ant 
gorsetų, apatinės kelnės, Stanikai, visi gražiai 
papuošti, ant pardavimo už pigiau negu mes 
juos atpirkorne. 4 dideli skyriai.

( 77c 88c 1.39 1.95

nka jis mane ir sveikina, sveiki- sų!.. . 
na širdingai. Nusiskundžiu aš 7—2—18.

Sakalas

i oifj f. tint/1

?Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jąsą 
systema. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvojj skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų pašeks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožų sena, atsa
kančią, iš daržovią šei
mynišką kepenų gyduo- 
’ę. . - tjjNW Tbedford’t » | 

ilack- Draught
, Mrs. W. F. Pickle iš ~ 
Itising Fawn, Ga., rašo: 
‘ Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo- ■J.Į 
lę. Mano vyro motina HMR 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo persi ip- I 
rus jai, todėl ji varto
davo Black-Draught,’ 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame lį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. t Reikalauk tikro- 

I hedford’o 25c už kre- 
butę. E.75

Musų moksleiviai.
Dažnai tenka skaityti laikraš

čiuose apie tariamąjį mokslei
vių neveiklumą. Tūli draugai- 
jaunuoliai nepaskupi dargi ytin 
karčių pipirų tiems ncveikliem- 
siems moksleiviams.

Kadangi aš asmeniškai pažįs
tu daugelį lietuvių moksleivių, 
ypačiai socialistų, ir žinau jų 
gyvenimą, tai pasiveliju parašyti* 
kelintą žodžių, būtent kaip aš su- 

| pranta tą jų neveiklumą.
Tiesa, kelintoje mokyklų mes 

turime nemažą būrelį * lietuvių 
moksleivių; daugiausia, rodos, 
Chicagoje. Daugelis jų jau už
baigė savo kelionę — ant Gol
gotos. Vargais-negalais jie 
prasimušė prie siektojo tikslo— 
gavo diplomų. Kiti gi dar tebe- 
simuša, tebesimokina. Bet nei 
spaudoje, nei šiaip viešąjame 
gyvenime jų kaipir nematome.

Kitas lietuvių moksleivių cen
tras — tai Valparaiso. Ten jie 
turi savo kalbos klesas, savo 
knygyną ir tt. Bet... ir iš ten 
veik nieko negirdėt, jei neskai- 
tyt dviejų — Burdingono ir Bi
mbos.

Kodėl taip? Kodėl jie “nieko 
neveikia”?

juos už neveiklumą... Logiška, 
ir ne?

Aš nesakau^ kad mes privalo
me šelpti visus moksleivius, ida-

esą bereikalo aš duodu “vėjo” 
Valparaiso moksleiviams, ir sa
ko:

... <1. Nemokytas aiškina, kad 
galima tapti ap&viestu veikėju 

ir pagarsėti visai nelankant 
mokyklos.. . Ar girdit kaip mo
kyklose nieko neišmoksta. Ne
verta eiti ir tiems, kurie turite 
progą, nes kas gali užginčyti, 
kad jus tokis likimas nelaukia. 
Nebuvę mokykloje, jus jau tik
ri, kad išmoksite, pagarsėsite, ir 
tapsite veikėjais”.

Ir toliau:
“Ale kąip čia viską ir suskai

tysi. Geriausia pasakyti, kad 
nereikia mokyklos ir gana, o jei
gu kas nori, tai lai bent neina į 
mokyklą, bet namie mokinasi”. 
Ir taip tolinus, ir tt.

Norėčiau paklausti d. Burdi
ngono, kur ir kada aš esu pasa
kęs, kad mokyklose nieko neiš
moksta, kad jų nereikia, kad ne- 

Tiek šiuo kartu apie tariamą-1 vei ^a ten kftd nelankius

kur neviekia tik dėlto, kati mes 

ių nešelptame, aš nei nesutik
čiau šelpti. Šelpti reikia tuos, 
kur neveikia, kad negali veikti; 
kurie ir mokinasi ir dirba sa
vęs palaikymui ir dar nesigaili 
laaukoti pastarąją liuosą valan- 
lą visuomeniniam darbui. To
kius tai reikia šelpti. Tokių mes 
turime, kadir nedaugiausia. Jais 
yra musų Bimba, Augustas ir 
Burdingonas. Ypačiai pastara
sis nesigaili laiko ir triūso taria- 
mąjam “bendram darbui”. Kas 
skaito musų laikraščius, tani 

paaiškinimai nereikalingi. Be 
to ir praktiškame veikime jisai 
stengiasi veikti sulig savo išga
lių: kur tik gyveno, visuomet I 
būdavo pirmasai darbininkas 
vietos L.S.S. kuopoje.

jį moksleivių neveiklumą. Prie | ,ll°RyRIVi tikrai “išmoksite, pa- 
progos kada nors pakalbėsiu at
skirai apie Chicagos mokslei
vius ir t. v. inteligentus.

—K. J. Apušotas.

Kam tas straksė 
jimas?

garsėsite” ir tt.?
Savo straipsnelyj aš tarp ki

ta pasakiau:
“Žmogus, kur vos išmokęs 

parašyti savo vardą—pavardę; 
žmogus, kur tik vargais nega
lais gali suskaitliuot tris syk- 
tris, o dažniausia nemokantis 
anglų kalbos — nuvažiuoja “ei
ti universitetą”! Už dviejų-trijų 
metų toks “studentas” ištikrųjų 
pasidaro “mokytu vyru”: šiek

Uždaryta kas vakaras 
nuo 6 vai. o Subatoje 
atdara iki 9:15 valan.

Mercerizuota Etamine 
voile, 27 colių, rausva 
mėlyna ir balta, 25c 
rųšis jardas .... 15c 
Vaikų pančiakoa, bal
tos arba juodos, gerų 
siūlų, dubuitos pėdos, 
po ..................... 12 ftc
Vyrų Pančiakoa, juo
dos, tvirtos, vidutinio 
storumo pora ..... 9c 
Staltiesė Damank — 

58 c., didelės kvietkos 
paprasta 25c rųšis, jar
das ...........  29c
Vyrų ir jaunų vaikiną 
siutai, dirbtuvių lieka-

nos jeina paini beach 
ir kits vasarinės dra
panos, specialiai $5 
Mezgimui Bovelna — 
Am. Maid ir Jap. Šil
kas, balta ir spalvuo
ta, 10c ryšis, malkelis 
So ......................... 5c

[etery užsivilkimui 
sacąues, iš perkelio, 
šviesią ir tamsią spal
vą ......................... 87c
Motery Swisa ir Hale 
nudirbta vasarinės a- 
patnešos, paprasta ir 
extra miera 23c iki 33 
c ryšis, specialiai 17c

RAKANDAI
Dirbtuvės Liekanos

Rakandų
DIDELIS 8UTAUPYMAS 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

IštieFi»m. s W'll««,m ir Ma
ry piešinio, tikro ąžuolo $4 090 
nusmilkytai nudirbtas .. ■ O
$30 Statas ..................... $g£50

*14“

16,000 ŠMOTŲ MUSLINO VALKALŲ
Dirbtuvės Liekanos ir Nepilni Skyriai

Iš dviejų Amerikos geriausių muslino drapanų 
išdirbėjų geriausią stailių, kiekvienas drabužis 
gerai padarytas, kuria yra pasiūlomas šiame iš
pardavime.

$21.50 Stalas

$12.50 Stalas

Valgomojo 
kambario krė
slai, ketvirtai
nio ąžuolo 
plačia sėdyne, 
apmu- $075 
šia skūra ■■

$2.75 valgo
mojo kamba
rio krėslai, 
speclal. kiek
vienas $4 88 
po.........

Komoda visa kie- 
tmežio Ameriko
niškai ketvirtai
niai nu- $4 095 
dirbta.. Iv

Įžymite Supirkimas 2 Kupinų Vagonų
VOLl.KATH’S PALEVOTŲ INDŲ

Šie palevoti indai žinomi kaipo dirbtuvės neužbaigtas 
darbas; jie yra atmesti, nežymus pagadinamas, kurs iš
tiktųjų nekenkia jų naudojimui, bet jų negalima parda- 
voti už visai gerus.

4 kvortų baltai palevotas, 
uždengtas viedrukas, be 
siūlių, po .................. 69c
8 kvortų baltai palevotas, 
Berne katiliukas palevo- 
tu dangčiu 89c

Vitokių Mierų, mėlynai 
ir baltai palevotos pail

gos skaurados......... 39c
Didelės Mieros baltai pa
le vota, plovimui vinios, 
specialiai po .............. 49c

Mėlynai ir Baltai pale- 
voti kavai ir arbatai 
po.............................59c
9 kvortų mėlynai ir 
baltai palevoti, kepi
niui katilukai jm) 59c

$5.90 valgomojo kam- $Q QA 
bario krėslai, kiekvienas v.vU

Misinginės lovos, 3 colių pas
tovai, 2 colių įbrukai dideliais 
papuošimais, nudirb- Cfi 
ta satinu, po.................HCiUU
$40.00 Misingio lovos, 80 
$25.00 Misingio loos $4’7 CE 
po ................................. I S
$7.90 Plieno lovos, tik- $yg AP 
tai po,............. .............

l ždarbis po 3 nuos. į metus išmokama už sučėdymams padėlius.

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

Suorganizuotu
'ATSKAITA UŽBAIGIANT

TURTAS t
Paskolos ir atilrau- *

( kiniai .................. $643,814.11
SS Suv. Valstijų ir kiti

Bondsui ................. 562,416.00
SSž Real Estate ir Bu-
~ dinkai....................  20,000.00
=== Priklauso nuo kitą

banku .................. 200,704.06
Cash ant rankų .... 102,906.29

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams Dėžutės Pasirandavoja

aiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYBĖS
Kapitalas .............. $200,000.00
Perviršis .................. 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišpiokėtas dividend 2,500.00 
Patini omi taksoms

ir uždarbis ...... 5,051.25 
Vcrtelgystės padėliai 575,000.84 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37

$1,529,840.46

Kritika yra geras daiktas. Be 
kritikos, be savitarpinio apsikei
timo mintimis žmonijos prog
resas pasidarytų negalimas. Vi-1 tiek pramoksta “speJytP ir... 
sas musų gyvenimas tuomet lik-Į “perzubrija” vieną kitą moksli- 
tų nei ta amžinoji rauda prie 
Jeruzolimo vartų...

Kiekviena nauja, sveika min
tis suka progreso ratą, veda 
žmoniją prie tobulesnės ir lai
mingesnės ateities. Ji mokina 
žmones.

Kritika, vadinas, yra pageida
utina. Ir imti joje dalyvumo, 
apsikeisti mintijnis, yra smagu. 
Bet kuomet ta kritika tampa 
seklios ambicijos įrankiu, tuo-, 
met jau yra negera. Vieton na- “devynis griekus”. Ne.

šką veikalą, kuriame išreikštas 
mintis jis betgi tiek tesugaudo, 
kaip anas gudruolis šviesą mai
šu.. .”

Matote, čia eina kalba tik a- 
pie tam tikros rųšies žmogų, 
“kur vos išmokęs parašyti sa
vo vardą—pavgrdę”. Tad kokiu 
budu d, Burdingonas galėjo ta
tai priskaityti visiems? Bet rasi 
tos mokyklos yra taip blogos, 
rasi ant jų aš suverČiau

pasakiau:
“Neturėdamas nieko 

mokyklas, dargi didžiai ger
bdamas, aš tečiaus pasatKysiu, 

kad mokykloje žmogus gali įsi
gyti tik tam tikrą, specialį “mo
kytumą” .. .ji duoda mums tai, 
ko mes norime atsiekti savo 
gyvenime — specialę profesiją: 
daktaro, advokato etc.”*

Ir tolinus:
“Jeigu ‘išėjęs’ savo ‘klesas’ 

mokinys neseks gyvenimo bėgį, 
jeigu jis nesistengs tobulinti 
praplatinti savo žinojimo, jeigu 
jis neskaitys knygų ir laikraš
čių — jo žinojimas pasiliks la
bai apribotu ir jis, galų-gale, 
vietoj progresuoti pradės 
resuoti.”

Vadinas, apie mokyklos 
gumą čia nėra nei kalbos. 
penČ, aš dargi ją gerbiu.

Taipjau aš niekur netvirtinau, 
kad į mokyklą neverta eiti, ir 
kad nelankę jos galės pa tapti 
mokytais vyrais ir “gerais vei
kėjais”. Aš tik pasakiau: j

“Taip, aš norėjau pasakyt, į 
kad apsišvietusiu žmogumi ga
lima likt ir be mokyklos — jei
gu neturėjome progos jos “išei
ti”. ...mokykla kadir geras 
daiktas, bet žmogus, turintis sa
vo galvoj nors truputį sveikų 
smegenų ir nestokuojąs tvirtos 
valios, gali pats savaimi prasi
siekti iki “mokyto vyro”.

Taigi, aš čia kalbu tik apie 
tam tikrą išimtiną atsitikimą, 
kuomet Jonas ar Petras neturė
jo progos lankyti mokyklą, o ne 
apie mokyklų lankymą apskri
tai/ < x

Gaila, kad musų draugai, da
rgi tie, kur turi pretenzijos prie 
“mokytųjų vyrų”, o nepajiegia 
suimt tokiu paprastų dalykų. Pe
rskaitę ne sulig jų skoniu rašytą 
straįpsnelį jie ima ir įsivaizdina 
nebučiausių dalykų. Visuome
ninio gyvenimo klausimuose rei-

| ve, bet logika1— sveiku ir nuo- 
prieš saikiu protavimu. Šiaipgi jų 

kritiku bus ue dalyku atškini- 
inas ir jų pataisymas, o staty

mas pasakiškojo Babelio bokš
to. —Nemokytas.

1 AR TURI SKOLININKĄ •

reg-

blo-
At-

visus
Aš ten kėtų vadovauties ne vaidentu-

Vasarai atėjus
Tarp progresyviojo jaunimo

Praslinko žiaurioji žiemužė. 
Taip, ji įkirėjo visiems, tiek pri
kankino.

Niekas dabar nė atsiminti a- 
pie ją nenori. Įsipyko mat vi
siems tie jos šturmavimai. Sau
lutei pakilus augštyn, nušvito 
visų veidai. Kas gyvas sujudo 
sukruto ir džiaugsmingai šaukė: 
- pavasarėlis ajėjo, cinam jį 
pasveikinti!

Burtais susitelkę, linksmu
čiais veidais, šūkaudami leidosi 
bėgti į laukus, girias.

Ypač jaunieji neišpasakytai 
lauke pavasario. Tas surukęs 
miestas jiems taip įkirėjo per 

Ižiemą, taip nusibodo, kad jau’ 
negali. O dabar štai, laisvi. A- 
titrukus nuo darbo, arba sekma
dieniui atėjus, neužturėsi mies
te. Anksti su aušrele nubudę, 
kas knygą, kas laikraštį rankon, 
ir valio į gamtos daržą.

O koks smagumėlis ten! Su- 
sispies kur po medelių žaliomis 
palapynčmis, užtrauks sutarti
nę, jos balsas tik skamba, tik 
vingiuoja per girią. Ištrukęs 
pro medžius, kaip tas laisvės 
paukštis, lekia, kįla vis augštyn, j
augštyn ir ten dausų mėlynėj
pranyksta.

Nusismaginę dvasia, ima žai
sli, linksmintis, bėgioti.

Kuris greitesnis, vikresnis, tas 
džiaugiasi, didžiuojasi, riečia 
galvą augštyn. Iš lėtesnių, jir 
šiaip biskį apsileidusių, juokau
ja, tyčiojasi.

Senesnieji žiūrėdami į žaidžia-

(Seka ant 6-to pusi.)

las. notas ir visokius
ku» skolų jieikojimus nuo pri—; 
vatiškų ypatų, biznierių, kompa
nijų ir kitų, kurie nenori su ju
mis geruoju atsilyginti. Nepai
some kokia skola yra ir už k,, 
Lile tik teisingai reikalaujama:; 
mes i&kolektuosime jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

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

' mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant- 
«‘ačo:

Interstate Legal Service Agency 
|31H S. Halsted st., Chicago, Iii.
1,----- ------------------------------------------------------- '

Tel. Drovcr 6369

CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiam. • 
paveikslus dien i 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai h 
pigiai.
3130 S. Habted 
St., šalę Mildo) 
teatro.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tol, Cicero 2316

Tel. Armiirije 6589

AKUŠERĖ
A. M KAITIENft

SuKablai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo- 
••ep ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago



NAUJIENOS. Chicago, III.
T"

Subata, Liepos 13, 1918.

nč.us jaunuolius ir jaunuoles 
nerimsta. Užsidega juose jau

ginėt, lenktyniuoti. Nevyksta. 
Prilįsta greit. Arba pasipins po 
kojų kokia šakute, tai jau kad

| svodbą. Nepešę nieko pa liuo
bi suoja. Taip buvo atkartotinaį.

Yra mat žmonių, kur vąškaras 
pakabinę slankioja, uodŽia lyg 
tos la|>ės apie ugniavietes. Pa
matę būrį susirinkusių, bėga 
skųsti, meluoja. Po mirties ti
kisi už tai dangaus užpečkyj tu
pėti. Gera ten bus, šilta.

— Beržo Draugas.pliaukšt! Jaunesnieji tada juo
kiasi, kvatoja už pilvų susiėmę. 
Vicųį> kits patėmija pargriuvu
siam: Kaip žiurau , tu, dėduk, 
pavasaringas, turbut prastai šė
rė pačiute per žiemą. Senesnie
ji nenor nusik'isti, užsistoja kits 
kitą. Ir lyg nusiskųšdami sa-|musų seses merginas, kurios 
Ro: — Ei jus, vaikai, ’ 
Jus dabar jauni, smarkus, tai 
godosi per mares peršoktut. Jus 
dabar kaip tie ėryčiai pavasarį 
straksit.. Bet palaukit, ateis ir 
jums ruduo. Kad sulauksite 
musų metų, tai nė per šiaudą ne- 
peržengsite.

Pažaidę, išsimankštinę, susė
da pauksnėj ir ima kalbėti kieki 
rimčiau. Sumano programėlį 
sutaisyti. Visi su tuo sutinka, 
delnais ploja. , ♦
Drąsesnis iš eilės atsistojęs pra

deda kalbėti. Jam pabaigus ki
tas vėl.

Merginos irgi nenusileidžia. 
Ir jos pasako šį-tą, eiles padek
lamuoja. Už tai joms vaikinai 
suteikia bukietą, padirbtą iŠ žo
lių ir medžių šakučių. Kartais 
ppkeliu ir diskusijų-ginčų. Bet 
plaukai nenukenčia. Dienužei 
praslinkus, kąd saulutė pasike
lia toli už kalnų ir nakties še
šėliai pradeda po girią slankio
ti. ima skirstytis namučių. Kiti 
<la ir ilgiau pasilieka, laukia su
temos. Geidžia vakaru pasi
džiaugti, pasimatyti su mėnu
liu, išvysti jo šypsą ir spindu
lius, kad ima maudytis vakaro 
juroj; rasose. Tik gerokai su
temus, kūprina nenorom į na
mus.

Svetainėse rečiiRi susirenka
ma. šilta mat, nejauku. Be to 
da ir mada naująja nepatenkin
ti. Ir kaS gal būt patenkintas, 
kuomet susirinkus pradedama 
ramiai kalbėli, tartis, tuo tarpu 

į svetainę ne
kviestų svečių. Susigrūdę, su
kelia triukšmą, išveda iš svetai
nės jaunuolių būrį, sukemša 
vežlmuosna ir veža lyg į kokią

luč ir prigūžia

Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, 
ant kurio gera sveikata turi 
lemtis. Kad užlaikius apeti
to ir kad sustiprinus visus vir
škinimo aparatus, kad šie ga
lėtu atlikti savo darbą atsa
kančiai, reikalinga karias nuo 
karto vartoti gerai žinomą vi
durių vaistą: *

Severos
Skilvinis Bitteris

(Scvera’s Stomach Bitters.) 
šis yra žinomas po visą Ame
riką, kaipo geras vidurių vais
tas ir alkintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalyme viduriu, pra- 
šidinanl užkietėjimą ir nerviš
kumą. Vidurių karščiavime 
jis Im i ypatingą verte, nes jis 
.suitiužinn atakas, paliuositoja 
nuo skausmų ir prašalina trau
kimus.
Kaina: 75c ir $1;5® aptiekose

W. SKVERĄ CO.
Cedar Rapidfl, ta.

vardinto straipsnelio “Balsas sesnės ateities. Tume svyruojan- slas buvo pasirodyti jums blogu, 
Pustyliėj ftaul.iančio”, kuriame ’ čiame klausime mes turime bu- idant jus... neįsimylėtumėt kaip 

ti jų lurpininkais-patarėjais. tu- aš... Aš esu neturtingas, kaip 
rime pasistengti draugiškai 
jiems padėti atskirti gerą nuo 
blogo ir patraukti juos savo pu- ’ apsivesti nenorėjau kad kęstu- 
sėn. Į mete sielos kančias, kokių aš

kenčiu. Štai pasiaiškinimus.
i — Tai jus širdyje jaučiate 
mau simpatiją, tik kalbate žiau
riai?

— Taip.
f — Juk tai veidmainystė!

— Gal būt, bet ji nepavojinga. 
Manau, tokia veidmainystė nėra 
nusidėjimas prieš dorą. Juk 
jums butų sunku.

— Vincai, jus mylite mane, 
tik nenorite kad aš jus mylėčiau 
dėlto, kad esate neturtingu?

— Taip.
— Vinciiti, per vėlu, jau per- 

velu!

duodi mun patarimų -kad per 
laikrašti merginų nebaderiuo- 
čiau ko! tas juo negaliu nau
dotis. PhHcku tamstai pačiam 
sunaudot, Nes matau, kad tam
stai pačiam tai yra reikalinga, ir 
sveikas vartok. Turėdamas už
tektinai medžiagos gal neišdrįsi 
kabinėtis prie kitų tamstai ne
patinkamai parašytų straipsne-

S. Pašulnietia.

aš... Aš esu neturtingas, kaip 
ir daugelis vaikinų, kurie nori 
ko-'nors išmokti. Negalėdamas

Y i Pitl
Žodis mano kritikui. | :

į , < f Ik j i H • • i J

Pastaba : — Keista, kad 
musų darugai dėl tokių mažmo
žių tuoj pradeda karščiuotis ir 
šaudo vieni į antrus stiprių žo
džių “ganatom'^ —S.S. |

Kiek laiko atgal, per Jaunuo
menės Skyrių, atsišaukiau į tas

vaikai! dar nepriklauso prie LSS. kuo
pų, kad priklausytų. Mano at- 
Isišaukimo tikslas buvo paragin

ti tas mervginas, kur ’jau yra 
Į plrmeivėmis, bet dar nepriguli 
I prie LSS. kuopų. Maniau, kad 
I atsišaukimas neatneš nieko blo- 
go kaip skaitytojams, taip iri 

i “Jaun. Sk.” bendradarbiams, ir 
I neatsiras žmonių, kur taip ap

kalimos buk mano atsišauki
mas, tai “balsas pustynėj šaii-l 
kiančio”. Bet ne taip buvo, kaip) 
maniau. Štai “Naujienose”, I 
Jaun. .Skr., 128 Špicas jau spėjo j 
apkainuot mano atsišaukimą, iri 
pranešė svietui sekantį rczulta-l 
tą: lai “balsas pustyneje šau-| 
kiančio 
taip.
kaip ir kokiu būdu ir dar per 
taip trumpą laiką špicas suži
nojo tą mano atsišaukimo be- 
vertingumą?

špicas, tikrai negalėdamas ži
not atsišaukimo pasekmių, ge
ros jos ar ne, atnešė ar neatne
šė naudos, bet turi drąsos pra
nešti svietui, kad tai “balsas 
puslynėj šaukiančio”. Taip, i 
Špicas, turi geniališką drąsą.

Kas dėl mano eikvojimų jau-j juo apie mandagumą dar per
lui spėkų — patarčiau špicui 
jerdaug nesiklapatyti. Man bu
tų perdaug ilgu laukti nuo tam
stos patarimų, kokiame reika
le galėčiau eikvoti, kokiame ne, 
nes perdaug retai tepasirodai su 
pa tariniais. Pasakysiu, kad aš, 
matydamas reikalo, kaip ir kur 
galima nešt šiokias tokios nau
dos visuomenei—nesigailiu eik- 
vot savo spėkų. Ir tai neveizint 
to, kad už jas (spėkas) ir niekur 
negaunu mažiausio atlyginimo.

Toliau špicas nurodo, kad su
lyginus skaičiumi vyrus su mo
terimis, moterų Sąjungoj pri
klauso gana daug. Man visgi 
nesinorėtų būt patenkintu šituo 
skaičiumi. Amerikoj randas 
nemažas skaičius moterų. Bet 
sąjungiečių tesiranda visai ma
ža. jfodel mus visų ir,yra prie
dermė kviest jas visokiais bu
dais, ar tai per laikraščiu^ ar 
tai viešuose susirinkimuose, į

Na, argi netiesa?

Gerai, tegul bus ir 
Tik man norėtųsi žinoti:

j Naujienų nr. 128, J. S., patė- 
mijau Špicui, kad vartoti tokius 

j išsireiškimus, kaip “veltui sielo
jiesi”, yra nemandagu. Rodos, 
čia nieko blogo. Bet Špicui bai
siai nepatiko. Jisai “N.” nr. 158, 
štai kaip gražiai kalba: “Bet d. 
Burdingonas turi didelės drąsos. 
Jisai norėjo parodyti, kad jo 
plunksna daug išmananti, nei 
nepasijlįsdamas, kad už išlieto 
rašto kyšo pikti... ”

Na, brangus skaitytojau, teis
kite: Ar yra mandagu primesti 
kyšojimą piktų dantų už pate- 
mijinią, dargi jeigu jis butų ir 
neteisingas? Taip elgtis gali tik 
nemandagus žmogus. Juk ten 
ne krislelio piktumo nebuvo.

Toliaus špicas dar “gražiau” 
kalba: “Ištikrųų, nežinau kuo 
dauginus stebėtis: d. Burdingo-' 
no drąsa, ar jo nesugebėjimu 
suprasti lokių paprastų dalykų”.

Jeigu Špicas ir šilą vadina 
mandagiu išsireiškimu, taį su

Tatai tie musų išvažiavimai, 
turi dvejopą reikšmę: Sustiprin
ti musų sielas ir padidint progre
syviosios jaunuomenės eiles. To
dėl draugės ir draugai, padary-. 
kime tuos išvažiavimus orgahi-Į 
žavimo išvažiavimais. Lai kiek-1 
vienas susipratęs jaunuolis ir 

jaunuolė būna juose agitatorių 
ir organizatorių, stengiasi pa
traukti kuodaugiausia draugų 
savo pusėn. Nepaisykime eina
mosios valandos sunkumo, bet 
dirbkime išsijuosę. Mums reika
linga naujų spėkų, naujų veikė
jų, taigi j ieškokime jų. Dirbki
me tat kiek galime!

— A. Dvylis.

“Neturtingas”
Rami birželio naktis. Oras 

šiltas. Tik retkarčiais pūstelia 
vėsus, malonus vėjalis gaivin
damas žmones, pavargusius nuo 
dienos karščio. Augštai dauso
se šviečia mėnulis ir žėri nesus
kaitoma daugybė žvaigždžių.

Ant upės kranto sėdi vaikinas 
ir mergina. Antroj pusėj upės 
matosi miestas. Judėjimas jame 
jau senai apmiręs, — ilsisi žmo
nės po sunkaus dienos darbo. 
Visur viešpatauja mirtina tyla. 
Tik retkarčiais kur-tai toli toli 
pasigirsta garvežio švilpimas, u- 
žimas ir vėl ramu.

Upe, mažose valtelėse, važi
nėjas poromis jauni vaikinai ir 
merginos. Jie linksmi, pačiame 
gyvenimo pavasary], jaunystės 
žydėjime. Retkarčiais jų garsus

Dar lobaus špicas mąn duoda 
visą eilę pamokinimų. Pamoki
nimai nebūtų visai blogi, tik bė
da, kad vėlokai pasirodė su 
jais. Man panašus veikimo bu
dai, kokius tamsta nnrodei savo 
pamokinime, jau anksčiau da
vėsi suprast ir kiek mano jiegos 
ištesi, pagal jų ir veikiu. Todėl 
atsiprašau, kad iš tamstos už-
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anksti ginčyties. Geisčiau, kad 
skaitanti J. S. jaunuomenė per
skaitytų jo ir mano rašinėlius ir 
nuspręstų, ar aš netiesą rašiau.

Jaun. Skyr. vedėjo klausiu: 
jeigu jis ir šitą špico “kritiką” 
vadina mandagia, tai kas yra ne
mandagumas?

—Burdingonas.
Pastaba. — Skyriaus vedėjas 

visai nemano išduot d. Špicui 
mandagumo diplomą. Bereika- 
lo todėl d. Burdingonas stato 
jam tokį klausimą. Jisai mato 
reikalo pažymėti liktai . tiek, 
jogei pirmoji drg. Burdingo- 
no reulika buvo nevietoje. Pa
sakymas “veltui sielojiesi” ne
gali būt skaitomas nemandagu
mu, o dar mažiau kolione.

Skyriaus vedėjo manymu, dd. 
Špicas ir Burdingonas tikrai 
daugiau pasitarnautų tai “skai
tančiai jaunuomenei” rišihųni 
opiuosius Pilamosios valandos 
ją, būtent — kuris jų “turi” tie
są. — S. S.

Jiedu sėdi ir gėrisi tuo gam
tos gražumu. Retkarčiais pažiū
ri vienas untraipj akis, tarsi ne
surasdamas reikjįamo kalbai siū
lo. Gabaus merginą apsidairo 
pakelia galvą, lyg norėdama sus- 
kaityt, tuos milijonus žėrinčių 
dausose žvaigždžių, ir prabyla:

Kaip čia ramu, kaip gra
žiai mėnulis lyg šypsodamas, 
šviečia! Žiūrėk, kiek žvaigždu
čių atsimuša upėje it veidrody
je! Aš myliu čia,sėdėti.

— Taip čia labai malonu, — 
atsako vaikinas, —- bet deja, 
mažai žmonių tegali tuo gėrėtis.

— Kaip tai? Juk gamta lei-

Vasara
Močiutė 
kamuolį

tverta grože, — kalbėjo mergi
na.

— Tai liesa, gamta leidžia, 
bet kad žmones pasiskirstę į ga
linčius viskuo gėrėtis ir negalin
čius, turtingus ir neturtingus. 
Daugelis vargšų negali išeiti iš 
miesto, nes neturi laiko. Gi mie
ste, kur jie gyvena, nėra kuo gė
rėtis: gatvės pilnos dulkių, neš
varos. Namai jų prasti, gyveni
mas ten nepakenčiamas. Tokie 
žmonės negali gėrėtis gamtos 
grožybėmis. Jiems neleidžia

ma .. .>
— Et, jus vis savo. Visados 

man priešinatės, — liūdnai su
kuždėjo mergina ir nutilo. Kiek 
patylėjus ji pradėjo:

/Vincai, kodėl jus manda
giai kalbate kada šeimyna girdi, 
bet kada mudu vienu du jus pa- 
sidarot žiaurus, visuomet man 
prieštaraujate?

- žiauriu? Kame tas žiauru
mas? -- ūž-.lausė vaikinas.

Taip, Vincai, riesiteisink, 
liūdnai godėsi mergina. — 

Kada tik čia sėdi va, jus liepa ro
dėte nė mažiausio mandagumo.

Vaikinus užsimąstė ir nutarė 
pasakyt viską, kas slepiasi jo sie-

| Mergina apsikabino jį ir prisi
pažino, kad ji jį myli ir^Mrd 
jo žiaurumas ją labai kankino.

Vincas paglostė merginos gal
vą, pabučiavo veidą ir prispau
dė prie krutinės. Galvoj jam su
kosi visokios mintįs. Pagalios jis 
nutarė muštis su gyvenimo ban
gomis ir bandyti kaip nors gy
venti su Ona. >

Nuo to laiko Ona jau neišmė- 
nėjo jam nemandagumą. Jie 
kartu dirbo ir kartu gyveno, ir 
džiaugės gyvenimo smagumais 
ir kartybėmis. O šeimininkai da
žnai kalbėdavo, kad “Vincas per
simainė”, visados linksmas ir 
smagus. *

Dienos, savaitės ir mėnesiai 
bėgo žaibo greitumu. Vincas au- 
tės laimingiausias žmogus pa
saulyj. Kiekvienas Onos pasiel
gimas, kiekvienas jos žingsnis 
jį džiugino. Jis jau nepaisė nie
ko, kad neturtingas, nes Ona my 
Įėjo jį ir visados kalbėdavo, kad 
ji ne turto j ieško, bet mylimo 
žmogaus. Vincui tas labai pati
ko, jis manė, kad juodu perskirs 
tik viena mirtis.

Prisiartino ruduo. Onai reikė
jo išvažiuot pas motiną, kuri gy
veno kelioliką mylių atstu. Onai 
išvažiavus Vincas nuliūdo, bet 
turėdamas viltį, kad vistik jo ne
pamirš, ramindavo save. Išva
žiuodama Ona žadėjo rašyti kas
dien. Bet praėjo vieną, dvi, trįs ir 
keturios dienos, o laiško kaip 
nėr taip nėr. Visokios mintįs 
kankino jį. įvairus klausiniai ki
lo jo galvoj: “Gąl serga? Gal no
ri pagąsdinti mane nerašydama? 
Nejaugi kitą pamylėjo?” Pas
kutine mintis daugiausia jį kan
kino. Jis bandė save įtįkinli, kad 
ji negalės tai padaryti. “Ji myli 
lįk mane vieną” — svajojo jis. 
Pagalios pasiryžo sužinoti kas 
su ja atsitiko.

Dalininkai..
MILDOS TEATRO BENDROVES, 

TEMYKITE!
Susirinkimas DALININKŲ (šėrininky) Mildos Te

atro Bendrovės įvyks Subatoje, Liepos 20, 1918, 6:30 vai. 
vakaro, svetainėje parapijos šv. Jurgio, 32ras PUce, arti 
Auburn Avė., kuriame bus išrinkta valdyba ir aprūpin
ti visi kiti reikalai.

Laiškai su užkvietimu į tą susirinkimą buvo pasių
sti visiems prisirašiusiems atėmimui namo, ir kas tokio 
laiško negavo, tegul tuojaus kreipiasi į mano ofisą tokį 
laišką gauti, nes be to nebus įleisti į svetainę. Todėl 
kiekvienas turi su savim pasiimti laišką, kuris bus prie 
dury atimti delei sužinojimo kurie dalininkai dalyva
vo susirinkime.

Dalininkais bendrovės yra visi tie, kurie užsimokėjo 
pinigais tos bendrovės sutvėrimo lėšas, ir tiktai jie bus 
paduoti ant raporto sekretoriui valstijos Illinois, ir tik
tai jie turės balsą bendrovės reikaluose ir bus renkami j 
valdybą. Tie kurie tokiy lėšy neužsimokėjo negaus bal
so ir šery pakol mokestis neužsimokės.

Mildos Teatras bus atimats iš trusto pabaigoje šio 
mėnesio, ir nuo to laiko visi tie, kurie norės pirkti Še
ras, pakol jy bus, už trusto certifikatus, turės damokėt 
po 10 centy nuo dolerio trusto certifikato, vieton 3' i 
dabar mokamy.

Bendrovės šėros bus išrašytos tuojaus po susirinki
mui ir išduotos dalininkams taip gretiai, kaip greit val
dyba bus valstijos užtvirtinta.

MILDOS TEATRO BENDROVĖ yra jau įvykusi— 

 

garbė už tą priklauso visiems išminjJrrgiems kredito
riams A. Olszewskio turto!

J. J. HERTMANOWICZ, Organizatorius, 
3133 Emerald Avė., Chicago, III.
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Franklin 0. Carter, M. D. 
120 S. State St., 2-ras Augštas 

21 Metai prie State Gatves

Atdara Nedėliotais nuo 10 iki 12 - ■
| Kasdien nuo 9 iki 7

----------  - -r

Vasara jau atėjo, 
gamta papuošė žemės 
žaliuojančiais medžiais ir kve
piančiomis gėlėmis. Saulutė sa
vo šiltais spinduliais maloniai 
glamonėja žemės paviršį. Gyve
nimas visiems pasidarė tokiu 
smagiu,. maloniu — kiekviena 
gyvybė jaučiasi lyg naujai už
gimus, padvigubinta energija 
kovoja už savo būvį

Su nauja vasara visur apsi
reiškė ir naujas judėjimas; vi
si stengiasi pasinaudoti gam
tos grožybėmis. Ant greitųjų 
rengiama, ši važiu viniai, kuriuo
se susirinkus jaunuomenė ir su
augusieji linksmai laiką pralei
džia tyrame laukų ore, kiekvie
nas turi progą pasigėrėti ir pri
duoti naujos energijos savo nu
vargusiai sielai.

Reto, tie išvažiavimai turi dą 
kitas geras puses, kurias mums 
reikėtų išnaudoti. Čia kalbu ąpie 
tas ypatas, kur stovi ant gyveni- 
Įn0 ,kryžkelio* ir kol-kas pepa- 
jiegia pasirinkti teisingą kelią,ibuti lįkslas? 
vedantį prie laimingesnės, švie- Pasakysiu viską. Mano tik-

ti ražus rudens pa vakaris. Sau
lutę gražiai šviečia. Vincas 
sėdę j y traukiny], kurs ūžė pa
kraščiu Sasųųehomos upes tai 
pypdamas tąrp uolų, lai vėl per 
laukus ir pievas, šalimis matosi 
nedidelės. ūkininkų trobos, me-

Tai liesa, Onute, bet iš tu
rėjau tikslą nekalbėti manda
giai...

; - Tikslą?! O koks tame gali

pievos ir mažos giraitės. Reginys 
daugiau liūdnas, negu linksmas, 
bet jam visvien, ir linksmiau
sias, kražiausias reginys jo nepa
trauktų. Jis Žiūri pro langą, bet 
nieko nemato. Marguoja akįse, 
ir nieko dauginus. Jo mintįse vie 
nas ir tas pats, “kas su ją atsiti
ko?” Veltui stengės nukreipti 
mintis, veltui bandė gėrėtis upe, 
jos pakraščiais ir kaimais. Jis 
pradėjo nuobodau t, pykt, kad 
Iraukinys negreit bėga. Paga
lios konduktorius įėjęs į vagoną 
sušuko: “Sekanti stotis G.”

Dabar, Vincui pasidarė kiek 
ramiau. Jis pradėjo mąstyti kaip 
susitiks Oną, jos motiną ir visus 
namiškius, kuriuos dar lik vie
ną kartą matęs. Jam bemąstant 
ĮraukinyS sustojo. Vincas išlipo 
ir pradėjo ?iurėtį į visas puses, 
nors gerai žinojo, kad Onos čia 
nepamatyH, bet vistiek žiurėjo. 
Sienutę# leidosi šalygatviu ton 
pusėn, kur buvo Onos namai.

Eidamas vis žiurėjo kiekvienai 
mergaitei j akis, bet visados ap
sivylė. Dar kelios minutos ir sa
vo nusistebėjimui jis pamatė m- 
ergaitę, kuri jam priminė Oną. 
Šį syk akįs jį neapvylė. Tai buvo 
Ona, ji ėjo su nepažįstamu seny
vu vaikinu. Vincas priėjęs pas
veikino: “Gerą vakaru, Onute.“ 
Bet Ona tik atsigrįžo, rūsčiai pa
sišliejo prie telegrafo stulpo ir 
Toks Onos pasielgimas kaip pei
liu vėrė jb širdį. Jis apsvaigo, pri 
sišliejo .prie tlegrafo stulpo ir 
netardamas nei žodžio stovėjo. 
Ona susigriebė ir pradėjo kalbė
ti mandagiuos klausinėdama ko 
jis atvažiavo. Jis paprašė, kad 
nuvestų Į)as jos tėvus. Nors Ona 
ir jos vaikinas apipylė Vincą vi
sokiais klausimais, bet jis tylėjo, 
iki atėjo pas Onos tėvus.

Onos motina buvo gera mote
lis, ji žinodama l ame dalykas, 
bandė raminti nubudusį vaiki
ną. Ona irgi bandė kalbinti. Iš 
pirmo Ona pradėjo išmėtinėti 
Vincui, kad jis labai negeras, 
kad nemandagus ir pagalios ta
rė: “Vincai, tu geras, mandagus 
ir aš tave myliu, bet tu neturtin
gas”... Vincas atsisveikino, ir 
išėjo. 

’ *
Šaltos ir nuobodžios žiemos die 

uos slinko pamažu. Vincas neži
nojo ar gyvena ar numiręs. Jis 
darydavo tik tą, ką jam namiš
kam poliepdavo. Namiškiai su
žinoję viską, iš pradžios juokės 
iš jo, bet vėliaus pamalę, kad jis 
nejuokais lindi, pradėjo gailėtis 
jo ir raminti kaip galima. Jis 
labai mažai kalbėjo. Visas jo 
nusiraminimas tai skaitime. 
Skaitydavo dienomis ir nakti
niu. >

Alėjų pavasaris. Viskas atgijo 
ipo sunkios, rūsčios žiemos. Me

džiai pradėjo rėdyties žaliais la
pais. Upės pakraščiuose vėl pa
sidarė taip gražu, malonu, bet 
Vincas ten nesėdėdavo, nes ka
da tik nueidavo ton vieton, kur 
pirmiaus linksmai laiką praleis
davo, visuomet jam skaudėdavo 
širdį; visuomet ašaros riedėda
vo per jo veidą. Jam vis prisi
mena “neturtingas”.

Kiek tai yra lokių nelaimin
gų žmonių, kaip aš, kuriems už
drausta jnylėti vien tik dėlto, kad 
neturtingas! Mąstydavo Vincas. 
O visgi jie žmonės t mintįs sie
lą, širdį taip, kaip visi.

Pagalios'jis apleido tą miestą. 
Prabėgo vieni metai, antri ir tre
ti, o jis negrįžo ir negrįžo, tik 
po kiek metų atėjo laiškas su se
kančiais žadžiais:

“Petrapilis, Rusuose.”
“Manos nevargina žodis ‘ne

turtingas’. čia visi lygus. Viskas 
gerai. Onos gal jau nematysiu. 
Pasakykite jai. — Vincas”.

— Burdingonas.

Į JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

• 29 S. La Sabe St.
Telephone Central 6399

Vakarais!
2911 W. 22nd Sh-ret.

Telephone Rockwell 699*
--------------- J

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAM 
G. M. ChernaucKO barŽe.



N A U J I £ N O 8, Chicago, ilk

hicago ir Apieiinke
NAUJAS SKANDALAS.

Majoras Thompson norįs 
gelbėt gaso kompaniją.

Ir vėl naujas skandalas. Adv. 
Kicbbergas ir jo pagelbininkai, 
kur veda miesto bylą prieš gaso 
kompaniją, rengiasi rezignuot. 
Miesto valdžia neišmoka jiems 
priklausančių algų. Pav., adv. 
Richbergas negauna algos jau 
nuo kovo mėn. Kilų jo pagelbi- 
ninkų algos! užvilkta net už sep
tynis mėnesius.

Adv. Richberg ir jo pagelbi
ninkai dabar pastatė griežtą rei
kalavimą: išmokėti algas arba 
jie atsisakys nuo vedimo bylos.

Už naująjį skandalą daugiau
sia kaltės metama ant majoro 
Thompsono, miesto korpora
cijos advokato Ettelson’o ir mies 
to iždininko Pike’o. Jie įtariami 
sumoksiu prieš adv. Ricbbergą 
tikslu pašalinti jį nuo vedimo

kalų komisija žąda kreipties į 
majorą Thompsoną, idant jis 
palieptų miesto iždininkui įšmo- 

ėt adv. Richbergui ir jų pagel- 
ūninkams užvilktąsias algas- 

Priešingamc atsitikime komisi
jos nariai žada rezignuoti.
Susipešė.

“Naujienos” agituoja ir gina 
lieluyių daębipinkų reikalus, tad 
draugų pareiga yra daryti visa, 
kad musų dicųraštis netik išlai
kytų senąsias savo pozicijas, bet 
ir naujų užimtų; kad jis netik 
pasekmipgai galėtų kovoti su 
musų idėos priešais, o ir perga
lėtų juos. Taigi draugų pareiga 
prisidėti prie to darbo, šį 
syk — atsilankant į metinį Nau
jienų pikniką.

neklystu, ji ir susirinkimo nėra 
laikius... “Naujienų” skaityto 

jams žinotina.

Vakarykščiame civil Service 
komisijos posėdyj, kur dabar ei
na tardymas suspenduotojo ant
ro policijos superintendento, 
Funkhouserio, kilo aštrių susi
kirtimų. Mat kaltinamojo advo- 

, katai pareikalavo, kad tardymas 
butų atiduota t.v. board of pub- 
lic efficiency, kadangi civil Ser
vice komisija pasirodo esanti pe
rdaug šališka.

Reikalavimas tečiaus tapo at
mestas. Po to sekė aštrus susi
kirtimas tarpe kaltintojų advo
kato ir civil service narių iš vie
nos pusės ir Funkhouserio advo
katų —- kitos. Keli civil service 
komisijos nariai dargi taip įsi
žeidė. kad nuleido posėdį.

Išgano daug žuvių.

Patirta, l ad. pastaruoju laiku 
Michigan ežere išgaišo nepapra
stai daug žuvių. Tuksiančiai nu
gaišusių žilviu yra išplauta kran 
tau visu paežerių. Sveikatos de
partamentas dabar pradėjo ty
rinėjimų. Vaikšto gandai, kad 
tai esą blogos valios asmenų 

darbas.

Grasina streiku.
270 patarnautojų valstijos be- 

protnamyj, Dunninge, pareika
lavo didesnių algų. Priešingame 
atsitikime patarnautojai grasina 
streiku.

LDLD. 38 kuopa taipgi apsnū
dus. Nežinia nei ką reikėtų kal
tint: raštininką ar pačius narius. 
Paskutiniame kuopos susirinki
me buvo tarta laikyt kuopos, su
sirinkimus vieną kartą mėne
syj _ būtinai. Bet, ačiū dievams, 
jau antras mėnuo, o apie susi
rinkimą nei negirdėt. Kartą pa
klausiau kuopos raštininko, ko
dėl nešaukia susirinkimo, tai 

gavau atsakymą, kad, “nieko 
svarbaus”...

Turiu betgi vilties, kad kuo
pai bus lemta atbusti. Rugpjū
čio 4 dieną bus jos išvažiavimas, 
kuriame tikimės gaut daugiau 
naujų narių ir pradėt veikimą 
padvigubinta energija.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klųusinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
nj^meriais. Todęl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, Čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut'nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais, štai 
jos:

nų” ofise. Chicago j 
nas galima gauti per pačtą tą 
pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį j pins tiesiog 
į namus. r

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisą 1840 $o. Hal
sted st., Chicago, III.

N-nų cirkui, užžiurėtojas.

Natijie-

7

savo akis

Neužsitikėklt savo regSjuno pi r 
majam by kokiam neprityrusiam 
apUekoriui ^luksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo 

Aš turtu 15 metu patyrimą it 
galiu IŠtyrf jąs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą stlie 
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reiks b n 
gi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1991 So. Ashland Ava. Chicar <
Kampas. 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek'* 
Tėmykite j mano parašą 

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

Savo pasiaiškinime adv. Rich- 
bergas tarp kita užreiškė:

“Jeigu miesto administracija 
atsisakys išmokėti jau užvilktus 
pinigus ir neduos užtikrinimo, 

ad ateityj musų algos bus iš
mokama reguliariai, ji turės pa
siimt ant saVes ir atsakomybę 
už bylos sutrukdymą -— sužiniai 
marinant badu mus, advokatus.

“Toks administracijos žygis, 
suprantama, yra gera parama ga 
so kompanijai ir išdavystė link 
gaso vartotojų. Reikia labai pa
abejoti ar miesto administraci
jos nariai drįstų suteikti tokią 
pagalbą gaso kompanijai, jeigu 
jų žygis nebūtų užginamas pa
čiu miesto gaspadoriu, majoru 
Ihompsonu,”

Miesto tarybos t.v. gaso rei-

PRANEŠIMAS 
I LIBERTY BONDSU 
I LOCNININKAMS

Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų 
skyrių, kuriame kiekvie
nas gali pirkti arba par
duoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasi
skolinti ant jų pinigų. 
Jeigu kam priseina par
duoti savo Liberty Bon
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:

John I. Bigdziunas 
2331 So. Oakley Avenue 
kampas 23 Place, Chicago, III.
Privažiuoti galima 18 to«, It-ros. 
i5rn A'*” nr^a Btue Island Are. s itv«* 
kariai*. Valandos kasdien nuo 8:30 ry- 
te 8:39 vakare. 8err<to>fl ir p/tny- 
riuni nuo 8:30 ryte iki 6 vakar-'. ]U«- 
de'iom nuo 9 ryte iki 12 po pietų.

g\v. Plechanovo atminčiai.

Šiandie, liepos 13 d., 8 vai. va
kare, bus didelis mitingas Rowen 
Hali,' liuli House (kertė Polk 
ir Halsted sts.), pašvęstas nese
nai mirusiojo G. V. Plechanovo 
atminčiai. Kalbės geriausi kal
bėtojai įvairiose kalbose: P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
ir Mark Khinoy — rusiškai, K. 
Marmor, “Die Welt” redakto
rius, —i žydiškai, Holand, Cook 
county S. P. pildomojo komite
to narys — angliškai, ir kt. J- 
žanga 15 centų.

Rus ir koncertas, kuriame 
dalyvaus puikus didelis orkes
tras, žymi pianiste p. Miednikov- 
ska ir dainininkė p. Zlotkovska- 
ja-

. “Naujieną” skaitytoiįai žino, 
kad Georgi Valentinovič Pleclui- 
nov buvo vienas pačių didžiau
siųjų socializmo mokslininki 
visame • pasaulyje, tiesioginis 
Markso ir Engelso mokinys ir 
garsus rašytojas, kurio veikalai 
yra išversti į visas Europos kal
bas. Kiekvieno protaujančio 
darbininko pareiga yra atiduoti 
paskutinį pagerbimą tani did
žiam darbininkų klesos kovoto
jui ir arčiau susipažinti su jo 
darbais ir gyveniniu.

Rusų SociaLDemokratų 
Kliubo Komitetas.

žmogžudybė.

Name 709 W. Congrcss gatvėj 
užvakar rasta staiga pasimirusi 
tūlą Lotus Bušeli. Koronierių 

tyrinėjimas betgi parodė, kad 
Bušeli yra nužudytas. Sąryšyj su 
tuo dabar areštuota nužudytojo 
brolis William, kuris taipjau 

gyveno tame pačiame name.

Rado užkastą dinamitą.

Kaž-kas vakar policijai prane
šė telefonu, kad Jefferson miš
ke, netoli upės yra užkasta daug 
dinamito. Tuoj buvo pasiųsta 
keli detektivai, kurie rado astuo
nias lazdutes dinamito. Policija 
įieško dinamito savininką.

NEPAKLAUSĖ “TEISINGAI 
APSIVESTI” —

Turės užsi mokėt 11 tūkstančiu 
dolerių.

Prisaikintieji teisėjai vakar 
rado esant kaltu poną Henry 
Weberį, turtingą Rogers Parko 
verteivą, ir priteisė jo moterei 
Katherinai 11 tūkstančių dol. a- 
limonijos. Katherina patraukė 
savo prisiekę tieson už tai, kad 
jis, nelegaliai su ja apsivedęs 
(pora savaičių po persiskyrimo 
su savo pirmąja prisieka), atsir 
sakė “teisingai apsivesti”—ant-j 
ru kartu.

Visi į Naujienų pikniką!

Ryto įvyks Naujienų piknikas 
gražiame G. Černausko darže, 
Lyons, III. Kiekvieno musų dali
ninko, skaitytojo ir prietelio pa
reiga yra — dalyvauti šiame 
“Naujienų” piknike ir tuo prisi
dėt prie parėmimo vienintelio 
lietuvių darbininkų dienraščio.

Brangi koja.

Kiek jus manote, p-lė Barba
ra Von Acsli, 2837 Florence gat., 
galės gaut už savo koją? Užva
kar jon įkando pono Carl Vilto, 
panelės Barbaros kaimyno, šu
niukas. Panelė reikalauja 5,000 
dol. už “demečių”.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Irene Schaffer, 12 metų amžiaus 
norėjo nustebinti savo tėvus — 
pabėgo. Policija betgi ją pagavo 
ir sugražino tėvams.

WEST PULLMAN

Metropolitan State Bank
801-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Šis ir tas.

kaipir apmirus. Nieko joje ne
veikiama. O belo, visa čia yra

' 'ciiiiHvlf grynyl Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
“<»* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
P:«tluk:lc savo taupomuosius pinigus į Šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur \ ra gvarauluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
'.mnkčti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis inokąraa už padėtuo pinigus.
8k<»liii:une pinigus ant pi r pi o mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
\idarn Ularninkais, Ketvertais ir Sukatomis iki 9 valandai vakare- 
l’iincdrliais, Sercdoinis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
JULIUS C. BRENZA, Kasierlus
VINCAS BIGĘLIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
ST. SZYMKJEWICZ
ANT. ENZBJGIEL 
JULIUI p. tyjlENZĄ.

JONAS
JONAS

BRENZA, Pirmininkus
KROTKAS, Vice-Pirm.

JONAS 
JONAS 
ANTANAS Q 
KAZ. MATUttS

BRENZA 
KHOTKAS 
\S BROZIS 

I7T.TS

kąlaį. 'I'ięsa, randasi vienas ki
tas laisvesnių pažvalgų žmogus, 
bet jų veikimas menkas.

* * *
Apie trejetas mėnesių atgal 

čia susitvėrė lietuvių laisvama
nių kuopa. 'Bet iki šiol nieko 
negirdėt apie jos veikimą. Jei

Dr. K. Dringelis
PENTISTA8

i 3201 S. Halsted §t. i
IPhono Drover 5053 11II

LSS. 235tos kuopos susirinki
mas tai ir neįvyko. Tai negera, 
kad draugai užmiršta savo tie
sioginius reikalus..

Teisingai Proletaras pastebė
jo, kad musų draugai užmiršta 

tiesioginius, savo uždavinius. 
Prie to reikėtų dar pridėt ne
bent liek: draugai, bukite tikri, 
juodieji gaivalai tikrai neateis 
mums į talką!

Kaltint čia reikia ir pačią val
dybą. Pa v., pereitą kartą į susi
rinkimą buvo atėję pusė kuopos 
narių, bet valdybai mat sunku 
buvo palaukti...

Šiomis dienomis musų kolo
niją apleido du veiklus darbi
ninkai, dd. J. Bimba ir J. Gend- 
vilas. Išvažiavo į Ručine, Wis. 
Geriausio jiems pasisekimo nau
joj gyvenimo vietoj.

— Klo—nas.

ant

Streikas dar tęsiasi.

CHICAGO. — Streikas Stcin, 
Spįtssberger, Eriiian Go., tebe
sitęsia. Firma bandė sugražinti 
atgal į darba, bet tas nedavė jo
kių pasekmių. DdHMninkai rei
kalauja pripažinimo unijos, pe- 

■ ėlimo mokestieš 20 nuoš. ir 
minimum algos dėl visų darbi
ninkų.

I Darbininkai tikisi, kad bus 
pripažinta unija ič streikas bus 
pilnai laimėtas. —Koresp.

GYDUOLĖ, KURI RANDA 
GATAVĄ PAGEIDAVIMĄ.

j Reikale vidujinių švarumų, 
mes esame nepataisomi, neat
sargus. Mes žinome, kad šisai 
neatsargumas gali pagimdyti į- 
vairias ligas, — vienok viskas 
veltui.

| Trinerio 
Į taus Vyno 
tarnautoju

I lės, todėl randa gatavą pągeida- 
Ivimą.

Jisai išvalo pilvą ir vidurius, 
prašalina užkietėjimą, apsvaigi
mą, galvos skaudėjimą, nerviš
kumą, sugrąžiną sveikatą ir pa
taiso virškinimo systemą.

{ 'Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras nėra tai gėrintis. Jisai yra 
vaistu, kuris imamas pagal pa
aiškinimus, 1—2 šaukštukus 
prieš kiekvieną valgį, 3 kaimus 
į dieną. Teises prieš .liktorius ir 
ąlkoholiškus bitęrius, galinčius 
apsvaiginti, negali būti pritaiko
mos prie šios gyduolės, ir pagal 
nusprendimą Solicitor of the 
Post Office Department, Wa- 
shington, D. C., rugsėjo ųiėne- 
syj, 1917 meluose, “apgarsini
mai Trinerio AmerŲtųniško 
Kartaus Vyno Elixipo, arba jieš- 
kojimai užsakymų šio Departa
mento yra laikomi kaipo gali
mais siuntimui per krasą”. Kai
na $1.10, aptiekose, 
Linimentas reumatizmui, neura
lgijai, strėnų gėlimui, išsisuki
mams, tinimui: aptiekose 35c ir 
05c., per krasą 45 ir 75 centai.

Amerikoniškas kar- 
Elixiras, būdamas 
pataisyme šios kal-

Trinerio

nufaeturing Cliemist, 1343
Ashland avė., Chicago,, 111.

(Apgarsinimas).

Vidurmiestyj.
- X <

State ir Madison, šiaurvakari
nis kampas (prie Boston štoro).

State ir Van Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevatorioriaus sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis 
kaĮųpas..

Harrison ir Wabash avė., šia
urvakarinis kampas.

Harrison ir State Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Van Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avenue ir Van Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir Šiaur-rytinio 
kampų.

| Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam- 
py-

Jackson blvd. ir Halsted st., 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir W. 12 st., ant šiau
rvakarinio kampo ( prie 12 st 
Štoro).

Naujienų distrikte. \
Halsted ir Maxwell Sts., piet

rytinis kampas.
Halsted ir W. 14th st., ant 

šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, storo).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio ir šiaur-rytinio kam
pų.

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halsted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio 
kampų.

Bridgeporto distrikte.

Halsted ir Archer avė., šiaur
vakarinis ir piet-vakarinis kam
pas.

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų.
Pas J. B. Aglinską, 3346 So. 

Halsted st. (Naujienų stotis).

Atlantic City distrikte.

Ant Wentworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry- 
tipio ir piet-vakarinio kampų.

Towų of Lake distrikte.

Prie W. 47 st., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentą A. Bartęšių, 4601 So. 
Hcnhltage avė. IJohn Karnels- 
kio kriaučšapėj).

West Side distrikte.

Ant kampų W. 22 st. ir Lea-' 
vitt st. Pas agentą A. Ąmbro- 
zaviČią, 2337 So. Leavitt Street 
(Shoe Repairing Shop). Ir kam-! 
pas Blųe Island ir Wcstern 
prie Macormicko dirbtuvės

Bridgeporto distrikte 
Damijonnltis, 901 W. 33rd $tr. 
Mnrčiukaitis, Šlbre, 3500 Emefnld av. 
Sanow.tfd, 3222 S. Aitburn Hve. 
Guzevlčla, 704 W. 85th St, barbcrnčj, 
Staniu Ii s,'3220 S*. \Vallace St. 
Vladis BuČcrnčjc. 2801 S. Union avė, 

prie 28 gatvės.
Distrikte stotyj pas J. B. Aglinską, 

3346 S. Halsted St., galima užsipre
numeruoti Naujienas ant ilgiau ir 
gaut pavieniais numeriais. Taipgi 
musų agentas .L B. Aglinskas norin
tiems pristato Naujienas j namus, 
kaip nuo Morgan St. iki Wallace st. 
ir nuo 27 iki 37 lame plotyj.

North Sidės distrikte.
.1. Sirupas, barbernėje, 1656 \Vahan- 

sia Avė.
Wilherty Stregc, (išnešiotojas), 2018 

Greenwich SI.,.
Taipgi ant nekuriu gatvių kampų.

Brihton Parko distrikte 
Sinitho barbernėj. 3813 S. Kedzic av. 
J. Mankevičia, 3818 S. Atbany avė., 

(jų vaikai išnešioja i namus)
A. žitirauskas (bučernėje), 4053 So. 
,Maplcwood avė.
J. Znbris, 3948 S. Roekvvell st., išne

šioja po stubas.
Diktavieia, 4447 S. Washtenew avė , 

išnešioja po namus,
Atlantic City distrikte.

A. Janausko barbernčj, 4563 Soulh 
Wentworth avė.

.1. I.egeiko grosernėje, 6002 S. State s. 
A Kasinski, buČernėj, 6104 S. State s 
V. Saudargas, 5418 S. Princeton avė., 

išnešioja po stubas.
Vasilkaus grosernčj, 5911 S. Stale St.

Englewood distrikte.
M. Dūda, 8143 Vincennes avė , išne

šioja po stubas.
Town of Lake distrikte

John Karnelski (kriaučių šapėj) — 
4601 S. Hermitage avė. ir W 46 st. 
yra Naujienų stotis.
Musų agentas A. Bartašius prista

to Naujienas į stubas, kaip nuo W. 
43-čios iki W. 48-tos ir nuo Ashland 
avė., iki Vancester avė. Kitur mes 
siuntinėjamo pačtu.

West Side distrikte.
A. AnibrozcviČius (sjmė shop), taipgi 

jis išnešioja po stubas visur.
Cicero distrikte

J. Matulis (Bartkaus kriaučšapėj), 
yra Naujienų stotis ir Liet. Koope- 
raci još bučernčjigalima gaut pavie
nių numerių.
Visi lietuviai, gyvenantis virŠmi- 

nėtuose distriktuose malonėkite gaut 
Naujienas iš paminėtų vietų.

Nauja “Naujieną” stotis vidur- 
miestyj

Ant pietrytinio kampo kertčs Clark 
ir Madison gatvių — galima gauti 
Naujienas kasdien.P. F. Grybas, 

“N-nų” Cirkuliac. Užžiurėtojas

Tcl. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Ava. 
Roseland, TU.

Vyrišką Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkolai, nuo 17.50 ik* 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotat, vertės nu6 $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. 111

Žemaites Raštai

Karts Metu

Side distrikte

avė.

Milwaukee ir Robey, ant šia
ur-rytinio ir piet-vakarinio kam-! 
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir Mihvaukee avė., 
ant piet-rytinio kampo. ,

Milwaųkee ir Paulina st., ant •v 
šiaur-vakarinio kampo.

Tie, kių* norėtų gauti Naujie- 
nas į namus kasdieną, malonė’Į 
dte užsiprenumeruoti “Naujio

Milwaukee ir Robey, ant

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
O t D - ‘1 T ’ ’ 1 ' ",

iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

LSHISo. I|alsle(J>SU 
Chicago.

Skaiivjdh* ir Platinkite 
NAUJIENAS

4649 S. Ashlind

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamlvuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada prs 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
Ibalrnonieter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.
10 iki 11 dieng 
Av. karo p. 47 *t 
Yards 4817

DL G. NLGLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3!49 S. Morgan St,. kertė 32 «t.
Chicago, 11L 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, V\ ri.Šku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:31) vak. Nedėto
mis vakarais ofisas už lar? tas.

Telephone Ynrds 637

Tclephcac YitnF 5032

3109 S. Morgan st. Chicago j

VALANDOS fNtio 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai žhtfmti* per 1C me
tų kaipo pntyr^ gydytojai, chirurgą* 
ir akužęria. t •
, Gydo aitrias ir chroniškas l>Ens, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ruy it kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 18th 
St. netoli Fūk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 f»ietų. ir 
6—8 vakarais. Telephone Caaal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. HahtJd Street 

“ * 3—» ryto, tiktai.

R>ezid. 933 S. Ashland iBlvd. Chicagt 
Tolophono Raymarket 1S44

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką.
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chiragt
, Talephono Drev.r 9*93 

VALANDOS t 10—11 ryto; S—0 pop^otų

..a... fe -1. .. ......... .. .. ..... .........- Z

JF...... . ............ . ....... 1 ........

S r. Leo Awotin
Gydytojas, ChirSf^rs, Akušeris 
1920 So. Halstad "Stn Chicago. 
Kolba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tcl. Canal 4367.

..................... ........ .. ...........................

-  --- --- - . ................
Td-Yard* 3654. AKUŠEKKA 

iMrs.A. VIOIKAS' 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- j 
vusi J'enpsyIvanljos i
hospitalčae ir Phila-j 
dėlphijoj. 1'anekrnin. į
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
Irtma ir 'orerginoma. 
SUS So. Halsted Str. 

Į N(Ant antrą tūbą) 
• Chicrgo.

uo 6 iki 9 ryte, Ir 7 iki vėlo vak. Į

fe

,j- -1 '1 --i ~ ~ --
• •"*-—-rui? T"*"——‘'r.-'-*
XjWtWliMHilT>»tJi*. 2*t“'F-'-*. :m;4>4UX1>w«

I
 Telephone Ynrds 5831.

0 r. P.G. Wiegw 
Friėmiinp valandos nuo 8 iki 12 
Iš fyVo Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 80/ Halsted SL, CJiicago.*
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Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
lingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai.iš-' 
vakaro, ne vėlinu kaip iki 8 
I’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

I.SJL, Ikp. ir LSS. 4 kp. bendra* 
vinimos susirinkimas įvyks nedė- 
i, liepos t-l <1. 9:30 vai. ryto, Ali

os svet., 3001 So. Halsted St. Pre- 
gentu bus <1. J. Shimbclisk Aiškins 
>ie socializmo principus. Draugai 

draugės, ihalonėkile atsilankyti
—J. J. Jonuševičiuak U.

Kcnosha, Wis. — LSS. IX-to Rajo- 
> konferencija įvyks liepos 14 d. 
cialistų svetainėje. 321 Prniric av., 
nmas Sheridan Rd. Konferencija 
asidės 10 vai. išryto. Po konfe- 
nci.jos, 6 vai. vak. bus vakaras su

įvairiu programų. Tarp kitko jame 
dalyvaus ir LSS. 58tos kuopos Aido 
< Imrųs. l odei bus gera proga ir pa- 
L'dintems atsilankyti .—K. Paukšti*.

t Pullman, III. — Liet. Tėv. 
)r-stės No. 2 mėnesinis susi-

3 v.il. po pietų, P. Kareckio svet. 
7.'i8 \V. 123 si. Draugai malonėkite 
susirinkti paskirtų laiku. Norintįs 
prisirašyti prie Draugystės taipgi

- Valdybų.

I pusmetinis susirinkimas įvyks nc- 
dėlioj, liepos I I d.. 12 vai. po pietų, 
Dovis Sipiarv parko svetainėj kertė 
15 ir l’auiimr si. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti į š| susirinkimą, 
ras turini svarbių dalykų apart. Al- 
siveskite ir naujų narių.

— Rašt. J. R.

liA. 1 apskričio mišraus choro 
raliska repeticija įvyks subato- 
epos 13 d., 7:311 vai. vakare, M.

Mildažio sv L. 2212 \V. 23rd 1’1. Vi 
sos dainininkės ir dainininkai būti 
nui turite alvvkti rcpeticijon. nes se 
l'i.iną ncdclių turėsime dainuoti Nau 
iii-nu B< piknike J. C.hcr
natnko darže, ^^rg. J. Urbonas

Northsidės Liet. Laisvamanių Fe- 
(!eųa< i.i<»s l-mos kuopos susirinki
mus įvyks subaloj, liepos 13 d., 3 v. 
no pietų. Kardo ofice, 1443 N. Pau
lina si. šis susirinkimas yra pir
mutinis ir turime daug svarbių rei
kalų. lodei visi būtinai privalo su
sirinkti. —Seki. A. Rypkevičia.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyk* 
tlėlioi. liepos 11 d.. 1:30 vai. po 
du. Mark \Vhite Sųuare Club 
om svetainėj (ant viršaus) kaip 

—M. T.aini.

LDLD. 15 kuopa laikys savo susi 
rinkimą subaloj, I ienos 13. 7:30 v.v 
Meldažio svetainėj. 2212 \V. 23rd 1’1 
Visi ūmiai ir narės malonėkite at- 
vvkti. —Valdyba.

I SS. 158 kuopos pusmetinis susi
rinkimas bus subatoje, liepos 13 d., 
“ vai. vok (iaubaus bute, 1257 So. 
Crnsvford avc. Draugai ir draugės, 
bukite laiku, nes turime labai daug 
reikalų. Org. S. J. Tverijonas.

LMl’S. 25 ir 9 kp. ir Ateities Žie- 
<;.> išvažiavimus i VVashington par- 

ą birželio 30 dieną neįvyko dėlei 
lietaus. Jvvks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliau^. Prašome vietos draugijų 
nerengti lą dieną panašios pramo
tos. —Komitetas.

RAGINE. Wis..— TMD. 121 
kuopa n ngia piknikų liepos Ii 
d. Mi(i\vay Parke. Yra nusamdy
tas exlra karas,. Kurie norite 
linksmai keliauti, ateikite 11 vai. 
j-yto prie gatvekarių stoties — 
Main st. Karas taipgi sustos ir 
lies Albert si. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Komitetas.

Draugystės l.ietuvos Mylėtojų pu
smetinis susirinkimas įvyks subato- 
i liepos 13 <1., 7:30 vai. vakare, K. 
t .ilinsko svet., 3338 So. Auburn av. 
<‘.urbus nariai, turime daug svar
biu reikalų aptarti ir bus išduota 
pusmetinė atskaita, dėlto kiekvienas 
privalo atsilankyti. —P. Orlowskis.

LMPSA. 29 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoi, liepos 17 
d 7:30 vai. vakare, Northsidės Liet. 
Draugijų Sąryšio svelainči. 1822 Wa- 
lumsia* avė. — Draugės kviečiamos 
alsilankvli ir atsivesti savo drauges 
prirašyti. —Valdyba.

Cicero LDLD. 92 ko. mėnesini* *u- 
. iiikinrits įvyks nedvlioj, liepos 14

III vai. r\ lo. M. Jankaičio svet., 
137 W. 14th si. Visi nariai kvie- 
ami dalvvaut?. —Sekr. V. Shileika.

1 ietuvių Lr’svės Kliubo piknikas 
I us nedčHoį liepos 21 d., Leafy Gro- 
'•>• darže, \Villow Springs, III. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas

Smulkus Skelbimai)
Smulkiem* pasiskelbi mama kalno* »• 

1 colfa, *yk|, M centų: dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, ui kiek
vienų kartų coli* vietos 29 centai.

Skelbimų akuti* tai geriauida 
priemonė tiek bianio tiek dar
bo žmonėm* įvairiai* tavo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien, skaito 
tūkstantiai žmonių. Ji* turi 
visokiausių reikalų. Ji* Įieš
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir k* turi
te jiem* pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarin, arba patsai 
turi kambarių kitiem* išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šito** Nau
jienų skiltyse, o pamatysit*, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsit* ®r*i- 
čiausiu pasekmių

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

ASMENŲ JIEAKOJ1MA1

‘A.IIEŠKAU MARES JAUŠČIĘNES— 
savo pačios, j|<> tėvais .Marcilioniu- 
iės, 24 metų amžinus. Prasišalino 

8 d. liepos, išsinešė sūnų Jonuką, 
l'i mėnesių. Marė buvo apsisiau
tus juodu siutu su baltu kalnierium. 
Ii turi apie 5 pėdas augščio, sveria 
135 svarus. Balto budo burna tru
putį lašuota, bukos riestos nosies. 
Jeigu nenori didelio trobelio, grišk 
greitai. Vyras nenori nieko iš ta
vęs, lik divorso ir žinot savo sūnų. 
Bus abiem geriau. Jeigu greit negrįši, 
busiu priverstas toliai 'jieškot, Ilki 
busi surasta nežiūrint kiek tatai 
man kaštuotų. Aš su tavim gyvent 
nenoriu, tik noriu, kad tu prie ma
nęs neprigulėtum, o aš prie tavęs. 
Kas pirmas praneš jos adresą, gaus 
$25. M. Jauščius,
3521 So. Union avė., Chicago III.

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo į barbernę vaka

rais subatomis ir nedėliomis kaipo 
mokinys. Kreipkitės per laišką.

Peter Masub's.
3216 Emerald avė., Chicago III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA beisterių, fellerių guzikų 

(siuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Pcrcival B. Palmcr Co., 
307 W. Adams st., Chicago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų.

Pcoples* Junk Shop
622 W. — 63 st., Chicago

REIKALAUJU moteries arba mer
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas,
1627 N. Artesian avė., Chicago

REIKIA prityrusio blaivaus por
terio. Turi mokėti skaityti ir ra.vy- 
ti; $15 j savaitę su kambariu.

EIlis Liųuor Co. , 
5728 So. State si., Chicago, III.

KEIKIA anglių metėjo, $50 j mė
nesi, kambarys ir valgis.
Chicago Beacti . Hotel, 51 and Gur
neli avės.

REIKIA mėsos pjaustytojo- dirbti 
i bučeruę Kewanee, III. Turi kal
bėti lenkiškai ir lietuviškai.

John Corey.
726 N. \Valnut St., Kewanee, III.

PARDAVIMUI

BUCHERIŲ ATIDAI!
PARSIDl’ODA visi bučernės rn-, 

kandai, kaip tai tiarai skolos, len
tynos, i c cho x. Taipgi automobilius 
“Abbot Delroit” — geras trokus, tin
kamas dėl bučernės. Parsiduos la
bai pigiai. Išpardavimas bus liepos 
July 16 dieną. 3212 So. Wallace St.

PARSIDUODA arba randavojasi 
kriaučių šapo, 10 mašinų, su prietai
sais ant klokų, dresių ar kotų, arba 
pafjieškan partnerio su mažais pini
gais.

J. Antonowich,
1719 Eilėn st., kampas Mihvaukee a v.

PARSIDl’ODA ingiai cigarų, ciga- 
retų ir kendžių krautuvė, tatposgi 
šluba ir garažius. Parsiduoda vis
kas kartu arba skyrium. Būtinai tu
riu parduot, nes pati randasi ligon- 

1 Kreipkitės po No. 3238 So. 
Halsted St., Chicago.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, player piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avc., 1-mas augštas.

AUTOMOBILIAI

Pardavimui arba išsiinainymui ge
rai apsimokantis 60 automobilių ga- 

. rage su paskutinės dienos mašinsa- 
šape, pigi renda ir ilga sutartis, ši 

’ yra gera proga padaryti gerus pini- 
į gus. i
| CHICAGO AUTO SERVICE

5339 4o S. Ashland avė., Chicago

REIKALINGA ant burdo ženotu 
pora arba ir merginos. Taigi kam 
nusibodo prie gaspadinių gyventi, 
ateikite pas mus ir bukite ant savęs 
gaspadoriai ir gaspadinės. Meldžiu 
atsišaukti liktai po šešių vakare. 
\V. Tai vidavičius, 1123 S. Clinton 
St. 4 floor front, Chicago, III.

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka
re. Norinti pirkti atsišaukite į 

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

RANDAI
NAMAI-ŽEMft

MOKYKLOS DRAUGIJOS

ANT RENDOS 6 kambariai su va
lia ir tualetu, mūriniame name, iš 
fronto, M 12.00.
2631 S. Halsted St., » Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service)

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais: > -■

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba .

105-107 SO. JEFFERSON ST. 
------ 0------

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 
rųsies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, j ukius, į Šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

I’osel.ind Roseland ir Ken*ing- 
‘ n.» Draugijų Sąryšio palaikančio 
“\nšr.'i’’, piknikas įvyks liepos 21 d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
: ’ <>. Vietinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengt lą die- 
j >. o remi visiems šį pikniką, nes 
j tJ^ia ._mio jo eis, kaip ir visados, 
/:išvir*>s reikalams. —Komitetas.

epasižadėkite kitur, Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

REIKALINGA stiprių yyrų prie 
švaraus šapos darbo. Gera okes-

9(10 V/. 181h si. Chicago

AMERIKOS LFETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pielų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted SI.. Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JO8 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansla avė.

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

I„ Aiitonavlčia, nutarimų rašt., 
1713 Ruble St.

Kostantas Vaitkus turtų.raštininkas,
Kazimieras

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

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St.

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

“Aušros” Mokykloje nuo gegužė* 
28 dienos prasidėjo mokinimą* ang
lų kalbos. Mokina p-16 P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Viaus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

tirtų raštininkas, 
2617 40lh Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st. 

Varas, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė. 

Girdwainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

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

Kazimieras

Pranciškus

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Ccmetery, 

Summit, III.
Phone Willow Jibrings 10.

Globėjai ir valdyba^susircnka kas 
pirmą šventadienį Mciekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pnsamdnmn nėr valdyba.

i NAUJIENŲ AGENTURO*
Waukegan, III. J. Miloszeviče,

' nui — 8th St
W. PMldsau, III.: W. Pilypai,

. 720 W. 120 St
j Harvey, III.: Z. Putramentas,

. 15725 Fineli A v*
Chicago Heights, III.: Frank Banis, 
Spring Valley, III.: Jok SiurvHas SL 

324 W. Third slr. 
LIvingston. DL: K. E. Bertulis, 
h. St. Louis, I1L: žičkus,
_ . 539 Collinsville Avė.
Sprinffield, III.. K. Stočkus,

1530 Sangamon Ava 
B. St. Louis, I1L: K. žukauskl,

123 St Clair

VALENTINE DRES8MAKING ?
COLLEGES V

6203 So. Halsted *t, 2407 W. Mat 
dison, 1850 N. Well* St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
sjgning, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukne* ui 
•10. Phone Seeley 1643

BAKA PATEK, Hraritiakl

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

Stanislovas

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų, , Ateikite ir pasimatyta- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
•12 W. Madison St., Chicago

10707 Wabash n ve. 
Sliimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabash Avc. 
prot. raštininkas,

10443 Wcntworth avc. 
Markauskis, kasierius,

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

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

rinkimus laiko kas piripą pfitnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedivillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapu* Urbuti*

F. Grigula, 

Vladislovas

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21

P. BaleckicnC, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields

J. Savickaitė/ iždo globėja, 
3514 So. Wentworth

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

MA88ACHU8ETTS VaLST1 JOJ

PI.

avė.
avė.

Luwrence, Mass.: P. A. Jotui x 
144 EI m Street 

MontelJo. Mm**.: B. P. Miškini*, 
35 Arthur Jll 

Wor<-*«tei, Mm**.: M. Paltanavičių*, 
15 Millbury 

Montello. Mas*.: P. Kurpius, 
175 Amen St 

Montello, Ma**.: A. Puodžiūnas, 
. ■ . 135 Ame*
Lowell, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles 
1 4wrenc*, II***.: A. Ramanauskas, 
M 4 k 401 Oak St
Montello, Mm**.: P. Stiga,

__________ * Arthur 51
OHIO VALSTIJOJ:

11

Si

SI

DR'-J.9S LIETŲy()S MYLĖTOJŲ 

L.
VALDYBA 1918 METAMS 

Burba, pirmininkas

icv^iHnfi. O.: A. Valenton, 
 2120 St. Clair A

PENN8YLVANIA VALSTIJOJ

h‘<AU(. ’OS IR 0R(.A 
AKACIJOS.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, 1LL.
. Shalkus, pirmininkas,

. 344 E. 116 Str.
Pašaknrnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St. 
Bali rėmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbulas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Placc. 
Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avc. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyČią kiekvieno mėne
sio F. Shedvilįo svetainėj, 341 Kcn- 
singlon avė.

2003 Jeffcrson st. Chicago.
Lcknickas, vice- pirmininkas, 

708 West 17th Street.
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avc.
W. J. Buišis, finansų raštininkas.

900 West 19th St.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

A.

P.

P.

I).

K.

K.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinas#! Komitetas:

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

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

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, Iii. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Doarborn St., Chicago, Jll. 

K-to Nariai:
T.,DUNDULIS, o

1915 S. Haląled St., Chicago, III
J. ŠMOTELIS, j,

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

2919 W. Division St.. Chicago, UI.

K.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
.1. Gustaitis, pirmininkas,

2902 W. 39th St., Chicago. iii. 
P. .lakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III.
S. Danelavičia, Iždininkas, 

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

3362 lx»we ave>, Chicago, 
.1. šmotelis, komiteto narys

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

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, 111.

.1. Vilis komiteto narys, 
2538 Frankfort St. Chicago, III.

ui

m.
m.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubtdis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

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

Jonas Burčikas, nutarimų rašt.,
1217 S. Spauldnig av. 

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Klim 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent puo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1018 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

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

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

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

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

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

Telefonas Ilumboldt 182. 
.1. Katilius, iždininkas.

1685 Mikvaukce avė.
Susirinkimai atsibuna Vmą pėtnv- 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mikvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«t., 7:30 vai. vak.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia as, 
___ įve. 

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė. 

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas. 
1424 'So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

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

Bndųevūie,, Pa.: T. Geichts
- PO Box 407
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittaburgh. p*.: Fort Pitt Newt O

Liberty Avė and Grant 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

' Box 45 
Plttsburgh, P*., F. Krasovvski, 
_ 2809 Peun
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbe* 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tusti* (f.
Duou**n*. Pa.: K. Lideka, 
„ 306 Hamiltob
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackaus *< 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albrighl Avt.
MICHIGAN VALSTIJOJ

452 WJzLeonard
Saginaw, Mich.: S. Joškeviėė,

2707 Washii>gtou A»‘

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: L._Norkus,

5025 Northcole Avc.
Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulotov, 

. 3814 Deodor SI.
Gary, Ind.: Just i n Vaitkus,

1709 W. 15th Avė.
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadw»,

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Pa r k Ct .

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

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Mikvaukee Avė.

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

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

Clinton, Ind.:
M. Aliliunas, 112 So. Main st.

WI8CON81N VALSTIJOJ.

Konosha, Wis.: K. Paukštis, 
809 Pa r k S!.

Ratine, Wls.: Tony Vegcla, 
237 Lafayette •* -

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Bridgeport, Conn. H A?. Mali and,

24 Railroad Avt., 
Tarrington, Conn.: V. Kelmeiu,

62 Lewi»
Waterbury, Conn.: J? Pruselaitu,

775 Bank *■ 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivu*.

286 Wail*c* »

BERGENAS
PARDAVIMUI
4728—17.30 Princeton avė. žemės 

52x125. Pirmas 2 aukštų medinis 
namas, akmens apatnamis.

4730 dviejų aukštų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.00. Atsišaukite į

Antanas .lanauskas,
4563 VVenlsvorth avė., Chicago

GERAS bizniavus kampas naujoje 
lietuvių apiclinkėje, 2 puikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augštų mūri
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
čios ir Washtena\v avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

Louis Ebel,
2659 W. 43 st., Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191h SI.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė.,Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

WE8T VIRGIN1A VALSTIJŲ-

Mfnden, W. Va.: J. Kairunas,
Box 4b

NEW JERSEY VALSTIJOJ

Elizabeth, N. J.: D. Bočku.
211 b ir*i 

Pateraon, N. J.: A. Atkind.
373 River 

Newark, NJ.: P. UukMs.
314 \Valuut

Bavonne, N. J.: A. Schwartzbur*
24 E. 15th Street

M

j.
st.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA: 
Petrauskas, pirmininkas, .

1717 North Avc.
Čcpelis, pirm, pagelbininkas, 

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

' 2228 Coblenz
M. Žukus iždininkus,

1608 North u ve.
Z. Lankas, finansų raštininkas, 

'•1621 Girard Street.
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas. Pigiai už “cash”.
2627 So. Union avė., Chicago

PARDAVIMUI arba išmainymui .3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas ele
ktra, ištaisytos gatvės geras ištai
symas, rendos $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, lengvi išmokėjimai. 
$12,000.00.

J. McDonnell and Co., 
2630 W. 38th st., Chicago

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sani. Venckus, pirminikas.

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

661 W. 18 St.
Klcm. Liaudanskas, nut. raštininkas 

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

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

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

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

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

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

A. Montvidas, Daktaras,
3332 W. North Avė.

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurtntį* platini m g “N- 
ną” savo miestuose arba dlstriktuo- 
se. Paa juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILLu

NEW YORK VALSTIJOJ

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

REIKIA moterų ir merginų virš 
1G metų dėl siūlų vyniojimo mašinų. 
Prityrimo nereikia.

Phoenix Dye VVorks, 
1963 Southport Avė.,' Chicago

PARDUODU arba išmainau du lo
tu Gary, Indiana, ant namo Chica- 
goje. Išvažiuoju greitai iš Chicagos.

Antanas Jankauskas, 
.30.33 W. lįst Placci, Chicago, III.

MES paskelbiame tik bargenus.— 
DvieHų aukštų akmeniniu priekiu 2 
fialai iŠ 6 kambarių kiekvienas. Mau 
dynės, gesas ir lt. Savininkas nori 
paaukauti greitai parduodamas. — 
Lowe avenue, arti 33 gat. Tik $5100. 
jgnatiųs Chap and Co., 31st and 
Wallace streets. Vienintėlis agentas

R»—•

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pinnininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek- 

vicrio mėnesio scredą, vakare, 1822 
YVabansiu avė.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei

Jonas Kasiulis, mųršalka,* ' 653 Garden
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

420 Orangc 
Ant. Bubele, teisėjas

313 Qmnce 
Jurevičia, vėlavnešys,

152 Main
Petras Miliauskas, vėlavnėšys, 

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

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

614 Market Str

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Mallev, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenvvich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

,3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: M. Dūdas,

8143 Vincennes avė.
Brighton Park:

lir? Smlth, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė. t 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth *v.
V. Saudargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Roselando ir Burnai- 
d£s Skyrius: S. Misiūnas.

Wes. Sid. Skyry. ^o-lMus. 

Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 
4601 Hermitag* ava.. CbicMgo

Brooklvn, N. Y. F. Pasniewski, 
87 Grand Streei 

New York, NY: Louis Kram, 
299 Broadvvav

Roehcster, N.Y.: J. Bniknc, 
577 Hudson Avt

Yonkers, N. Y. H L: Wei^ 
102 Riverdalc A'*

Brooklyn, N. Y.: A. Slruminski, 
184 Grand Su

Albany, N.Y.: M. Iftarko. ' 
42 N. Lark Street

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main Sk

Rocheiter, N.Y.: M. Zukaith, 
451 Hudson Av*.

Amstardam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main Ik

MARY LAN D VALSTIJOJ:

si r

SI r.

str.
Juozas

Str

av.

L jirij- ~ -i-----
Baltimore, Md.: J. Ateknevici, 

650 W. Lombari
Baltimore, Md.: J. Filipovicz,

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas,
637 J-ombard

I0WA VALSTIJOJ:

m
Eilipovicz, 
437 S. Paca M

Sioux City, U.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionvill* Rt

avė.

REIKTA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.

i Missouri Malleable Iron Company, 
East St. Louis. III.

A ------------------

PARDAVIMUI
$300 įmokėti $15 į mėnesį nupirk- 

site mano 2 aukštų mūrinį namą. 2 
—5 kambarių fintai. 1446 N. Fair- 
field avė. Pusė bloko nuo Hum- 
L»ol<it Parko. Kainu .<<3500. Pumnian ' 
1450 N. Campbell Avė., Chicago.

Petras

Skaitykite ir Platinkite
Lietuviškų Tautiškų Kapinių 

VALDYBA 1918 METAMS 
BEN. LIUBINAS, pirmsėdis,

2129 W. 21st St.

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Matuli*, K 

1437 S. 49th Ct., Cicero, III.
So. Chicago, III.: Paul Sadula, 

8847 Houston Avė.
St. Charles. Ill.s W. Grabauskas, 

19 W 2nd St 
Mclrose Park, III.: M. Kartaski, 

6 N. 19 Broadvvay si 
DeKalb, 111.! Mik* Taruti,

1148 Market St 
Dlveu.^on, IR.: W. A. Žilinskas, 

Bos 211. 
Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukia,

140 Moen At*.
We»tville, Dl.i: St. Mąarema*. _ 

Barber Shop, Stat* St

OREGON VALSTIJOJ: 
Portland, Ore : Omara News Čo. 
žemiau nurodytose vietose 
galima gauti pirkties pavie

nių “Naujienų” kopijų.

“Naujienų” įjistrikte
St. žvirgždėnas, groserne.j, 1131 Cliu- 

lon str., Chicago.
Chas. Yutelis, barbernėj, 7.33 \Vest 

14th Place.
J. F. Mally, saldainų štoręl.vj, 633 \\ .

18th Str.
“Naujienų” Ofise, 1840 S. Hafsted si.




