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Talkininkai suėmė 30,000 belaisvių
ii •

Vokiečiai pavojuje
Talkininkių pasistūmė prie- VOKIEČIŲ PADĖJIMAS 

KRITIŠKAS.

Talkininkai lebeveja vn 
kiečius atgal

nie fronte nuo Soissons iki Cha
teau Thierry, vydami prieš save 
vokiečius.

Iki valandos išsiuntimo kablo- 
grainos negauta pranešimų apie 
didį naujų laimėjimų.

Aviatoriai praneša apie smar-1 
kias eksplozijas ir gaisrus Sois
sons

Jie turi prasimušti per talkinin
kų liniją ar traukties atgal.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liep. 19. — “Vo
kiečiai visur defensive,” taip pas

matomai priešo naikini- VpĮjjg v^|ai .šiandie vyriausioji 
nuj ninunicijos ir reikmenų san- talkininkų komanda.
dėlių besirengiant evakuoti mie
stą.

Šiandie patirta, kad vienas a-

Soissons yra liepsnose ir laip
sniškai apsupamas. Vakar įbes
tieji mušiu vokiečių rezervai

merikiečių pulkų vakar po piet la|x( sumujti ir naujos vokiečių

Galbūt paėmė Soissons
pasistūmė taip greit priekyn, ' 

kad jis perėmė partiją suimtų 
franeuzų, kurie po vokiečių »ar- mušio valanda. Jei jie negulės

spėkos skubiai gabenamos.
Vokiečiams atėjo kritiškoji

Vokiečiai užpuolami 
iš visų pusių

gyba dirbo prie kelių,. Jis paėmė 
vokiečius ir paliuosavo francu- 
zus, kurie pasigriebę ginklus bu- 
kyn kartu su savo išgelbėtojais, 
vusių apvaldytųjų ir puofe pric-

17,000 BELAISVIŲ SUIMTA 
AISNE-MABNE FRONTE

tuojaus sulaužyti franeuzų-a- 
merikiečių ofenšivo tarp Marne 
ir Aisne, jų visas laikomas Sois
sons — Chateau Thierry — 
Rheims trikampis bus pražudy
tas.

Amerikiečiai suėmė 10,000
Paimta 360 kanuolių — skelbia 

oficialis pranešimas.

VOKIEČIAI GALBŪT TURĖS 
PASITRAUKTI VISOJ LINIJOJ

vokiečių pagelbos, talkininkai 
daro progresą ir suima daug be
laisvių. .

Talkininkams einant priekyn 
vokiečiai turės pertvarkyti 

Marne-Aisne ir Rheimjso lini
jas. s

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ DAU
GIAU MIESTELIŲ.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.'

LONDONAS, liepos 19. — Su
lig šiandie gautų žinių, franeu
zai vėl eina priekyn ir todėl gal
būt vokiečiai turės pertvarkyti 
savo liniją, jei jie negalėtų tuoj 
atmesti franeuzus atgal .

Vokiečiai nedrįsta pradėti kontr
atakos.

laisivų.
Šiandie po piet patiria, kad 

australiečiai kareiviai remiami 
“tankų” taipgi paėmė 1,300 be
laisvių susirėmime ties Villcrs- 
Brettonneuę.

Viršminėta žinia parodytų, 
kad Gen. Haig pasinaudojo da
bartiniu psichogišku momentu 
pradėti naują ofensivą anglų fr

KAIP FRANCUZAI PRIGAVO 
VOKIEČIUS.

Pasitraukė ^r leido vokiečiams 
bombarduoti tuščią tranšėją, pa

tįs gi išžudė pusę vokiečių

True translation filed with tlie post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as

Lietuviai sumušė 
bolševikus

Paskandintas Suv. V. kruizeris
Finai atmetė monarchiją

True translation filed with the post- 
m.isler at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 19. — Ka
riniuose rateliuose išreiškiama 
nuomonė, kad franeuzų-ameri- 
V iečių ofensivas gali priversti 
vokiečius pasitraukti visame 
Rheimso fronte, kur priešas pa
vartojo 23 sustiprinimo divizi
jas (276,(MM) kareivių) arba pu
sę visų savo rezervų.

Taipgi sakoma, kad kronprin- 
cas Rupprecbt galbūt tuoj pra
dės ofensivą anglu fronte, kad 
atitaisius Rheimso nelaimę.

AMERIKIEČIAI IR PRANCŪ
ZAI TEBEVEJA VOKIEČIUS.

Paėmė dar daugiau miestelių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 19. — Visa
me fronte tarp Aisne ir Marne 
smarkus mušis tebesiaučia.

J pietus nuo Marne smarkia a- 
taka franeuzai išmetė priešą iš 
Qeuilly pakraščių.

Tarp Rheims ir Marne italų 
kareiviai paėmė Moulin d’Ar- 
dre, į pietus nuo Marfaux ir į 
šiaurvakarius nuo Pourcy..

Fronte tarp Rheims ir Marne 
rfaneuzai atsiėmė Montooism 

franeuzai atsiėmė Montvoisin 
ir padarė progresą Roi miške ir 
Courton miškuose, suimdami 4 
kanuoles ir 400 belaisvių.

Karės ofisas šiandie oficialiai 
paskelbė, kad tarp Aisne ir Mar 
ne, nežiūrint naujai atvykusios

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
AISNE FRONTE, liep. 19. — 
Amerikos ir franeuzų spėkos 

tebetęsia savo ėjimą priekyn pu
siaukelėj tarp Soissons ir Chate- 
au Thierry. Naktį amerikiečiai 
paėmė keletą miestelių.

Anksti šįryt amerikiečiai taip 
gi padarė progresą.

Naktį atvyko vokiečių susti
prinimui iš šiaurinės apygardos, 
bet lauktoji kontr-ataka nepasi
rodė iki šiol — tuoj po piet.

Amerikos kareiviai tebelaiko 
augštumą į pietvakarius nuo Soi

ssons, kur ketverge vokiečiai 
padarė savo pirmą organizuo
tą kontr-ataką. Tečiaus ji grei
tai pranyko kaip tik Amerikos 
sunkioji artilerija stdjo veik

mėm
Tai buvo vienas iš smarkiau

sių musių sąryšyj su franeuzų- 
amerikiečių ofensivu. Mušis sia
utė į pietvakarius nuo Soissons 
per niekurį laiką. Jis užsibaigė 
galiaus vokiečių pasitraukimu 
atgal po lietum smarkios ameri
kiečių ugnies.

True translation filed with the post- 
inaster at (Chicago, 111., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PABYŽIIUS, liep. 19. — Su- 
ig šienakt išleisto kares ofiso 
pranešimo, franeuzų-amerikie- 
čių ofensivas tarp Aisne ir Mar
ne ikišiol davė 17,(MM) belaisvių 
ič (langiaus kaip 360 kanuolių, 
paimtų talkininkų.

Visą dieną siautė smarkus mu 
šis. Franeuzai išlaikė savo po
zicijas ant augštumos į pietvaka
rius nuo Soissons ir padarė sva
rbius paėjimus įvairiose vietose.

Marne-Rheiins ofensivas.

Neužsiganėdindami kuosmar- 
kiausiu Aisne-Marne besiverži- 
mu ir nuolatiniu pasisekimu, a- 
merikiečiai ir franeuzai su pa- 
gelba italų pulkų anksti šiandie 
ryte pradėjo naują kontr-ofensi 
vą,* užpuldami vokiečius

Marne ir Rheims. i
tarp

TALKININKAI ATNAUJINO 
OFENSIVĄ.

Vokiečiai viską naikina Sois
sons. Amerikiečiai atėmė fra- 
neuzų belaisvius.

1 
True translntion filed with the post-' 
inasler at Chicago, Iii., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

' SU AMERIKOS ARMIJA 
CHAMPAGNE FBONTE, liep. 
19. — Amerikiečių ir franeuzų 

kareiviai po suorganizavimui 
nakties laiku vakarykščių lak 
mėjimų, šįryt 4 vai. atnaujino 
ofensivą tarp Aisne ir Marne u- 
pių. 4.

TALKININKAI SUĖMĖ 30,000 
BELAISVIŲ.

Galbūt paėmė Soissons.

True Iranslnlion filed wilh Ihe pnst- 
master ai Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct, 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 19. — 
Sekretorius Baker sako, kad n 
ors paskelbimas apie paėmimą 
Soissons miesto nepasiekė kares 
departamento, tečiaus išrodo, 
kad žinios nurodo į puolimą 

miesto.

Užpuola iš visų pusių.
Tuo pačiu taikų franeuzai už

puolė j pleths nuo Marne, atsi
imdami Monvoisy ir išmesda
mi vokiečius iš Oeuilly pakraš
čių.

Taigi vokiečių armijos dide
liame trikampyje yra smarkiai 
atakuojamos iš trijų pusių.

Vieni amerikiečiai suėmė 10,000 
belaisvių

Skaičius ikišiol vienų ameri
kiečių suimtų belaisvių konser
vatyviai apskaitomas siekiąs 10, 
000. Ofisialiai apskaitoma, kad 
išviso talkininkai suėmė 30,000 
belaisviu, v

ister at Ghicagi , 
reąuired by the act of Oct. 6,1917, 
SU FRANGUZŲ ARMIJOMIS 

KARĖS LAUKE, liep. 18. — Lei
sta šiandie paskelbti ,kad valan
dą prieš vokiečių ataką panedė- 
lio ryte tarp Fort de la Pompel- 
le ir Main dc Massignes francu- 
zai slapta pasitraukė iš prieki
nių tranšėjų kartu bombarduo
dami vokiečių linijas. Per ke
turias valandas vokiečiai bom
bardavo tuščias tranšėjas. Kada 
priešas ėjo per apleistą žemę 
franeuzai paleido tokią ugnį į 
jo eiles, kad kad viena divizija 
neteko 50 nuoš. savo kareivių. 
Vokiečiai pasitraukė sumišime, 
o franeuzai sugrįžo į priekinės 
linijos pozicijas, kur laikėsi per 
17 valandų.

Vienas batalionas, kuris tapo 
apsuptas ant Mont Lansmon pra 
simušė kelią štikais ir sugrįžo į 
franeuzų liniją su belaisviais.

FRANCUOS DARBININKAI 
Už WILS0N0 TAIKOS 

SĄLYGAS.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA
PRIE PRALAIMĖJIMŲ

Bet tvirtina, kad turi 20,000 be
laisvių

Dar nėra galutinai susitarta apie 
talkininkų intervenciją Rusijoj

PASKANDINTAS AMERIKOS 
KRUIZERIS SAN DIEGO.

Paskandintas netoli New Yorko 
Visi jurininkai išgelbėti.

. TALKININKAI DAR NĖRA 
NUTARĘ.

Dar tebeveda tarybas apie in
tervenciją Rusijoj.

pranešimų, 30,(MM) vokiečių ta
po suimta laike fra neuzų-a meri
kiečių besi verži m o. Tai yni di
džiausias pavienis paėmimas be
laisvių per talkininkų kareivius 
vakariniame fronte šioje karėje.

SOISSONS GALBŪT TALKI
NINKŲ RANKOSE.

Vokiečiai bėgo iš miesto vakar 
po piet

Trtn translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 20, 1918, 
lis rc<|iiii'e<l by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 19. — Pa
sak autoritetingų žinių skaičius 
iki ank^tyvaus vakarui suimtų 
belaisvių pasiekė 18,000.

Čia viešpatauja stipri nuomo
ne, kad Soissons puolė, nors 

tas dar nėra oficialiai patvirtin
ta. Tečiaus vėlyvos žinios paro
do, kad vokiečiai po piet kraus
tėsi *iš miesto.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, liep. 19. — Vo
kiečių oficialiame pranešime pr
isipažįstamą, kad talkininkų ka
reiviai netikėtame knntr- ofen- 
sive ketverge įsiveržė į vokiečių 
infantęrijos ir artilerijos fron
tą tarp Aisne ir Marne ir atstū
mė atgal vokiečių liniją.

Karės ofisas sako, kad iki per
eitos nakties suimta daugiau^ 

kaip 20,000 belaisvių.

ANGAI IRGI MUŠA VOKIEČIUS

Paėmė miestelį ir suėmė 1,700 
belaisvių. 4

OTTAWA, III. — Didelis gais
ras siaučia Shįeridan miestelio 
biznio distrikte. Keletas budinkų 
jau sudegė.

True translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, III., July £0, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. ą, 1917.

LONDON AS, liep. 19. Field 
maršalas Haig praneša naktinia
me biuietine, kad škotų karei
viai šiandie paėmė Metercn mie
stelį Flandrijoj, su 300 belaisvių.

Australiečiai taipgi pastūmė
jo savo liniją priekyn į pietus(
nuo Meteren, suimdami 80 be- matoma.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

PARYŽIUS, liep. 19. — Genc- 
rajės Darbo Konfederacijos kon
gresas pereitą naktį po ilgų ir 
gyvų diskusijų 908 balsais prieš 
233 priėmė rezoliuciją, užginan
čią konfederacijos vadovų pri
ėmimą taikos principų, išreikš
tų prezidentu Wilsonu.

Ti no translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 19. — 
Šįryt 11:30 vai. vokiečių subma- 
rina torpedavo ir paskandino 

Suv,. Valstijų ginkluotą kruizerį 
San Diego.

Kiti laivai irgi esą buvo užpul
ti.

Laivyno departamentas išlei
do sekamą pranešimą:

“Laivyno departamentas ga
vo žinią nuo trečio laivynio dis- 
trikto sakančią, kad U.S.S. San 
Diego tapo paskandintas už 10 
mylių nuo Fire Salos švyturio 
11:30 v. šįryt.,

‘‘Vienas oficeirius ir dvi val- 
tįs įgulos tapo išsodinti gelbėji
mo stotyj No. 82 ant Long Is- 
land. Kiti išsigelbėjusieji yra 

valtyse ir keturi laivai stovi prie 
jų-

“Ant kiek galima patirti ro
dosi, kad niekas nežuvo. Prie
žastis paskendimo nepatirta San 
Diego buvo ginkluotas kruizeris 
13,680 tonų įtalpos ir buvo ap
tarnaujamas 1,114 oficierių ir ju 
rininkų”.

True translation filed with /fie post- 
master at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, liepos 19. —- 
Šiandie pasakyta, kad tarybos 
tarp Suv. Valstijų, Anglijos, Fra 

■neijos ir Japonijos apie pobūdį 
karinės pagelbos Rusijai yra te
bevedamas ir jokio galutino nu
tarimo nepadaryta.

Toliau pranešta, kad jokių A- 
merikos spėkų nebuvo išsodinta 
Rusijoj apart kelių jūreivių Vla
divostoke ir Murtnansko pakraš
tyj.

VOKIEČIAI BIJOSI CHOLIE- 
ROS.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKIfOLM, liepos 19.
Iš priežasties choleros Vokieti
ja uždarė Baltiko provinciją ir 
Ukrainos rubežius.

EXTRA
NELAIMĖ ANT GELEŽIUKE- 

LIO.

MEMPHIS, liep. 18. — Kau
šas City, Florida ETAOINETA 
sas-CityrFlorida traukinis ties 

Fickinger, Ark. nušoko nuo bė
gių. Keturi žmonės užmušti, o 
apie? 35 liko sužeisti.

3,000 DUONKEPIŲ STREIKUO
JA

BUEONO Aires, liepos 19. — 
Pusė iš 6,000 duonkepių Bueo- 
nos Aires mieste sustreikavo. 

Jie prisidėjo prie generalio strei
ko^ judėjimo vedamo anarchistų 
streiko komiteto,. Per kelias sa
vaites komitetas deda pastangas 
iššaukti generalį darbininkų str
eiką Argentinoj.

Streiku grąsina ir elektros da
rbininkai.

Giedra šiandie ir ryto; per
mainos temperatūroje neper-

FINLANDIJOJ KOL-KAS
BUS MONARCHIJOS

NE-
Lietuviai sumušė bolševikų 
armijų.

Valdžia atsiėmė bilių ir paleido 
seimą

35,000 lietuvių kariuomenės pa
ėmė Vitebską ir maršuoja Pet- 

rogradan.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 19. — Iš 
Stockholmo į Times pranešama, 
kad Finlandijos valdžia urnai at
siėmė savo bilių konstitucinių 
reformų ir įvedimo monarchijos 
ir paskelbė laidtago sesijas už
darytomis.

Tas padaryta po to, kad vald
žia gavo mažą didžiumą antra
me biliaus skaityme, kuomet 

buvo reikalinga dviejų trečda
lių didžiumos.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., July 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PABIS, liepos 18. — Trisde
šimt penki tūkstančiai lietuvių, 
dauguma jų rusų armijos vete
ranai, po vadovyste generolo 

Klimavičio maršuoja Petrogra
do linkui, skelbia žinios. Sako
ma, kad bolševikų pulkai buvę 
sumušti prie Vitebsko ir trau
kinsi betvarkėj.

(Žinią paduoda “Universal 
Service” agentūra).

RUMUNIJA .TEIS BUVUSI 
KABINĖTA.

True translation filed with the post- 
niaSter at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

BUCHAREST, liepos 19.
Atstovų butas nutarė patraukti 
teisman J. J. C. Bratiano valdžią, 
gyvavusią laike Rumunijos įsto-i 
jimo įkarę.

Naujienų agentų prašome 
užsisakyti tik tiek dienraščio 
kopijų, kiek jie tikisi ir gali 
parduoti.

Pildydami vyresnybės pat
varkymą, mes negalime dau
giau priimti atgal neparduotų 
egzejinpliorių.

—Naujienų Administracija.
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Parengtas
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO

Nedėlioję, Liepos 21,1918
Leafy Grove Darže | 

\ VVHIonv Springs, III.

Daržas bus atdaras nuo 9 vai. ryto Inžanga 25 centai

Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, atsilankyti j musų 
iškilmingų Piknikų, kur bus visokių skanių gėrimą, gardžių valgių, taipgi ir 
visokių žaismių; bus puiki muzika, prie kurios galėsite linksmai sau laikų pra
leisti. Taigi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS.

USB*
=f;

Pirmas Didelis

PIKNIKĄ S
Su 5 Dovanomis: Pirma—$10.00, o kitos keturios dovanos po $5.00

Parengtas

VVESTSIDeS CENTRO KETURIŲ DRAUGIJŲ:
Liet. Daib. Dr-jos, šv. Roko Dr-jos, L. P. D. P. Kliu- 

bo ir Motery ir Merginų M. P. Aušros Vartų

Nedėlioję, Liepos 28, 1918
NATIONAL GROVE

RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 9 valandą išryto Inžanga 25c.
Serijos geros vietoj tikieto įžangos į daržų

Gerbiamieji lietuviai ir lietuves, visi esate kviečiami i šį Pik
nikų skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS.

PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokite 22ros gatvės karais iki 
sustos, o iš ten paimkite La Grange karus, kurie atveš prie daržo

Puikus Naktinis Piknikas
Rengia L.S.S. 170-toji Kuopa

SUBATOJ E, LIEPOS (JULY) 20 DIENĄ, 1918
J. BUTKEVIČIAUS DARŽE, 8132 S. Vincennes avė., Englevvood

Pradžia 6 valandų vakare. Inžanga 25c porai

Gerbiamieji ir gerbiamosios, visi esate kviečiami į ši naktinį 
piknikų. Busite užganėdinti nes bus puiku, ai kaip puiku ir lin- 
ksma. Kviečia visus GSS. 170 Kuopa.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 Iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniaia tik pagal ■□tartį
Rezidencijos Telephone Albany 6*46

Atidai MorthsidiečiŲ
šiuo pranešu, kad aš, seniausis barberys šios apielinkės, per

sikėliau iš senos vietos-—1 143 N. Paulina St., — į naujų — 1345 N. 
Paulina St. šiuo užkviečiu visus atsilankyti į naujų vietų. Tikiu, 
kad visi busite užganėdinti.

JONAS ANDRUKATIS,
1945 N. Paulina St., Chicajro, III.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Jeigu jus pačioje pra-

*»« 'f

Milžiniškas Piknikas
Rengia

SĄRYŠIS DRAUGIJŲ PALAIKANČIŲ “AUŠRĄ” 
KOŠEI,AND’K, ILL.

Nedėlioję, Liepos-July 21, 1918
Pradžia 12 vai. dienos. Inžanga vyrams 25c; Moterims — Dykai.

P. KARECKIO DARŽE
123rd St. ir Union Avė., W. Pullman

Šis piknikas bus vienas, iš gražiausių, kokis buvo šių vasarų, nes 
yra Modamos, visos pastangos, kad užganėdinus atsilankiusius. To
dėl draugai ir draugės remkime šį piknikų visi, o tas bus mums 
patiems ant naudos. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Didelis Metinis Piknikas ^ |

Antra metodą yra užsiintere
suoti tuo duiktu, ant kurio jus 
norite sukoncentruoti savo pa- 
jiegas. 
džioje neindomaujate (neinte-
resuojates) tuo daiktu, tuoj pra
dėkite j ieškoti indomiausio žvi
lgsnio į tą daiktą. Jus nusteb
site išvydę, kad nepaisant kaip 
neindomus, paprastas (uninte- 
resling) daiktas nebūtų, bet ta
me pat momente, kuomet jus 
pradėsite j ieškot i įdomiausių 
žvilgsnių to daikto, jus urnai už
siinteresuosite pačiu daiktu. Ge
rai yra žinoma, kad kartą pil
nai užsiinteresavę daiktu, mes 
sukoncentruojame savo mintis 
ant jo pilnai ir naturališkai, 
kad padarius koncentraciją pil- 
na-tobula, taip kad mes galėtu-j taip sakant, kuomet mintįs, 

’me pakreipti visą spėką savo'kurių jus nepageidaujate, ver- 
prolo ant bile kokio daikto, tosĮžiasi vidun, ncatlydžiai tvirtin- 
dvi metodi turi būti panaudoja-j kitę ir patarkite sau tą, ką jus 
mos sąryšyje. Visuomet jieš-!norite. Nuolatinis praktikavi- 
kokile indomiausių žvilgsnių 
tau (laikiau, gilinkite-savo min
čių veikmę kaip tik galite steng- 
damies atjausti tikrąją svarbą 
tų veikmių. Tokiu bildu jus 
užsiinteresuosite tuo daiktu iš 
vienos pusės, o iš antros pusės 
— jus padarote kiekvieną proto 
veikmę — kiekvieną mintį — 
subjeklyve; o kuomet pilnas už- 
siinteresąvimas rišasi su subje- 
jektyviškomis mintimis — tuo- 
ktyviška proto veikme — sub- 
met mes turime pilną pajiegą 
sukoncentravimo. Nuolatos 
praktikavimas tų metodų išvy
stys spėką koncentracijos iki 
tam laipsniui, kad jus galėsite 
pilnai sukoncentruoti savo pa

jas kur lik norite.

Mes jau augščiau matėme ko
kią galingą spėką turi patari
mai bei įkvėpimai. Patarimais 
vadinasi bile atsitikimas bei pa- 
duodanms mintįs, kurios daro 
Įtekmę jūsų mintijimo proce
sam Kad netapus auka blogų 
patarimų, blogų paduodamų 

' minčių, reikia pripildyti savo 
I protą geromis mintimis, taip 
į kad blogoms iniiitims kelias bu- 
| tų užkirstas bei labai sunkus, 
kuomet jus jaučiate blogą pata
rimą briaujanties jūsų sielon, 
sukoncentruokite savo mintis

Seniausia ir Didžiausia Valslijinis Bankas ant Bridgeporto
Central Manufacturing District Bank

. U STATE BANK)
1112 Wfest 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.

Turtas Viršina Keturius Milijonus Dolerių ($4,000,000.00)
čih yra laikoma Suvienytų Valstijų, Pačių, Bankų, Pa

vieto ir Miesto Valdybų didžiausių korporacijų ir draugys
čių pinigai. Kodėl-gi žmonės arba ir blznerjai turi btjoti 
dėti pinigus | bankų ir laiko namie, jeigu valdžia ir drau
gystės nebijo? kiekvienas žino, kad nereikia nešioti pini
gus su savim ar slėpti juos kokioj^ privatinėje vietoje, 
kuri atrodo saugi, bet nėra tokia. Padėk savo pinigus į ši
tų bankų, kur jie nežus ir galėsi juos pasiimtu kada ,tik 
norėsi. I... ...d. ... ...r ' , 7, 7.- • •...... •vejamų vielų ir padėk savo sunkiai uždirbtus pinigus i i 
tų stitMiausių !r saugiausių bankų visame apskrityje. M 
sų BANKAS yra taip geras ir st 
saugiausis didmiesčio bankas, tik daug paranKcsui* .jums 
kas link vietos ir biznio valandų. Atsineškite bankines kny- 

..... :.„j Jums pinigus su procentu.
tų) už padėtus pinigus, siunčiam pini- 
MA VAŽIUOTI J RUSIJA Į B F1NLAN-

gaf parduodame RUSIJOS AUBLlGS pigiausia kaina čhiea-

Vti y 'H 
■Kam

Iširųuk iš neparankią ir nesaugią banką ar ka- 
.     ši-

i v ioc<aaiv ••III4*

ir stiprus kaip geriausia Ir 
saugiausis didmiesčio bankas, lik daug parankesnis Jums

gėlės, o mes iškolekluosinie
Mokam 3% (procenf .
gus i Europų, GALIM.. ....... ......... r -- -
DIJA parduodame šilkortos aut geriausią Imt ą, D ypatin

ra 
nu 
iki 9.

goj,'ant ko Jąs galit uždirbti didelius pinigus. MESį «va- 
rantuojame rublius pirktus pas mus. SVARBU: Galite 

ii i Lietuva ir užimtas priešais šalis. Mes suteikiame pilnų informacijų ir pagelbų susirašy- 
Kreipkitės pas mus. Bankinės valandos: 9 ryte iki t po pietą, o subatomis ir vakarais nuo (> 
Liet. Skyr. ved# S. L. Fųbian. .

Rengia Draugyste Palaimintos Lietuvos G. Chernaucko Darže, Lyons, III
Nedėlioję, Liepos 28, 1918
Pradžia 10-tą vai. ryte. Inžanga 25c porai

ter snggestion), kūrinos j lįs gei- 
s tume t būnant tikrenybe. Ki

Nuolatinis 
mas šiame atvejyje taip sudru- 
tins jumis, kad jus busite ant 
sargybos visą laiką. Kuomet tik 
gims bloga pagunda, Jūsų min
tis pati per save pribus su ge
romis pagundomis, kad patikli 
pavojaus reikalavimus.

Bet nevisuomet ir nevisi pa
tarimai turi savo įtekmę, nors 
kariais mes tai geidžiame. Da
lykas yra lame, kad mes nepa-

tė ir priėmėte ją, kuomet unt-

lis yra tame, kad pirmas žmo
gus jums kalbėjo lik apie savo 
propoziciją, kuomet antrasis 
kalbėjo j jumis per savo propo
ziciją. Mintįs pirmojo lietė lik 
paviršį — išlaukinę pusę - jo 
aęguiiienlų ir patarimų, kuomet 
mintįs antrojo buvo surištos su 
tikrąja, vidujine svarba argu
mentų ir patarimų, tai yra — 
vienas lik naudojos patarimais, 
o kitas — po patarimais besis
lepiančia spėka; tai yra ta po pa
tarimais besislepiančia spėka, ką 
baliKŠa rezultatus, kuomet re
zultatai yra apturimi. Ta pati 
idėja yra puikiai nušviečiama,

si po tais |)atarimais. Patarimas kuomet žmogus kalba apie ko- 
bei pagunda yra tik nuovada, j<į n()rs dalyką. Jeigu jo kalba 
kurią mes perduodame kita spė- paliečia vien tik išlaukinę pusę 
ka, arba per kurią kita spėka . 
veikia.

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus 
atsilankyti i musų piknikų, kur galėsite linksmai praleisti laikų, prie 
gražios muzikos pasišokti. Nepamirškite dienos.

KAIP VAŽUOI’I. Tėmykite! 22-ros iki galo, ta pačia gatve Lyons 
karais iki pat daržo! - KvięČia KOMITETAS.

MILŽINIŠKAS 
Dll/klll^ AC 
n V\FHFlMw

SU DOVANOMIS

kiautą apkalbamojo daikto, 
jis negali atkreipti kilų atydą., 

Daleiskimc, kad jus pataria-'kaip tįk jįs paliečia svarbų- 
sau, jog jus esate sveikas. Pa-Į j, Klausimą bei branduolį ap-tė sau, jog jus esate sveikas. P 

tarimas yra tik perdavėjas (per-' 
davimo įrankis) sveikatos idė
jos; bet jeigu jūsų mintįs nėra j 
surišta su vidujine arba gyvy
bes spėka sveikatos idėjos, kuo
met jus duodate sau patarimą, 
jus nepa vartoja te tą spėką, ku
ri slepiasi patarime ir idėja svei
katos nebus perduota jūsų sau
liniam protui. (Subconscious 
mind). imant iš antros pusės— 
jeigu jus ištikrųjų jaučiate spė
ką tos vidujines sveikatos idė
jos, jūsų mintįs yra sąryšyje su 
ta spėka, kuri paprastai slepiasi 
už paties patarimo, ir kuomet 
jus pasiekiate tą spėką, jus pa- 
vartojute jų, T’oleHiiiain paais- 
kininini įbailina pasakyti, kati

visikalbamojo daikto, tuojau 
užsiinteresuoja.

Iš lo viso seka, kad musų 
kiniai bei pastangos nenueitų be 
pasekmių, musų mintįs ir žo
džiai bei nuomonės turi paeiti 
iš musų sielos gilumos - 
būti išreiškiami netik žodžiais, 
bet ir jausmais — o ne paviršu
tiniškai.

Tas sąryšis musų žodz ų ir 
minčių arba patarimų ir yra ta 
‘■pūką, kuri slepiasi po mr >ti pa
tarimais. Kuomet mes t k pa
vartojame tą spėką, mes esame 
išklausomi ir jeigu mes n įsten
giame pavartoti ją. mes visiškai 
irba tik mažai atvdos te: ikrei-

sie-

turi

Rengia
DR-STĖ LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGĄ

Nedėlioję

Liepos=July 21 d., 1918
G. M. CHERNAUCKO DARŽE

4

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c.
Grieš geriausia muzika. Kviečia visus atsilankyti.

KAIP NUAŽIUOTI. Tėmykite! 22-ros iki galo, ta 
pačia gatve Lyons karais iki pat daržo!

Didelis Metinis Piknikas
Parengtai su dovanomis 

'LIET. TEATRALIŠKOS DR-STĖS “RŪTOS” No. 1.

jųs psiekiate tą spėką tik tuo- piame | save,
met, kuomet jaučiate savo pro-1 ,
te ir kūne, kud ta idėja yra ju-* () 
niyse -- jaučiate tos idėjos esy-f 
bę visame savo kūne. Kuomet 

,jųs jaučiate, idėją, jus atsiliepia
te savam patarimui, o kuomet 
jus nejaučiate jūsų putriniai 
nueina veltui. Tas išaiškina, 

>kodėl spėka patarimų arba 
lįs patarimai neduoda jokių 
sėkmių, kuomet kiti atsiekia 
■vo mierį.

* Kuomet jus mąstote apie 
yo sveikatą, jus pagimdote svei
katą savo kūne, jeigu jus jau
čiate tikrą esybę vidujines svei
katos tuo laiku. Kuomet jus 
niųstote apie sandarą, jus pa-

po
pa-

sa-

ilie„ jeigu jūsų mintįs rišusi su 
bandūra sieloje.

Ar jums yru pasitaikę, kad’

vartojimo 
•') pa tarimais slepiančiosios 
spėkos, mes turime stenglies iš
mokti kaip pavartoti tą spėką; 
mes tai galime atsiekti lavinda- 
mies įsigilinti kiekvienon ide- 
jon, kiekvienon mintin, kurią 
Lik mąstome bei perduodame 
kitiems. Kifcmict mes stengia
mas gyventi savo idėjose ir min- 
Ivsc, o ne iŠlauko jų, mes pra
dėsime išreikšti tą vidujinę spė
ką ir mums pasiseks gyventi sa
vo idėjose ir mintyse, kpomet 
mes mėginsimo atjausti sanži- 
idai ir nuolatai lą tikrą svarbą 
ir liesą, kuri randasi musų idė
jose bei mintyse.

(Bus dauginu)

Nedėlioj, Liepos-July 21,1918
BERGMANN’S DARŽE, RIVERSIDK, IEI,.

Pradžia 9 valandą ryte. Inžanga 25c porai

ls viečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j musų riu tiių 
piknikų, nes bus puiki muzika ir kiloki pasilinksminimai. - KOMITETAS.

PASARGA:—Važiuokit 22 karais iki 46 avė., iš ten La Grange karais 
iki daržui.

kVIGTOR Grafafonai 
’ ’ ir LietuviSkl Re

kordai. $10 h 
i augiau.

Rmbnd 
Music 
Shop

H146 S Michlgan Are., Chloago, III.

vieną ir t<j pačią propoziciją{ Vieną 11 puvią pi

tose pat aplinkybėse? Jus at
metate tą propoziciją, kuomet 
pirmas žmogus jums ją persta

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockweli 6999

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina. 
tPancdeiyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10(1 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
SveL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
toa gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintėlę 
šokiu Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin 

,, siu į trumpų laikų,
tokiai atsibuna kas pancdėlj ir ket 

'Vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVlčll S su 
oageibininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

Nųujieną agentus Rosclandc, Ken- 
singtone
Pranas Grybas,

125 East lOlth si. 
stotįs:

O.. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Viilaskas, 373 Kensington av.

i

: ■
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Paskučiausi
1) Geros, gvara lituoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis dailins;
3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

Penki Daiktai
Sioux City, Iowa

Iš Lietuvių gyvenimo.

A. MAUSNER. Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, 111.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, <aip ir užsieninių sampetių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta buna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9-^12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą. , .

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Claarlng House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų. ,

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

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

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 
_ OTTO KUBIN 

prez. Atlai 
[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas

)TT0 KASPAR 
vlce-prezidentas

W1LLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

J E ISLAND AVĖ., kam p 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vicc-prei. Nat. City Bank 
GEO. C. VVltCE 

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF S1KYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

EXTRA! EXTRA!
Pranešu visiems savo kostunueriams ir šios apielinkės gyvento

jams, kad mes turime didelį išpardavimą SEREDOJ, Liepos 24 d. ir 
Kiekvienų Sekančių Seredą parduosime tavoms senovės kainomis. 
Nepraleiskite los progos, bet atsilankykite pas mus — nesigailėsite. 
Musų Sankrova atdara Seredomis nuo 8 iki 10 vai.

J. M. KYBARTAS, 
3357 So. Halsted Street, Chicago, III.

čionai lietuvių yra pusėtinas 
būrelis, bet kad jie daug ką vei
ktų, negirdėti. Socialistų kuo
pa gyvuoja silpnai. Lietuviai tu
ri savo didelę bažnyčią, bei ku 
nigo neimi; airių kunigas atva
žiuoja ncdėliomis ir pamaldas 
atlieka. Žmonės čia labai no- 
bažni. Daug yra lokių, kurie 
nemoka nei rašyti, nei skaity
ti. Žinoma, toks žmogus turi 
būti nobažnas.

Buvo atvažiavęs čia kunigų 
agentėlis su prakalbomis; jo va
rdą nenoriu minėti, nes jis nėra 
vertas tos garbės, kad jo vardas 
tilptų laikraštyj. Na, brolyčiai, 
girdėjau daug visokių pažiūrų 
kalbėtojų, bet tokio dar nebu
vau girdėjęs! Pripasakojo to
kių nesąmonių, tik juokas ėmė 
klausanties. Beje, jis sakė, kad 
jeigu žmogus pramoksta keik 
skaityti ir rašyti, tas jau ir tikė
jimą pametąs. Tai išeina, kad 
jeigu žmogus nemoka rašyti 
nei skaityti, tada jis geras ka
talikas. čia gal jis ir teisingai 
pasakė: jeigu žmogus nemoku 
skaityt, o iš mažens jo galva

linmais prietarais, visokiais vėl 
iriais ir pragarais, o nuėjęs į ba
žnyčią ir nieko daugiau negirdi, 
tai lokiam žmogui sunkti pasi 
liuosuoli iš vergijos pančių, jis> 
turi likti amžinu kunigo vergi 
iki mirties. Arba kurie ir mok 
skaityt, bet neskaito, nes jiems 
kunigai gina skaityt gerus laik 
raščius ir knygas, lai vis ticl 
pasilieku tamsybėj ir lik tik', 
ką kunigai jiejns mala.

— o—
VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuo.e nuo ?3.00 ir nu- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augšč'nu. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Gaivos ropojimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. > ra vaisiais įvairių liftų, kurios ga
li būti prašalintos Kerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa^je, blogai matai, jei akj, silp
sta. išetęsk ogiau, o jieškok pagėlbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniui uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvaruntuojam akinius ir kiekvie
nam Kerai prirenkam.

S. M. MESIROFF. Ekspertas Optikas.
i jus aergnti i:- reikalaujate patarimo arba vaistų, atoikit pas mane. Aš buvau ap
kurtus Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus TlYKAI. Galiu 
(Išryti bi'< kokiu- rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus Aš esu 
imgas žir. .nitj. S. M. MESIROFF. 3149 SO. MORGAN ST„ CHICAGO. ILL.

Nors pas mus sausas miestas 
bet rūgšties netrūksta: moka p< 
G ir 7 dolerius už bonką degli 
nes ir geria, džiaugias.

Uždarbiai čia nėra geresn 
kaip kitur, bet dirbama ilgesnė 
valandos, reiškia, su viršlaikii 
žmonės pasidaro po 5 ir G do’e 
rius dienoj - yra iš ko išsiger

insumo tunka ir-fiau kapitalus 
kraunasi, juos tokius padarė.

< -y-O---- „
Keturios “ėnatos” čia puikiai 

%di, btitent: girtybė, gembltv- 
riavimas, davatkybe ir prosti
tucija, Šitos keturios cnatos 
tarpe lietuvių Movi taip augštai, 
kaip vargiai kur kitur rastum.

—F. Tverijonas.

Sudegė šv. Juozo bažnyčių.

11:30 vai., sudegė čia Šv. Juozo 
parapijos malč|painis. Gaisro 
kilimo priežastis nežinoma.

Kasdieninis vokiečite 
melas.

(Beleašed by the Committee on 
Public Information)

True translation filed vvith the post- 
mnster at Chicago, III., July 20, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

No. 10, Tūlą laikotarpį pra
eityj vaikščiojo kalbos po visas 
Šalies dalis, buk Washingtonas 
vra pilnutėlių “šlakelių”, “ofisi- 
nių kareivių, saugiuose nuo kul
kų darbuose” ir jaunų, kariuo- 
nenėn šauktiny, vyrų, kurie ne
pavojingas pozicijas įgijo poli ti
pinei protekcijai pasidėkojant. 
Tos pasakos pastaruoju laiku

kuris plačiai perspausdinėjamas 
’nivo. Tas straipsnis, tam tik
rus kaltinimų - nurodymus pa- 
luodanlis, gali būt aiškiai atsa-

Po plataus apkalbėjimo, buk 
karės departamentas yra “pri
muštas sveikais jaunais vyrais, 
kariuomenėn šauk linais, kurie 
augius nuo kulkų darbus įgijo, 

kas juos nuo tarnybos fronte 
apsaugoja”, straipsnis tęsia: 
‘Iš keturių sekretoriaus Daniels 
ninų tik vienas tėra, kaipo an- 
rasis leitenantas laivyno kva: 
iermeisterio departamente”, 
•■'aktai šie: iš keturių sekrelo- 
iaus Josephus Panieks sūnų 
■ienas yra , 13 melų, o kitas 1G 
netų. Trečias, 19 metų, išlaikė 
kvotimas į laivyno Akademiją ir

Reumatismo Worm’o 
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas •

išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM 

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS ■
Per Pačtą -- .$1.10.

* t 
------- ;------ ...... , --------------------------- --- ')

Vedusių žmonių daugelis tu 
ui čia jau savo namus nusipir 
kę ir šiaip taip gyvena. Tckc 
karta kalbėtis su vienu šeimynų 
žmogum, pusėtinai pasituriu 
čiu. Pasigyrė, kad jo sunu; 
greit baigsiąs bažnytinę mokyk 
tą. Paklausus ar leisi ir į augs 
tesnę mokyklą, atsakė mar 
kad ne, nes, girdi, kaip tik vai 
kai išeina augštesnį mokslą 
tuojau palieką “socilistai”; o ji 
nenorįs, kad jo vaikas butų “so

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. VVestern 15 
3514-16 VV. 12th gt., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

jis nieko nežino, tai nenori kat 
ir jo vaikas ką žinotų: geriau 
mat, kad butų aklas ir nematy 
tų savo lako, nepažintų savo iš-' 
naudotojų ir per savo amžių 
butų priverstas dirbti smirdai) 
ciose skerdyklose, kaip jo tėvai 
ir molina kad dirba. Gaila žino 
nulių, bet ką padarysi? Ir ne jie 
kalti, kad jie tiek teišmano: juo 
doji armija, kuri iš žmonių ta

jb 
saugiame 
šmeižian-

Pirkly-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.Akių, Ausų, Nosies 

Gerklės ir Plaučių
SPECIALISTAS* ■

Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes.
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuŠkę a- 
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anormališ 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budii, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lygihai pa
sakyt, ka# link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršniinčhj ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki - - .. 219 S. Dearborn

Lawhon,M.D.mis 10 iki 1-mai ’ • prieš Pačtą

Prakaituojančios 
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kšblum ir kvapą daž
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis. jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk

Severa’s 
Foot Powder

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Dury, Lentų, Reinu ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaus. po $1.19 jil gal

CARR BROS. WRECK1NG CO. t
.1003-3039 S. Halsted St, Chicago, iii.

(Sevaros Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnos, padus ir tarp- 
pirščius. (barstyk po truputį Į če- 
verykus ir kojinius (panČekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudšiimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jisr užlaiko sausumą če- 
verykų. kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, ĮOWA

•irtasis sūnūs 23 metų amžiaus, 
ienatinis kariuomenėn šaukti

nis, įstojo kaipo paprastas ka- 
eivis Marnerių Korpusai) ir po 
uetų paprastu kareiviu tarny
bos laimėjo sau paaugštinimą 
enktyniavimų kvotimuose. Vi- 
i oficierių paskirimai korpuse 
laromi iš paprastųjų eilių, vien- 
ik į užsitarnavimą atsižvel
giant. Jaunasis Daniels įsirašė 
laprastuoju karininku be tėvo 
lagelbos ir tuo pačiu budn pa- 
uigštinimą išsitarnavo. Dabar 

’ is yra antruoju leitenantu ma- 
inierių korpuse, Philadelphijo- 

;e esančio ir aktualiai tarnybai 
icsilavinančio. Kritikuoti 
kaipo ofiso kareivį 
mo kulkų darbe yra 
Hą neteisybę platinti.
• Straipsnyj tęsiama:
bos Sekretoriaus Redfield sūnūs 
yra išmokėjimams pagclbiniu 
klerku prie Navy Supply Bu- 
reau, su vėliavnešio (ensign) 
rangu”. Faktai tokie: Redfield 
pereitais metais įsirašė į laivy- 
io rezervą. Jis buvo paskirtas 

: vėliavnešius ir po tūlo tarny
bos laiko verbavimo ofise buvo 
baskirtas tarnybai ant kariškojo 
laivo submarinoms naikinti. Ten 
hi mėnesiu ištarnavo, kuomet 
jo vyresnysai oficierius jį reko
mendavo ypatingai tinkamu 
prie reikmenų rupinimo, svar
bi karinės organizacijos šaka, 
kuri tuo laiku žmonių reikalin
ga buvo. Admirolas MacGo- 
wan, vyriausias laivyno išino- 
kėtojas, tyrinėjo keletos vyrų 
rekordus, tarp jų Redfield, ir į- 
sakė jį perkelti į išmokančiųjų 
korpusų. Redfield'as yra sudė
jęs prašymą, kad jį priskirtų 
tiesioginei jūrių tarnybai. Mok
slus ėjo Amhurst ir ten gabu
mais atsižymėjo. Jis ypatingai

naudingu yra dabartinėj pozici
joj. Tikrai pasigailėjimo Jnil 
parodyta kritikuojančiam reka- 
ktoriui prileidžiant, kad jis yra 
pro-vokiško šmeižto auka ir 
/uit Redfield užsipuola, kaipo o- 
fiso kareivį saugiame nuo kul
kų darbe.

Straipsnyje tęsiama: “Sekre
toriaus Lansing’o brolėnas yra 

.armijos War Colleg’e kapitonu. 
Pulkininko E. M. Ilouse suims 
Yra Valstybės Departamento o- 
fisc. Senatoriaus Reed Smool 
sūnūs yra aviacijoj, bet nelak jo
jančioj šakoj VVashingtone”. Ti
krenybėje sekretoriaus Lansin- 
g’o brolėnas yra nebe dral to am
žiuje. Jis mėgino kariuomenėn 
įstoti, bet dėl akių neužtektinos 
sveikatos buvo atmestas. Jis 
prie stalo sėdo, nes tai buvo vie
natinis darbas, kurį sulyg ar
mijos taisyklių gauti galėjo. Pu
lkininko House sūnūs taip pat 
virš drafto amžiaus yra. Valsty
bės Departamente jis kaipo ci
vilis civilį darbą atlieka. Sena
toriaus Smoot sūnūs, 31 melų 
amžiaus, nelakiojančioj aviaci
jos šakoj, bet jis vyriausybes ži
nyboje. yra ir gali būti Francu- 
zijon perkeltas. Nė vienas tų 
nėra “sveiku jaunu vyru, ka
riuomenėn šauktinu, kurie sau
gius nuo kulkų darbus įgijo”, ir 
redaktorius, kuris juos taip pa
stato, publiką apgaudinėja, sa
vo valdžią šmeižia ir spausdin
damas pro-vokišką metą priešui

bilieto nariai savo oficialus po
zicijas naudoję, kad savo sunūs 
iš militarės tarnybos išsaugoti. 
Tas įspūdis daromas nutik klai
dingais užreiškimais, augščiaus 
privedamais, bet lokių faktų

McAdoo sūnų vienas lariumja 
ant submarimi “cliaser”, kilus v
yra priskirtas laivyno orinei sto
čiai Miami’ėj ir trečias yra ju
rininku penktame laivyno dis- 
trikte; kad Darbo Sekretoriaus 
vienas sūnų yra aviacijos korpu
se pirmuoju leitenantu prie Wil- 
>ur Whiglit orlaiviams lauko, 

antrasis yra antruoju National 
Army leitenantu Camp Meade 
ir trečiasis oficierių be komisi- 

Annislon, Ala.; kad Viduji- 
Reikalų Sekretoriaus sūnūs 
vėliavnešiu laivyno aviaciji- 
stolyj Francuzijoj. ir Agri-

os
irių
yni
nėj
ai lt liros Sekeloriaits sūnūs yra 
aįvyno vėliavnešiu Ne\vporUe.

AR TURI SKOLININKĄ
( Mes Kalime iSkolektuoti dėl ju- 

flt sų visokias neatgaunamas sko- 
las, notas ir visokius bcražtiJ- 
kus skolų j ieškojimus nuo pri- 

AR3T vatiškų ypatų, biznierių, kompa- 
nijų ir kitų, kurie nenori su ju- 
mis geruoju atsilyginti. Nepni- i 
uonie kokia skola yra ir už kų, 
bile tik teisingai reikalaujama:

I j mes iškolektuosime jufns ant < 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus gyvenate, nei kur jūsų ! 
skolininkai randasi. Musų budus pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus vijose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kreip- 
kitčs pas mus ypatiškai ar laiškais Jdeda Į 
mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant
rašo t

Interstate Legal Service Agency
3114 S. Halsted et., Chicago, III.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel. Cąnal 4316 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutoni Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokeslįs prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

Reumatizmas Sausgėla.
Neslkankykite savęs skaus

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

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

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

Knyga‘.“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Vidur - Vasarinis Pratuštinimo

Išpardavimas
Jau Prasidėjo

Didelis Kainų Numažinimas Kiekviename I>epar- 
tamente. Žemiausios Kainos Chicago j*. Dešimts

Lietuvių Pardavėjų dėl Patarnavimo Jums.

S -F H Stampos su Visais Pirkiniais.

THE PEOPLES STORE
11201=3=5=7 Michigan Avė.

Roseland, III.

f......... ....... »--------------------------- --------------------- .■
Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.

Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 
angliškų. Gramofonai nuo $10.0(1 iki $2511. Parsiduoda ant leng

vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BL’DRIK, 
3313 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167----------- Chicago, III.

f FARMOS FARMOS
Siamo laike farma tai yra ramiausia, saugiausia ir 
geriausia biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geminį gyvenimą ateityj, tai nusipirk sau 
ūke derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko
lonijoje. Inteikdamas krasos Ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABIUS, Dogden, N. Dak.

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudčji 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaisius, gauna gi 
tiktai laikiną pagclbą. Išgydy
mui preižaslies yra darbas

Kojnpetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicago j e
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 2(1 metų buvęs kreivomis 

akimis, Emil John, 4347 Lincoln 
avė., buvo manimi išgydy tas vie
nu atsilankymu.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus bu vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
t uo ja uh.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro

■ Daug akių, ausų ir gerklės li
gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigelbsli man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą.

Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLES 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklC-s ligų.

.Iii* yra bereikalingai susirinkę. 
Jie y ra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis lankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi bul 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiskia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmes.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbuČio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci
alu mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano melodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės..

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų toiisihj bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
aiil kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuo jaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatvės

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs Į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

'I lie Fair Nedėliomis 10 iki 12
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bereikalinga. Bereikalingi 
tyra , pa vyzdžiui, jo grūmoji
mai socialistams, nes juk ji
sai turėtų gerai žinoti, kad 
grūmojimais socialistų ne
nugąsdinsi; negut tiktai su
erzinsi vieną-kitą jų, turintį 
karštesnį temperamentą. 
Bet kam erzinties, jeigu no
rima būt vienybėje su “bro
liais socialistais”?

Bereikalingos yra ir kal
bos apie griekų atleidimus. 
Jos, kaip mes kartą jau pa
stebėjome, labai gerai liudi
ja apie Dr. Šliupo širdies 
prakilnumą; bet realės ver
tės jos vis dėlto neturi—bent 
mums, socialistams. Savo 
griekais mes mažai tesirupi- 

Įname, kadangi išganymo ne- 
. Mes, anot to pa

sakymo, ketiname įsteigti 
“rojų ant žemės”, palikdami

si darbo tvarkymas kuopose 
ir rateliuose-

Chicagos socialistai jau 
organizuoja tokią mokyklą. 
Į jos fondą iki šiol jau sudė
ta apie 80 dolerių. Girdėt, 
kad tokios mokyklos bus 

taip-pat Broojdyne ir Pitts- 
burgh’e. Galėtų jas įsisteigt 
ir So. Bostonas su Philadel-

! j ieškome.

Pinigus reikia siusti Pačio Money dangų žvirbliams, špokams
ir aniolams.

Dar kartą sakome: daug 
dalykų p. Šliupo prakalbose 

: vra visai nenuosaku ir berei-

Subata, Liepos 20, 1918, 
sijoje gyvenančių bolševikų, bet j 
jie turį pasisekimo, tiktai ačiū 
vokiečių valdžiai, kuri trukdan-i 
ti Lietuvos Tarybos veikimą. 
Taigi ir čia išeina, kad vokiečių 
valdžia varžo Lietuvos Tarybą, 
kuri sutiko “pertraukti“ Lietu
vos ryšius su Rusija ir “sujungt“ 
ją su Vokietija, o nestabdo to
kių agitatorių* kurie nori at
plėšt Lietuvą nuo Vokietijos ir 
suvienyt ją su Rusija! Kur-gi 
čia yra nors lašas logikos?

Dr. J. Šliupas, matoma, pri
ima už gryną pinigą visokius 
paskalus, kurie tiktai pasiekia 
jį, nepagalvodamas net apie tai, 
kiek senso juose yra.

nę ir varysią į mūšiui laukus. 
Kas-gi gali dabar norėt imti Lie
tuvos jaunuomenę į kariuome
nę ir siųst į mūšių laukus? Aiš
ku, kad tiktai VOKIETIJOS 
VALDŽIA. Taigi tie agitatoriai, 
kurie skleidžia tokius paskahis 
Lietuvos žmonyse, yra kursty
tojai prieš vokiečių valdžią. Ir 
jie, girdi, veikia s ii vokiečių val
džios pritarimu!

Dr. šliupas dar mini, pasi
remdamas “L. Aido“ žodžiais, 
ir apie “naujo” plauko“ Lietu
vos nepriklausomybės priešus, 
krie agituoja už Lietuvos susi
jungimą su Rusija. šitie agita
toriai esą atsiųsti į Lietuvą Ru-

nesą bijo, ka<į nesusitartų A- 
inerikos lietuviai su namiš
kiais, ir kad planus (Iri atei
ties tinkaniesnius nepasidaryk 
tų... O namie, matomai, vo-

• kiečių valdžia Lietuvos "lary- 
bni šunybes rengia: neleidžia 
jai nieko daryti, nei policiją 
įsteigti, nei administraciją pa
imti savosna zrankosna, nei 
mokyklų tvarkymą; taip el
giasi, kad Taryba nusibostų 
žmonėms neveiklumu, ir kad 
žmonės imtų riaušes kelti, 
kuomi vokiečiai remdamiesi 
gdlėtų svietui sa'.tyti: lietuviai 
nesubrendę politiškai, jie ne
moka tvarkylies. O čia lei
džia, tyčią leidžia šalyje agi-

Įmusų Moterims
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žemaitė.

- Paša yk ir mums, — piktai 
pertame Jurgitos, — ką tose 
Prūsų gazietose rašo? Matyli

P a s a k o j i m a s.

(Tąsa)

8917/

Chicagos sąjungiečiai, be 
to, tariasi su “Naujienų” re
daktorium apie tai, kad įve
dus dienraštyje socializmo 
lavinimosi skyrių, iš kurio 
galėtų semti medžiagos dis
kusijoms kuopų nariai, kuo
met jie laiko savo lavinimo
si susirinkimus. Apie šito
kį skyrių “Naujienų’ redak
cija galvojo jau pereitais 
metais, bet dėl kaikurių prie
žasčių nebuvo galima tuo
met įvykdint tą sumanymą. 
Šįmet tečiaus reikės dėt vi
sas pastangas, kad jisai bu
tų įvykdintas, nes sąjungie- 
čių palinkimas prie lavini
mosi, kuris apsireiškia pas
kutiniu laiku, duoda užtikri
nimo, kad tokiu skyrium jie 
dabar mokėtų pasinaudot.

Palyginant su tuo, kaip 
protaujantis lietuviai darbi
ninkai pirmiaus žiūrėdavo į 
sistemačio mokinimosi dar- 

Ibą, dabartinis jų palinkimas 
prie mokslo rodo nemenką 
progresą. Apie treji metai 
laiko atgal “Naujienos” ė- 
mė ragint savo skaitytojus 
mokinties kalbos ir grama
tikos; kad padėjus jiems ta
me dalyke, jos net įvedė tam 
tikrą kalbos skyrių, kurį 
tvarkė musų kalbos žinovas, 

Bet A> kalis* Bet tuomet 
ledaug kas teatkreipė do 
nos į tą dalyką-

Nedaugiausia pasisekimo 
.urėjo ir kalbos mokykla, 
kurią įsteigė Chicagoje “Na-

Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų, prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti .. įtik— i 4:^
aiškiai ir ant vienos popieros pu-1 kalinga. Vienok klystd tie 
»es be to paliekant !žmtiiiės, kurie delei tų nepūs tarp eilučių. Redakcija pašilai- ’ ,
ko visas teises rankraščius taisyti ir Į ntlOSakumų ir bereikalingų 
12'ĖiLnU^ išsitarimų, perkūnijas svai-

<lo į kalbėtoją ir vaišina jį 
ženklelių pakankamai persiuntimo visokiais Stipriais epitetais, 
lėšoms apmokėti. į Reikia suprasti, kad jo sma

rkus gestai ir žodžiai tai yra 
liktai akompanimentas prie 
to “šag na miestie” (žingsnis 
virno ant vietos), kurį dabar 
demonstruoja prieš publiką 
tautininkų srovė. Tai yra 

■ ne kovos aktai, o ūpo žen
klai, ir su tuo nėra reikale 
daug skaityties.

Mums svarbu ne tautinin
kų žodžiai, o jų darbai. 1__

kad jie galėtų pereit nuo žo
džių prie darbų, tai jie turi 
visų-pirma išsiaiškint sau 
kokiu keliu jie eis.

“Lietuvos nepriklausomy- Į ujienos” 1916 m. pavasaryje 
bės” obalsis, kurį jie skelbia lą vedė draugai A. Lalis.ir 
yra ne kelias, o tikslas, ir ta’ Kl. JurgeHonis; bet mokinių 

į —visai miglotas tikslas- Ne į turėjo tiktai keletą dešim- 
iriklausoma šalis gali juk >įų. O kitose kolonijose ne

būti tokia despotiška, kaij nivo nė to daryta.
junkeriškoji Prūsija arba to- šiek-tiek genaus klojos 
kia laisva, kaip demokratinė Socialistų Propagandos Mo 
Šveicarija. Ir darbo žmo- Į kyklai, kuri atsidarė Chica- 
,nėms tikrai yra svarbiaus ioje 1916 m. rudenyje ir vei- 
turėt šalies viduje laisvą ir kė per penkis mėnesius. Jo- 
demokratinę tvarką, negu įe mokytojavo A. Lalis ir Pt| 
despotizmą, kadir jisai dar Grigaitis. įsirašė į ją suvir
tai]) butų nepriklausomas pum penkios dešimtįs vyrų 
nuo kitų valstybių. yr moterų. Bet sąjungiečių

Tai viena. Bet siekiant kuopos nepavartojo savo į- 
ekmės, kad labiaus užinte- 
•esavus tąja mokykla na- 

L’ius; todėl pereitą rudenį ji 
neatsidarė. j

Vienok ta visa agitacija ir
1 ie mėginimai jau, matoma, 
oradeda nešti gerą vaisių- 
špalengvo sąjungiečiai ima 

suprasti, kad pieningas mo
kslas yra neapsieinamas da 
lykas darbo žmogui. Ta 
nuomonė, kad galima būt 
‘‘susipratusiu”, nebūnant ap
sišvietusiu, jau ėmė netekti 
kredito. Tikimės, kad “ne- 
^ramotnumo” garbinimo ga 
dynė neužilgio visai praeis 
r bent musų darbininkų a- 

vangarde, vietoje žioplų už-

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

“Visą kraštų proletarai, vie- 
nykitės”. —K. Marks.

; Redakcijos
I Straipsniai

II   _____ ____—-

Tautininkai 
kryžkelėje.
Truc translation filed with thc post- 
master ai Chicago, III., July 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Očt. 6, 1917,

Tautininkai dar vis tebe-

“kur kreipti vairužį, kur sta-j 
lyti laivužj” — i kairę ar i, 
dešinę.

I dešinę eisi, tai nueisi tais 
keliais, kuriais traukia lie
tuvius klerikalu Ivderiai — 
į Rymą, via Berlin. O kai
rėje pusėje tiek daug yra tų 
nelabųjų “bolševikų”, 
nori atiduot Lietuvą 
“arkliavagiams ir 
kams” rusams.

Taip dūmoja Dr. 
pas ir kiti “vidurio 
rieČiai- O vidurys 
sprendžiantis elementas pas 
tautininkus, lygiai kaip ir 
didžiumoje kitų partijų. Vi
durys gali suteikti persva
ros arba kairiamjam tauti
ninkų sparnui, arba deši- 
niamjam, destis katrą jų 
dviejų jisai parems. Toael 
ir abudu Sandaros sparnai 
nedrįsta užimti aiškią pozi
ciją, koliai p. Šliupas su sa
vo artimiausiais pasekėjais

kurie 
tiems

TJ\ ŠI i ti
sam! a-

Bet siekiant į. 
prie laisvės ir demokratybės 
Lietuvoje, reikia žiūrėt, ko---- , --------------- , ---

yra nu-j|<j()S jiegos yra prielankios
jai, o kokios priešingos, i- 
dant galėjus nuspręst, su 
kuo dėties ir prieš ką.

Tegul tad tautininkai aiš
kiai pasako: ar jie stoja už 
tai, kad Lietuvos likimą nu
spręstų Lietuvos žmonės, ai 
kad jį nuspręstų svetimų 
valstybių diplomatai; ar jie 
laukia išganymo Lietuvai iš 
Vokietijos, ar iš pavergtųjų 
tautų susivienijimo prieš Vo

rie priešingi Lietuvos nepri
klausomybei. Jau ne pirmu 
kartu tenka “L. Aide” skaity
ti šitokį ra$inį: “Įvairaus plau
ko agitatoriai slankioja po 
LiėUlvą, pasiekdami net pa
čius tamsiuosius jos užkam
pius, skleisdami žmonėse į- 
vairių įvairiausias paskalas a- 
pie Lietuvą ir jos nepriklau
somybę bei Lietuvos Tarybą,

Taip jie ir trypia ant vie
tos, smarkiai mosuodami 
rankomis ir garsiai šūkau
dami, idant svietas (ir jie 
patįs) galėtų įsivaizdinti, 
buk jie einą priekyn.

Laikraščių koresponden
tai iš keletos vietų rašė, kad 
Dr. J. Šliupas savo prakal
bose labai rūsčiai išbarė kle
rikalus ir kartu ragino visas 
lietuvių sroves eiti išvien. 
Dar rūsčiau jisai “pėręs kai
lį” socialistams; jisai grū
mojęs net neįleisti socialistų 
į Lietuvą, jeigu jie nepasi
taisysią. Ir č*

Lietuvoje viešpatautų darbo 
žmonių valia, ar kad ten vieš 
patautų jos parazitiškųjų 
klesų (kunigijos, dvarponi-Į sivarinėjimų prieš inteligen-l 
jos ir tt.) valia. K 1 ‘ ‘
tuose klausimuose neužims 
aiškios pozicijos, tol iš jų 
mosavimų ir šukavimų nie
ko neišeis.

Kol jie ši-1 lūs, girdėsime senąjį sociali
stų obalsį: “Mokslas yra ga-

Palinkimas 
prie mokslo.

Į Apžvalga

Visi socialistų laikraščiai 
j.v, jau dabar ėmė rašyt apie ap-

čia-pat, po to- švietos reikalingumą ir ra
kių grūmojimų, jisai kvietęs ginti sąjungiečius prie mok- 
socialistus vienybėn ir žade- slo ir lavinimosi. Tai yra 
jęs atleisti jiems visus grie-, geras dalykas. Tų rašymų 

kad jie atlei- Į pasekmėje gal bent didesnė
se kolonijose bus įsteigta at
einantį sezoną socialistų mo-| 

Ir daugelis dalykų tose kyklos ir prasidės lavinimo-

kus ir prast 
stų jo grick

ku.
nenuosa-

menės vadovai pardavę Lietu
vą, kad dabar Lietuvos jau
nuomenę jau imsią į kariuo
menę ir varysiu j mūšių lau- 
kus ir tt. Paskutiniais laikais 
atsirado dar naujo plauko Lie
tuvos ir jos nepriklausomy
bės priešininkų, kurie, kaip 
tenka gauti tikrų žinių, 

važinėja po Lietuvą, šau
kia žmonių susirinkimus ir 
renka žmonių parašus, žadė
dami žmonėms įvairių gery
bių ir kviesdami juos rašyties 
po kaž-kokiomis telegramo
mis, Lietuvos nepriklausomy
bei priešingomis. Visa lai da
roma yra pagauti nesusipra
tusius tamsius žmones į savo 
tinklus... Musų didžiausia 
prievolė neklausyti visokių 
kalbų ir įkalbėjimų, bet pa
tiems pagalvoti, mąstyti...“ 
Už. tokią agitaciją, kalta yra 
vokiečių vadžia, kuri nelei
džia Tarybai silpsti savo kal
bėtojų, rengti susirinkimus, 
pradėti organizatyvį valsty
bės darbą. Tą kvailą agitaci
ją,’ rašo, vąjro, Kapsu ko, Biels
kio, Aleksos ir lt. pasiųstieji 
agentai, kurie — žinoma — 
reikalaus, kad Lietuva grįžtų 
algai į Rossijos globą; tokio 
jų darbo yra galima tikėties, 
nesą Lietuvoje, kokią demo
kratai rengia, negalės iškilti 
“bolševikiškas gaisras“, pjo- 
vynės ir skerdynės tarpe vien
genčių, ar naikinimas to, kas 
dar užsiliko karės nesuardy
ta. Mačiau -pats nemaža lo
kių pasiutėlių, sugalvijėjušių 
pusinteligenčių, kurie pers įgė
rę rusišku raugu ir dekadenli- 
zmu, nebeturi nei žmonišku
mo, nei proto, nei troškimo 
įstatymais patikrinius laisvės 
ir tvarkos, etų. Vokietija kal
ta, kam neleidžia L. Tarybai 
dirbti darbą, priklausantį pa
skelbtai nepriklausomai ša
liai. Aišku yra, kad Vokieti
ja ne tvarkos trokšta ir lau-

glemžti kaipo neįgalinčių sa-. 
vilai tvarkytina ir valdybes! 
Ar ga’l dar ketina “pogromus” 
Lietuvoje padaryti, kaip kad 
lenkai žydams kad padare 
Krokavoje!... Nuo vokiečių 
junkerių juk visoko yra lauk
ti galima, kas Lietuvai bledin-

Kad iš vokiečių junkerių ga
lima tikėties visokių šunybių, 
tai tikra tiesa. Ret Dr. šliupas 

Truc trnnslalion filed with the post-Pabai keistu budu įsivaizdina, 
k««l vokietiW junkeriai (arba jų

Dr. J. šliupas savo 24-ame, 
“Tėvynėje” išspausdintame, lai
ške iš Stockolmo tarp kitko ra
šo:

NELOGIŠKAS .
PASAKOJIMAS.

kontroliuojamoji valdžia) daly
dami šunybes Lietuvai, tyčia 
kenkia sau. Pasak jo, vokiečių 
valdžia tyčia leidžia visokiems 
agitatoriams skleisti žmonyse 
lokius paskalos, kad LietuvosVokiečiai neleidžia atvaž

iuoti niekam' dabar į Švediją, jaunuomenę imsią į kariuome-

—Nereikia man jų! — atšovė 
G u mbas. — Pasiklausk Keselie- 
nes gubernoriąus: jis ne tik 
skaito, bet ir rašo į tas gazietas, 
ir Į Prusus varo... Jei nori, duos 
ir tau pasiskaityti. Ten visa šai- 
ka susitaisė; motina ir dukters 

visi skaito, visi rašo ir visus 
vaikus, piemenis to mokina!

Gumbas rokuoja, o urednin- 
kui ’ ailis šiaušiasi.

O lai svoloč, mužik! — ta
rė sau. — Kiek čia man bus var
go per jo liežuvį. Čiorts! Žan
darai ne atsivelka, man kelionė 
dar į Šiaulius... arklys pasagas 
išmetė... Koks kelias, čiorts! 
Vargti ir kapeiką savo išleisti.. . 
Nuo vagies kartais gali pasihip- 
ti, o čia be kokio pelno. Ne 
sy' į primeluoja, vargo tik pa
daro... Kad vienas ant viępo 
lojęs, svoloč, o dabar alinėje; 
liek ausų, netruksi nusidėti!

Gumbas, vokuodamas, pripy
lė dar stiklinę uredninkui; pri- 
silindęs arčiau tęsė:

- Aš tamstai pranešiu, kokie 
čia pelikę žmonės.

žmonės! — tvirtino uredninkas, 
keldamos. — Nečistaja sila... 
svoloč!...

Sukeikęs, nusispjovęs uredni
nkas stačiai pro duris išdrožė.

išgertąją Gumbui nei 
išgrauš nepasakęs.

Gumbas nustebęs 
baltomis į duris, pro 
redninkas išėjo.

dūkui nei

tik žiuri 
kurias u- 

A įsisuka — 
Truibpio ir Jurgilo tuščia vieta.
Gumbą rodos kas verdančiu va
ndeniu perpylė.

- Durniai! Kvailiai!
Keikdamas, palikęs neišger-

pasienyje Trumpis su siuvėju 
šnekasi.

-Agirdi, Trumpi, ko tu išlė
kei nepabaigęs gerti? — tarė 
Gumbas arčiau■ eidamas. Bet 
kol aplenkė ant tako pastatytą 
vežimą, Trumpis su siuvėju pra
žuvo. Sukeikęs Gumbas drožė 
toliau. Netolimais susitinka .Tu

—Ar vilkai jus taip išgainio
jo iš alinės? — supykęs paklau
sė.

—Ko aš tavęs norėjau pakla
usti, • neiškentė netaręs Jurgi- 
las, patraukdamas Gumbą į šalį: 
•— Už ką tu įdavinėjai urednin- 
kui tą Kiselienę?

- Ar tu pasiutai? — šokosi 
Gumbas. Aš ant Kiselienes 
nė pusės žodžio.. . Lyg negirdė
jai? Gubernorių jos, tą lakud- 
rą Jurgį, tai apskundžiau už lie
tuviškus raštus, ir gana!

Ką jis tau padarė, kad tu 
nori jį suėsti?

—O ko jis manęs neklausė ra
šyti prie grapo, kad Narys ariel-

ką varo? Rupužiokas! Girdi: 
“Aš skundais rankų nesi tep
siu!”... \

—Doras vaikas, pasirodo, tas 
Jurgis, — tarė Jurgilas:—skun
dais rankų nesi tepa, o tų ne bur
nos sutepti nesidrovi. Kad bū
tum, po Šimais, bent girtas bu
vęs!..., .. 4 >

—Anoks čia ponas, tas ured- 
ninl.as! — pertraukė (rumbas: 
Kad jus jo ir bijote! Man jis ne- 
pokam. Dar tokio pono dro-Į liais galais, 
ve ties? Jus girdėjote, kaip sa
kiau: Bene aš ko bijau!

—Kaip šuva mėnasienoje, ant 
visų loji... Kaip dabar ant Na
rio! Juk jis tau giminė. Nė pats 
nelabasis to nepadary tų.

—Nesibijau nė nelabojo. Aš 
ir už jį gudresnis. Tas kiaulė 
Narys, turėdamas tokį pelną iš 
areilkos, neduoda man nė pu
sės. Norėjo daug apžioti, nė 
maž nebegaus. Kaip tu man, 
taip ir aš tau!

Bešnekėdamas pažvelgė į šalį.

Šitokiai grakščiai sukniai galima 
vartoti dvejopa materija: balta, pap
rastai franeuziška voile, ir mėlyna 
su baltu plaid voile. Jakuti* daro
ma su isodu iš plaid materijos nu
garoj ir priekyj. Pečius uždengia 
platus jurininkiškas kalnicrius. Su- 
st'giojimas eina kairiaja priekio pu
se. Hankovčs ilgos, siauros, smai- 

, Sijonas susideda iš 
dviejų dalių, juostnenyj paraukia
mas. Priekyj nedidele pajuostei? 
atatinkanti krutinę* įsodui.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 8917 
sukintas penkeriopos mieros: 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per kurtinę. Si
jono žemutinės dalies plotis 2 jardu. 
36 colių mieros sukniai reikia 2’t 
jardų vienodos materijos 36 colių 
pločio, ir 216 jardų plaid materijos 
36 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai 

sukirpti ir pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti miera, parašyti savo vardą, 
pavardę jr 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.

(nimbas, supykęs drožė tiesiai 
prie arklio. Jodamas namo pa
matė kaip uredninkas, pažvel
gęs į jį, nusispjovė į šalį.

—Ko tie kvailiai taip visi pa
siuto? — tarė sau (rumbas.

Po atvelykio, jaunam mėne
siui stojus, subruzdo visi vasa
roj} sėti; pirmiausia skubino 
bulves pasodinti, kol neparyžo 
mėnuo. Anksti visi kėlė, vėlai 
,gulo: toks karštas stojo darby
metis, net ir akmuo ant lauko 
rodos kruta.

Pavasaris šiemet irgi gražus: 
dienos saulėtos, naktįs miglotos, 
dažnai šilto lietaus būrelis per
eina, kartais net su griaustiniu. 
Daigus iš žemės rodos traukte 
traukia. Visur prižėlę žolės, gy
vuliai pilna burna priedą. Žmo
nės tikisi gerų metų turėti.

Vieną rytą, išaušus, Gumbas 
pašoko. Nusigando pamigęs. 
Skubinai šoko šeimynos žadin
ti, gi žiuri, jo pati beparbėganti 
iš kažinkur per kiemą.

—Kur tu lakstai? — klausia 
Gumbas: — šįryt išlėkei ar iš- 
vakaro? Nieko nejutau.

Nejutai, kad į langą barški
no Kuntupelis? Mane žadino... 
Rodos nemiegojei?

—A-a! — suprato Gumbas.— 
Kas ten begirdėti? — klausia* 
suėjus į vidų.

—Viskas gerai. Visi sveiki. 
Gužutis įmetė sūnų.

—Na, tai jau džiaugsmas! — 
tarė Gumbas. — Reikės man 
užeiti papelenio,..

si pati: — neturi ne lašelio a- 
rielkos. Nebent paskui...

Kada krikštys, nežinai?
—Kas ten taip greitai apro

buos!... Petronė prašė ateiti

—1X4 ^isako pasirūpink ir 
pau pyragų, — patarė Gumbas:
— gal tau kūmais teks...

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

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8917.—
Mieros ......... colių per krutinę.

(Vardas ir parardi)

(Adresas)

(Adresu)

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose tdsrrt.iosc. Daro 

visokias dokamenitu ir f opieras.

Namų Ofisas:
1123 8. Halsted lt

Ant trelių lubų
Td. Drever 181*

M Imto Ofisas t
UT N. Beafbom SI.

111 -13 Unlty BMt.
T»l. Central 4411

—Nebent tau! — atmetė pati, 
-i-- Aš jau du sykiu jiems nc,- 
šiau, o tu nė sykio.

—Kodėl ne, galiu ir aš. Tur
būt ir alaus darys?

—Taip pasišnekėję, Gumbai 
persiskyrė — kiekvienas prie 
savo darbo.

Kuntupclių šįryt pusrytį pave- 
Javo. Sukilę vaikai džiaugėsi 
lėle, kur šįryt gužutis atnešė. 
Tėvas klausia:

—Na, vaikai, kokį vardą de
šini lėlei?

—Vincelis, jau mano aįiskir
ta, r— atsiliepė pati.

—Vincelis, Vincelis! — džiau
gėsi vaikai.

—Nenoriu iškylos, neprašy
siu kuinų ištolo, — vokavo tė
vas: — pakviesiu Gumbienę, ar 
patį Gumbą.

Gumbo, nenoriu... neduosiu 
jam vaiko nešti! — šaukė pati. 
— Anelė jau du sykiu mums 
nešė, o paties ištolo nenoriu!

—Juk jis niekuonedėtas — gy
nė tėvas:. — Kartais tik nieku

(Bus daugiau)

• m'i» —.
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Jaunuomenės Skyrius
padaryti galą tam baisiam dar
bui. Vienok jis žinojo, kad tai 
uždrausti tuojau negalima, nes

taringus ir nežinėlius žmones.

gilino priežastis;' Ir taip prade- f
dama įsisukti į tą nelaimingąjį 
garsiai skambantį, kritikos ratą 
Bet kas svarbiausia, kad veik vi

NEČIULBĖK, PAUKŠ-1 
TELL

viau pasaulius! Aš pasakysiu tau 
kaip ne tobulu mo-priešta ra vinių 
karalijos griuvėsiuose, be švie-

Neriui bėk, |>aukšteli. 
Taip anksti iš ryto. čius abejonių-nežinios, ir pakil

paaukojimo valanda. Ji atėjo. 
Si-Men Ban pasiuntė kunigams 
pranešimą, idant jie teiktųs atsi
lankyti pas jį. Kunigai reikala
vimą išpildė, ir jis jiems pasakė:

—Gerbtini kunigai, aš esmi 
rimtai užinteresuotas vestuve-

ra moksleiviai ir, belo dar, ne 
rangus ir neveiklus iki paskuti 
niojo laipsnio! Bet svetimoje a

1IIN BROS 
HALSTED. 2OTH ST'S *«<>■ 

. CANALPORT AVĖ !■!

Uždaryta kas vakaras 
6 valandą vakare 

Apart Subatos vakare 
atdara iki 9:15

čiosc kankinosi mano siela... 
Ateik, ir aš iNiskandvsiu tave

Turi ii|>ę, šilą;
Dar sniegai nutirpsta, 
Oras nesušyla. 
Nečiulbėk, paukšteli.

se. Aiškinsiu tau Būtybės įdrąs
inę - Priežasčių Priežastį! At-

laike iškilmės aš pats noriu nu
eiti ir atiduoti ypališką pagarbą 
didžiam musų Dievui.

Kunigai tai išgirdę labai nu
džiugo, nes manė, kad atsilan-

lis, kuomet savoje rąsto negali
ma. matyli

Taip, “Naujienų” nr. 158, 
Jaun. Sk., tūlas A. Dvylis, kuris 
irgi, rėdos, lanko mokyklą, ra
šo apie moksleivių “griekus”. 
Žinomą, nebūtų blogai, jeigu <1.

RAKANDUS Išmokėjimais z

Įf V

Nuo pievų žaliųjų 
Basos da netyra.. 
Neskamba dainelė

siu Ibune paukšteli.

gų audrų-karionių gimė ir mi
rė šventa meile, neradusi sąjau
smo pasaulyj. Aš pasakysiu, 
kaip mylėjau ir neapkenčiau. 
Ateik, ir aš parodysiu tau mei
lės skausmą. Tyliam vakare,

siu tavrs, ateik į mano svajo
nių palapinę ir aš pasakysiu tau

Ateik —P. K—as.

'tyliam vakare, kuomet sau
lė leisis už kalnų; kuomet klo
nius užtvenks švelnus, melsvi u-

Kaip Upė-Dievas pra
rado savo nuotaką.

jo iškilmės vieton ant ilgo sus
tiprins jų įtekmę į bčdnus žmo
nes. Atsakomam laike kita me
rgelė buvo pasirinkta Upei-Die
vui už nuotaką; kita krūva pini
gų įriedėjo jų kišeniuosna. Ta
da jie pranešė teisėjui apie bu
simas Upės-Dievo vestuves. Si- 
Men Bau apsirengė šilkiniais rū
bais ir iškeliavo prie upės. Jis 
jojo gražiu bailu žirgu ir žmo
nės nuklojo jo kelią žolynais, 
nes jis buvo garsus ir godoja-*

nimų ir daugiau sveikų faktų. 
Bet kaip tik to jrtm ir trūksta.-

Kad moksleiviai neveikia, 
kaip kad manoma jie galį veik
ti, tai yra tiesa. Kaip nieko nė
ra be priežasties, tnip ir čia turi 
būti priežastis. Tatai jieškoki- 
ųie jos rimuli, bet nežaiskime 
asmenų pavardėmis. Jog H. J. 
Bertašius, K. Augustinavičius, 
Dr, M. T. Strikulis ir J. T. Vit
kus tai tik vienutės, o nevisi 
moksleiviai. Tai kam gi čia vi
sus teisti? Aš, rodos, savo “pa
siteisinime”, tilpusiame “Moks.

! Specialiai
Galvanic skalbyklos muilas, 
specialė kaina, 5 šmotai

Įšianie išpardavime.. ECC 
Nebaltyta mu
sliną, tvirtų 
apskričių siu-Į 
lų kokybė, 36 
colių pločio, 
n c d a u g i au

iNurse stripe, 
i Miknoms ging- 
i ham, visokios

i ir klčtkelių 25 
i c. ryšis, spe- 
■ rišliai šiame 

j davime 19c 19c

dinčių akacijų aromatai) skan-

ino aukso juostomis aus sapną 
nesapnuotą iš pasaulio skausmų(

garmonijos melodija 
mylima, ateik i mano svajonių 
palapinę ir aš pasakysiu tau pa 
slaptį. .. Ateik! — ir tarp ketu
rių sienų aš atidengsiu tau gi
liausius mano sielos slėpinius. ..

lia tų glūdumoje ugninga, neri
mta svajone aš tveriau ir grio-

•Buk Sveika
I Nepavelyk iš nesavir- 
I škinto maisto nuodams 
I susirinkt į savo žarnas, 
I kurie esti jsinėrę j jųsų 
I systenią. Nevirškinimas, 
| užkietėjimas vidurių, 
I galvos skaudėjimas, blo- 
Į gas kraujas ir daugybė 
| kitų bėdų paseks. Lai- 
* kyk savo vidurius va- 
I liais, kaip tūkstančiai 
| kitų daro, imant retkar- I 
. čiais po dožą seną, atsa- 
I kančią, iš daržovių šei- ' 
I mynišką kepenų gyduo- i
I le.

Senai senai, laikuose septy
nių didolii’j kunigaikštijų, gyve
no teisėjas vardu Si-Men Ban 
kuris valdė apielinkę šalia Gel
tonosios Upės. Tos apielink& 
žmonės didžiai bijojo los Upės 

tuoiųet, I |)j(,v<) nes burtininkai ir raga 
niai. gyvenantieji jos pakraš
čiais, sakė ją esant labai baisiu 
Dievu. Apgavingieji kunigai 
jiems graudendavo, jeigu negar
binsią ištikimai, riebus tinkami: 
laiku lietaus, nepūs šilti vėjai ir 
visi žmonis pasens, susirgs ir 
mirs.

Tai didžiai gązdino žmones 
ir todėl jie darė visa, ko lik ku
nigai rei; alavo. O tie seni iš- 

^|tvirkę bestijos sakė žmonėms, 
I jog vienintelis kuo galima už-

kiekvieną metą paaukoti jam

li’ kiekvieną metą seni prigavin- 
gi kunigai pasirinkdavo merge
lę; aprengdavo ją puošniais rū
bais ir didele iškilme ir ceremo
nijomis įmesdavo ją į šėlstantį

Thedford't

Black-Draught
kaip tik prisiartindavo paauka- 
viino laikas, jie atlankydavo

vos duktė apsivedimo amžiaus

5 šmotų valgomojo kambario setas, darbus IVilliain ir Mary laikų, 45 
colių stalo viršus, storos tt k\los pakojos, išplėčiamas iki 6 pė<lu. ir 

keturi skutos sėdynėmis krėslai, visi tikro ąžuolo, tik- 50 
Lengvi išmokėjimui.

vimo, kada jis su savo tarnais 
ir kareiviais prisiartino prie u- 
)ės kranto. Bėdina mergelė, 
beveik apmirus nuo išgąsčio,

iperndžininės lentos, o burtinin
kai laikė pamaldas, idant pada
rius reikiamą į žiūrėtojus įspu-

Tuo tarpu, kaip tik jie norėjo 
mesti mergelę upėn, Si-Men Ban 
pali(*|)ū sustoti.

■—Kaip tai? paklausė jis.

nuotaką? šitoks pasielgimas yra 
neteisus, — tai nepagodoja Jį. 
Siųskite pasiuntinį pas Dievą, 
lai jis sužino jo prisirengimus.

Atsigrįžęs į vieną seną raganą 
jis tarė:

—'fu eik dabar, pamatyk Upę- 
Dievą ir atnešk nuo Jo žinią.

Sena ragana spyrėsi kiek drū
ta, bet kareiviai pagriebę ją už 
pečių įmetė upėn. Teisėjas pasi
darė smagiu ir nudavė laukiąs' 
sugrįžtant pasiuntinį. Praeiną I 
pusė valandos, valanda, o pasini j

ivaip tai gan imti..' — už
klausė jis. — Ta sena ragana, 
matoma, neišpildė savo užduo
ties. Beikės pasiųsti kitą žygū
ną. Ne, aš šiuo kartu pasiim
siu du surasti kas atsitiko su ja.

: Išpardavimas pančiakų, 
surištų j ryšelius
Ryšelis iš 3 porų

Motery Burson pančiakos — 
juodos, naujos mados, dubel- 

' tavos pėdos, augšti užkulniai,! 
pirmos kokybės, tiktai 59c

Mrs. W. F. Picklc iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ji varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ii yra ge- 
Iriaust kepenims .pada
ryta gyduolė.“ Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
butę. E-75

gei jų vaikas turi būti skirtu 
kaipo nuotaka Upei-Dievui. Tai 
sukeldavo didelį nuliūdimą na
muose, bet tėvai didele suma pi
nigų visuomet papirkdavo kuni
gus, idant jie eitų ir pasirinktų

ęu, kuriuos jo kareiviai pagrie
bę. įmetė upėn, idant nuneštų 
pranešimą Upei-Dievui. Vėl žino

eidavo iš namo į namą vokdami 
sau rinkliavų, iki jie ateidavę 
tokion vieton, kur žmonės buvo 
biedni, ir tų namų mergelę pasi
imdavo dėl paaukojimo.

Si-Men Bau buvo didelės iš
minties žmogus, ir jis norėjo

The Wiersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigsn Avenue
Raportas prlv pradedant bizni ant Liepos 1, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of Stale of Illinois.
TURTAS

Paskolos ir diskaun ai $858,598.14
Overdraftai .... 198.94
Užstatai . . . 378,017.58
Fikčeriai .... 2,084.89 
(iryliais ir iš kilų bankų 

priklausančiai 190 348.16

Visas tintas . $ 1,436,087.71

SKOLOS
Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fondas- . . 10,000.00 
Nvpadalvlas pelnas (net) 8,326.82 
Depozitai . . 1,200,249.89
Neišmokėti dividendai . 5,000.00 
Rescrvuoti taksoms . 2,500.00
Trečios Laisvės Paskolos

mokesčiai . . 10,611.00

Viso skolų . . $1,436,687.71

Oficieriai
ASA AVIERSEMA. Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALEN&ERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai >
( has. H. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą Wiersenia, Nicholas W. 
\Viersema, Hernian L. Barnes, George Dalenberg, Catrines Dellaun, 

Frederick J. Wierscnia, Edward W. Thomas.

tu!. Visi nusigand 
va landžiu teisėjas 
jieškodamas kitų pasiuntinių, 
bet čia visi kunigai, burtinin
kai ir raganos parpuolė prieš jį 
ant kelių ir melde susimylėjimo. 
Tie pažadėjo niekad nebeaukoti 
jaunų mergelių upei ir niekuo
met ateityj nebeišnaudoti neži- 
nėlių savo brolių žmonių, bet 
bu Ii teisingais ir dorais visiems 
bednhnsiems. Sin-Men Bau

Už pus-

aj)dirbti laukus, o mergelę, ku
ri turėjo būti paaukota, pasiun
tė pas tėvus. Tada tarpe žmonių*

niekad po to nebebuvo aukau-

žirnini to, nestokavo lietaus, 
nuolat pute siti vejai ir žmonės 
buvo laimingi.

Vertė A. Dvylis.

Paskutinis žodis
Pastaruoju laiku eina apkal-1 

būjimas apie taip vadinamąjį 
moksleivių nerangumą, tariant 
neveiklumą. Vieni pasmerkia 
moksleivius, kiti gi — priešin
gai: stengiasi surasti to neran-

neturiu net ko atimti, nei pridė
ti. Kiti moksleiviai, manau, ir- 
;qi tars savo žodį šiame klausi
me.

Dabar žodis apie neįvykusius 
debatus tarpe valparaisiečių mo- 
ksleivių ir lygiečių. LSJL. 1 kp.' 
pasiuntė laišką valparaisiečiams. 
sie-gi tuojaus išrinko tris moks
leivius: M. Bakšaitį, A. Bimbą ir 
J. L. Vitkų, kurie sutiko deba
tuoti su lygiečiais. J as moks
leivių nutarimas, kurį galima 
ęasti Literatiškos Draugijos už
rašuose, tuojaus buvo praneštas 
lygiečių komiteto nariui, J. Kau-'

tarpe mokslėivių: Bnrtašiaus, ’ 
Strikulio, ARgustinavičiaus ir' 
Vitkaus. Reiškia, nepataikė 
pirštu į dangtį! I

Aš beveik esu užtikrintas, kad i 
valparaisiečiai ir augščiau minė
ti asinenjsi (Bakšaitis, Bimba ir 
Vitkus) Jaukia tik lygiečių pa
kvietimo ir yra Lile valandą pri-

O kas link antrųjų debatų, ku
riuos rengė Lyga ir B^rtašius,

taip ir iš Bertašiaus negavau ir 
tokiu bildu negalėjau deba t uo

mą, be abejonės, bučiau ir dė-

Taigi matote, kad drg. Dvylio 
pasakyme, jog “A. B., sako, iš 
anksto žinojęs, kad nei vienas 
iš minėtų moksleivių neis deba
tuoti”, slepiasi neteisybė. Kas 
už tai atsakys, parodys ateitis.

prikalba, kad net verčia stebe- 
ties. Būtent, “socializmas ne
moksliškas,” “anarchizmas 
geresnis”, “apsirgo bepartyviš- 
kuino liga” ir tt.

Kur, kas ir kada skelbė pana
šiai? Bukite vyras ir kalbėkite 
a t v i r a i. P r i e š i n g n i 
gi visa tai nieko ne

aš pasakyčiau, kad Cbicagoje 
vienas jaunuolis apsirgo idiotiz
mo liga.

Gi moksleiviai visuomet pa
gelbėjo ir progai pasitaikius pa-

giečiai praneš ir norės sykiu la- 
vinties. To, rodos, nei Dvylis

bai nemalonu, kuomet pats bū
damas valparaisietis ir rašyda
mas žodžius “valparaisietis stu- 
dentas”, deda į svetimženklius. 
Kam jam čią save plakti? Pat-

Trijų šniolų seklyčios setas— 
(’oloninl piešinys, masyvi ų- 
žuolo romai, nudirbta maho- 
gany arba riešučio medžiu, ap
mušta tikra ispaniška skūra, 
$125.60 vertės spe- SQO HA 
eialiai po ......... vO«VV

$9 cash, $1 savaitėje

Misingio lovos, masyvi pastovai, 
didelės pakojos, exlra dydžio į- 
bi ukais, nudirbki šalin arba švie
siai, paprastai $32.50 $*> 4 "7E 
vertė, po ....................fc I ■ ■ w

$3.25 cash, 50c j savaitę.

Viena pora 21c.
Ryšclia iš 3 porų

Vaikų vidutinės ir (doros pan
čiakos, tik juodos, ge- EQp 
ros kokybės............. U

Ryšelis iš 4 porų 
Moterų puikios vasarinės šilki
nės mercerizuotos lisie pančia
kos; juodos, baltos, geltonos, 
pilkos, cbatnpagne, 59c

Viena pora 18c.

Šilko Likučiai

Vaikų ratukai, tikros nendrės, di
delėmis šynomis ratai, sulanksto
mos ašjs, pilnos micros didumo, 
puikiai apmušta, nu- $04 Cfi 
piginta iki ............

Likučiai $2.00 visa šilko laffela, 
36 col. pločio ..............................
Likučiai $2.50 išsiuvinėta šilku

Shantung ..............................
Likučiai $2.00 Georgctte Grepc, 

10 coliu pločio ............
Likučiai $1.75 visas šilko crcpe de 
chinc, jardas ...............................
Likučiai $2.50 visi šilko khaki 

cool, 40 coliu ........... .
Likučiai $1.75 visi šilko Messaline,

Likučiai $2.59 visi šilko Charmeu- 
sc, 40 colių*....................

Likučiai 8L50 visi šilko, sunkus

Likučiai $2.00 visi šilko Peau de 
Cvffn*. lordus ................

Likučiai ši 75 visi šilko šalin Roy-

Atidaromu viršų ledau- $"7 Efi 
nes .............. ....... ..
Lt’daunės t-rioniis durimis, bal
tai palevolas vidus, $OO 
kiekviena .....................fcfciUU

$1.15
stri mandagumas lurėlų lo ne-j “likusias nup kasdieninio darbo- 
daleisti.

į studentų veikimą Šarūnas 
žiuri persiaurai. Beikia juk at
minti, kad daug žmonių su go
riausiais paveldėjimais žūva vie- 
ntik dėlto, kad malcrialės aplin
kybės yra nepakeliamos. Lyg 
gėle ant augšlo kalno nuvvsla

mokinimosi valandas” jie yra 
priversti sunaudoti taip, kad

turį dirbli. Veikli visuomenės la
bui jiems tuo bildu nėra laiko. 
Bet to dar neužteko. Jie pada
re ir ontr-alaką. Girdi, kadi 
visuomenė jų neremia, lodei jie 
ir neveikia dėl jos.

’ veiktų, padėtų musu jaunuome
nei - šviestų ir lavintų ją.

Nežiūrint į lai, kad d. A. D. 
straipsnyje jokių užmetimų mo
ksleiviams nebuvo, tečiaus ii’ tas 
maldavimas jiems pasirodė per
daug aštrus. Vienas po kito jie 
pradėjo rašyti pasiteisinimų ir 
kritikuoti d. A. Dvylį. Tuo bil
du ir vėl prasideda nauji gin-

Gyvenimo trikampy} yra dau
giau dar kas ne vien lik pavel
dėjimas (heredity). Paveldėji
mas, ar “jauna moksleivio dva
sia” vien lik parodo ką mes 
turim. Kuomet aplinkybės (ma-

me ir kuo mes esame. Jeigu 
jau kalbami* apie moksleivių ne
veiklumą, tai neapsirubežiuoki- 
me vien tik paveldėjimu, bet ji 1 
pažiūrėkime ir į aplinkybes ir 
patyrimus. Minėjimas gi Vai
čaičio, Kudirkos, Tolstojaus Lu
ko ai* Maižio nir o čia negelbės. 
Mes gyvename šiandie, o anie 
didvyriai jau kapuose. Be to 
kalbėdami apie moksleivius, ka
lbėkime apie paprastus mirštan
čius žmones, o ne apie genijus.

šiek-tiek prasiblaivė. Moksleiviai 
pradėjo šiek tiek rašinėti į ‘‘Jau. 
Sk.” Tuomet mes, pažangioji 
jaunuomenė, nudžiugome ma
tydami moksleivius prisidedant 
prie mus, padedant rišti įvairius 
einamuosius valandos klausi
nius. Bet... jų veikimu neilgai

buvo daugiau kaip melai laiko

čiai “Nauj.” nr. 153 J. T. V. 
norėdamas apginti moksleivius.

linkybių. Suprantamas dalykas.

Vėl ta pati istorija
Kiek laiko atgal tarp jaunuo

menės ir moksleivių buvo viin
V v

aštrių ginčų. Jaunuomenė ata
kavo moksleivius už tai, kad jei 
nieko nerašo į “Jaun. Sk.” ir,R 4
apskritai, neveikia “visuomenės 
labui”. Moksleiviai, žinoma, 
tuo pačiu atsimokėjo savo opo
nentams. Jie (moksleiviai) luo-
met stengės atlaikyt savo pozi- su veikėjai-moksleiviai, d. Dvy- 
cijas prieš jaunuomenės “ant-, lis betgi vėliau nusižeminęs ma- 
puolius” aiškindamies tuo, kad ’ Idauja, būtent, kad jie nors kiek

ir vėl nustojo veikę. Dargi į 
savo skyrių “Mok. Kelius”, nie
ko neberašo.., Pastaruoju lai- 

! ku “Mok. Kelius” beveik vienas 
to skyriaus redaktorius, p. A.

Nors moksleiviai nepepdau- 
giausia veikė ir pirmiau, bet vis
gi šiek-tiek prisidėjo prie visuo
meniško darbo - tai rašydami 
į ‘‘Janu. Sk.,” lai laikydami pre- 
lekcijų kuriame nors lavinimo
si susirinkime ir tt. Supranta
mas daiktas, mosleivių veiki
mas padidino jaunuomenės e- 
nergiją ir norą daugiau darbuo

Bet dabar, kuomet mokslei-

menė ir vėl ėmė juos akinti prie 
visuomeniško veikimo. Pir
miausia tai padare drg. A. Dvy
lis savo straipsniu ‘‘Musų moks-

nkybėse. Tai visi žinome. Bet 
kad toksai pasiaiškinimas mo -

ku.
Bodos, J. T. V. turėjo neuž

miršti ir tai, kad ne. vien moks

pats ir su jaunuomene. Juk ir 
ji turi dirbti po 10 ir daugiau 
valandų j dieną. Gi didžiuma

vakarais lanko mokyklas. Vadi
nas, ir jaunuomenė galėtų ra
miai sėdėti sudėjus rankas. Juk

linkybėm. Aišku lodei, kad 
blogom aplinkybėm gali pasitei
sini ne vien moksleiviai, o ir 
jaunuomenė.

Bet klausimas, kokios gi pa

tume liktai leisintics? Atsakyti 
į šilą klausimą galima sekan
ciai: pasekmės butų liūdnos. 
Darbininkų pirmyneiga tuo bū
du butų žymiai sutrukdyta ir
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vieton kad pagreitinus draugiji- 
. i» - •nės tvai os permainą, mes ją

dovaujaini šarvuoti žucieikos- 

kryžeiviai) ir išgelbėjo stabmel
džio lietuvio dūšią (jo turtą tai

Anlri jieško į 
savo idealo padangėse. O trečių

krikščionybę.
.Paliekant nuošalyj naivišką 

autoriaus pasigailėjimą delei 
“nutrynimo” nuo ž e m ė s 
paviršiaus “visa, kas buvo 
mupis sava”, taigi senovės lie
kanų, tas jo užreiškimas apie 
pačių žmonių aprinktus kunigus 
stačiog negeroj šviesoj pastato 
musų konfratrus. Kaipgi, ku
nigų pinigais leidžiamam lape- 
*lyj pataukšta tokia “herezija”, 
kuri gali apsukt ne vienos “ge-

Iš to, ką augŠčiau nurodžiau 
aišku, kad kaip moksleiviams, 
taip ir nemoksleiviams visiems 
reikia nešti sunki gyvenimo na- 

' šta. Todėl mes‘turime bendro
mis spėkomsi, be pasiteisinimų, 
be jokių išsisukinėjimų dirbti. 
Dirbti, kad pagerinus darbinin
kų būvį. Negalima laukti, kad 
’.as nors kitas mums jį pagerin
tų. Ne, to mes niekuomet ne-j 
sulauksime.

Beje, gerb. J, T. V. nurodo ir 
kitokių priežasčių, būtent, kad 
nesą atsakančiai prirengtos dir-| žmonės; jie garbindavo 
vos moksleivijos veikimui ir tl. 
Vadinasi, kuomet mes nemok- 
šos-jaimuoliai “išarsime” dirvą, 
užauklėsime vaisių, tai tuomet 
ir moksleiviai ateis į pa geibų. 
Bet ve ką aš pasakysiu: jei jus 
(moksleiviai) geri veikėjai, tai 
prisidėkite prie to dirvos “ari
mo” tuojau. Nelaukite kol ja
vus pradėsime kulti.

Ale kas tau. Moksleiviui per- 
žema veikti su tais, kur nei ABC) 
nemoka.. .

Gerai, gerbiami moksleiviai, 
jeigu jus (žinoma, ne visi) ne
nori te veikti tarpe bemoksles 
jaunuomenės, kad apšvietus ją. 
Ui 1 iš -kuisykite sekamo: Jų.s pa
buvę porą metų, kitas gal tik 
porą mėnesių. Vai pa raišo uni-

niekados!

Senovės lietuviai buvo taikus 
savo 

i dievus ir rinkdavo jų tarnus- 
kunigus, kurie būdavo ne žmo
nėms keikti ir kelti tarpe jų 
kerštą, bet kurstyt šventąją ug
nį. O atėję Ęristaus mokslo 
skelbėjai vietoj vaideločių ir 
krivaičių uždėjo ant žmonių 
sprando autokratiškus Romos 
pa|>ės kunigus, kurių jie netik 
kad negali atstatyt nuo stivo a- 
mato (nors jie butų didžiausi 
ištvirkėliai ir gyventų nę su vie
na, bet keliomis Marytėmis ..), 
bet dar turi visur ir visada jų

stijose yra daugiau merginų, žmonijos gerovei, 
kaip vakarinėse.
sc valstijose jų yra daugiau. Bet 'idealas vien tik maŠnoje. 
daugumas čia nieko nereiškia. 
Galim paimti nekuriuos mies
tus, kur daug gyvena merginų, 
bet kiek jų atsilanko į surengtą
sias pramogas? Gi tuose mies- 
tuose-miesteliuose, kur gyvena 
nedaug pirmeivių merginų, bet 
visos jos lankos į pramogas. 
Matome, lankymosi į pramogas 
priklauso po nuo skaitliaus, bet 
dažniausia—palinkimo.

Eikime prie vakarinių valsti
jų ir paimkime nekuriuos mies
tus (jų vardų neminėsiu), kur 
nemažai randasi pirmeivių mer
ginų. Čia mes pamatysime di
delio skirtumo tarj> 

valstijų 
Kaip jau 

valstijose 
nelaukia, kol pas jas 

ir nusižeminęs

rytiniu ir 
pirmeivių 
minėjau, 

pirmeivis

daug lietuvių, nebaigę arba ir 
visai nelankę pradinės mokyk
los, o jau universitete sėdi. Va r-

tą, kur priimtų nelankiusius 
pradinės mokyklos) pradedat 
didžiuotis savo mokslu ir jau
nuomenę laikot nieko nesupran 
tančia. Bet ištikrųjų tai ir pa
lies studento galvelėj švilpia vi
si keturi vėjai...

Draugai moksleiviai, nebūki
te sau mylia i, nesididžiuokite, 
bet neškite šviesos žibintuvą į

Ir paskutinis vėpla čia gali 
suprast, kad “šiaip ar taip, pra
eityj, bra, buvo geriau”.

Tokio, atsiprašant, “inandru- 
mo” mes nesitikėjome nuo te 
kunigų pinigais apmokamo lai
kraštuko redaktoriaus. Jeigu 
kiekviename to laikraštuko nu- 
meryj pasirodytų tokių, “perlų”,' 
tai, neapsiriksime pasakę, kati už 
poros metų patįs vyčiai paskel
btų “karę” savo “globotojams”-, 
kunigams. Be juoko.

Ano rašinėlio autorius turėtų 
daugiau apsižiūrėti cituodamas 
Daukanto istoriją. Reikia neuž
miršti, kad Daukantas, nors ir 
nebuvo “šliuptarnis”, vis dėlto

v avarinių 
merginu, 
rytinėse 
merginos
ateis vaikinas 
paprašys eit ar važiuot j pramo
gą. Vakarinių gi valstijų pir- 
meivės merginos to reikalauja. 
Jos niekur nejuda iš stubos, kol 
nenueina joms patinkamas vai
kinas ir paprašo eit. Bet yra ir 
taip, kad vaikinas ir nueina, 
prašo, nuolankauja, vis dėlto, 
jeigu tik “nekrinta į akį”— ne- 
švadinsi. Žinoma, nesakau, 
kad vakarinėse valstijose visur 
taip daro pažangiosios mergi
nos. Randas ir tokių, kurios 
nelaukia ateinant vaikinų, bet 
nueina pačios.

Galbūt nekurtos merginos ir 
įsižeis pamatę šitą aprašymelį ir 
pamislys, kad tai esu vienpusis 
arba netiesą rašau. Ne, inielo- 
sios, rašau tiesą, ką pats perma
liau. Reikia pastebėti, sesutės, 
<a<l jūsų norėjimas iš vaikinų 
didelių nuolankumų ir pasiže- 
minimų vaikinams nedaro ma
žiausių blogumų. Ir vaikinai 
visai nemato reikalo taip žemin- 
ties. Vergų gadynė jau toli už- 
lakalyje musų.. .

Meile kaipo tokia yra lygi ide-j 
• alui. Ją vienokiai sau prisisla- ‘ 

to taip seni kaip ir jauni, TE. t 
meilės dalykuose turim daug 
daugiau specialistų ir “prakti
kų”: Tais specialistais yra daž
niausia senberniai ir senmer
gės., . Sulyg tos patarles — kuo- 
daugiau,gyveni, tuo daugiau į- 
gyji praktikos. GąUkas netiki? 
Tai labai lengvai įsitikyt prisi
žiūrėjus musų senberniams, 
kaipo jie “jieško meiles” pas 
šešiolikines, o ne pas sau lygias. 
Su senmergėmis irgi tas pats. i 
Delko jie taip daro? O dėlto, ; 
kad jie jaučia pas šešiolikines į 
lyrą ir nesudrumstą meilę... Į 
Nors dažniausia ta tyroji meilė į 
ne dėl jų žadėta. Ale jie nepai- Į 
so — ir kaip kada laimi.
Tūli idealistai bei idealistės-sva- = 
jotojos dažnai man yra kalbėję, į 
būtent, kokia esnanti tikra ir į 
netikra meilė. Ir kas svarbiau- Į 
šia —- meilė esą neperkama. Ti- = 
kra meilė, sulig jus,tai augščia- į 
usis idealas gyvenime. Tjk los Į 
svajotojos savo idealų ir meiles Į 
nerišdavo su gyvenimu. Dažnai Ė 
pasitaiko taip, kad tos sva- i 
jotojos nulekia j senbernių glė- Į 
)į su visais savo idealais ir sva- | 

jonėmis 
aukos. Jas 
ddmonas.
kaip ant to storo delmono už- 
<imba tie idealistai ir idealis- 
tės, kurie pirma padangėmis 
skrajojo ir dieną ir naktį kalbė
jo apie “augštą prakilnų idea
lą”. O tokių yra daug, gal i
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jaunuomenę. Mes laukiame jū
sų ! —J. J. Čeponis.

kunigams vietų. Jeigu pats ra
šytojas negali tatai sumoti, te
gul kreipias į ’artymiausią “tė-

Patįs save išduoda
Kunigų pinigais palaikomame 

Lietuvos Vyčių organe už liepos 
mėn. š. m. išspausdinta tūlo La
šo straipsnelis “Senovės lietu
vių tikyba”. Nežinau, iš neap
sižiūrėjimo ar priprasto vytiško 
“mandrumo”, 
kliuvo pora ‘
kurios meta daug šviesos į mil

straipsneliu pa
tetiškų” minčių.

Mums, pažangiemsiems jau
nuoliams, žinoma, visiškai ne
gaila tos “garbingos praeities” 
kaip lygiai mes nematome rei
kalo lenkties prieš dabartinius 
Kristaus mokslo skelbėjus. Jei
gu mes primename tai savo 
“draugams” dešinėj pusėj, tai 
tik dėlto, kad parodžius koks 
chaosas viešpatauja jų “griešno- 
se galvose”.

rita

u.nigiją. Straipsnelio auto- 
pav., atpasakojęs tūlų da- 

ių (matoma, iš “heretiko” 
auto istorijos) apie seno- 
lietuvių tikybą, jų dievus

Tai juk savęs išdavimas —

—Laisvas Jaunuolis. sesutes

Tai vadinas gašlumo 
patraukia storas 
Tik prisižiūrėki t

vadinas, pergali viską - ir mei 
lę ir prakilnius idealus.

— Stasius Potašius

Mes, lietuviai darbininkai, bu
vome atsilikę nuo' pasaulio dar
bininkų judėjimo, bet šiandie 
galima sakyti, kad esame vieno
je eilėje su pasaulio proletaria
tu.

Lietuviai darbininkai per il
gus metus turėjo vilkti priepau- 
dos jungą; negalėjo plačiaus pa-

judėjimą; turėjo aklai klausyti 
valdžios ir bajorijos, kol caras 
“susimylėjo” panaikinti bau
džiavą. Nuo 1863 metų tapo 
panaikinta baudžiava, bet Lietu
vos mažažemiai ir bežemiai nc-

kurie dalyvaus kartu šiame r

Kuiie manote dalyvauti kartu, malonėsite 
dienu pirin'jau ir užsiregistruoti savo vardą,

Korporacija kviečia visus savo narius ir 
dalyvauti ant virš minėto išvažiavimo, kur 
vasarnamiuose ir miškuose, 
sime. ir tuom pačiu sykiu 

laikas nepavelytų 
imą turėsime 
ant to paties

žinią į korporacijos ofisą porą 
tai žinosime kiek extra karų užsakyti.

pažįstamus lietuvius kuoskaitlingiausia 
linksmai .praleisime vakaciją ant tyro oro

Iplinkui puikus ežeras, išsiplaukysime ir žilvių prisigaudy- 
pamatysit 
nekiu tems

dypo.

LIBERTY
3301Lietuvių darbininkų 

atbudimas.

LAND & INVESTMENT C0
So. Halsted St., Chicago, III

AS, ADOMAS A. KABAl.AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgai) per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, ncvirinhnas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą 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 nebebad? no kratine. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po butelį 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 dčkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu vi.\iem savo draugam ir pažįstamiem sl lokiais 
atsitiuimais paturiu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U TARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ Baltrūnas, Prof.

1707 So. Ilalsled St„ Telepbone Ganai 6417. Chicago, III.

VI

bei kunigus, sako:
“Senovės lietuviai, apsirinkę 

šventavietę, sukurdavo ten šve
ntą ugnį, kuriai neleisdavo už
gesti. Ją pakūrendavo pačių 
žmonių, aprinkti kunigai” ete. 
Toliau autorius pasakoja, kaip 
musų bočius pasiekė Kristaus 
mokslas (teisingiau, Romos po-

Skirtumai

4

Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, 
ant kurio gera sveikata turi 
>rmlis. Kad užlaikius apeti
tą ir kad sustiprinus visus vir
škinimo aparatus, kad Šie ga- 
*"T,: atlikti savo darbą atsa
kančiai, reikalinga karias nuo 
karto vartoti gerai žinomą vi- * 
durių vaistą:

Severos
Skilviais Bitteris

(Severa’s Stomach Bitters.) 
š.s yra žinomas po visą Ame
riką, kailio geras vidurių vais
tas ir alkintojas. šis vaistas 
Ui įlįsti apvalyme vidurių, pra
šalinant užkietėjimą ir nerviš
kumą. Vidurių karščiavime 
jis Im i ypatingą vertę, nes jis 
sumažina atakas, paiiuosuoja 
nrio skausmų ir prašalina trau
kimus.
K

Pagyvenkit keliuose miestuose, 
gerai prisižiūrėki t į gyvenimą ir 
pamatysit skirtumų kaip viena
me taip ir antrame mieste. Pa
matysit taipjau skirtumų ir tarp 
mus merginų.

Nemanykite, kad aš čia kal
bėsiu apie nesusipratusias mer
ginas — kaip nekurie gal mano 

kurios tebėr ilgaskvernių 
priežiūroj. Ne. Kalbėsiu apie 
pirmeiveo mergintis, kurios pri
guli prie pirmeiviškų draugijų 
ir yra pasiliuosavę nuo bažnyti-

Apie pusantrų metų atgal, 
kada gyvenau rytinėse valstijo
se, arti prisižiūrėjau į jaunimą, 
ypač į merginas. Tenai mergi
nos netaip žiuri į vaikinus, ne
trokšta, kad pastarieji joms nuo
lankautų ir nelaukia kad jas iš
sivestų Į pramogas. Pasitaikius 
kokiam pirmeivių, socialistų, 
parengimui, arba vasaros laike, 
išvažiavimui — merginos nelau
kia ateinant vaikinų. Jeigu jau 
jus mano eit į pramogą, tai ei
na pačios. Ir žinote, tenais
skaitlingiau merginų susiren- __
ka negu kitur, kad ir vakarinė-j Nors visi turim idealą, ale ne 
se valstijose. ' visi vienokį. Jieškom savo ide-

Kaip pins, vaikinus, spaudžia 
jaisi išnaudojimo ranka, taip- 
pat ir jus, sesutės. Todėl jūsų 
didžiausia pareiga butų kovot 
sykiu su kitais prieš tą išnaudo- 
imą. Vaikinai kviečia jus į 

vienybę, jie nesitolina nuo jūsų, 
nori būt jūsų draugais. Todėl 
vaikinai, jausdami jūsų sunkų 
judėjimą, nueina pas jus ir nori 
nusivesti jus ten, kur nurodo
ma to skurdo priežastįs ir kaip 
nuo jo pasiliuosuoli. Ir jeigu 
dar jus norite, kad vaikinai nu
ėję jus maldautų, nusižemintų, 
ai, mieliausios, darot didžiausią 
(laidą ir pačios save pažemina
te.
kad sykiu nueit su nepatinka
mu
lai ne ant vestuvių, kur po ves
tuvių reiks gyvent visados. Gi 
nueit sykiu pramogon galima ir 
su . nepatinkančiu vaikinu. Bet 
jeigu matote, kad negalite eit 
dėl nepatinkamo vaikino, tai 
bent nesėdėkite šluboj, eikite 
Įjačibs vienos ir bukite sykiu su 
kitais. Ir vaikinai nepyks už 
tai. Vaikinai vistiek džiaugsis, 
kad jus dalyvaujate ir lankotės 
į pramogas.

Taigi, sesutęs, meskite tuos 
įpročius ir paikystes ir nereika
laukite iš vaikinų nusižemini
mų, nes tuo jus kenkiat pačios 
sau. Jeigu jus taip darysite ir 
ateityj, tai paliksite vienos 'be 
vaikinu,. Už ką turėsite kaltint

S. Pašulnietis.

vaikinu pramogų.

tina: 75c ir $1.50 aptiekose 
W. F. SEVERĄ CO.
Ccdur llapids, la.

pačios save.

IDEALAS, MEILĖ IR 
GOBŠŲ MAŠNA.

Idealas tai mus visų, bran
giausias turtas, suteikiąs mums 
spėkų kovoj už savo teises, į- 
kvepiąs pasitikėjimą ir viltį at- 
citin ir tt. Ypač jaunuoliai (lės) 
daug kalba ir dirba už savo ide-

iute”. Negavus dar laisvinus pa
kvėpuoti, rusų valdžia vėl davė 
lietuviams naują smūgį: atėmė 
spaudą. Iki 1904 metų lietu
viai negalėjo laisvai skaityti sa
vo prigimta kalba rašytų kny
gų. Bet vis tiek užrubežiuose 
imta spausdinti knygas ir slap
ta gabenti į Didžiąją Lietuvą. 
1883 metais pasirodė pirmas 
lietuviu, laikraštis lotynų raidė
mis “Aušra”. Nuo to laiko 
sparčiaus prasidėjo lietuvių ju
dėjimas. Ta spauda betgi maža 
tesirūpino Lietuvos darbininkų 
padėjimu, daugiausiai žadino 
lietuvius prie tautiško susipra
timo ir kovon su valdžios bru
kama lietuviams graždanka.

Kįlant pasaulio darbininkams, 
lietuviai neatsiliko. Nuo 1901 
m. pradėjo* eiti “Darbininkas” 
ir “Darbininkų Balsas”, kuriuos 
leido Lietuvių-Social-Demokra- 
lų Partija; plačiaus pasklido so- 
cialistiška literatūra po miestus

Nors 1901 metais lietuviai ga
vo savo spaudą, kurios neturėjo 
per keturiasdešimt metų, bet 
darbininkų spaudai durįs buvo 
kaip ir uždarytos. Valdžia ją 
žiauriai persekiojo, o valdžiai 
tame padėjo dar savieji “kra- 
molos malšintojai” — Lietuvos 
Kunigai.

Bet darbininkai nesnaudė: leidimą. Knygas leisdavo dau-

1906 metais, gegužio mėnesyj, 
pasirodė iš Vilniaus liet, social
demokratų partijos leidinys 
“Naujoji Gadynė”. Valdžia kon
fiskuodavo, retas kuris nume-

leisti
Kova”

ty tojus.
Lietuvių socialistai Ameriko

je 1905 mulais pradėjo 
savo organą “Kovą”.
rado daug priešų ir čia, tik ne iš 
valdžios, bet iš klerikalų pusės.

1907 melais vėl iš Vilniaus 
pasirodė “Skardas”, kurio gy
venimas betgi nebuvo ilgesnis, 
kaip “Naujosios Gadynės”; 
greit savo vietą užleido “Žari
jos”, kuri ėjus apie metus lai
ko, dėl valdžios persekiojimų 
turėjo gabaus paliauti ėjus.

Lietuviai darbininkai liko be 
savo kelrodžio, ir Lietuvoje už
viešpatavo juodasis abazas. 
1913 metais draugai rygiečiai 
pradėjo leisti “Vilnį”, bet ame
rikiečiai darbininkai spietėsi a- 
pie “Kovą” ir dar kilus socialis
tų laikraščius “Keleivį”, “Lais
vę”, “Naujienas”, ir 11.

Bet ne vien čia mes matome 
lietuvių darbininkų judėjimą. 
Škotijoj 1907 melais pradėjo ei
ti “Rankpelnis”, organas^)idžio- 
sios Britanijos lietuvių socialis
tu. c *

‘įaustai pavieniai žmones 
iriuos savo bizniui, Apš

kad kuoplačiau paskleidus švie
są ir susipratimą darbininkų mi
niose, yra didelė.

Stasys A. Dementis.

Draugija išleido ir

butų gerinus sutvarkyta knygų 
leidimas; kad butų leidžiama 
dauginus moksliškų knygų, o ne 
šiaip kokių. 1896 metais susitve
rė Tėvynės Mylėtojų Draugija 
tikslu leis 
literatūrą.
neblogų veikalėlių, bet lokių, 
kur butu, gvildenami darbo žmo
nių reikalai, labai maža. Delio, 
šalia TMD., progresyvioji, dar
bininkiškoji lietuvių visuomene 
nutarė steigti kitą organizaciją 

1 literatūros leidimui, ir 1905 me
tais tapo įsteigta Lietuvių Dar
bininkų Literatu ros Draugija. 
LDLD. tikslas leisti tokius raš
tus, kurie keltų darbininkų mi
niose klesinę sąmonę, auklėti 
darbininkuose socialistiškąjį su
sipratimą ir solidariškumą ir 
šiaip jau praplėstų jų žinojimo 
ribas įvairiose mokslo šakose.

LDLD. yra jaunutė, bet atliko 
jau didelį darbą; išleido tris 
nemažus veikalėlius: “Karė, ko- 
delei?”, “Jono Baliono Biogra
fija” ir “Ant rytojaus po socia
lus revoliucijos”. Ketvirtas vei
kalas jau spaudoje: “Socializmo 
Istorija Suvienytose Valstijose”. 
Lietuvių Darbinio ų Literatū
ros Draugija dabar jau turi šim
tą kuopų ir apie 4,000 nairų. Tai 
gi armija žmonių, veikiančių.

ORKESTRĄ—BENĄ I
Parūpinti visokiems 

reikalams

J. BALANAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Tel. Armltage 6SN

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN8

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

P. A. Baltranas
-----o-----

Pirmos klcsos saldainių, Ice Crca- 
m’o Sodos ir lengvą gėrimų; taipgi 

I
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au
tomobilių patarnavimui.

P. Baltranas,
616 W. 31 st., Chicago, III.

Pilone Boulevard 7351.
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Kviečia jį Anglijos valdžia.

Darnnv vyksiąs į Franciją.

Paskilbusis amerikiečių juris
tas ir oratorius, chicagietis Cla- 
rance S. Darrow, šiandie, aplei
džia Chicagą. Išvažiuoja Angli
jau - kviečiamas Anglų val
džios.

Darro\vą pakvietė Anglijos 
valdžia Mtlig specialia reikala
vimo per Anglijos darbininkų, 
vadus, kurie norį jį turėti ten 
kaipo kalbėtoją savo unijų susi

rink i m uose-kon venci jose e te.
Atlikęs savo misiją Anglijoj

“Nieko. Aš esmi nekaltas“. Dar
gi, nuteistasai nepi'isičmęs nei 
; įmigo, kuris norėjo duoti jam 

' “paskutinį patepimą“. Nors šiaip 
I Anderson buvęs giliai tikintis 
žmogus; ryte atsisakęs priimt 

j atneštą jam mėsos porciją aiš- 
I kindamasi tuo, kad “šiandie pėl-

V MI nycia .
Dennis Anderson buvo nulei

stas už nušovimą policisto La- 
vin, kuris jį ir jo draugus užklu
po krausiant prekinį vagoną. An 
derson tuo laiku buvo specialis 
min geležinkelio kompanijos de- 
teklivas.

Deeras dar nepakarta.
Žudeika Earl Deer’as, kur pra

eitais metais nušovė Dr. Schuy- 
•ler’io šoferį Wolfą ir vėliau buvo 
nuleistas pakorimui, dar kartą 
išliko. Vakar jisai turėjo būti pa 
kartas kartu su Dennis Ander
sonu. Dcer’o byla, turtint, bus 
atnaujinta.

Padidins algas
Jau senai miesto teisių depar

tamentas svarsto apie tariamąjį 
padidinimą aldermanams algų 

po 500 dol. metams. Eina gan 
das teisių departamentas tarybos 
nutarimą pripažinsią* legaliu,ta- 
gi padidins aldermanams algas.

CICERO

Mat 
kuo- 
kal-

šliupo prakalba.

Užvakar, M. P. Jankaičio sve
tainėje įvyko SLA. 194 kp. pra
kalbos. Kalbėjo Dr. Jonas 
pas. Žmonių buvo daug, 
progresyvieji žmones, kur 
tankiausia norėtų išgirsti
bėtojų žodį, iki šiol dažnai buvo 
trukdomi ačiū klerikalų “pasi
darbavimui.“ Tatai šį syk jų su
sirinko,didelis būrys. Gi bažnyti
ninkai atėjo pasiklausyti turėda
mi tą “nodieją”, kad šios prakal
bos bus klerikalų naudai.

BOCTM l»

Chicagos Specialistas
Gydo Užscnėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 

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

m ■■ So. Dearhorn St. kampas Monroe,H F R M DirCC CHICAGO, ILLINOIS y I ■ Da n V VU Rooin 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok
elevatorių iki Penkto augftto.

Valandos: Kaadien 9 iki 4. Nedeldieniaia 10 iki L Taipgi Panedč- 
lyj, Seredoje, Pėtuyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Sergėkite savo akis

Iš SOCIALISTŲ PARTI
JOS VEIKIMO.

Stoja už greitą šaukimą III. 
valstijas konst. konvencijos.

Kadangi pastaruoju laiku ir

dėjimą pienuojamosios Illino- 
jaus valstijos konstitucinės kon
vencijos, tai vakar konvencijos 
šaukimo šalininkų vadas, teisė- 

4

bė ilgoką užreiškimą, kuriame 
jis griežtai priešinas atidėjimui 
min. konvencijos ir ragina savo 
šalininkus daryti visa, idant kla
usimas butų atiduota visuoti

nam piliečių nubalsavimui dar 
šį rudenį.

Jeigu konvencijos šaukimo 
klausimas bus atiduotas piliečių 
balsavimui ir jeigu didžiuma 

balsų nutars šaukti — vis dėlto 
konstitucinė konvencija įvyktų 
neakščiau kaip už divejų metų 
nuo balsavimo dienos.

Didelis 15-tojo šen. distrikto 
socialistų susirinkimas.

Sekamą utarninką, lieiMis 23 
d., Croation lleadųuarteryj, 1941 
So. Bacine avė., įvyks didelis 
15-tojo šen. distrikto socialistų, 
susirinkimas. Susirinkimas yra 
šaukiamas tuo tikslu, kad nomi
navus soc. partijos kandidatus 
į valstijos senatą ir legisla tu
rą. Tatai draugų pareiga yra da- 
lyvaut min. susirinkime. Atei
nantis susirinkiman betgi pri

valo atsinešt nario mokesčių 
knygelę, kitaip nebus įleidžiami.

I 15-ląjį šen. distriktą įeina lt), 
11 ir 20 wardos. Taigi da'lyvaut

Gudrus vagiliai.
Du nepažįstami vyrai vakar 

atėję pas p-ią John Klūk, 2701 
W. 24 gt, ir prisistatė save esant 
maisto investigatoriais. Kuomet 
jiedu apleido ponios Klūk namą 
pastaroji pasigedo 100 dolerių. 
Policija įieško tariamųjų “inves 
tigatorių”.

J. Prušinskas pasveiksiąs-
Draugai, atlankę .Joną Ptu- 

šinską ligonbutyj, praneša, kad 
jis einąs geryn ir kad yra vilties, 
jog greitai pasveiksiąs.

Kaip jau vakar Naujienose 
buvo rašyta, J. Prušinskas ras
ta seredoj peršautas Washing- 
tono parke.

Šliupo kalba yra visur ta pa
ti, todėl jos turi no ir neminėsiu. 
Naujienose jau buvo rašyta iš 
Town of Lake prakalbų. Mano 

manymu, bus daug svarbiau 
aprašyti įspūdžius, girdėtus iš 
buvusių prakalbose žmonių.

Vakar vienoje vieloje susibė
gęs davatkų būrys štai kaip kal
bėjo apie minėtas prakalbas:

— Ar tu, sesele, buvai prakal
bose? — klausė viena.

— Buvau. Oi, kaimi įkėlė, 
koks diklas senis... Ir jis eicili- 
kų neapkenčia.

Taip, doniukc, — pritarė 
kita —jis sakė, kad Busijc i bol
ševikai žmones pjauna...

— Ir kokių baisenybių, kokių 
neteisybių jis papasakojo apie 
bolševikus — patvirtino viena 
iš būrio.

Klerikalai apsigavo.

Katalikai buvo pilnai įsitiki
nę, kad Ciceroj daugiau “bedie
viškų“ prakalbų neįvyks. Ir taip 
jiems ramiai bemiegant savo 

pozicijoj, nepvrmatant jokio pa
vojaus, įvyksta šliupo prakalbos. 
Po prakalbų katalikai sujudo. 
Pripažįsta, kad tai buvo “bedie
viškiausios“ prakalbos. Labai 

apgailestauja, ir rugoja, kode! 
kunigėlis jiems nepasakęs — jie 
būt “pasidarbavę“. Išlikro 
kodėl jis npainformavo savo 
pasekėjus!. Jie taip nori “pasi
darbuoti“, — kaip kad Judošius 
kad pasidarbavo įduodamas sa
vo mokytoją —■ Krislų.

— Darbininkas.

dreso, gali adresą sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ten 
laiškdiiu. Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing-

VIENAS Iš DAUGELIO 
PRIVEDIMŲ.

531 S. Stale St. Chicago, III
Ponas F. T. Lapilz, Britl, lo- 

tva, rašo: “Būdamas naudotoju

Nelaimės

'l i ne Iranstation filed with the post- 
niasler ai (.hicago, III., July 20, 1918, 
as i vięiii cd b y the acĮ jf Oct. 6, 1917.

Didelis mass-mitingas.

I lalėj, kertė Clark ir Erie gatvių, 
rengiama didelis masinis susi
rinkimas. Kalbės nesenai sugrį
žęs iš Stockohno, Dr. James 

Eads Ho\v tema “Žinios išStock- 
olmp’’, ir l’llizabeth Freeman, 
organizacinio Amerikos Liau

dies Tarybos komiteto sekrelo-

vakare.
Mass-Mitingą rengia Chicagos 

Liaudies Taryba. 
v

Dennis Anderson 
pakartas.

Cook pa virčio kalėjime vakar

žudeika, Dennis Anderson. Iki 
pastarosios valandos Anderson 
bt Igi neprisipažino esąs kaltu. 
Budelio paklaustas, ar jisai turi 
La pasakyt, Anderson stovėda

mas prie kartuvių užreiškė:

I

Neužsitikčkll savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. ,

Ai turiu 15 metą patyrimą i 
—n- ištyrt jąs akis ir pririnkti

akinius tikrai. Durna athe-

Jei Jums akiniai nebus reikalbi-

JanČiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik d

!;aliu ištyrt Jus akfs ir 
mus ii 12_ ‘
;u belaukimt, užtikiinlai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Ava. Chlcar 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čius lubos, virš Platt’o apliek m 
Tėmykite į mano parašu 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vid. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dien*.

ir visų kitų liet. soc. kuopų na
riai, kur gyvena pažymėtose tri
jose wardose.

Susirinkimas prasidės lygiai 
8 vai. vakare. Draugai, gyvenan
tis minėtose vvardose teiksies ta
tai įsidėmėti, t

Rengiasi pavaryt vyrus- 
pardavėjus.

Tenanl Motor kofnpanlja nu
tarė, kad busią geriau samdžius 
moteris—automobilių pardavė

jas negu vyrus. Vyrų pardavėjų 
padėjimas, delei “susidėjusių 

aplinkybių“, dabar esą neužtik
rintas; o be to, jiems mat reikia 
mokėt didesnių algų... Tatai 

kompanija trumpoj ateityj ma
nanti paliuosuot visus vyrus 

pardavėjus, o jų vieton pasiimt 
moteris.

Perdaug geriąs.
Ponia Katherine Proul, 11722 

Calumet gal., vakar kreipės j 
poną džiodžę reikalavimu su
teikt jai — divorsą. Jos prisie
kti Titus perdaug geriąs — alutį.
Bet kadangi Chicaga skaitosi 

“šlapiu“ miestu, lai pons džio- 
džė dabar nežinąs kas daryt: už
draust Titui gert negalima, o iš
duot divorsą — perdaug menka

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vieiiiniėlfi grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šit) Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvaranluojatna, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavihio.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. ,
Atdara Utarninkals, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
P oirdėliais, Sercdomis ir rčtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
IGNAS BHENZA. Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius
IGNAS KROTKAS, Vice-Pinn. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
OIIANAS geistar 
ST. SZYMKIEWi'CZ 
ANT. ENZBIGIĖL 
JULIUS C. BRENZA.

IGNAS BRENZA 
JONAS KROTKAS 
AN TANAS RROŽIS 
KAZ. MATULIS

Du žmonės užmušta,
8 sužeista.

Įvairiose dalyse miesto auto
mobilių važnyčių neapsižiūrėji
mu vakar tapo sužeista dešimt 
žmonių, jų tarpe du mirtinai. 
Keli automobilių važnyčios areš
tuota.

Elektrotechnikų streikas 
užbaigta.

Miesto elektrotechnikų strei
kas tapo užbaigtas. Po trumpo 
svyravimo miesto valdžia suti
ko tarties su darbininkų atslo-

(racijos keliu.

Komedija.
Tardymas suspenduotojo an

tro policijos viršininko ir mora
lybės inspektoriaus, maj. Funk- 
houserio, darosi tikra komedi
ja. Civil Service komisionicrių 
posėdis nori užgniaužt viską, kas 
liečiasi tariamosios policijos de
partamento “kovos“ prieš “net
varkų elgimosi” — ištvirkavi
mą. Leidžiama kalbėt tik apie 
tai, kiek geras buvęs maj. Funk- 
houseris ir jo suspenduotojas 
Alcock.

Mes senai žinome, kad jie 
negeri — atsiliepė storiausioji 
iš būrio. — Juk mums kunigė
lis senai sakė kas do paukščiai 
tie cicilikai. z

Iškart tuos bjaurybes!
Iškart tuos bedievius!

— Iškart !|
— Iškart!!
Pradėjo viena 

muolis.
— Ką jus norite pakart.? 

paklausė prisiralipantis vienas 
neabejotinas vyčių vadas.

— Cicilikus... ibc’dievius! 
visos netvarkoje šaukė,

— O kur vakar buvot? — sma 
rkiai užriko vyčių vadas. - Pir
miausia reikėjo tą bedievių tėvą 
iš Ciceros išvyti.

— Tą, kur vakal* kalbėjo?

taus Vyno per paskutinius 12 
metų, aš negaliu rekomenduoti 
geresnės šeimyniškos gyduolės, 
kaip Trincrio Amerikoniškas E- 

’liixiras, kadangi mes negalime; 
apsieiti be jo“.

Tūkstančiuose ir tuksiančiuo
se kitų šeimynų Trincrio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras pasirodė tokiu pat budu.

lai nėra gėrimas, tai yra vai
stas, kuris turi būti imamas do-, 
zose ir kaip p-s D. C. Oudshorn,! 
Chemikas Sveikatos Departamc-1 
nto valstijos West Virginia, pa
sakė lapkričia 20 d., 1915 m.,’ 
.“į jį reikia žiūrėti, kaipo į me
dicinišką su taisymą.“

Jeigu Jus esate kankinami1 
užkietėjimu, nevirškinimu, gal- 

jvos skaudėj imu, apsvaigimu, • 
abehni silpnumu,

jDr.A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
t kis EgrairTaaoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

ptųa-rintų Oph- 
thaiinometer. Y- 
tatinfia doma at- 

reijHHina j vai- 
vak.

S. Ashland Av. kam p. 47 at 
Telephone Yards 4317 

Boulcvard 6187.

LIETUVOS LAISVfiS FONDO 
TAISYKLĖS.

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

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

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės ?nerviškumu, 
Fondo gali būti išmokami dvie- šia gyduole galima pasitikėti 
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komi lėto'narių nutarimu.

4., Lietuvos Laisvės Fondas

ku$. V u!.: nuo 9 ryto iki 
,oeil4ldien. nuo 10 iki 11 dieną.

9R. G. M.GUSER

cago, III.

Moteriškų, V.\ l išl.' i ir V.iik 
Taipgi Chroniškų Cigij

Kaina $1.10, aptiekose; Tri
nario Linimentas yra puikus dėl! 
reumatizmo, neuralgijos, strė-1 t

Gyvenimas ir Ofisus 
3149 S. Morgan J-'i.. kertu 32 st

cl>.r<irgH8

vy- 
i) ir vaikų, pigai naujiiusir.:i 
l-R.iy ir kitokiu.; elektros prie-

iki 9 r\lo

Te’cphoi.c Ya.\'s 687

susideda iš aukų ir mokesčių, niJ gčlimo išsinarinimų, tinimų 
ir lt. Aptiekose 35 ir 05 centai, 
per krasą 45 ir 75 centai. — Jo-

I 5. Draugijos bei kuopos di- S('ph 1 rincr Company 
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 

| ir ima extra įžangos nuo 1c. iki} 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir lt. Lietuvos Laisves Fondo 
naudai.

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

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

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkli. Įgalio
jimai turi buii su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa-«

kurias lietuviai darbininkai liue
su noru sutiks užsidėti.

109 n. nio-ęrr

— Jis cicilikus peikė. 
Visos pradėjo aiškinti, kad 

pertikrinus naująjį būrio narį.
— Jus man nepasakysite, 

spyrėsi vyras --- aš šliupą žinau 
jau 20 metų atgal. Jus buvote 
prakalbose ir negirdėjote, kaip 
jis pravardžiavo katalikus “kle
rikalais“, jąs negirdėjote, kaip 
jis melavo, buk katalikai (jis 
vadino klerikalais) pardavė mu
sų tėvynę. Ir jos dar man pasa
kos, kad jis gerai kalbėjo.

Bobelės viena į kitą žiurėjo
O Friedman, 1435 So. Halsted I*1 b

gal., vakar sušivaidyjo šit nepa- _ jųs n§ tiek nesuprantate 
žįslaniu negru, kuris užsibaigė j() veidmainystės: katalikus va- 
tuo, kad negras perskėlė jam I (]ina klerikalais, juos smerkia 
galvą ir pabėgo. Policija j ieško išdavikais ir Lietuvos pardavė- 
mušeikos. Į jais, o cicilikus tik vadina: “bro-

1 ..........  o I liai socialistai“ negerai daro,
Nežinomi blogadariai vakar Į kad neveikia su mumis iš vien 

pavogė penkis automobilius už Į ir 1.1. Socialistai jam broliai, o 
apie 10 tūkstančių dol. vertes. I katalikai judošiai.

--------  I — Tai kodėl mums niekas ne- 
. .James McDonald, 5912 W. | pasakė pirmiau... ( |

Grand gal., vakar pateko bėdon. 
Užstatęs paranką tūlą savo drau
gą, kuri tečiaus pasirodžius netu
rinti jokios vertės. Dabar pats I ne”, 
turės jieškotis parankos. ,Davatkos tuo bildu labai pasi-

---------1 I piktino šliupo prakalbomis. Bai- 
Thomas E. Wilson, Wilson Į gdamps savo “milingą” jos dar 

skerdyklų kompanijos preziden-1 užreiškė: 
tas, vakar norėjęs “paelpyt” vie- “Daugiau tokių prakalbų mes 
nam savo darbininkui sukrauti I bevelysime laikyti.” 
šieną, ir pasisukęs kairę koją. Taip ir išrodo, kad davatkos 
Dabar jį gydo visas būrys dak- dabar visą Ciceros miestelį vid
inių Presbytherian ligoninėj. |do.

Man tik norisi čia prisiminti
visiem* sveiko proto dcerie-1 rt Olcąo. III, Mis » 
Čiams, kad augščiau minėto pa- «s i’ciiulred by tnę act of Oct. 6. 1917. 
sikalbėjimo kerštauninkėms rei
kia ragus aplaužyti. Jos perdaug [ tarnaujančių Suvienytųjų Val- 
apie save mano. —. Cicerietis

rašais.

— Kodėl kunigėlis neprane
šė. ..

— Mes būtume jam “patiksi-

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus inoney orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

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

Vice-Pirmininkas.

Dr. K. Drangelis
DENTI8TA8

į 3261 S. Halsted St. i
į. fhone Ilrover 5052 .1 
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King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje
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KIETAI BARZDAI

KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3090 lietuvių san
krovose Chicagoje, Mikvaukec, 
Pittsburgh’e, Isuffulo, Dctroil, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

tų kaipo !»•: 
ir akušerit'..

Gydo aštri 
rų. inott 
metodas 
taisus.

Ofisr s 
81. netoli F»- k St.

VALANDOS: Nuo 10
6—8 vakaruū. T.'dfjJjvi:.* 
GYVENIMAS: SO2 S. J

VALANDOS: 8—1»

Ir Laboratorija: 1025 V/. IRth

12 pietų, ir 
Canal 3110.
ikted Street 
tiktai.

Rezid. 933 S. Ashlnnd Blvd. Chicagl 
T*>l<*i>hnn« Uit/tnurkrt 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistu* Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

OfisMa: 3354 S. II&lHied SL, Chicagi 
, , Tet*phon« Dr«»vr >69.1

V ALANUOS: 10 — 1) ryto; E—# t'optota 
' ■ \ 10—17 dUn*.

Vardas ...

Adresas ..

Iškirpkite ši apgarsininių ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CCL
31 N. 9 Si., Indiana, Pa.

Telefonas Lasvndalc 9321 
dcl pardavėjo 

Chicagoje ir apieiinkCje

TcL Drover 63B9

P. CONRAD

Truc translafion filed wilh the nn«a.

Gimines -ar pažįstami vyru,

Del sužinojimo kareiviu 
adresų.

stijų karhimenėj, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a-

Kotugrafisuft. 
Mes traukiami 
paveikslus dien) 
mis ir vakarais.

.1 HHiiuvedž.aais 
duodame kuopui 
kiaušius dova- 
na% C arbų M* 
lieknai gerai ii 
pigiai.
81:1) S. Hahted 
St., šalę Mildai 
teatro.

Tęlephonc Yards 5834.

D r. PJL Wiegner 
Priėmimo valnndoR nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.



CMN A U JIEND

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

Roseland Roaeland ir Kenaing- 
tono Draugijų Sąryšio palaikančio 
“Auš^a,’, piknikas |vyks liepos 21 d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vietinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengt tų die
nų, o remt visiems šį piknikų, nes 
pelnas nuo io eis, kaip ir visados, 
npšvietos reikalams. —Komitetas.

JIEŠKO PARTNERIŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEM®
■■smatBBnBgBBMs

DRAUGIJOS

Subata, Liepos 20,1918

DRAUGUOS

LSJL. 3 kp. susirinkimas įvyks lie
pos 20 d., paprastoje svetainėje, 
1630 Gross avė. Draugai ir draugės, 
meldžiu atsilankyti laiku. F. Taluais

Cicero. III. — Cicero Liet. Moterų 
Progr. Sus. 43 kp. rengia šeimyniš
kų išvažiavimą nedėlioję, liepos 21 
<1.. Jcffersono giriose. Visą pelnų 
skiria I*SS. kuopai bylos vedimui.

—Komitetas
Cicero, III. — Cicero Liet. Laisva- 

jnanių 2 kp. mitingas įvyks lipos 21 
d., 9:30 vai. ryto. Jankaičio svet., 
4837 Wi 14 st. Draugai, malonėkite 
visi atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalykų apsvarstymui. —J. M.

Sheboygan, Wis. — Liepos 21 d., 
nedėliok 9 vai. ryto, rengiama di
delis piknikas. Rengia Am. Liet. Ukė- 
sų Kliubas. Piknikas bus G. Dreksel 
darže. Kviečiame visus be skirtumo. 

ALUK. Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centr. Komiteto 
rxtra susirinkimas |vyks subatoje, 
liepos 20 d., 8 vai. vak. Aušros sve
tainėje. 3001 S. Halsted st. Visi L. 
S.S. VIII rajono centr. komit. na
riai būtinai turi dalyvauti susirinki
me. Taipgi yra kviečiama ir visų 
VIII rajono kuopų valdybos. Turim 
daug svarbių reikalų, tarp kita ka> 
dc 1 rengimo Soc. Propagandos Mo
kyklos. LSS. VII Rak sekr,

J. J. Jurgaitis

Chic. Liet. Vyrų Chorų susirinki
mas įvyks subaloje, liepos 20 d., 8 
xal„ T. Radavičiaus svet., 936 \V, 
33rd st. Choro nariai malonėkite 
pnbuti, turinio apsvarstyt apie ren
gimą vakarų —Sekr. Fr. Msžolas

KSvS. 37, 174 ir 234 kuopos malo
nėkite susirinkti, kad padarius at
okaitų rengiamojo pikniko nedėlio
ję, liepos 21, Naujienų ofise. 1840 S. 
Halslcd st., 9 vai. ryto. Kviečia

K. J amo n tas

L8JI*. 1 kp. rengia išvažiavimą į 
Jcffersono miškus nedėlioj, rugių li
čio 4 d. Išvažiavimas rengiamas su 
puikiu programų. Visų kitų draugi
jų ir organizacijų prašome nereng
ti tą dienų panašių išvažiavimų, kad 
neužkenkus vieni kitiems.

, —Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoje, liepos 20 d., 7:30 
v. vak. Fellowship svet., 831—33 PI. 
Visos narės skaitlingai susirinkite.

—Valdyba

LSJL 1 kp. ir l/SS. 4 kp. bendras 
lavininmosi susirinkimas įvyks ne
dėlioj, liepos 21 d. 9:30 vai. ryto 
Aušros svet., 3001 So. Halsted st. 
Rengiami debatai temoje: Ar socia
listam nereikalinga imti dalyvumo 
su kitomis organizacijomis. Deba
tuos L Shimbelis, J. .L Chip, A. K. 
Baltušis ir J. Brijunas. Kviečiama 
visi skaitlingai atsilankyti.

—J. J. Jonuševičius.

Didelis draugiškas išvažiavimas, 
kurį rengia 12>S. 4 kuopa, JLSL. 1 
kp. LMPS. 9 kp. ir LDLD. 19 kp. 
jvvks nedėlioję, liepos 21 d., Beverly 
Uiti miške. Bus sutaisytas gražus 
programas iŠ prakalbų, dainų, įvai
rių žaismių ir kitokiu pramogų. Va
žiuoti reikia Ashland karais | pie- 
’us kol tik veža — iki 87 st., pas- 
kiaus eili po dešinei i vakarus iki 
kalnelio, kur bus išvažiavimas.

—Rengime Komisija.

Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis susirinki oras įvyks pėtnyčioje, 
liepos 19, 7:30 vai. vak., Aušros ka
mbariuose, 10900 Michigan avė. Prie
žastis susirinkimo ta, kad nedėlioj 
bus draugijų palaikančių “Aušrą” 
piknikas kuriame ir musų kuopa 
turi dalyvauti. —Grybienė sekr.

A.C.W. of A. Lietuvių Skyrius No. 
269-tas laikys savo susirinkimą su- 
batoje, 7:30 vai. vakare, Grinevičiaus 
salėje, 1843 So. Halsted st. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti, nes 
daug bus svarbių reikalų. —Valdyba

Brighton Park. — Keistučio Pašel- 
pinio Kliubo pusmetinis susirinki
mas bus liepos 21 d., nedėk, 1 vai. 
r o pietų, Liberty svet., 3925 S. Ke- 
«’«1e kampas 39 PI. Draugai ir 
Urminės. malonėkite būti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

Poseland. — LSS. 137 kp. pusme
tris susirinkimas įvyks liepos 19 
d., 8 v. vakare Aušros kambariuo
se 10900 Michigan avė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu dalykų, kuriuos turėsime ap
tarti. Beto. reiks nominuoti centro 
valdybų. Beje, kurie nesilgrąžlnot 
pinigų už parduotus Press Picnic ti- 
kietus, malonėkite tai padaryti se
kančiame susirinkime. —A. Narbutas

“Birutės” draugiška* išvažiavimas 
i vyks nedėlioj, liepos 21 d., Bcverly 
llills giraitėj. Svečiai, norintis lin
ksmai praleisti laikų su gražiu “bi- 
rutiečių” būreliu maloniai kviečia
mi atvykti šin išvažiaviman. Va
žiuoti reikia Ashland karais į pie
tus kol tik veža — iki 87 st., pas
kiau* eiti po dešinei i vakarus iki 
kalnelio, kur bus išvažiavimas.

—Birutė.

LSS. VIII rajono narių domai. — 
Visais Aštunto Rajono reikalais ma
lonėkite kreipties sekamu antrašu: 
J. J. Jurgaitis, 409 So. 14 Ave.„ May- 
wood, III.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas j VVashington par
ką birželio 30 dieną neįvyko dėlei 
lietaus. įvyks toj pačioj vietoj lię- 
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tų dienų panašios pramo
gos. —Komitetą*.

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks 21 d. liepos 
1:30 vai. vakare, Vega Hali kampas 
15th Avc. ir 9 str.—Draugai ir Drau
gės, meldžiu atvykti visi, nes yra 
svarbiu reikalų. Taipgi kurie neat
siėmė knygų, ateikite atsiimti. Ku
rie norite prisirašyti, ateikite. Kvie
čia raštininkas — A. Meldažis.

Dramatiško Ratelio
Draugijos rengiamojo 
kendusis Varpas, 
nedėlioj. lirnos 
svetainėj. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to. Gerb. lošėjai ir lošėjos prašomi 
atvykti laiku. —Komisija.

ir Dramos 
veikalo, Pas- 

repeticija įvyks 
21. p. M. Meldažio

Gury, Ind. — LSS. 209 kp. susi
rinkimas įvyks liepos 21 d.. 11 vai. 
prieš piet, pas J Vaitkų, 2101 XV. 
15 avė. Tolleston avė.—Draugai, ne- 
suvėluokite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų. Rašt. St. Vitkauskas

Visais L. V. A. draugystės reika
lais malonėkite kreipties sekamu 

antrašu: N. Rašt., — D. Mat’iz,
4306 So. Wood St., Chicago, III.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskeibimams kalno*> 

I coli*, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimų Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, paMu, arba te
lefonu: ('.anai 1506.

\SMENŲ JIEAKOJIMA1

Pajieškau savo‘dėdės Juozapo Ku
kėto. Girdėjau, gyvena New Yorke. 
Kas žino, ar jis pats meldžiu praneš
ti adresu:

B. Kukstaitė, 
1951 Cunalport avė., Chicago, UI.

Pajieškau draugės Agnieškos Prei- 
kšienės po tėvais Gvildukės; ji pra
sišalino iš Virginijos novemberyje 
27. 1917. Meldžiu pačios atsiliepti ai 
žinančių pranešti šiuo adresu: 

Antanina Kulbičkas,
P. O. Box 181, Virginia, Minn.

Pajieškau brolio Antano Augulio. 
6 metai atgal gyveno 93 Metropoli
tan av., Brooklyn, N.Y. Pusbrolis Si
monas Augulis gyveno Brooklyne. 
Prašom paties atsišaukti arba drau
gų pranešti jo adresų.

M. J. Augulis, 
2209 W. 23rd Place, Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio, Pranciš
kaus Paulauskio, Kauno gub., Luo
kės parapijos. Gyveno Chicagoįj. Tu
riu svarbų reikalą — išvažiuoju ka
riuomenėn. M. Paulauski, 
1116 W. Superlor St., Duhith, Minn.

PAJIEŠKAU prityrusios merginos 
prie paveikslų darbo, butų geistina 
kad mokėtų stiklus ratušuoti, geras 
užmokestis, darbas užtikrintas, nes 
biznis plačiai išdirbtas, užlaikau dvi 
paveikslinyčias. Atsišaukite tuojau.

G. Simanauskas,
1611 S. Main St., Rockford, III.

Pajieškau F. Mažutavičia, kokie 
metai laiko kaip apleido Rockfordų, 
girdėjau kad apslgvveno Grand Ra- 
pids, Mich. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jis pats ar kas Ji žino malo
nės pranešti, busiu labai dėkinga, 

V. Stankutė.
1611 S. Main St., Rockford, Illinois.

Paiieškau savo brolio, Jono Saka
lausko, Suvjilkų gub., Naumiesčio 

i>av., Gilgaudiškių parap. Elizavos 
kaimo. Tegul jis pats atsišaukia ar
ba kas žinote praneškite jo adresų.

Antanas Sakalauskas, 
820 So. llth St., Herrin, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

TRUMPU LAIKU parsiduoda sta
linė piano labai pigiai, tiktai už $25 
arba ir pigiau. Labai geras dalykas 
deJ mokinių pradžiai. Atsišaukite 
733 W. 18th st., Chicago

PAJIEŠKAU PARTNERIO prie 
manufaktoriaus biznio — blaivo tei
singo vyro, suprantančio apie me
chanišką darbą nors kiek, ir kad tu
rėtų prisidėti cash $500.00 arba • 
$1,000.00. r. iv „..i s —. ........... .......... *--------- ----------- —-
tų biznis atneša kasinėtas nemažiau ’ šiai vartoti, parduosiu po vienų arba 
kaip $6,000. P”* * - ’’ ” ------- 1-------- ‘ ‘
partnerio — labai daug darbo ne
valioju vienas apsidirbt. t Norint|s 
gero gyvenimo ateityje, malonėki
te atsišaukti ypatiškai 7 vai. vakare, 
arba rašykite: W. Stukus,

i — |------------
Prie kantrakto ant 5 ine- PARSIDUODA rakandai (> inčnc-

PARDAVIMUI teatras, namas ir j- 
rengimas. Daro nepaprastai gerų 
dabar ir visą laiką blzn|. Nėra kom- 
{H'ticijos. Savininkas turi važiuoti į 
lytus. Didelė proga dėl apsimoka

mo biznio. Už pigių kainą.
Teatras, 1404 So. 49th . Ct.

Cicero, Iii.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO
8. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI-

Priežastis jleškojimo; visus ant syk už . „ 
* ’ ’ ‘ *■ įšparduoti greitai, nes turiu išva

žiuoti į kariuomenę. Atsišaukite pas 
Ch. Kiupelis,

8907 Excanabc st., So. Chicago, 111.

PASKOLOS-MORGEČIAI

RANDAI
ATI DUODAMA rendon penki ka

mbariai ir maudynė, kieto medžio 
grindį*, pirmas augštas*. Tiktai $13 
mėnesyje. Graži apielinkė, puikus, 
Šviesus fintas bus jums parankus. 
1117 West 57th st. Chicago

0

ATIDUODAMA rendon jienki ka
mbariai ir toiictas antras aukštas, 
naujai dekoruotas. Puikus ir šviesus 
fialas. Tiktai $12;
456 XX’est 42nd st.'v Chicago

Pamatykite Šį šiandie.

ATIDUODAMA rendon 5 kamba
riai ir maudynė, prie 2424 Cortcy 
st., arti VVestcrn avė.

XV. L. Roetter, 
4213 N. Ki įdare avė., Chicago

Telephone — Irving 4012

KMMa DAKIMSia*

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service)

J iešką nt ie ji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

116-122

>21-526

105-107

•S43 S. SVABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o-----

Už darbo parupinimų visuose tuo- 
valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo

se biuruose nereikia nieko mokėt.
5<

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšles darbininkų — i fabrikus, į ka- 
syklas, į ūkius, i šiaip Įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku. kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS patyręs barberis. 
Gera nmkestis .Pastovi vieta. Atsi
šauk tuojaus. Rekštis,
4500 S. Paulina Sf„ Chicago.

REIKIA merginų j dirbtuvės dar
bo, prie džioyytų vaisių, kavos ir ar
batos nakavima

Reed, Murdock and Co., 
I.a Šalie st. and The River, Chicago

REIKIA orityrusio žmogaus į 
“Junk yard”. tokio, kuris supranta 
karpyti ir abelną darbų “junk yar- 
do”, gera mokestis ir pastovus dar
bas. Galima taipgi panaudoti mote
rį prie namų darbo. Daug darbo 
d< l Hile kurios Dixon’e. Del plates
nių žinių klauskite 3041 W. Madison 
si., Brenner Bros. Store. Chicago. 
Nuvažiavimas į Dixon $3.18.

B. Hasselsor, 
625 W. 2nd st., Dixon, III.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darnas.

M i.s šou ii Mallcable Iron Company, 
East St. Lnuis, III.

REIKIA beisterių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Pcrcival B. Palmer Co2
367 XV. Adams st.. Chicago

REIKALINGA stiprių vyrų p 
svaraus šapos darbo. Gera ok< 
tis.
900 W. 18th si.

•ric 
es-

Chicago

REIKIA vyro dėl išvežiojimo tro- 
kų ir kitokio darbo i warehouse. 
Gera mokestis ant pradžios.

Reed, Murdock and Co., 
La Šalie st. and The River, Chicago

REIKALINGI 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobilių šapdj. Darbas 
visokis.

Warshawsky and Co., 
1915 So. State st., Chicago

REIKIA pirmos klcsos “dry clca- 
ner”.

Strauss Dye Works, 
2649 Sheffield avė. Tel. Lincoln 1688

REIKALAUJAM 10 operuotojų ant 
moteriškų kautų ir siutu. Darbas 
nuo štukiu. Gali uždirbti $50 į sa
vaitę. Taipgi reikia 5 finishers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai čionai 
dirba.

Antanas Batchunas 
1575 Ogdcn avė., arti Madison st., 
ant antrų lubų, Room 6. Tel. Mon- 
•’oe 6703.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai puikus auto

mobilius Ford. Galima matyti pas 
namo savininkų
3231 So1. Emerald avė., Chicago

REAL ESTATE PASKOLA
Skoliname pinigus ant Chicagos 

apdirbtos nuosavybės po pel
no nuo $500.00 iki $5000.00.

Perleidžiame ant visų paskolų ap
likacijas | 24 valandas.

Ignatius Chap and Co., 
31 st ir Wnllacc sts., Chicago

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia

J. Dauginis, vicc-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergrecn avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield avė.
J, Antanavičia, iždininkas.

, . , 1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio sereda, vakare, 1822 
Wabansia avė.

Avė.

Jonas Kasiulis, maršalka,
, , , 653 Garden Str.

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

Ant. Bubcle, teisėjas 
Juozas 
Petras

SI r.................... 420 Orange

313 Quincc 
JurcviČia, včiavnešys, 
..... 152 MainMiliauskas, včlavnešys, 

. lt h Box 56.
Rimkevičia, durininkas, 

424 N. Pleasant Str. 
Kikodumis JanaviČia, durininkas, 

614 Markct Str

Petras

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS

MOKYKLOS

NAMAI-4EMS

GERAS blzniavas kampas naujoje 
lietuvių apielinkėje, 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 Washlenaw avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

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

"Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmonf, 
gabi ir patyrnai mokytoja. Vistas no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakes iėgaldoma po 
senovei. 3091 8. Halsted Str.

“Birutės” Choro repeticijos atsi- 
l’una kiekvienų utarninką Mark 
\Vhite Sųuare svetainėje (29th and 
Halsted gt.), 8 vai. vak. Jaunuolės 
ir jaunuoliai mėgstantis dainuoti ir 
norinti jstoti choran yra prašomi 
atsilankyti augščiau minėton vieton.

—L. žilvičiutė rašt.

YR/\ RUIMAS dėl 2 arba 1 mer
ginos. Del geros merginos uždyką, 
dar ir primokėsiu. Nereik nieko 
auzoj dirbti, nėra vaikų. Del toli
mesnių žinių atsišaukite laišku.

William Konrod,
715 W. 161 h st., Chicago

■ - . l' <.l. I' .... ■■■

REIKIA merginų arba jaunu ve
dusių moterų prie lengvo darbo i 
XVesl Side lovų springsų dirbtuvę. 
Gera mokestis. Geras darbas.

Henry Schonier and Co., 
509 Mathcr st. 1-nas blokas So. nuo 
Harrison ir Canal st. Imkite 21 gat- 
vvkarį iki Mathcr st., Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę lietuviu ir 

kitu tautų tirštai apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai.
1109 Grant st., Garjv, Indiana

SPECIALIAI
$10.00 įmokėti su šiuo apgarsinimu 
ATROKUOSIME jums $25.00 kaipo 
pirmų įmokėjimą ant kiekvieno mu
sų $2(M) lotų arba augščiau; likusius 

į mėnesį. Atsišaukite 5143 Ar
cher avė., arti Kolin avc.

Mgr., 
and ('o.

Chicago

.1. M. Zesvert, 
XV. D. Murdock

17 N. La Šalie st.,

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokiniu gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesL Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
KIRKE BARBĖS SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

gali uždirbti nuo

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė. 

Antanas Andriauskas. pirm, pagelb., 
2300 W. 23rd St.
rimų rašt., 
1713 Ruble St.

tirtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

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

Petrus Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

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

L. Antonavičia, nutariin

Kostantas Vaitkus turtlį raštininkas, 

Kazimieras

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
„ 2129 XV. 2įsi St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
.zvo 634 W. 18th SI.JOS. SKUTAS, iždininkas, 
_________ 3106 So- Halsted Si. S. DANTA, raštininkas, 

812 W. 191b St.

Kazimieras

Pranciškus

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III. , 
Phone Wi!low Springs 10. /

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų šventadienį kiekvieno mėne
sio. o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoma nėr valdybų.

EARMA ANT NAMO MAINOM
120 akrų Wisconsin valstijoj; 70 

akru po plūgų, sodnas grinčia 8-nių 
kambarių, su bcismentu; 2 tvartai— 
40x16 ir 38x32— akmenų arklių tvn 
rlas cemento, 40x16, daržinė 60x40, 
svirnas 30x25, mašinšapis 40x25, 
malkų namas 20x16, kiaulininkas 
25x16, vištom 20x10, pirtis 12x10, 
kornams kubilas 32 pėdų augščio ir 
pločio, 30 galvijų, 15 melžiamų kar
vių, 4 arkliai, (> kiaulės 4 žųsįs, 32 
vištos. 10 akrų rugių, 11 avižų, 12 
kornu, 6 kviečių, 3 bulvių, 3 žirnių, 
20 dobilų lauko. 50 bušelių pernykš
čių rugių, malkų pripjauta 3 metalus 
kurini mašinerijos javams pjaut, 
grėbimui, buJvčius kast kornams 
sodint, bulvėms .laistyt, 2 kalaveite- 
riai, plūgas bulvėms .vagot, 2 akėčios, 
plūgas, 2 vežimas, 2 bogės, važis, 3 
p.-kinklai, Smetonos mašina gezoli- 
ninis ipžinas 12 arkliu sylos ir dau-1 
ginus visokių fannerišku įrankių 
kokiu tik reikųliuga prie farmos.

United Land and Investmcnt Co., 
117 N. Dcarborn st., Chicago, III.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl blank ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
1 engti išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
•10. Phone Sceley 1643

SAKA PATEK. PirmluiaH

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

10707 Wabash avc.
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabash Avė. 
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 Wentworth avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

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

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

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčią 
ciekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kcnsip- 
Jton avė., Kensington, III. — Norln- 
iems įstoti į Dr-slę už numažintų 

mokesti paliko tik 1 kovo ir 5 ba- 
andžio, o paskui Įstojimas bus pa

gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wal|acc .str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 1’1. 

P. Baleckienė, iždininkė,
1 3o43 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant i centrą mokestis. 
ney order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst nusineši m ų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

. Burba, pirmininkas

A.

T

DIDELIS BARGENAS

Norint pelnyti daug pinigų ant 
Bridgeporto -r Ųk viena proga — 
mūrinis namas 4 fintų po 4 kamba
rius, ir toiictas viduje kožnam at
skirai fintui, augštas beismentas. 
Rnndos neš i metus $540. Namas 
vertas $5500.00. Parsiduoda tik už 
$4,50p. Pardavimo priežastis — sa
vininkas apleidžia Chicagų — va
žiuoja į California. Namas randas 
»>rie Union Avė, tarpe 34 ir 35 gatvės. 
Klauskite—

SALDOKAS and LUCAS 
REAL ESTATE

1414 So. California avė.. Chicago. 
Tel. McKlnley 3966.

Arba p>»s: Geo Lucas, 3429 So. Union 
AVe., Chicago .

120 AKRU FARMA
Michigan valstijoj, puikus juod

žemis; dobilai yra užaugę iki juos
mens. ir kitas vaisius. Dabar yra ge
riausias laikas, galima matyti der
lius. 7 ruimų narnas, puikiai male- 
votai ir kiti puikus budinkai. Mel- 
ženios 8 karvės, 5 veršiai, 5 kiaulės, 
vištos. 2 puikiausi arkliai—jauni — 
i euga ir visi geri padarai ir maši
nos. Pusė mylios nuo mokslainės ir 
miesčiuko. Parsiduoda už labai pi
giai ir ant išmokėjimu, arba gal su
tiktumėm mainyti ant namo. Del 
platesniu informacijų adresuokite:

KAZIMERAS Z. UBNIKIS, 
1818 W. 46th St.. . Chicago, III.

KAM MOKĖTI RANDA?
5720 Hoyne Avė.

Puikus 5 kambarių namelis 
inaudvne ir elektros šviesomis, . 
su, pečiu šildoma, platus lotas .taip
gi garage. Kaina tiktai $1925.00.

M. P. Plummer,
S. Halsted St., 

Tel. Stewart 7101.
7846

su 
ge-

Chicago.

PARSIDUODA arba IŠSIMAINO 
ant nuosavybės: 80 akrų gera page
rinta Wis. farma; gražus budinkai,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos; knygvedystės. 
stenografijos, typewrįting, pirklybos 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, nbcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

DRAUG ’OS IR ORGA 
, Nl^ACIJOS,

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSTNGTON, ILL.
Shatkus, pirmininkas,

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

324 E. 116 St. 
Ballrcmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avc. 
Norbutas, finansų raštininkas,

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

341 Kensington Avc. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

įaskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shcdviljo svetainėj, 341 Ken
sington avc.

D.

P.

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

708 Wesl 171h Street. 
Orlauskas, nutarimų raštininkas,

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

900 West 191h St.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
8HEBOYGAN. )V1S. VALDYBA

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba,

Laikinajai Komitetas:

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

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

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

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

K-te Nariai:
T. DUNDULIS, 

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

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

2919 W. Division St., Chicago, DL

CHICAGOS LIET* DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
J. Gustaitis, pirmininkas.

2902 W. 39th St., Chicago, 111. 
P. Jakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III.

III
S. Dąnelavičia, Iždininkas, 
1617 N. Winchester av., Chicago 

J. Jakubauskas, komiteto narys, 
3362 Ix>we avė., Chicago, 

J. Šmotelis, komiteto nary?
10604 Edbrooke avė., Chicago, 

F. W. Zolpe, komiteto narys, 
159 and Garse avė.. 

No. 15900, Harvey, 
J. Vilis komiteto narys,

2538 Frankfort St. Chicago,

III.

III

111.

III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA: 
Petrauskas,; pirmininkai,

1747 North Avė.
J. čepelis, pirm/ pagelbininkas, 

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas, 

1608 North avė. 
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Lhiosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

J.

TJVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
PERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis. pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd. 

’ovilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..
342 S. Cravvford avė. 

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

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

Mykolas Kaziunas. iždininkas,
1501 S. Ilarding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dienų 
dekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kim
ias sumažino mokestį įstojimo per 
i mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 

iki 29 d. liepos įnėn. 1918 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., Cicero, III.

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergrecn avė. 

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

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mų pėtnv- 

čių kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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 XV. North Avė.

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

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1124 So. lOth St.

Pranciškus MakareviČia. padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avp.

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.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct 

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

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 Milwaukee Avė.

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

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

XV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 XV. 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.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirmlnikas,

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

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

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

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

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

3041 W. 42 Str.
I Draugystė savo mėnesinius susi- 

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

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

2 arkiai, 6 galvijai, kiaulės, vištos, \ 
visos mašinos, gražus javai. Kreip- rinkimus laiko kas antrą nedėldiėnj 
kitės pas: F. L. MAJKA, 
2705 S. Kolin Avc., Chicago. III

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Tg, Jesaliunas, 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 str

Vyriškų Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 8. Halsted SU Chicago. III

Tcl. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
Iu731 So. Michigan Ava. 

Roselnnd, i B.

__ ______ IL2.




