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ūkininkai paėmė Soissons
■ ------------—» —1 " 5 \ ■ .Į......................... .

|fc( -rrm. -------------------------------------- --- ----------------------

i Vokiečių kronprinco ofensi
vas ant Marne nepavyko taip- 
pat reikšmingai, kaip ir von 
Kluck ofensivas 1914 m. ir pas
kutinis žodis priguli italkinjn- 
kams.

Eifelis talkininku Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj I

kų, 179 m. į šiaurę, kuris yra Į 
kontroliuojamas amerikiečių ir 
talkininkų spėkų, pasiųstų ten| 
apsaugojimui amunicijos ir rei-Į 
kmenų sandelių. •

laimėjimas True Iranslation filed with thc post- 
niaskr at Chicago, August 3, 1918, 
us rcųuircd by the act of Oct. 6,1917,
BĖGANTIS VOKIEČIAI DEGI

NA MIESTELIUCS.

Vokiečiai visur traukiasi Talkininkai juos vejasi.

Talkininkai eina priekyn visa 
me fronte

Paėmė svarbius miestus

Sumušti vokiečiai maino generolus
True translation filed with the post, 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PAĖMĖ 
SOISSONS.

mu-

Taipgi paėmė VilIe-en-Tarde- 
nois. Vokiečių dešinysis sparnas 

suiro.

iois- 
užsisukimas 
fronto tapo 
šiandie va-

didelės ha-

PARYŽIUS, rugp. 2. 
sons, vakarinis 
kronprinco Aisne 
paimtas talkininkų 
kariop.

Su puolimu šios
zos visas vokiečių dešinysis spa
rnas tarp Aisne ir Ourcq suiro.

Ville-en-Tardenois, užsisuki
mas vokečių rytinio sparno j 
vakarus nuo Rheims taipgi ta
po paimtas.

Paėmimas abiejų miestų yra 
paskelbta karės ofiso naktinia
me pranešime.
Trut translation filed with thc post-! 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6, 1917,
TALKININKAI STUMIA VO

KIEČIUS Iš VISŲ PUSIŲ.

Oficialis pranešimas

Pranešimas sako:
“Laike pastarųjų dviejų 

su kareivių ir talkininkų pulkų
vedamos atakos fronte į šiaurę 
nuo Maine įgyjo pilnų pasise

kimų, vokiečiai tajM) atmušti 
atgal visoj linijoj ir priversti ap
leisti priešinimos linijas, kurias 
jie buvo pasirinkę tarp Fere- 
en-Tardenois ir Ville-en-Tarde- 
nois ir skubiai pasitraukti.

“Musų kairėj musų kareiviai 
įėjo į Soissons.

“Toliau į pietus jie perėjo Gri
si* visame upės fronte.

“Musų centre mes progresuo-

LONDONAS, rugp. 2. — Pas
kiausios žinios iš mūšio lauko 
gautos iki 1:30 v. po pietų pa
rodo. kad talkininkų progresas 
šiandie buvo daug didesnis ir 
kareiviai paėjo priekyn nuo 2 i- 
ki 3 mylių visoj linijoj tarp Ar
dre upės, į pietvakarius nuo 
Rheims iki Hamletui Taux, apie 

> 6 myl. į pietus nuo Soissons. 
j Vokiečiai degina miestelius į 
t*ytus nuo Ourcq užpakalyj jų 
linijų.

Žinia iš franeuzų fronto sako, 
kad mušis fronte į šiaurę nuo 
Marne pavirto į beveik visuotinų 
priešo traukimąsi į šiaurę nuo 
Ourcq, su talkininkais besiveja
nčiais vokiečius su didžiausiu 
uolumu ir pasisekimu.

Šį ryt Hartennes-et-Taux mie
stas tapo užimtas talkininkų, 
kurie taipgi paėmė mišką į pie
tus nuo šios labai svarbios vie
tos.

Francuzai ir anglai šiame sek- 
tore paėmė Contremain ir per
ėjo Ghateau-Thierry-Soissons 
kelių.

frue translation ftlcd with thc post- 
rnaster at Chicago, August 3, 1918, 
>ts rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, rugių. 2- — 
šios dienos S. Vaisi, armijos 
nuostolių sųrašas paduoda 238 
vardus. Nuostoliai tokie:

Užmušta karės lauke .... 42
Mirė nuo žaizdų .......... 48
Mirė nuo ligų .................  7
Mirė nuo šiaip atsitikimų 7
Sunkiai sužeisti............... 126
Sužeisti nežinia kaip .... 26
Prapuolė ................ 6

šiame surašė paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Josepb Levanovitch, Olyphanf, 
Pa., užmuštas karės lauke.

Emil F. Geliske, Kingston, 
Mieli., mirė nuo žaizdų.

Stanley Rekovvski, Nauga- 
tuck, Conn., mirė nuo žaizdų.

True translation filed with the post- 
master at Chicagb, August 3, 1918, 
is rcųuircd by the act oi Oct. 6,1917.

TURKESTANAS SUKILO 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

BASEL, Šveicarija, rugp. 2.
Sulig čia gautų žinių iš Uk

rainos šaltinių, Turkestane pra
sidėjo sukilimas prieš bolševikų 
valdžią.

(Keletas dienų atgal buvo pra
nešta, kad Turkestanas pasis
kelbė savyvaldų po Rusijos val-

Truc translation filed with thc post- 
master ai Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6,1917.

MASKVA BE DUONOS.

Prašo pagelbos

MASKVA, rugp. L — Vdu- 
rinių reikalų liaudies delegatai 
atsišaukė į guberninius ir dis- 
triktų komitetus užreikšdami, 

kad Maskva ir Petrogradas yra 
be duonos jau keturios dienos.

Guberniniai ir distriktų ko
mitetai karšiai prašomi išgelbė
ti sostinę nuo bado.

Truc translation filed with thc post- 
inaslcr at Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6. 1917.
GALBŪT ŽUVO 10 ŽMONIŲ

Ant žveju laivelio.

rugp.
žvejų 
laike 

apie 14 
pas-

CAPE CHARLES, Va., 
2. — Pasak pereitų naktį 
skuneriu atvežtos žinios, 
audros ties Yorkspit,
mylių r no Cape Charles, 
kendo žvejų škunneriš Mauda 
Levvis, ant kurio į, 

10 žmonių iš 27 žmonių jo įgu
los.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.
Vokiečiai tebėra stipresniais už 

talkininkus.

True translalion iiied with thc post- 
inaster at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. 6, 1917.
VOKIEČIAI MAINO SAVO 

GENEROLUS.

Vokiečiai turi traukities arba 
jie bus atkirsti

PARYŽIUS, rugp. 2. — Nak
tinis specialia pranešimas, pas
kelbiantis puolimų Soissons ir 

Ville-en-Tardenois sakė, kad 
visoj linijoj tarp Soissons ir

Rheims apielinkėj vokiečiai bu
vo priversti atiduoti svarbias po
zicijas ir skubiai pasitraukti.

Crise upė tapo pereita visa
me jos fronte.

Tolimesnis progresas padu ry
las centre mūšio linijos, o ry
tuose talkininkų linija pastūmė! FRANGIJOJ, rugp. 2. — Vokie 
daugiau kaip 3 mylias į šiaurę, čiai traukiasi visose pusėse sa 

lic-iito tarp Aisne ir Marne. Va

Mes perėjome Arcy-Sainte Res- 
titue ir prasiveržėtu per Bois de 
Dole. !

“Toliau į rytus, Coulonges, 4 
kilometrai į šiaurę nuo Bois 

Meunicre yra musų rankose.
“Musų dešinėj Goussancourt, 

Vilkis Agron ir Ville—en-Tar- 
denois yra musų rankose.

“šioj dalyj fronto mes pastū
mėjome musų linijų apie 5 ki
lometrus į šiaurę nuo Dormans- 
Rheims kelio abelnoj Vazilly ir 
Lhery linijoj.

“Tarp Ardre ir Vesle mes 
ėmėm Gueux ir Tbillois”.

Maskensen užima gen. Luder- 
dorffo vietų.

pa-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 3, 1918, 
as iTųuired by the act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
VISU FRONTU.

BERNE, rugp. 2. — Sulig ži
nių iš vokiečių šaltinių, gen. 

von Ludendorff yra visų kalti
namas už vakarinio fronto ne
laimę ir jis bus užvaduotas f’iel- 
d-maršai u von Maekensen, ku
ris tapo pašauktas į vyriausių 
kva Herų iš rytų.

Zuricho žinia sako, kad von 
Hindenburg dalyvavo dabarti
nėj konferencijoj kvatieroje ir 
kaltino Ludendorffų netikusia
me vedime ir neišmanime.

Ludendorff suvertė kaltę ant 
savo pagelbininkų.

Vokiečių kronprinco ofensivas 
, galutinai sutriuškintas.

Truc Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6,1917.

PAĖMĖ 3 MIESTELIUS.

SU AMERIKOS ARMIJA AI- 
SNE-MARNE FRONTE, rugp.

FRANCUOS ARMIJA
kareiviai į šiaurę nuo Fere-en- 
Tardenois kartu paėjo priekyn

Truc Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917
ANGLAI NUŠOVĖ 61 VOKIE

ČIŲ AEROPLANA.

LONDONAS, rugp. 2. - Vo
kiečių aeroplanų ir orlaivių tapo 
anglų nušauta bombardavimo 
antpuoliuose virš ir už mūšio 
zono ir bydroplanų atakose ant

gijos pakraštyj. Anglai pražu-

True Iranslation filed with thc post- 
inaster at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. 6,1917.
Amerikos ambasadorius 

jos Laplandijoj.
Rusi-

WASHINGTON, rugp. 
.Valstybės departamentas 
die gavo antrų pranešimų nuo 
ambasadoriaus Francis iš Kan-

sian-

LONDONAS, rugp. 1. — šian 
de pairta, kad pirmu sykiu šie
met talkininkų nauji rezervai y- 
ra skaičiumi stipresni už vokie
čių rezervus, nors vokiečių ar
mija kaipo visa, visados tebėra 
stipresnė skaičiumi.

Trne translation filed with thc post- 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, rugp. 2. — At
stovų butas priėmė vakar įneš
tus £700,000,000 kreditus.

Bolševikai atidavė vokie
čiams Estoni ją ir Livoniją
Bolševikai paliepė a^ 

reštuot Gorkį
Vokiečiai diktuoja Trockiu

Maskvoj ir Petrograde nėra duonos
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. 6, 1917

ESTONIJA IR LIVONIJA
ATIDUOTOS KAIZERIUI.

Bolševikai atsižada nuo tų va* 
karinės Rusijos provincijų.

WASHINGTON, rtfgp. 2. — 
Pilnas pasidavimas bolševikų 
valdžios ambitiškoms Vokieti
jos užmačioms ir sutikimas su 

galbūt "žuvo |l>raklišku Vokictij°s aneksų^i- 
1 mu didelių vakarinės Rusijos 
provincijų, kaip išrodo, yra pa
sekmė konferencijos, kuri buvo 
taikoma tarp Rusijos ir Vokieti
jos delegatų neva tikslui išaiški
nimo Brest Litovsko taikos su
tarties.

Iš Zuricho atėjo pranešimas, 
kad konferencijos pasekme bu
vo formalis Sovietų valdžios iš- 
sižadėjijmas kokių nors preten
zijų prie didelių provincijų Es- 
lonijos ir Livonijos.

Iš tos priežasties Kurliandija 
bus atskirta nuo Oberosto kari
nės administracijos ir prijung
ta prie Livonijos ir Estonijos, 
kad sudarius abelnų valdžių 
kuri bus slcnkščiu prie galuti
no prijungimo Baltiko provin
cijų prie Vokietijos.

ti iš Rusijos atidavimų rytinės 
Karalijos savęs apsisprendimo 
principais, bet landtagas, kuris 
tapo sušauktas susirinkti rugp.
5 d. turi tuojau nutarti — pa
sak Stockholmo žinios į Times.

Žinia priduria, kad dedama 
visos pastangos laimėjimui 18 
landtago narių, kurie priešinasi 
monarchijos pienams ir tuo ne
leidžia gauti reikalingų du treč
daliu visų balsų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIIECIAI DIKTUOJA 
TROCKIUI

Liepia surasti ir nubausti suo
kalbininkus prieš vokiečių pri

spaudėjus

ZURICH, rugp. 2. —* šiandie 
patirta, kad Vokietijos ambasa
dorius von Helfferich pasiuntė 
notų Rusijos karės ministeriui 
Trockį, pranešdamas, jog už
mušimas gen. von Eicbborn ir 
ambasadoriaus von Mirbach bu
vo suorganizuotas Maskvoje ir

džia surastų kaltininkus ir iš
naikintų lizdų prieš-vokiškos in-

True iranslation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Augusi 3, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917,

Amerikos socialistai skatina 
prie demokratinės taikos.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI PALIEPĖ AREŠ

TUOTI GORKI.

mio Dorina «i-I< Ix*i ms Icclio.
Vokiečiai dabar turi trauk- 

ties iki Vailly, 9 mylios į šiaur
ryčius nuo Soissons. Tečiaus pa 
si traukimas visų vokiečių spė
kos žemiau Aisne gali būti at
kirstas, jei talkininkai prasimuš 
šiaurėj nuo los upės i rytus nuo

karnose franeuzų ir anglų karei

viai, tebetęsiantįs savo stūmi
mų nuo ketyergo, pasiekė Gri
su klonį, mažų upę, kuri įpuola 
į Aisne ties Soissons.

Taigi vokiečiai apleido visų 
Gliaudau augštumų tarp Goit- 
vres ir Grise klonio.

Cramaille ir Crainoiscllc prieš

7 vai., o franeuzų infanterija įė
jo į Saponay 8 vai.

Amerikiečiai tuo pačiu laiku 
ėjo žingsnis-žingsnin su francu- 
zais per Nesles miškų.

Keletas garvežių ir 40 vagonų * lijos diplomatinių misijų išva- 
tapo paimta Saponay.

per Murmansku, datuotų liepos 
30 d. Pranešimas sako, kad am
basadorius apleido Archangels
ku liepos 28. d., lydimas virši
ninkų Anglijos, Francijos, Ita
lijos, Chinijos, Japonijos Siberi- 
jos ir Brazilijos diplomatinių 
korpusų.

A. 1111 >»» 1< > l'i HH suko. kn<l JKC-
liausia kablcgrama, kokių jis 

gavo iš valstybes departamento, 
buvo datuota liepos 3 d.

Vakar gautasis nuo Francis 
pranešimas sakė, kad jis, virši
ninkai Anglijos, Francijos ir Ita-

PARYŽIUS, rugpj. 1 d. — 
John Spurgo ir kiti Amerikos 
socialdemokratų Lygos delega
tai, kurie važinėja po Franci j a, 
išsireiškė už galimumų tarptau
tiniams socialistams susivažiuo- 
ti. Jie ragina socialistus talki
ninkų šalių veikti išvieno demo
kratinės taikos išgavimui.

Girdi, jei socialistai iš auto
kratinio priešo šalių susieitų 
su socialistais iš talkininkų ša
lių, lai jie turį oficialiai ir vie
šai pasirašyti po tam tikromis
ti savo autokratinių šalių išsi- 

žadejimas ir .priedermė veikti 
už demokratinę politikų, net jei 
jiems pražūtis gręstų. ;

........................  -I i • - l

Giedra ir vėsu šiandie; galbūt
nepastovus ir kiek šilčiau uode- monarchijos, Vokietija pasiūlė 

Finlandijai vartoti jos ofisų įgy-žiavo iš KAiulalakša j Murmans-J lioj; šiaurryčių vejas.

>-..t..........

Uždarė jo laikraštį “Novaja 
žizn”.

LONDONAS, rugp. 2. — Ex-

penhageno sako, Sovieto vald
žios tyrinėjamasis komitetas pa
liepė areštuoti Rusijos rašytojų 
ir revoliucionierių Maksimų Go- 
rkį.

Daily Express Petrogrado ko
respondentas praneša, kad Gor
kio laikraštis tapo visai uždary
tas.

(Stockholmo žinia liepos 
<i. pranešė, kad (iorkis įniršta 

nuo choleros. Kita gi žinia sa
ke, kad Gorkis miręs.

Vokietija rūpinasi apie monar
chijų Finlandijoj.

Kaipo paakstinimų įsteigimo

Truc Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago, August 3, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. 6, 1917

VVASHINGTON, rugp. 2. — 
neis atvyko j Murmansku. Su 
juo buvo niekurie talkininkų di
plomatai, kurie apleido Volog-

Truc Iranslation filed with the 
nostmaster at Chicago, August 
3, 1918, as reuuired by the act 
of Oct. G, 1917.
PRANEŠIMAS 
SKAITYTOJAMS.

Šio ketverge “Naujienų” 
numeris buvo sulaikytas 
pačte už nepristatymų an
gliško vertimo žinios, til-

riuje, apie tai, kad polici
jos -viršininkas įsake nuo- 

vudų kapitonams saugoti 
žmones, nešiojančius sveti
mų šalių karines unifor
mas. Pačtui pareikalavus, 
mes tų vertimų vakar jam 
liridavčmė.

“Naujienos”.
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MILZINISKAS
PA ® 1 • 1Piknikasi

■i :

I )raugy D. L. K. Keistučio,

I )raug
D.

Jaunikaičių Dainos Mylėtojų ir 
Pašelpinio Kliubo.

įvyks

Nedelioj, Rugpjūčio 4, 1918
G. M. Chernaucko Darže

LYONS, ILL. <

Piadžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c ypatai.

Važiuoti galima bile karais iki Ogden avė. 
tus iki susieis 18tli avė,.; iš ten paimkit Lyons

karus, k

Draugystė po Vardu “Lietuva

Dideli Pikniką
U DOVANA — SIUVAMOS MAŠINOS

Nedelioj, Rugpjūčio 4,1918

Leafy Grove
WILL0W SPRINGS, ILL.

PRASIDĖS 9ta V AL. RYTO, 
(k

TIKIETAS 25c

Didelis Piknikas
Ph re n g tas 

DRAUGYSTĖS sV. KAZIMIERO KARALAIČIO
Nedėlioję, Rugpjūčio (August) 4, 1918.

NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILL.
nžanga 25c porai. Pradžia 10 vai. ryto

Kviečia visus KOMITETAS.

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

SPECIALIAI: Malei a nialevojimui atubų išvidaus, po (1.19 ai gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3,03-3039 3. Hal.ted SL, Cblesfo, III.

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

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

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

U—............................................................. ..... ...... r ”-r~r~ii

ftiastcr at Chicago, August 3, 1918, . * ‘ . ....
as roųuired by thc act of Od. 6,1917 dus, yra ne kuo daugiau kaip lii-

SUOMIAI VEDA TOLIAU 
GELŽKELIUS.

kiną, Persiją ir Vokietiją.

STOCKHOLM, rugpj. 2. -- 
Suomija dabar yra įdomiausio 
Ižkeliu tarp (’Jiristianijos, Stot- 
ropoje. 'l iesus susinešimas ge- 
Ižkeliu tarp Chrisftianijos, Sto- 
ckholmo ir Pekino, arba Afga
nistano ir Persijos pasienių, pla-

bus galimas prie. Kalėdas, ka
dangi tiltas per Tornejos upę

bus atidarytas gruodyje.
Dabartiniai Suomijos gelžke- 

liai susideda iš apsukinių kelių, 
einančių visu pakraščiu, su ke
liomis šakomis iš pietų į vaka
rus. Dabar Suomijeis kongre
sas nubalsavę) už 70,900,000 
markių ($19,000,000) tuojauti* 
niam pradėjimui jungsnio .su
jungimui šakos galo Nurmes

žkelių judėjime ir sutrumpins 
kelionę nuo.Švedų pasienio į Be 

Tiesaus suomių su vokiečiais 
susi nešinu) projektas reiškia tą, 
kad Berlinas, Revelis ir Helsini- 
nkai bus sujungti pervažais 
(feromis), gabenančiais trauki-

kėlęs, šitas pienas jau pasiekė 
gerą išsivystyme) laipsnį, už
baigtas jis bus panašus į Ber-

kholmo pervažų kelią.

vedėjas Vuelle* atrodė) priėjau- 
tos šitam sumanymui nesenai 
besilankydamas Vokietijoj, bet 
vokiečiai nenorėjo imtis šito

valstybės padėjimas geriau ne- 
nusisleivės. Beto vokiečių ir 
suomių vyriausybės mano, kad 
. -v r .. > ... - . ..

įnybės griežtus dabartinius pa- 
sažierių ir vaizbos pa tvarky
mus sušvelninti Rygoje. Kome
rciniai rateliai matomai norėtu

slėnios grindimo. Bevelin per

Helsininkų ir Bcrlino atlikti su

fruc tninslulion fileel with thc post- 
mastei’ at Chicago, August 3, 1918, 
as rcejuircd by thc act of Oct. 6, 1917.
Vokiečiu stovylos su apgavyste.

Associated Press koresponde
ntas iš Amsterelamo rašo apie 
lai, kaip ve)kie*čių karės vyriau
sybės, bejieškeidamos vario ir 
misingio sunaudojimui šovinių 
padirbime, atrado, jog didžiuma

Seniausis ir Didžiausis Valstijinis Bankas ant Bridgeporto
Central Manufacturing District Bank

(A 8TATEBANK)
1112 West 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.

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

vieto ir Miesto Valdybų didžiausių korporacijų n; draugys
čių pinigai. Kodėl*gi žmonės arba ir bizneriai tui i bijoti 
dčti pinigus į bankų ir laiko namie, jeigu valdžia ir drau
gystės nebijo? Kiekvienas žino, kad nereikia nešioti pini
gus su savim ar slėpti, juos kokioje privatinėje vieloje, 
kuri atrodo saugi, bet nėra tokia. Padek savo pinigus i ši
ta bankų, kur jie nežus ir galėsi juos pasiimti kada tik 
norėsi Ištrauk is neparankių ir nesaugių bankų ar ko
vojamų vietų ir padėk savo sunkiai uždirbtus pinigus j ši
ta stipriausių ir saugiausių bankų visame apskrityje. Mu
sų BANKAS yra taip geras ir stiprus įuup geriausia ir 
saugiausis didmiesčio bankas, lik daug parankesnis Jums 
kas link vietos ir biznio valandų. Atsineškite bankines kny
geles o mes iškolektuosime Jums pinigus su procentu. 
Mokam 3% (procentų) už padėtus
gus į Europa, GALIMA VAzlUOlI J Bl SIJA IK blNLAN- 
DIJA parduodame šii'kortes ant geriausių linijų, o ypatin
gai. parduodame RUSIJOS RUBLIUS pigiausia kaina Chica- 
goj, ant ko Jus galit uždirbti didelius pinigus. MES gva*

STATE BANK rantuojame rublius pirktus pas mus. SVARBU: Galite 
Lietuva ir užimtas priešais šalis. Mes suteikiame pilnų informacijų ir pagelbų susirašy- 
reipkitės pas mus. Bankines valandos: 9 ryte iki 4 po pietų, o subatomis n vokalais nuo 6 
iet. Skyr. veda S. L. Fabian.

bai plonais metalo lukštais, pa
našiais kaikuriems pergalės žen
klams ciesoriaus dovantiems pi
rma karės laikais. Buvo nusp
ręsta, kad neapsimoka nukelti 
stovvlas, nes maža metalo jose

Tai buvo 1877 metais.
Vh. Garsino pasakojimas

(Tąsu).Didelis varinis moters paveik
slas Berolina, atstovaujantis Bė
dino miestą Aleksandros ple- 
ciuje. yra pirmutinis paminklas.į 
koris bus nuimtas sutarpinimui. j 8’1 <l<‘jnu iie)nije>s.

— Kur jau ten tyrinėti! Ne ly
rinėj imai rupi, kada jtynigus 
mąstai tik apie tai, kad kaip- 
nors prisivilkus lig stoklos ir iš-

Buvo tamsu, ir aš negalėjau 
įžiūrėti jo veidą, bet jo balse*

mastei’ at Chicago, August 3, 1918, 
as rceiuired by thc act of Oct. (J, 1917

Kubos senatas patvirtino
priverstiną kareiviavimą.

HAVANA, rugpj. 1 d. J Sena
tys 15 balsų prieš 4 šiandie už
tvirtino priverstino kareiviavi* 
pio bilių mažne toj pačioj for
moj, kokioj jis pereitą savaitę 
buvę) žemutinio buto perleistas, 
su ta išimtimi, kad toji jo da
lis, kur buvo įgaliojama prezi
dentas pasiųsti Francijon vieną 
Kubos kariuomenės pulką ir 
liuostiorius talkininkų šalių pi

Ne, be juokų. Sakykite, 
keidel jus nepersikraustėte į šė
trą pas save) komanduotoją ? 
Ar gi jus lo kaimietiškio min-

- Žinoma, branginu, kaip ir 
mintimi kiekvieno, kurie) ne- 
guodoti neturiu priežasties.

Neturiu pamate) jumis neti
kėti. Antra vertus, juk dabar 
lai į didelę madą. Ir literatūra

ma prezidentas siųsti karės lau-1 
knu tiek kariuomenes, kiek iis 
matys galima.

maslcr at Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuhcd by thc act of Oct. 6, 1917.

ijos pasirašo po sutartim.

nu, ligi pabusiant savo koman-

sų literatūrą. Kalbėelamas apie* 
ją, jis aštriai kritikavę) je>s

krypsnį”. Nuo to pastebėjimo 
mudviejų kalba grįžo vėl prie

karštai ginčijos.
Kada liš, kuone* vaikas dar 

buelainas, stojau pulkąn, nema
niau taip, kaip dabar jums sa
kau. Aš stengiaus veikti11 žei
džiu, ste ngiausi įgyli elori.škos į- 
lekinės. Bet metai praslinke), 
ir jie visas gyslas iš manęs iš
tampė. Visa, kas pasilikę) nuo

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiniiiiHP

susieluriis su tikruoju gyve nimu, 
pasirodė* sentimentaliai niekai, 
ir dabar aš manau, kad vienin
telis būdas suprastam būti yra

Jis padarė kažin kokį moste
limą ranka. Buvę) taip lam-

l lik žnmgumi pripažintų, ir lai su, jog aš je> nesupratau. 
Į butų gera.

- Ak, gana jau, meldžiama
sis, su savo skurdžiais žodeliais! 
Kas jo nepripažįsta! Žmogus?
na, tebūnie žmogus; koks? —

Kas gi tai, Piotr Nikolaje-

Akjs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta lik su vienu atsi
lankymu. žvairios akjs, silpnins a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausjs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per s|)ccialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosis:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvčsa- 

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

Gerkle
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

WASIHNGTON, I). C., rugpj. i 
I. — Didžiųjų ežerų jureiviųj 
ugniakurių bei užveizdų unijos 
ir mažne visi neprigulmingieji 
eže rinių laivų savininkai, per li
nijų ir kompanijų atstovus, su
sirinkusius čia suvažiavime su« 
siuntybos tarybos darbe) sulai*t

.(tai jau kitas klausimas... Ge- 
| riau šnekėsi va apie ką kita.
j Mudu ištikro išsišnekova.
Vencelis, matyt, buvę) labai

l<in, žinojo ir kalbų. Kapitono 
pastebėjimas, buk jis “eiles ka

ulą”, taipjau te isingas pasirodė:

lartim.
Laivų savininkai ir unijistai * 

mane), kad šita sutartis prašalins 
ginčus, nuvedančius prie sti‘ei-jB 
kų. Laivų savininkai ir unijis

< žus, ir Vencelis, sukolieųęs na
tūralistus, nušokę) į 10-tuosius 
ir 30-tuosius me tus, ir dagi jau-

• Iriai padeklamavo Alfredo <le-

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENE

Sugabial ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
je motery ligone. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

algų klausimus. Bus svarstoma

rciviams bei ugniakuriams ir 
51’10 į mėnesį užveizdoms; sako
mu, kad savininkai nelabai ši
tie nis pakėlimams besipriešina.

Time) li'anslntion fileel with thc post- 
mastei’ at Chicago, August 3, 1918, 
as rcijuircel by thc act of Oct. 6, 1917.
Šveicarijos prezidentas atidarys

Suv. Valstijų konferenciją 
su vokiečiais.

Aš Esu 20 Metų ant State gt.

F.O. Carter,M.D.
120 So. STATE ST., 2-roa LUBOS

Valandom: 8:30 iki 7 I’.M. dienomis; 
Nedėldieiiiaia 10—12

skailė gerai: aiškiai ir yšk 
geru franeuzišku ištarimu.

Phonc (Žanai 1256.

ŠOKIU MOKYKLA

—Taip, tai gerai; be t visi fra- 
neuzai daiktai) paimli neverti 
dešimties eilučių Scbillerio, Goe-

ną, užžiurintį telegrafo
Tarptautiniam unijos

linijų

Konen-
kampui taipgi pranešta.

Vvriausis Western Union ša*
WASHINGT()N, D. C., rugpM. ke>s operų birius G. B. Algcr, ku-

2. Šveicarijos prezidentas ati-i ris atstatė darbininkus, t< isino-

komisininkų konferenciją apsi- 
mainymui belaisviais, kurie* bus 
laikoma šveicarė 
Washingtono i 
dentas Wilson i 
elžios nutars jai

šėrlino val-

si konferencijos pirmininkystę 
melu noru.

Visa, kas lik liečia belaisvius

Ii joj e 
nimas tėvynėn, padėjimas 
laikymas bus apkalbėta

jų išmainymas, graži- 
už- 

šilo-

Truc Iranslalion lilcd with thc post- 
inaster at Chicago, Augusi 3, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6/1917.

Atstatė nuo darbo už unijų x 
guziko nešiojimą.

ST. LOUIS, Mo., rugp. 1.
Dvylika telegrafistų, dirbusių 
Weslern Union telegrafo kom
panijos vietiniame ofise'šiandie 

i tapo atstatyti nuo darbo už tai, 
J kad atėjo prisisegę unijos guzi* 
kus.

Kili darbininkai ir Amerikos 
Komercinio Telegrafo unijos SI. 
Lottiso apskričio tarybos pirmi
ninkas H. F. Wise pasiuntė pro- 

; testo telegramas prieš kompa- 
jniją pas prez. Wilsoną ir visuo
tinąjį krasos perdėtinį Burleso-

į jos darbininkus priklausan
čius prie unijų, kiek jam žirni
niu, nėra atsimainęs.

Darbininkams užprotestavus, 
kad jie dabar dirba valdžiai, Al-

jiernis grįžti prie* darbo iki ne*

sl rūkei jų.
Valdžios veikimas bus nusta

tytas oficialiu ištyrimu.

Truc Iranslation fileel with thc pnst- 
inaster at Chicago, August 3, 1918, 
as rc(|uircel by thc act of Oct. (>, 1917.

Kiek valdžia superka kares 
daiktų.

VVASIIINGTON, D. C., rugp. 
2. Sulig šiandien paske lbto 
kares skyriaus pranešimo nuo 
balandžio 1 d., 1917 m., arba 
nuo to laiko, kaip Suv. Valsti
jos pradėjo kariauti, valdžia 

į nupirko 55,958,000 porų vilno- 
hiių pančiakų; 10,507,000 vilno
nių kelinių; <8,009,000 vilnonių 
švarkų ir 5,377,000 ploščių.

Motorinių trukų nusiųsta 
Francijon iki liepos 1 d. 17,988. 
Be to per tą pati laiką nusiųsta 
3,420 pasažierinių automobilių 
ir nupirkta 9,809 motoriniai atn- 
bulansai.

Iki liepos 15 d. arklių ir mulų 
supirkta viso 366,92. Iš to skui 
tliaus 63,838 gauta Franci joj.

Gco. M. Chernaucko Į 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintele 
šokių Mokyklą. Vi
si Šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu į trumpą laiką, 

kas panedčlį ir kel-toktai atsilmna
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Moks tujas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

ir Lietuviški Re* 
kordai. $10 Ii 

augščiau.
Roseland 

Music 
Shop

11146 S Michigan Aie., ChicagOj III.
Telephone Pulhnan 947

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Westcrn 15 
3514-16 W. 12th st., arli 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti l£th 
St., Chicągo, UI.

“ A T 
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
A Bi r n i
HITILDIRUJL 1836 METAIS

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiŠ-^ 

kus ir kulturiškus reikalus.

S
Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo-.... $g2.7is<
Ligo’je pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

yMONIŲ Mpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-* 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OŲSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
ęrganizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-' 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu :<

A. B. STRIMAITIS
,307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

B
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos; 
't ikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigų vertę.

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Paskn-

X A.
3239 So. Halsted St.

D
2)
3)
4) 
r>) 
Jei ______  , ,__ ,
čiausius Daiklu.s, tai kreipkitės liktai pas:

MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
Tel. Boulevard 9728 Chicago, III. 

PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėl užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampclių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano viela nmn atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

ilIlimilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHrmų, 
išva

žiavę ir laukdavo panašių išva
žiavimų. Turi būt, brace, kita 
sykį ansoniečių nė su pyragu 

i nenuvilios į tokį nesvetingą Har- 
Į t f ordą. Ansoniečiai 
i savo dvasišką tėvą 
Įduoti, taigi ir ten 
hartfordiškius gerai 
davo, pabarė už jų apsileidimą, 
kad nedavė nė kuo savo išdžiu

Miidtetrnn Mieli ju,ių kranto: yra da ",a",lv /T1 1TIIVII* kur žmonės džiaugdavosi i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
t . • • *1

Jau bus du mėnesiai laiko 
kaip čionai streikuoja krautu
vių pardavėjos, reikalaudamos 
daugiau mokesties ir trečiadie
nio popiečio liuoso. Reikia pa
žymėti, kad merginų pardavė
jų mokestis buvo labai menka, 
vos 6 doleriai savaitėj. Viena jų 
pasakė: “Man jau nusibodo dir
bti vien už valgį”. Muskegono 
darbininkai turi remti streiki- 
ninkes kiek galėdami, kad pa
dėjus joms laimėti streiką. Šiaip 
darbai eina gerai; darbininkų 
visur trūksta. Bet mokestis 
labai menka. Daugiausiai rei
kalaujama mašinistų, bet pap
rastai mašinistams mažiau mo
kama negu paprastiems darbi
ninkams. Paprastai mašinistai 
gauna nuo 27*4 centų iki 35 ce
ntų valandai, gi paprast; darbi
ninkų mažiausia mokestis 35 
centai valandai. —B. Walsh.

Ansonia, Conn
Liepos 28 d., nedėlioję, p. Vo

syliaus ukėj įvyko viso sočia Iis-

Žmonių buvo atsilankę nema
ža įvairių tautų. Kitokio pro
gramų nebuvo kaip tik papras

kalbčjinĄii. Diena labai smagiai 
ir linksniai buvo praleista tarpi 
žaliuojančių pievų ir 
Be 
riu

medžių €
to, liks kelios dešimtįs dole- 
pelno.
Tą pačią dieną buvo ir ki- 

tolimas išvažiavimas į Hari-' 
lordų. Ten mat buvo suvažiavi-

sonijos važiavo vienas trokas ir 
keletas automobilių. Kelionė 
buvo gana ilga, ypač tuo troku 
reikėjo važiuoti keturios valan
dos be sustojimo. Ten nuvažia
vę ansoniečiai, tokia ilga kelio
ne ištroškę gerti, negavo betgi 
nė sodės, nė ledų; dėl to buvo 
nepatenkinti, ir po trijų valan-

vo gal apie 299(1, ir visi kaltino 
rengėjus, kad užsikvietę tokiu 
dideliu karščiu žmones troškina, 
l ai pirmas dar toks nepavykęs 
išvažiavimas buvo. Kitais me
tais vis būdavo New Havenc. 
Ten viena puikiausių vietų ant

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

Į John I.' Bagdziunas
Į 2331 So. Oakley Avenue 

Kampas 23 Place, Chicago, III. 
Privažiuoti ralima 18-tos. 22-ros, Wei- 
tern Avė., arba Bluc Island Avė. satve- 
kariai». Valandos kasdien nuo 8:30 ry- 

■ t? ik- 8:30 vakare. Seredo.-n Ir pėtny- 
<‘iom nuo 8:30 ryte iki 6 vakar-. Ns- 
dė'ium nuo 9 ryte iki 12 po piety.

moka ir 
pabombar- 
nuvažiavę 

pabombar-

To išvažiavi'ųio rengėjai Imi 
Anson i jos revoliucionieriams 
dovanoti, kad jie juos biskį per
daug pajuokė. Ar jie kaili, kad 
troškulys juos kankino ir pyki
no... - S. žiūraitis. I

Mihvaukee, Wis
tame mieste lietuvių skaito

ma apie 150 šeimynų ir daugiau 
kaip kita liek nevedėlių. Iš 
draugijų čia gyvuoja LSS. 119

nylinės pašelpinčs draugijos: 
šv. Kazimiero ir šv. Jurgio.

Lietuvių šv. Gabrieliaus para
pija silpnai gyvuoja; ir skolų 
turi. Parapijonįs mokėdami po 
10 dolerių už velykinę, negali 
išmokėti parapijos išlaidų, dėl 
to nesumano, kaip gauti pinigų 
larapijos reikalams.

Liepos 21 d. buvo parapijos 
piknikas klebonijos kieme. Bu
vo ir gėrynių, kiek kas norėjo, 
ir laimės traukimų, ir šokimų, 
kad tik kuodaugiau uždirbus 
pinigų parapijai.

Partija buvo parengus piknikų 
Pabst parke. Kalbėjo Mihvaukee 
majoras Daniel W. Itoan, socia
listas, jaunas gabus kalbėtojas. 
Buvo sudainuota Marselietė ir,i 
daugelis kilų dainų. Taipgi ta- ’ 
po nusilpsta telegrama Califor- 
nijos gubernatoriui StelTens- 
varde visų buvusių piknike žmo
nių reikalaujant naujo Tarno 
Mooney bylos nagrinėjimo.

—Mihvaukietis.

Iš Eastliampton,Mas

Tas straikininkus išvedė iš kan- dar sutvertų socialistų kuopas, 
trybės ir moters, apsigiuklavu- tai ir palįs galėtų apsišviesti, 

1 sios kaiušiniais ir muštardos parsisiųsdaini darbininkų laik-

bus. Policija, skebus beginda
ma. kelias moteris apdaužė ir 
vienai rankų išlaužė. Šitaip ap
sidirbusi su moterims, kalėji- 
man uždarė 36 moteris ir 6 
rus. Bet vienas biznierius 
statė kaucijos $7,0(1(1.00, ir 
darytieji ant rytojaus tapo 
liuosuoli. Jų byla paskirta

vę 
už- 
už-
pa- 
lie-

Bet streikas tapo laimėtas, 
Massaclmsettso gubernatorius, 

išgirdęs apie jį, atsiuntė komisi
ją ir ta ištyrusi, pripažino dar
bininkų reikalavimus teisingais. 
Taigi kompanijai buvo pasaky-

nes

ninkų reikalavimų per dvi sa- 
vaiti laiko, (ai dirbtuvę valdžia 
paims.

Kompanija turėjo sutikti ir 
sutikusi visus darbininku reika- v 
(avimus išpildė. Darbininkai 
sugrįžo dirbti liepos 29 d. Da
bar čia galima uždirbti po 25 
ir po $30 savaitėje. Apie teis
mą pranešiu vėliau, kaip jis pa
sibaigs. —F. S. Balch.

Wheeling, W. Va
Iš lietuvių ir lenkų bruzdėjimo.

Lietuvių čia yra tik mažas 
būrelis; lenkų gi yra pusėtinai

nos avidės ir turi lenką piemenį, 
kuris gano kaip lietuvius taip ir 
lenkus. Bet dabar avelės nepa
sitenkinusios savo ganytoju ima 
už skvernų tąsyti. Visas tas da
lykas atsiliko taip:

1 Streikas; darbininkai laimėjo.
“Naujienų” num. 97 ir 102, 

buvau pranešęs apie audėjų strei 
kų. Streikavome keturias sa
vaites, bet galinus pareikalavo
me, kad ginčų išrištų arbitra- 
cijos teismas, 
ko, nes žinojo, 

įvedėjus bus ne 
darbdavis.

Šitas teismas 
dėjams pakelti 
tiems darbininkams 10%; uni
jų gi pripažino visai nereikalin- ]<sla pagraudeno parapijonus ir 
ga.

Po teismo, bosai tuojau užsi-<suaukojo $1100.
manė ištirti, ar yra kokia vieny- kas įtaisyta, ir dabar parapijo- 
bė pas darbininkus ir tris dar- nai reikalauja iš kunigo apy- 
bininkus pavarė is darbo. Iš- skaitlį, kur tie pinigai yra. Te

darytieji pasiskundė slraiko ko-1 kiems ginčams užėjus, parapijo- 
mitetui ir k)s pareikalavo išį nai laužo sau galvas ir nežino

kų daryti. Jie nori prašyti ki
to kunigo, bet negali šito iškra-

Kompanija šilti- be iš sakyklos, kad busiu misi- 
, kad to teismo jos. Jis liepė visiems gerai pri- 
kas kitas, kaip sirengti išpažinties. Bet Augš-

nusprendė au-
si bažnytiniai rūbai sudegė.

Žinoma, kunigėlis per pamo

naujiems rūbams nupirkti 
Bet rūbų ne

darbininkai butų priimti algai.

ir mes nutarėme streikuot.
Birželio 17 d., 8 va1, ryto visi 

kaip vienas metėme darbų ir su
streikavome. Gražu buvo žiū
rėti, kokia buvo musų vienybė. 
Bet streikui tęsianlies iki šeštos

Liepos 28 d. parapijonai su
šaukė susirinkimą ir nutarė, kad 
kunigas pavestų visus parapijos 
reikalus vešli parapijonų komi
tetui. šitų savo nutarimą jie

I daviams atėjo į talkų musų vie- 
’ nybę ardyti ir miesto policija.

to nepadarys, tai visi parą-pi jo
nai atsisakysią nuo šitos bažny
čios, pasistatysiu sau kitų ir pa
reikalausią iš vyskupo kito ku
nigo. O jei vyskupas jiems ki-

raščių. Jie pamatytų tąsyk, Jau 
tamsybės apaštalai atgyvena sa
vo amžių ir kad socializmas už- 

• viešpatauja. Šiumeker.

So. Omaha
D-ro šliupo ir p. V. K. 
Račkausko prakalbos.

Senai laukiamos prakalbos į- 
vyko liepos 23 d. Šitų prakal
bų diena buvo laukiama ir net 
valandomis buvo skaitoma, kuo
met gerbiamieji svečiai prieš 
publiką estradoje pasirodys.

Nekuriu tautininkai susiėję 
kalbėjosi, sakydami, kad tai 
busianti nepaprasta švente tau
tiečiams, vadino jų 40 dienų at
laidais ir lt. Kiti išliko iš dar
bo, heli tą pačią dieną prašė 
savo moterų, kad jos juos iš 
darbo pašauktų neva dėl kokios 
nelaimės šeimynoje; naktiniai 
gi vėl šiaip taip išsisuko iš dar
bo, kad lik dalyvavus iškilmėje 
ir “atlaiduose”.

Anlgalo prisiartino prųgramo 
valanda. Svečiai kalbėtojai pri
buvo laiku; jiems įeinant, tau
tininkai susispietę, būreliu ėmė 
rankomis ploti. Svečiai, many
dami, kad , j uos sveįkina, vieloj 
ėjus ant estrados* pradėjo svei
kutis beveik su visais, kurie ar
čiau jų buvo. Tas tautinin
kams labai patiko ir jie vadino 
{ylų inteligentus ne bet ko
dais, bet mandagiais žmonė
mis, kurie sft prastesniais moka 
apsieiti. Tarpe atėjusių į va
karą buvo daug moterų ir mer
ginų, kas labai nustebino sve
čius ir jie šituo įspūdžiu besi
vaduodami musų lietuvių kolo
niją pripažino kaipo moterų‘ve
damų visame.

Vakaro vedėjas buvo gana 
silpnas ir nesugebč paaiškinti, 
tokiu tikslu svečiai lankosi, ar 
lik kaipo kalbėtojai, ar ir kai
po agitatoriai. Taip pat jis nie
ko apie d-rų šliupų nepasakė, o 
d-ru šliupu žmonės labiausiai į- 
domavo; nekurie tikėjosi, kad 
apie jį kas nors kų pasakys; bet 
visų buvo apsirikta.

Pirma kalbėtojų perstatymo 
juvo dainos, deklamacijos ir 
abiejų svečių pasveikinimas, 
kiekvienam įteikiant po gyvų

ta nuo SLA. 87 kuopos, p. V. 
K. Račkauskui nuo moterų.

Pirmas kalbėjo d-ras Šliupas. 
Jis daug reklamavo vidurinę 
srovę ir aštriai bare Vyčius ir 
Ražančines, kurie klerikalizmu 
prisidengę varą didelį politikos 
darbų ir veidmainiauju prieš 
Dievą, užmiršdami, kad jie, 
caipo katalikai, turėtų būti baž-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CH1CAGOJB 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cl<*aring Houne) Jlepozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

(o kunigo neduotų, tai jie pasi
rūpinsią sau nezaležną.

Aš sakyčiau, kad parapijonai 
geriausia padarytų atsisakyda-

nyčioj.
Socialistams ir teko, bet švel

nioj formoj, vis pridedant for
mulę “Musų broliai socialistai”.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatves.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK
prezidentas

TO KASPAR 
\ '■ (••prezidentas

«II .1.1 AM OETTING

pirklys
H. E. OTTE 

vlce-prez. Nat. Citv Bank
GEO. C. WILCE

prez. Pilsen Lumber Co;
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN

m i visai nuo tamsybės apaštalų. 
Jiems reikia žinoti, kad varnas 
varnui niekuomet į akį nekirs, 

j ar jis butų zaležnas, ar nezalež- 
« nas. Jie visi yra geri mulkin
tojai.

Vieloj kitos bažnyčios geriau
pi i / Oeling Bros. Ice Co. vlce-prez. T. Wilce Co.

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA
vice-prezidentas kasierius

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS PERVIRŠIJA $6,000,000.

prez. Atlaa 
[Brewing Co-

KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

LictuviškaLangliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertes, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršui juodbs drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

1S40 S. Halsted St., Chicago, III.

tkcua-U^‘*j
OfCTld’Jįį'
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svetimtaučiams. Jis gavo apie 
dešimtį narių, tarp jų ir vietinį 
kleboną kun. A. Taniuliimų su 
trimi šimtais. Visgi, matyt, 
“augštos asabos” geriau kvepia 
negu proletarai.

Jis taipgi sutvėrė Centralinio 
Comiteto Mezliavos šakų antsi- 
dėjimo mOkestimi Tautos Iž

dą B..
Buvo renl-apia aukos Lietuvos 

Gelbėjimo ir Neprigulmybės Fo
ndai!. Aukų su įžanga pasida
rė $58,75. TMD. kuopa aukavo 
$5.00. Taigi viso pasidarė $63.- 
75.

Omahiečiai šauniai priima ir 
širdingai vaišina kiekvienus at
silankančius svečius kalbėtojus. 
Taip pat ir šį sykį į išleistuves 
suėjo įžymesni vietos lietuviai 
ir dviem automobiliais palydė
jo. Apie dvylika ypatų ir So. 
Omahos kolonijos vadovų nusi
traukė paveikslus atminčiai.

—Darbininkas.

AUKOS.

Rocgford, 111. —‘Mes, P. fali
nių Šelpimo Komitetas, priėmėm 
aukų nuo vietinės Dramatiškos 
G. Draugijos Kanklių per du sy
kiu, iš iždo $10.00, ir atskirų as
menų aukotų: K. Banis, V. Ka- 
šynskas, A. Margis, K. Bukšai- 
tis, J. M. Stružas, J. M. Bacevi
čius, J. Žilinskas, P. J. Slaliunas, 
L. Juromis — visi po $1.00. Vi
sa pasidaro $21.00.

Varde Pol. Kalinių tariam nuo 
širdų ačiū. Ižd., S. Veženas.

LIETUVOS LAISVĖS FONDAS

i j 1 *

Aukojo:

‘ Terre Haute, Ind., lietuviai, iš
Tik pasakodamas apie bolševi
kus labai juos smerkė ir vietoj 
rimtai kų papasakoti apie dar-’ 
bininkus, stačiai nebūtų daly
kų priveis.

P-as V. K. Račkauskas pasa
kojo rimtai apie Lietuvos alsia-į

* luitų pasistačius mokyklų, kur tymo bendrovę ir kapitalo pa-! 
įgalima butų vaikučiai pamokit!- ėmimų patiems lietuviams į sa-l 

Ii ne tamsybės, bet šviesos. Jei vo rankas, neužleidžiant jų
...

Ynezliavos lietuvių vėliavai Lie
pos 4 apvaikščioti, atliko ir Lie
tuvos Laisves Fondui paskyrę 
atsiuntė per p. Ant.^Vasiliaus- 
kų . ..................................$12.78

J. Kūgis, Brigliton, Mass. .50 
P. Pranevičius, So Beth-

lehem ................................................2.50
A. Lalis, Sekr.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano jpilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. lnk.st;!i atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krūtim*. Vidurių rėžimą' 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių : kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras įnylistų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiai* 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION.1. Baltrenas, Prof

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APltEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRĄMS IR S U AUGIEMS

8. M. MESIROFF,

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Jr nu- 
gščir.u. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aug&činu. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta,_ netęsk ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarnntuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugus žmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 SOi MORGAN ST., CHICAGO, 1LL.

kių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, ojiti- 
Škos nervu ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kis, a^Msne matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ K ATARA 
gydau greičiausiu moksliniu būdu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa-

f sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI 

UŽTIKRINU GERA AKINIŲ PRIR1NKIMA
Valandos: 9 iki . __ _ t r, 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- W M LflWn011. M.D. st» Chicago, III mis 10 iki 1-mal ’ ' "*• ' “U"’ pricl Paį),

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St
I1 Phone Drover 5052 

Clhlcago

L

Telephone Rockwell 6991 J

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Tel. Drover 6369

CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiams 
paveikslus; dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halated 
SI., šalę Mileto* 
teatro.
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Todėl kaizeris mėgsta
L»- jime su Christian Science Moni-I kieti j a yra parodžiusi pasiuliui 

pripažįsta socializmo principų J {or laikraščio atstovu jis išreiš- Kuopilniausiai tikėdamas galy-

Bet jisai norėtų, kad ir ki- 
! tų šalių žmonės skaitytų jį 
i ne plėšiku, o faterlando “ap
gynėju”. Jisai norėtų, kad 

Į jie tikėtų Scheidemann’ui, 
. J kada jis, remdamas kaizerį, 

Naujienos eina kasdien, išskiriant - —
aedėldivnius. Leidžia N ” _ 
drovč, 1840 S. Halsted St., 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Telephor.e Canal 1506

Naujienų Ben- sako, jogei tai esą reikalinga 
tl St., Chicago, “tAVvnpR jintrvrrimni.”tėvynės apgynimui.”

Nes kada kitų šalių žmo
nės tikės, kad kaizeris gina 

•faterlandą, tai jie sakys: 
i “Kam mums kovot prieš kai
zerį; juk jisai biednas gi
nasi nuo musų! Duokime 

i jam šventą ramybę!”
Todėl jisai mėgsta Brest- 

kurie jam padėjo Brest-Li- 
tovske užtikrinti sau “ra
mybę” iš rytų pusės. Ak 
kad Dievas duotų jam dar 

i vieną tokį Brest-Litovską— 
Pinigus reikia siųsti Pačto Money . sakysime, F 1 ant ijoje ai bu 
Orderiu, kartu su užsakymu._____ ) Belgijoje—ir kad VlSOSe kai-
Rašytojų ir korespondentų prašome zet’io priešo Šalyse butų dau- 
siunčiamus išspausdinimui iaikraš- urern žmonių!tyj rankraščius adresuoti tiesiai glaus lokių gf i ų zniuuių. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto-1 4’a(]a kaizeris turėtų ra-

iš Visų pusių ir galė- 
PUŠ visų savo atidžių pašvęst
ko visas teises rankraščius taisyti »r( savo Mirbachų ir ElChnOmų 
trumpinti. Netinkami spaudai rus- - - --
iai naikinami, arba grąžinami atgal, | Uį_
jei bėgiu dvieju savaičių autorius , r-revoliucioniėriu” pareikalauja jų ir atsiunčia krasos: . . _ .
ženklelių pakankamai persiuntimo, Kaizeris mėgsta ScneiUe- 
igšoms apmokau.(mann’us namie, o Leninus

I priešo šalyse.
Todėl mes nemėgstame jų 

nė vienų, nė antrų.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

02 
.12 
50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,( j jr ^uoa žmones,
pačtu:

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

/Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose

Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

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

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marka.

Redakcijos
Straipsniai

Gorkis dar 
gyvas.
True translation filed with the post- 
luaster at Chicago, August 3. 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917.

Keletas dienų atgal atė
jusi žinia apie garsaus rusų 
rašytojo ir revoliucionierio, 
Maksimo Gorkio, mirtį, pa
sirodo, buvo neteisinga. Gor
kis dar gyvas, nes vakar te
legrama iš Londono prane
šė, kad bolševiku valdžios 
paskirtoji tardymo komisi- 
j liepusi suareštuot Gorkį. 
Jo laikraštis (“Novaja

pevisuomet yra geresnis da- S. nėra “napašios“ į L.S.S. ir m 
rymas pripuzpit* HUCUUIZIUU putivipų. uuni(i.ivn) AOB v ... . onviicoiiuo

Socialistų tikslas nėra vis- Bet tai butų visai priešinga Soc. kė pasitenkinimų savo sugrįži-Įbe idealų, už kuriuos talkinin
ką apverst augštyn kojomis. Partijos konstitucijai, kuri gric- imi Londonan po dviejų melų kai stoja ir kuriuos Darbo Par- 
Jie griaus tiktai dalį to, kas žtni reikalauja, kad svetimų nebuvimo, kad iš pirmos ran- tija kuoplačiausiai bandė ap- 
yra; O kitą dalį _  daug di-< kalbų federacijų sekretoriai- kos patyrus politinį padėjimą,’dirbti savo garsiąjame memora-
desniąją — jie panaudos; vertėjai butų partijos nariai 
tam, kad ją pagerinus ir tin-< (žiur. konstitucijos skyrių 12-ą, 
kamiau suvartojus.

Taigi ir kovoje su esančios

yra; o kitų dali 
desniąją —

| paragr. 3.).

Stilsonas taip-pat visai prasi-
tvarkos apgynėjais socialia- iu su tiesa, kuomet jisai ša

ypač tarptautinio socialdemok-

Musų Moterim^

SUKNIA MERGINOMS.—
Pavyzdys No. 8867.ndume, Branting, tartum, nes

kaito, jog bus labai pavojinga, 
jei Vokietija sugebės pavartoti 
lokį tarptautinį suvažiavimų 
kaipo skraistę stipriai dvasinei 
ofensyvai prieš talkininkus, 
nupeikia vokiečių socialistų 
veikimų.

žadėjo apsilankyti I'rancijoje.
Branting, nežiūrint jo užta- 

socialislųravimo tarptautinio 
ir darbininkų delegdtų suvažia- 

ti žmogus, išbuvęs bent vienus j vimo, priskaitanl ir Centralinių 
melus L.S.S. etc. Augščiaus mi-.......................

socialistai privalo paimt ir nėlasai Soc. Partijos konslituci-
dar pagerint. Priešai vieni- jos pa ra grafas aiškiausiai pn-įhuli laikomas Slockholme jam 

brėžia, kad Sekr.-Verl. “turi bul pačiam pirmininkaujant, ir apie 
išliuvęs mažiausia tris įlietus^ kurį negalima pasakyti, kad lal- 
paeiliui partijos nariu, išimant 
ta alsiljkimų, kuomet jo federa
cija nebuvo per tiek laiko susi
jungus su partija“. Jau dau- 

!giaus kaip dveji metai yra, kaip 
L.S.S. įstojo į Soc. Partijų; tai
gi į L.S.S. sekrelorius-vertCjus 
gali bul renkama liktai toks L. 

,S.Sk narvs, kuris išbuvo Sųjuii-
, kurių J. Stilsonas da-j
stų Sąjungoje. |. partjj^ t y dvejus suviršum1

Ant antros blankų pusės ^-( nl,,lus'ne vietllls ln,.lus. Slil- 
retorius duoda koletų mformn-,pnsirO(1Oi visili ll(.žill0 is. 
ei jų kuopoms, kaip jos privalot plir(i|os, kurios ofise jisai 
balsuot, ir tarp kitko išdėsto.!

tai neprivalo naudoties vien’^ kad Sekr.-Vertėju galįs bu- 
atbulais musų priešų budais. • ■ •
Kas gera yra pas priešus, tų

a • 1 • _ _ J * - •

jasi — socialistai turi dar la-

L.S.S. Reikalai
Pereitą savaitę L 

pos gavo iš sekreloriaus-verlė- 
•jo blankai nominavimui virši
ninkų “1918 mele“. Šitos blaš
kos yra naujas pavyzdys los 
“tvarkos

pgynimui nuo visokių “kon- kokios turi būt “kvalifikacijos

Jie vienijasi.

pakenkti saviems laikraš
čiams; jie nešmeižia savo 
veikėjų, nors jie ir dar taip 
nepritartų tai arba kitai jų 
minčiai. Pasiginčija, pasi- 
kritikuoja ir vėl stoja išvien 
į kovą prieš “bedievius” ir 
socialistus.

Tautininkų tarpe taip-pat 
yra didelių nuomonių skir
tumų. Kova tarp jų nepasi- 

U8^as- ‘liauja. Bet jie visi gina
-i Gorkis dar gyvas, bet jam’tuos pačius obalsius, visi Te

reikės sėdėt kalėjime už kri- mia tuos pačius praktiškus* 
tiką bolševikų. Kitąsyk ji-1 sumanymus (dienraštį, mez-j 
sai sėdėjo kalėjime ir gavo(^avas> šliupo misijas ir tt.),- 
prasišalint iš Rusijos už kri-‘^r vįsj skaito 
tiką carizmo. Toks jau, ma- partijos nariais, 
tyt, jo likimas: nuolatos kri- 
tikuot ir nuolatos 
tai.

Ką mėgsta 
kaizeris.

lie-

Valstybių atstovus, suvažia
vimo, kuris išpradžių žadėjo Nors kares pradžioje jie ga

lima buvo pateisinti už jų ma
nymų, kad jų šaliai gręsia pavo
jus nuo priešų užpuolimo, bei 
pirmieji šeši karės menesiai lu-

< goję bent nuo laiko jos įstojimo • 
Ii o.lilo I .liroiim viH'il'Klim I I

dirba.
Bet yra da ir aršesnių dalykų 

jo “informacijose“. Jisai rašo:
“f Pildomąjį Komitetų kiek-

au-
ne

Klerikalai su tautininkais 
vienijasi, o socialistai sten
giasi sunaikinti savo vieny
bę. ’ :

Klerikalų tarpe yra dide
lių nuomonių skirtumų; 
daug kartų jie iškildavo į 
viršų labai aštrioje formo
je. Bet galų-gale klerikalai 
visgi susitaiko tarp savęs. 
Jie nevaro agitacijos vieni 
pi ieš kitus, jie nesis^n£iaĮlluroclin5ja, kad Pild. Kom. ir

asmenų, renkamų į įvairias L.
S.S. įstaigas. Tenai skaitome:

“Pild. Kom. nariais gali bū
ti tik tie draugai, kurie yra 
išbuvę L.S.S. nariais nors vie
nus metus laiko, nepriklau
santi (įs) jokiai kitai S-gos, 
nė rajono įstaigai. Sekrcto- 
rium-Vertėju gali būt asmuo, 
priklausantis L.S.Sį., išbuvęs kiek ir (galutinuose) rinkimuo- 
nariu nors metus laiko L. S. f _

vienas susirinkime dalyv 
jus -narys gali nominuoti 
daugiau, kaip 5 asmenis“.

Kodėl ne daugiau, kaip 
Nominacijose balsuotojai visuo 
met gali balsuot tiek-pat kartu

se; o rinkimuse balsuotojai pa-
S., arba kitos panašios, pripa- duoda balsą už tokį skaičių 
žįstančios socializmo princi- ! kandidatų, koks yra renkamas 
pus organizacijos, nariu. Li- j įstaigos narių skaičius, 
teraturos Komiteto nariais| Vert.., pav. yra vienas, 
gali būti bile L.S.S. nariai, ne
priklausą kitai L.S.S. įstai
gai.“
Perskaitęs šitas informacijas, 

klausi savęs: kam čia Stilsonas

kininkų viešoji nuomonė butų 
virius prielankesnė, talkininkų!rėjo atidaryti jiems akis j tikrų- 
šalyse laikomas kaipo labai jį dalykų slovį ir, suprantama, 
nuoširdus jų reikalų draugas. | talkininkų darbininkai privalo 
Pats būdamas nuoširdus savo į- juos gerai papeikti už jų nepa- 
sitikinimais, jis tiki, kad tokių-’sipri(‘šinimų savo valdžiai“, sa- 
jau, kaip jis, ypatybių yra ir ki- i kė jis. “Aš nesutinku su tais 
Ii. k. v. olandų socialistų vadas. Anglijos valdžios ir kilų valdžių 
Troelslra, ponai Hamsay, Mc-1 kritikais, kurie sako, kad mili- 
Loiiald, Philips, Snowden etc.,’turizmas esąs kiekvienoj šalyj 
kurie spėjo atsižymėti visuome-jir kurie iš Anglijos valdžios pa
neš akyse. Vienok tarpe p. L ‘ 
Brinlingo ir kitų paminėtų vy-ll 
rų esama žymaus skirtumo, nesi galima užgirti, kad 
pirmasis niekuomet nebuvo nr- 
ulraiis doros klausime, liečiah- 
či.une dabartinę karę, kuomet p. 
Troelstras žodžiai, tarytum, vi
suomet išreikšdavo pažvalgą, 
kad, kaipo tarpe kariaujančių, 
iš vieno buvo šeši, iš kito pustu
zinis; toks aiškinimas tarytum 
išreikšdavo jo supratimų teisin
go neutralumo. Anglų gi paci
fistai taip didino Anglijos klai-j 
das ir mažino Vokietijos klai-i 
das, kad atrodė, jog jie visur, | kia paakstinti vokiečių mintį i- 
kur randa kaltus lik talkinin-Jki tokio laipsnio, kad jie nusi- 
kus.

klaidų daro kalnus, o mažina vo
kiečių valdžios apsirikimus. Ne- 

militariz- 
mas yra visose šalysč, bet taip
gi negalima užginti, kad talki
ninkų šalių agresyvia militariz
mas, visas kiek jis yra, yra po
litikoje. Vienok tuo patim lai
ku aš manau, kad sumušti vo
kiečius vien kares lauke nepa
kanka. Pastačius klausimą 
kraštutinėj formoj, — kur pa
saulis atsidurtų, jei talkininkai 
neįstengtų vokiečių sumušti ka
rės lauke? Aš manau, kad rei-

Literatūros Kom. nariais nega
lį būti žmonės, užimantįs vie
tas kitokiose ____ t
Ar tas turi k°kių-nors reikšme 
nominacijosę 
turi.
t us į Sųjųh
riai visai neprivalo
ar jie yra kokiosc-nors L.S.S. įs 
taigose, ar ne.

įstaigose.

Žinoma, kad nc-
Nofni/riuodami kandida Z

^viršininkus, na-
atsižvelgl,

Sekr.- 
todel 

kiekvienas narys, renkant Sekr.- 
Vertėjų, gali paduot savo balsų 
liktai už vieną žmogų (tiek pri
mom, tiek antram balsavime): 
Literatūros Komiteto barių yra 
trįs, todėl kiekvienas narys gali 
paduot balsų už tris žmones,! 
renjuint LiteratUros Komitetą. 
Kodėl tad, klausiame, renkant 
Pild. Koni. narius, sųjungiečiai 
turi teisės balsuot tiktai už pen
kis žmones?

Troelstrai tik kų buvo atsakyta 
pasportas. Branting išreiškė sa
vo pasigailėjimų. Jis sakė, kad 
jo susiėjimas su Troelslra Stock
holme įtikinęs jį, kad vadina
mas jo vokiečių Šalininku visai 
klaidingai statąs olandų socia
listų vado padėjimą. “Aš ma
nau. kad jis yra teisingas ir ne
tikiu nei kiek, kad jis atvažia
vo su vokiečių didžiumos socia
listų vado Scheidemanno doku
mentais, kad juos po Angliją 
pasklcidus,“ sakė jis. “Tai visaip 
klaidinga. Turiu pripažinti, kad 
Troelsiros pažvalgos ir mano 
nesilaiko, bet aš manau, kad jis

■kratytų savo militaristines val
džios, o tam tikslui, aš manau, 
yra būtinas tarptautinis suva
žiavimas“.

t

Branting išreiškė nuomonę, 
kad esą perdaug buvę manyta 
apie Schcidemanną, kuris pa; 
sak jo, neturėjęs tokios svar
bos, kaip talkininkai apie jį 
manę. Scbeidemann žymiai su
mažinęs savo įtekmę savo svy
ruojama politika ir buvę daug 
jo draugų ir moksladraugių, 
kurie svėrę daugiau negu jis. 
Vienok jie negalėję ignoruoti 
labai didelės ir svarbios parti
jos, kurių jis atstovavęs. Mažu 
laikantics šitos nuomonės, ma- 
Brantingo nuomone, didžiai su-

Malonu dėvėti suknią, parodytą 
šitame paveikslClyje No. 8867. Suk
nia yra neplati, dėlto nereikalauja 
daug materijos. Viršutine bliuze 
yra atskirai, o susegiojimas eina 
kairiuoju petim, ir po pažasčių. 
Dvieju palu sijonas tos pačios ma
terijos kaip ir viršutinė bliuze, pa
rauktas truputį prie pakelto juos
mens. Rankovės pridurtos be pa
rankinio, ir pasibaigia giliais antran
koviais iš kitokios materijos.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 8867 
sukirptas trejopo didumo: 1G, 18, 29 
metu merginoms. Platumas žemu
tinės dalies sijono yra 1% jardo. 16 
metų mergaitei reikia 3 jardų 36 
iių pločio plaid materijos su 
jardo 36 colių kitokios materios.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai s u k n i

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

co-
1%

a i

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

čia įdedu 10 centu, ir prašau at
junki I e man pavyzd) No. 8867.—

Kiek metų.....................................

(Vardas ir pavardi)

(Ad rasas)

(Adresas)

norėjo užlaikyti pilnai neutralę mažėję skaičiumi ir svarba. Jei 
poziciją, ir man gaila, kad jam ,
neleidžiama atvykti Londonan.’• įvykęs sumanytuoju laiku, tai 
Aš manau, kad reikalinga nnim*s;jis* žinoma, butų ištikęs netvar- 
žiuoli vokiečių socialistų ir dar • i koj, pripažino p. Branting; ant- 
bininkų atsinešimas, o Troelslra į ra vertus, jis galėjęs stipriai vei- 
yra dabar vienintelis žmogus,jkli 
kuris galėtų tų paaiškinti“.

Branting pripažino, kad, 
nuomone, dabartinis laikas 
sns patogus suvažiavimui, 
kuomet jis gavęs i 
Uenikrsono pakvietimų Londo
nan atvykti, lai jis jam taip ir j priežasčių; 
atsakęs. Bet Henderson užtik
rinęs, jog Anglijos darbininkų

Čia yra viena iš dviejų: arba 
Stilsonas mėgina įvest visai 
naują L.S.S. viršininkų rinkimo 

Ta taisyklė, kad tvarką, arba jisai nežino L.S.S.
vienas žmogus negali kartu už- įstatų. Gal būt jisai užmiršo, 
imti dvi arba (langiaus vietasjkad jau pereitais metais L.S.S. 

referendumu nutarė padidini 
Piki. Kom. narių skaičių iki 
septynių?

Dabar blankus perkeis! jau 
v • ŠIO 

: mėnesio jos turi jau būt sugrą
žintos. Reiškia, skyrime kandi
datų j Pild. Kom. sųjungiečiai 
balsuos taip, kad tarytum ta įs
taiga susideda liktai iš 5 žmo- 

’nių; po du kiekvieno sųjungie- 
čio balsu bus paaukauta “Po
nui Dievui ant garbės“.

j Tokia yra “tvarka“ Liet. Soc.

L.S.S. įstaigose, reikia žinoti 
tiktai tam, kuris klausia nomi-

ima kandidatūras: klausiant jų 
apie tai, reikia jiems nurodyti, i yra pervėlu, nes iki 19 d. 
jogei jie gali kiekvienas “nuly
ti“ tiktai j viena įstaigų.

Bet kada tokios informacijos 
yni siunčiamos kuopų nariams 
kartu su nominacijų blankomis, 
tai tas gali liktai suklaidint 
juos: nariai gali įsivaizdini, kad 
jie neturi teisės rinklius kandi
datus iš tų žmonių, kurie da-!o • , • v. , ,
, v. , , . . Sąjungoje, ačiū tam, kadbar užima kokias-nors vietas; • • i • .. „ _ . , . I viršininkai išdeda visa savoL.S.S. įstaigose. . .. ,’nergiją kovai su “kraniola

Be to, tuose paaiškinimuose^ (pavidale 
apie viršininkų kvalifikacijas y- 

< ra klaidų. Pavyzdžiui, apie Se- 
cipų pritaikymą vienaip, ki-i kretorių-Vcrtčjų nėra pasakyta, 

• kitaip. kad jisai negali būt jokioje ki-
įslaigoje, kuomet

save vienos

Tarp klerikalų, iš vienos 
kentėt už ‘.pusės, ir tautininkų — iš an- 

(tros, yra dar didesnių skir
tumų; vienok jie abeji nuta
rė kartu dirbti bendrame 
Informacijų Biure ir, žino
ma, kartu atakuot socialis
tus.

O socialistai atakuoja kits*True translation filed with the pnsl- 
niaster at Chicago, Augusi 3, 1918.
as re(|um d i>y the act ot o< i. b, 1917, kitą. Jie yra viena partija,

Jo didenybe Vokietijos! turinti bendrus ir aiškiai 
kaizeris labai mėgsta, kad, nustatytus principus; bet jie 
Scheidemann’as ir jo pasekė- neišsitenka kits kitu dėlto, 
jai remia jį karėje. Jam la-'.Kad vieni jų supranta prin- 
bai patinka, kad Vokietijos d 
didžiumiečiai, balsuodami užįti — kitaip.
karės kreditus, skelbia buk į Tūli musų socialistai prie- 4oje L.S.S.
jie tai darą, gindami “fater-'j° jau net prie to',’ kad ėmė!su,ig Piki. Kom. ir Lit. Kom. 
landą”. i

Vokiškas faterlandas nėra skilimo.
pavojuje. 7

»vai su
Naujienų“) ir nebe- 

| turi laiko rimtai pagalvot apie 
1 organizacijos reikalus.

Branting apie taikos 
galimumą.

suvažiavimas Stockholme butu Kazimieras Gugis

pjtačiai traukti organizaciją’ »«rių tatai nurodyta. Iš kur 
. Jie stengiasi) t°ks skirtumas? O paaiškinimas, 

Hindenburgo pu- Uždraust priešingos pakrai-] ka<l Sekr.-Vertėju galįs būt as- 
ikai paklupdė Rusiją, užėmė P03 socialismtams kitaip proginio, išbuvęs nariu bent metus 

' " ' ’ “arba kitoje 
pripažįstančioje

Ukrainą, Finlendiją, Latvi- Jaut, kaip jie, kitaip kalbėti,aiko L. S. S-oje 
ją, Lietuvą, Estoniją ir Livo-'if veikt tą, kas jiems nepa-i Panašioje (!), 
niją; jie užėmė beveik visą*^1^3 (nors tai ir butų ne-1socializmo principus organizaci- 
Belffiia ir dideli nlota šia.n-1 priešinga socializmo orinei--visai nesutinka su tiesa.

Švedų socialisto nuomone, vo
kiečių ofensivo nepavykimas 
gali priversti vokiečius talki

ninkų sąlygas priimti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS. — Garsus šve-
Belgiją ir didelį jilotą šiau-1 priešingn socializmo princi-J°ic 
rinėje Francijoje.

Kaizerio legionai veda plė
šikišką karę prieš < 
pusę pasaulio, bet kaizeris 
labai nori, kad žmonės žiū
rėtų į jo darbą, ne kaipo į kada jiems išrodo, jogei rei-’Malina rinkti L.D.L.D. 
plėšimą, o kaipo į “apsigyni-!kia daryt atbulai tam, ką<arl)a Progr. Moterų Susiv. na
mą.” Nes tada jie su pasi-ldaro priešai. L__ _____
šventimu guldo savo galvas prast, kad atbulas darymas, dyd* jogei L.D.L.D. arba P. M. ninku suvažiavime. Pasikalbę

Veda visokius reikalus, kaip itriminalilkuose 
taip ir civilUkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
$12$ $. Halsted $t.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

MKnto Ofisas i 
tlT N. Durtom St.

III UUrity BMg.
Te!. Central 4411

j mažumos socialistus ir 
į juos sustiprinti; jie tuomet bu- 

j()|lų galėję pavartoti nemažą Įtck- 
me Vokietijoje, eidami prie nu
vertimo savo autokratinės val- 

Mažumos socialistų puo
limas paeinąs nuo daugelio 

viena, jie lureję bol
ševikų sparnų ir tas susilpninęs 
partijos padėjimų kaipo užpuo
lamąją spėką; ir, antra, amati- 
niai Vokietijos unijistai buvę 
imperialistai. Jie sakę, kad ka-i 

j turinti pasibaigti Vokietijos 
' naudai, idant vokiečiai galėtų

ne-
ir

Arthuro džios.

Ingus, ir kvietęs ji būtinai at
vykti; jis tatai ir atvykęs tuo; 
tikslu, kad politikos padėjimą | r<-‘ 

'ant vietos ištyrus. ;

pams).
Aišku, kad socialistai dar'Vert- butų galima rinkti Sočia- <lų socialistų vadas ir diplomą- žemlapio 

, kurio 
Dabar jie pa-'Pai‘lij« socializmo principus, be garsumas pasiekė anapus jo Su

siekė dar tiktai to laipsnio,(abejonės, pripažįsta; arba butų lies ribų, ypatingai kaipo smar- 
~. narius, kaus užtarėjo talkininkų reika- 

, ką<arI)a Profir. Moterų Susiv. na- lų< buvo vienas delegatų, nese- 
jie turi su- l<a<langi sunku butų priro- n«i buvusiame Lopdone darbi-

didesnę turi daug ko pasimokint iš list Labor Party narius, nes ta tas, Hjalmar Branting, 
i • • _ T \ 1 • • I 1*4 a a m I ■ 1 . /(*<'* i a n • n, r\L^ .. «... . .savo priešų.

reikia būtinai šaukti tarptautinįtsios medžiagos ir talkininkais 

talkininkų šalių socialistų ir da-4 -,u‘leistų ekonominių šutai eiti 
rbininkų atstovų suvažliavimą.1 <lal’.vl* prieš Vokietijų. Kitaip,? 
Amerikos žvilgsnis, kad pir 
minu, negu galvojus apie suva
žiavimo šaukimų, reikia laukti, 
kol vokiečiai busiu atvaryti at
gal iki savo sienos, jo nuomone 
esąs tik talkininkų < dabar kar
tojama lai, kų vokiečiai tvirtino, 
būtent, kad visokie taikos pa
siūlymai, tarybos, suvažiavimai' 
ir II. turį prasidėsi 

bazės.
toks suvažiavimas, T Iš Austrijos Branting neturi

ii._Įjie sakę, Vokietijos darbininko 
.1 gyvenimo norma po karės ne

atitaisomai nupulsianti. Talki
ninkų militarizmas, kurio jie 
savo širdyje vengę, buvę ekono
minis militarizmas. Vokietijos 

tvirtai
ma-

nuo karės 
Brantingo' gai,li-

'amatiniams unijistams f 
laikantics ‘įtos nuomonės, 
žumos socialistams likęs 
mažesnis laukas sau paramos

ruomonc, 
kokį siūlo, nors už jį neagituo- jokių žinių, išskiriant tiek, kad 
ja prie dabartinių aplinkybių, ten visai nesą simpatijos Vokic- 
turėlų būti laikomas kaipo po-jtijos didžiumos socialistams ir 
litinė ofensyvą* ofensyvą Jais- pertraukę su jais reikalus. Vir
vės ir tautų teisių naudai prieš’nybė tarpe jų buvus iki tarybų AUKAUKITE LIETUVOS 

• « « • . • « « ■ « 1 • 1 A 1 1 1 a • I TA V A

siskyrė kas sau. Pagalios, pa
klaustas, ar, jo nuomone, cent
rą lese valstybėse esama daug 
žmonių, prisilaikančių nuomo
nės, kad reikią priimti talkinin
kų karės tikslai, taip kaip jie y- 
ra išdėti, sakysime, Anglijos 
Darbo Partijos memorandume, 
Branting atsakė: “Austrija, ži
noma, norėtų priimti talkinin
kų karės tikslus. Su Vokietija 
yra kitaip: vokiečiai susitinka 
su didele sunkenybe dagi rim
tai apsvarstyti talkininkų rcika- 

| Javinius dėl Akacijos ir Lota- 
. ringi jos. Lenkija, savo sieno
mis būdama taip arti Berlino, y- 
ra jiems kitu sunkiu klausimu, 
bet daug priklauso nuo dabarti
nės ofensyvos. Jei talkininkai 
sulaikytų vokiečių ofensyvą, tai 
pasiruošimas talkininkų karės 
tikslus priimti galėtų įvykti su 

I keliomis savaitėmis. Karlais vo
kiečiai, atvažiuojantieji į Stock- 
holmų, ima labiau praregėti; jie 
dažnai sako: “Mes nieko negali
me daryti, kol Šita ofensyvą ei
na. bet tegul ji bus apveikta, tą
syk bus musų laikas atėjęs!“

agresyvi mililarizmų, kokį Vo- laiko Stockholme, polam gi per-’ LAISVES FONDAN.
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Jaunuomenės Skyrius
■ ■ "p, ......--į

Rugių sutartinė
Banguoja, liūliuoja rugių begalinė

Adomas Juodasai.

ketus, — ar atmeni?...
Atmeni pašnabždą tyliu pava

sario vakaru ten palapinėje: 
“Myliu tave, berneli’*...

’■ Ar atmeni — merguže...?
Ji negirdėjo jo sielvartingų 

dvasios balsų. Nei valandėlei

Alkoholis ir jo 
pasekmės.

ALKOHOLIO YPATYBE

Gamta
savo

Mes Mvarbys jie yra, nes daugiausia buvo pavartota rūpesčio pri 
rengimui išpardavimo

.X cnorni

Tarp ošiančių varpų svajonė auksinė
Praamžiaus gudrybę susektų.

Kad žmonės įstengtų virš virpu pakilti.
Kad akįs regėtų masinančią viltį.

Kūgiai žaliukėliai, užkalbinę dvasią,
Sujunda, pri(v vėjo pripuola it • ,Ir pradeda kovą siūbuodami drąsią.
Kad nulosi -verčia jie uolą!

Ir plaukiančias varpus nuo šmėklos npgyne.

nors vieną tyrą žavėjautį nusi
šypsojimą atsiminimui.

Ilgai jisai stovėjo žiūrėdamas 
ton šalin, kur nuėjo jam my- 
liamiausias asmuo. Jis, rodos, 
malė tamsoje jos slaidų lieme
nėlį, girdėjo jos sidabrinį juo
ką... tą paskutinį širdį veriantį 
juoką!

I - Tolyn! Eiti
nesugrįžti — - manė sau. 
sunku neverkti, kuomet 
kupina pekliško skausmo 

1-094 sprnnffinu.. - TJct tni 
nybč. O aš nenoriu būti 

nu! Noriu žiūrėti savo lakan ne 
pro ašarų suvilgytas akis, bet 
tvirtu aiškiu pasiryžimu. Tolyn!

(Pabaiga sekamam num.).

ir’ niekuomet 
Nors 
siela 
ir ii-

Balsvi debesėliai — bijūnai

O dausos, mėlyne Visatos 
Iškalusios, kažin k a lemia.

papurę

kepurę

(Pimasai Baras)

Kur prakailu-darbu naudojas NENORIU . „ .. .. t kilu,as ponų, turtuolių (h-;.... .Jie nieko neveikia—maitinas
skaniai,

( šilkais apsirėdę lėbauja links
mai.

—A. Jakštas.

tižiųjų, 
bučiuoti jų rankų bal 

tųjų; 
naudotojams lenkti

matyti tos gobšu gau-

Aš darbo žmogelis, mažos pa-

iki tvirtas kareivis klesinės ko
• vos.

Aš panieką teikiu žemaiusią 
dėl tu

J Buk Sveika B Nepavelyk iš nesuvir-
■ škinto maisto nuodams B susirinkt j savo žarnas,

kurie esti isinėrę j jysų
■ systemą. Nevirškinimas, 
| užkietėjimas vidurių, 
_ galvos skaudėjimas, blo- I gas kraujas ir daugybė 
| kilų bėdų paseks. Lai- g kyk sa>o vidurius va- I liais, kaip tukstarčia! 
| kitų daro, imant retkar-

čiais po dožų sena, alsa-I kančių, iš daržovių šei-
■ myniškų kepenų gvduo-
11& j

Thedford’s

i Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
"Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught,

I I kaipo šeimynos gyduo- ■ 
lę. Mano vyro motina ■ 
negulėdavo imt Calomel, 

nes perstip S
rus jai, todėl ii varto- B- 
davo Black-Draught, J 
kaipo švelnų, vidurius B| 
liuosnojantj ir kepenas M 

BWL reguliuojanti... Mes var-
■■ tOjaine jj šeimynoje ir m 

tikime, kad ji yra ge- II 
riausi kepenims paiki- H 

į 8 ! vla KV<h‘olė.” Mėgink 
|n| jų. Reikalauk tikro- kP

/ I l'hedford’o 25c už kre- Ha 
W|;įbutę. E-75 I,

Pavasario metų
Jiedu skyrėsi. Skyrėsi nepa

kakę paskutinį sudiev, nepada- 
1 ve vienas antram rankų, kad 
; tas paskutinis paspaudimas lik- 
»tų .brangiu neužmirštinu atsimi
nimu.

j Ji žvilgterėjo į jį. stovintį
1 kaip stabo ištiktą, garsiai nusi- 

kvatojo ir pasitraukė.
I Jisai vis dar stovėjo ir mąs

tė... Jo vaidentuvėj tvėrėsi kei-
9 I stas paveikslas gyvenimo ir 
j,;kovos paveikslas. Iki šiol tatai 
i jam buvo svetima, nesupranta- 

■ 1 ma.

si nubudęs metė nedrąsų žvilg
esnį į apielinkę ir bandė eiti, bet 
* urnai atšoko, nei sienon atsimo

jo krutinėję ėjo nepaliau- 
kova; nejučia iš jos išsi-j tuną

| veržė ilgas gilus atsidūsėjimas, 
! po kurio sekė tylus sudejavi • 
j man: “nepalik mane, mergele... 
Į nepalik.. . !“

ino, jis nuleido galva ir svajojo

\r atmeni?... merguže!

lis tyruose... Nepalik gi ma- 
< nęs!

Atmeni, kiek daug dėkingys- 
Į lės skaitėva viens antro akyse— 
I ar atmeni?.. .
• Atmeni tas pavasario valan- 

kuomet skinda-
Atmeni 
teikiai

I vom žydinčių gėlių? 
kiek dėkingumo man 
už tuos puikius kvepainčius bu-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsy pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertą i s dASuimtomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtny?lomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA. Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius
KBOTKAS. Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GEISTAR
KROTKAS ST. SZYMKIEWICZ

ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS
KAZ. MATULIS

Mokinkimės Sočia 
lizmo.

Man rodos, kad mes, sociali
stų jaunuomenė, savo organe 
(J. S.) privalom (langiaus gvil
denti socialistinius klausimus 
studijuoti socializmo teoriją. 
Žinoma, tai nelengvas darbas, 
bet Imtinai reikalingas ir, nežiū
rint visų sunkumų, turime ver
sti save prie to darbo. Kirk ži
nau, mes turime kelioliką ir iš 
jaunųjų tarpo, kur ganėtinai ap- 
sipažinę su tuo klausimu, Gi 
kaikuriuos trukumus papildys 
senesni musų draugai.

Man teko dalyvauti daugelyj 
lavinimosi susirinkimų ir visuo
met kilus opesniam soc. teori
jos klausimui pasirodė didelių 
trukumų. Yra daug draugų, 
kurie visai neapsipažinę su pa
matiniais soc. mokslo klausi
mais. Tokie draugai, pasiskai
tę kokią gražiai skambančią 

•Hayvvoodo ar Etoro brošiūrą, 
tuoj pradeda kalbėti apie “po
litikos sapnus“ ir lt.

Žinoma, laikraštyj butų labai 
ninku supažinti nuodugniai mu 
ni jaunuomenę su socializmo 
klausimais; tam reikia daug 

skaityti. Bet mano manymu, 
tas kaip tik ir paukštinių dau
gumą skaityti geras knygas. 
Tie, kur gvildentų painesnius 
soc. klausimus, turėtų parodyti 
kokiais 
Tai gal 
ga.

Mano
turėtų kiekviename organo (J. 
S.) numeryj paduoti po kelia tą 
klausimų, kaip tai: Kas yra 
turtas? Kas yra kapitalas? Kas 
yra prekė? Kas yra alga? Kaip 
nustatomos algos? Kas yra pri
dedamoji vertybė? ir daug pa
našių klausimų. Daugelis jau
nuolių panorėtų gvildenti tuos 
klausimus ir priverstinai turėtų

Gamtos įstatymas. — 
kiekvienam nužymėjo 
“pradžią“ ir “pabaigą“. Kiekvie
nas daiktas gema ir turi mirtį. 
Ir visi kas miršta, turi nykti, kad 
davus laisvę tai medžiagai, iš 
kurios jie susideda. Visi gyvū
nai ir auginenįs yra sudėtiniai 
įvairių ('lementų. Taigi kuomet 
gyvūnas ar augumo miršta jis 
nyksta, puola į dalis ir nude
ga, tverianti jį, pasiliuosuoja, 
kad sutverus naują.

Naikinimo priežastįs. — Aug
inenįs ir vaisiai nenyksta patįs 
per siivc. bot juos sunnikina dnr- 
bus iiuižyCiij gyvūnėlių, kurie 
priverčia juos persikeisti “išnyk
ti”. Tų mažyčių gyvūnėlių, ku
rių paprasta akim negalima, ma
tyli yra daugybės. Jie pavardy
ta įvairiais vardais, ir kiekvienas 
jų atlieka skirtingą darbą. Su 
pagalba padidinančio stiklo su
sekta, jog jie plaukia oru ir yra 
gatavi užpu'lti kiekvieną kūną, 
ant kurio jie galėtų pradėti savo 
naikinimo darbą. Viena jų rų
šis yra pelėsiai (musai), kuriuos 
mes nekartą matėme ant sūrio, 
duonos ir kitų daiktų ir žinome 
kaip greitai jie sunaikina gerą 
maista. 

4||V • .

Rūgimai ir ju darbas. — Kita 
rųšis tų mažyčių gyvūnėlių yra 
ruginiai (fermentą), kurie pada
ro rūgimą saldžiuose skystimuo
se. Jie perkeičia sultis gerų vai
sių ir grudų į alkoholinį skysti
mą. Jie to negali padaryti, kuo
met sultis yra sveikame vaisiuj, 
bet kada jis yra suspaustas ir il
gesnį laiką pasilieka šiltame o- 
re, tie gyvūnėliai pradeda savo

Niekurie augmenįs, kaipo cu
krinės nendres, beržas ir klevas, 
turi cukrų,^ąvo syvuose.. Dauge
lis vaisių. Jkaip va obuoliai ir 
uogos, yra saldus, kadangi turi 
savyje cukrų. — Kada panasųs 
vaisiai būna pažeisti cukrus pir
miausia pradeda gesti. Minėtie
ji gyvūnėliai (ferments) įeina j 
vaisiaus sultis, pradeda dėti čio
nai kiaušinius ir greitai pagami
na didelį skaitlių kitų tokių pat 
gyvūnėlių.

Pasidauginę rūgimai perkei-

autoritetais jie remiasi, 
butų daugeliui naudin-

manymu, J. S. vedėja

stanciji: guzą ir i nuodingą likic- 
rį alkoholį.

Alkoholis ne vanduo. — Alko
holis, kuris taip susitveria vai
siuj, grūduose arba daržovėse, y-

f- - - ■ 1 1 —■ ■■ >

Taupykite maistą—šim
tas ir dvidešimts milijo
nų talkininkų turi pa
valgyti.

kl.l.l\ BROS.
IIALSII.I) 4 ZOlll SIS.

........... ..............■ .....

| Išpardavimai Panedėlyj, 

Į l’tarninke, Seredoje ir 

j Ketverge.

Vyrų Puošnus ir Kasdieniniai Marškiniu
DIDELIS SUPIRKIMAS Iš 6832 AUGŠTOS RŲ- 
sies marškinių nuo Rauh & Mack marškinių dirbtu- 
vės; Cincinnati, Ohio. 7^1
Nacionitliai pagarsėję (|ueen City ir Avondale Brands nereikalauja ---- /?////
perstatinėt Vyrams, kurie nėšio in augštos rųšies marškinius. Tiktai /r/ff/7//1Į

..................39c SIĘ
Pasiredtmui ir darbui marškiniai, atski- 
riamu kalnlmtuii, karinis, arba įpras
tas kalniečius, puikiu stailių, {vairių spal
vų ir minkšti marškiniai su kvol- <$4 19 
(luotais rankogaliais, $2 rųšis ..

pažiūrėkite j leibeliiis imt marškiniu. Grynai bai
li ir rusvi soisclte audeklai, puikiai kvotduotos 
materijos ir begalinis {vairumas Mailių marškiniai 
parduodami paprastai po 75c ir $1.01), pasirinkimu

L»kri>idr Brand puošnyn marškiniai j'ry- 
nat balti arba rudi, puikios marcvriz.iio- 
tos stailės, šilko kalniečiu Combination 
marškiniai, atimamas kalniečius, *7Qo 
paprastai parsiduoda po $1.51), tik I vv
Vyrą JapoMško šilko marš- / EXTRA.’ — Tikro Anioskeag ‘ Vyrų Crepe ir Jeraev iilki- 
kiniai, taipgi lub šilko, gva- darbo marškiniai, taipgi yra 

prirokuota su’ kubeliu ant
rantuota iš visų at- jį kalnieciaus, visų mi- CQm
žvilgių, $Cx50 rųšis “■Vv orų, Panedėlyj tiktai vvv

Nepaprastas čeverykų 
Išpardavimas

niai marškiniai — Čilieti ir 
Claremont brand, didelis {- 
vairumus, vertė jųjų $0X5 
iki $12, dabar.... ■

u: -R.. .į " j—■.—

Vaistų ir Toilctinių prekių Išparda 
vintas, kurio nė vienas neturi praleisti.

Stoan’s Linhnent, 
prastai 25c bonka 

16c
Caldwo]l’g ayrup 
pepsin, bnnka 

61c
Pluto vanduo Ameri
kos tikras vaistas, 35c 
bonka

23c
Cuticuru muilas, geras 
dėl skaros; 25c šmo
tas

Pa

Žinoma, užimti visą J. S. gal 
■r butų negarai. įteikia palik
ti vietos literatūrai, t. y. raštams 
negvildentiems jokias teorijas.

Mes greitai sužinome, jog jis gali 
būti atskirtu nuo kito skystimo, 
nors ir išrūdys kaip vanduo. 
Vanduo nedega savimi, neigi de
gins jį geriančius. Bet jeigu prie 
alkoholio prikišime degantį deg
tuką, jis išlėto degs.. Vanduo

Kas yra nuodai? — Substanci
ja, kuri patekus j kraujų, kenkia 
sveikatai arba naikina gyvybę, 
vadinasi nuodai. Nuodų stipru
mas bei jų veikmė priklauso nuo

tiems klausimams. j
Ak, beje, musų taip vadinami, 

bepartyviški, šauks, kad tai ne- j 
gera dėl jaunimo. Jaunimas i 
turi būti bepartyviskas. Bet 
man rodos, kad socialistiškas 
jaunimas neserga sapnų liga. O 
aš kaip tik tų bepartyvių aš ne- 

j kliudau. Lai jie sapnuoja. Gi 
mums reikia lavintis.

—Burdingonas.
Pastaba. — Į pakeltus d. Bur- 

dingono klausimus Skyriaus ve
dėjas išreikš savo nuomonę se
kamame numeryj. • — S. S.

Naujienų agentas Roselande, Ken- 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 104th st.

stotjs:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

Peternan’s išrastas 
skystimas, vabalu nuo
dai, 25c blokinė

čeverykai; gun me-

Pasiulonie jums stebėtinų progų pirki
mo čeverykų už beveik kainuvimų pu
čiant išdirbėjui.
Moterų sample če- 
v'ervkai, patentu
otos kumelio skli
ros, gun metai 

49calf. ir di
id, pora

Moterų 
’al calf, patentuotos kume
lio skuros, ir dūli kid- $048 
skin, porai ......... m

Moterų čeverykai, vici kid, 
su baltais pamuštais viršais, 
su raiščiais stailč. .$O4K

Moterų pumps,— 
natentuotos kūme 
lio skaros, gun 
metai calf, ir dūli 
kid; pora $048 
tik ....

atima, yra vadinama nar otiška 
(narcotic) arba migdanti. Ka
dangi alkoholis padaro tokį veiki 
mą ant smegenų ir nervų, tai jis 
yra priskaitytas prie narkotiškų

ALKOHOLIO PASEKMĖS.
Nuosaikus gėrikas. — Papras- i 

tai yra sakoma, jog daug žmonių Į 
visgi gyvena, nors jie geria alko-1 
holį gana ilgą laiką. Garsus an- Į

Draugaukime su 
visomis.

Su kuriomis turėtų draugam 
socialislai ar šiaip pažanges- 

ar
Ii
nieji vaikinai: su laisvomis 
tikinčiomis merginomis? šis

Fletcher’s Caatoria, 
paprastai 35c bonka 

24c
Hinkle’s pilės, bonka 
iš 100, specialiai

15c
Menen’s talcuro milte
liui, 25c blekinč

16c
Oli vilo toiletinis mui
las, šmotas Xc, 2 už

Uit dažymo muilas, 
dažyme jakių ir

Dauguma vaikinę kad ir dra
ugauja, tai ne tuo tikslu, kad 
padidint pirmeivių bei socialis
tų eiles, bet... Šitokiu bildu ma
žai <]>asi tarnausi idėjos reikalui. 
Čia reikia rimto darbo: aiškin
ti joms apie gyvenamosios valau 
dos reikalus, naudingumų pri-

! klausimas kartais būna disku-' Ausyli prie pirmeivių organi- 
■ suojamas net tam tikrai suren
gtose diskusijose ar šiaip drau
gų ratelyj. Jų nuomonės ski
riasi. Vieni prirodinėja, kad rei
kia draugaut vien tik su pir- 
meivėmis, antri prirodinėja, kad 
reikia draugauti su visomis, kas 
jos butų — “bedievės“ ar “ka
tuli".es’*, Boto, retkarčiai tą kla
usimą pakeliama ir spaudoje, 
štai “Naujienų“ 147 nr. “Jaun.

son, veikale “Diseases of Modern 
Life“, sako: Skilvis ir kiti kūno 
organai, geriant alkoholy, gali 
uži.ietėti ir persimainyti taip, 

jog per ilgą laiką prie jo (alko
holio) pripranta, bet jis nuoiat 
išleugvo atlieka savo naikinimo 
darbą.“ <

Joks girtuoklis nėra pilnu vy-' Skyriuje” |
ru arba moterių savo sveikatoj ' tarp kitko pabara vaikinus už' , , . . . ... .• .•__ - . , . , ... i

aizacijų ir galinus L.S. Sąaugos. 
Keikia kuodažniau nuvesti jas i 
sociailstų prakalbas, paskaitas, 
prelekcijas, žodžiu Į visas socia
listų pramogas. Tuo keliu mes 
tikrai atsieksime savo tikslo.

Kuomet draugauji su mergi
na ir jeigu nemanai ją apsives
ti, niekados nerodyk 
meilės ir nepir inėk saldainių 
ir nedaryk tankaus vizito į įm

jai savo

p-lė Nevystanti Gėlė^ ghškus teatrus ir krutumus pa- 
i'. . _ „ .

ir karakteriu ir uk ačiū tiems (jų draugavimą vien lik su to- sektų prirašyti ją prie LSS., lai
veikslus. Nes taip jeigu ir pusi-

nuodams, kūrins vienas gali ii-Imis merginomis, kurios jau 
giau išlaikyti, kitas I

Alkoholinis apetitas. — Mes 
sakėme, kad dažnus vartojimas 
alkoholio, kadir po truputį, vei
kia ant geriančiojo kaipo lengvi 
nuodai, bet kuomet naudojama 
jo daug, jis greitai sunaikina gy
vybę. Viena iš pavojingiausių 
jo ypatybių yra ta patraukianti 
spėka, kuri, geriantiems po biskį, 
sutveria troškimą daugiau gerti.

Gėrikas iš pradžių neprisista
to to pavojaus. Kuo daugiau jis 
geria tų nuodų, tuo daugiau jis 
trokšta jų ir mažiau paiso apie 
daromą sau blogą. Laikui bė
gant tas gėrimo apetitas pasida
ro lokiu galingu, taip jog viso
kios pastangos sunaikinimui jo 
neduoda (arba visai mažai) pa
sekmių. Kartą alkoholio apeti
tas už/ ariavęs ypatą drūčiai pri
siriša ją prie savęs. Tvirtas už
sispyrimas nepasiduoti tam ape
titui per ilgą laiką duoda pasek- j 
mes, bet jis gali būti greitai at
gaivintu ir jo spėka padvigubin-*

vistiek neilgai joje bus, greit pa-
trumpiau. ■ priklauso pirmeivių draugijom, sitrairk. Ji tik laikinai pasiduos

o šalinasi tų merginų, kurios, 
taip sakant, dar bijosi pirmeiviš
kų organizacijų arba L. S. Są
jungos.

Žinoma, kad 
verti pabarimo, 
kinams sunku įtikti toms mer
ginoms. štai ką sako pirmei 
vės merginos į tuos vaikinus 
kurie draugauja su “katalikė

tokie vaikinai
Bet... ir vai-

ruot ir sako, kad “jus mus nie
kinat, nedraugiškai atsineša!, 
nenorit su mumis draugauti“ ii- 
ii. Ir galų gale musų “pirmei
ves merginos“ (išskyrus nedide
lę dalį) pradeda nuolat nuo or
ganizacijos ir visai ją apleidžia. 
Matote, draugavimas su “kata
likėmis“ perdaug skaudžiai atsi
liepia į mus “pirmeives“.

Kad neužgavus “pirmeivių“, 
mano supratimu, vaikinai ture-' 
tų draugauti su vienomis ir kito-' 
mis. Nereikėtų šailnties ir nuo 

I “katalikių* ’ ir “pirme/ivių“. 
Alkoholio ypatybė nesimaino, Ju vaikinas, draugaudamas su 

jeigu jis būna ir su maistu su- “katalike”, ir aiškindamas jai 
maišytas. Jis ir tenai turi spė- apie darbininkų skurdą, suteik- 

Nuolat jį naudo- ką sutverti minėtą apetitą. Ypa- (lamas jai naudingos literatūros 
jautis žmogus greitai persikeičia t«» kuri turi tą apetitą ir nori nuo pasiskaitymui, laikui bėgant ga- 
ir sunaikina savo karakterj.

Alkoholis yrą narkotiški nuo- saugiausis 'būdas yra iškarto ir noma, tai nėra visai lengvas da- 
dai. — Kiekviena gyduolė, kuri anl visados išsižadėti nebevarto- 
silpnina jausmus arba visai juos ti alkoholio. * ~ .

Alkoholis yra nuodai. — Alko
holio ypatybė yra tokia kaip nuo
dų. Kada naudojamas po biskį, 
jis veikia netaip kenksmingai ant 

| nervų ir kitų dalių kūno. Nau
dojamas, jis veikia j žmogaus 
organizmą kaip lengvi nuodai. 
Kuomet naudojama po daug, jis 
gali suteikti mirtį j kelias valan
das. Butą atsitikimų, kad nuo 
alkoholio daugelis neteko gyvjr- 
bės į valandą laiko arba ir grei-. 
čiau. Kiekvienas girtuoklis yra 
užnuodytas alkoholiu. Kadan
gi alkoholis daugiausia veikia j 
smegenis, jis yra pavadintas snie 
genų nuodais.

vaikino valiai, tikėdama jo niek 
lei ir.. . saldainiams. Mums bet
gi reikalinga lokių kovotojų, 
kur įstoja savo įsitikinimu, o nė 
pagclba meilės ar saldainių. |si- 
li inimas duoda drąsos, energi
jos ir kantrumo žengt vargin
guoju gyvenimo keliu.

Baigdamas dar kartą krei
piu vaikinų atidžią, kad neda
lytų skirtumo draugavime su 
įtikinti tapti pirmeive. Juk lik- 
merginomis. Nebūkite tos nuo
monės, kad “katalikę“ negalima 
lai iš pirmiau buvusių “katali
kių“ mes dabar ir turime vadi
namąsias pirmeives. Ar ne?

— S. Pašulnietis.

ŠAKNJS

Du jauni keliauninkai džiau
gėsi radę gerą atsilsi po gražiu 
medžiu. Juodu ten po tuo me
džiu ir sumigo. Kad paskui vie
nas jų prabudo, jis pamatė ant 
antrojo savo draugo krutinės 
susiraičiusią angį begulint. An-

go ir greitai nuslinkus nuo kru
tinės pasislėpė po medžio šakni
mis.

jo nusikratyti, tai vienintelis ir Ii atvesi jų “ant gero kelio", ži- Jllllnjl;aįlk |);1|11.1(ęs 11(.|((.KV. 
vą savo draugą, sušuko:

rbas. Betgi neužmirškime, kad I
— A. Dvylis., kitaip negalima. ' r (Seka ant 6-to pusi.)
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gražusis medi, po kuriuo 
draugas savo gyvasties 
! Argi gamta butų tau su
loki gražuma Pik tam,

Ik s angis u

Susigratidinę^ jaunikaitis dra- 
e medžio šaknis, kad atkerši-

iojo angį, tuo tarpu lavonų 
s'pilo kraujageringi vabalai ir

' jo kūną. Kad jaunikaitis 
igė kova su piktąja, jis ap- 
"• jau tik savo buvusio drau- 

kaulus.

įkniai prie

s zuikelis gali sau linksniai po 
rvonų žaisli. Žmogus jį norė- 
nužudyti,' kuomet jis, neknl- 

s, miegodamas sapnavo. Žadi

akanka pažvelgti į dėdę su 
k ta koja, kad supratus šak- 
galyiię. Jis, rūkydamas

mainė koja.
Broliuk, kas priežastis ta- 

lizdo, kuomet padžiuvus ša- 
lužo, aš puoliau ant šaknies 

skausmuose raičiau- 
praėjo, aš

pajutau užaugusią kuprą.
—Trumpukas.

ka
ir ten ilgai
si. Kad skausmas

Moksleiviai ir Jaun

ma jaunuomenė gerokai išbarė 
moksleivius už jų neveiklumų.

kad musų jaunuomenė perdaug 
juos baudžia. Rodos, kartų ir 
aš nurodžiau, kad “jaunuomenė

Tuo-

Jeivius. Girdi, delkogi mokslei- 
iai neprašą jaunuomenės, kad

Dvylis nežino, jogei atkartotinai 

pabuvęs tris-keturis metus mo
kykloje ir jau siūlosi rojaliams 
kalbėti”... Dabar nuspręskite 
palįs, draugai: ar geriau siūly
tis, kuomet nežinai, nei kur y- 
ru didesnis reikalas, nei žinai

iu antrašų, arba: žinant, kad 
aoksleivjs su noru apsiims, pa
virsti jį dalyvaut programe?
Man čia rupi ne ginčai, bet no-

itį “Janu. Sk 
Jaunuomenė

ar

mc dalyvavimo. Jeigu aš paša- 

man netikėtumėte 
rašo “J. S.”, ved 
moksleiviui: ••

viciuim

veros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Nesveikos Moterys
neprivalą dėti niekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne
sveikumų. kuriais jos taip dažnai 
serga. Nora reikalo sirgti, ar turėti, 
šitao kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imk

everas
Dar sykį atkartoju, kad jau

nuomenės rankose yra dirva ir v

proga. Kurie užginate tų, lai 
! Parodykite, kuomet jūsų pa- 
k 1/vinvh mnLe I o i oi n i oIl>il<oI//4

te 
ė

$

(Severoa Regulatoriją). Jis yra ( 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei- 1 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- ( 
me nėra nieko kenksmingo sveika
tai. Kiekviena moteris turėtu jį < 
išmėginti. Kaina $1.25 bonzai, ( 
gaunamas visose aptiekose.

B.

Gcrb. Draugę:
Tamstos laiškelį aplaikiau, 

ačiū. Nepykite. Dalykas yra 
toks, kad mes esame užversti 
visokiais darbais-darbeliais, taip 
kad stačiog netenka laiko susi
rašinėti su draugais bendradar
biais. i

Pirmasai tamstos rašinėlis... 
bet kad perdaug ilgas. Ilgų raš
tų mes nebenonm dėti į “Jaun. 
Sųyrių”. Skaitytojai rugoja.

rasai rašinėlis... visai geras.
l ik ve kame bėda - turėtume 

'neturime atliekamo laiko. Jei
gu išvelėtumėte išspausdinsi
me.. .

Kų daryli su atsiųstais rašinė
liais grąžint?.

veikimo.
iš moksleivių

Mat moksleivis 
vertimus daryti!

Ve dar kame dalykas, atsaky- 

tai turi laiko

skyriaus vedėjo duoti nors ko
kį atsakymą, ką mano daryti su 
tais rašinėliais. Dabar paklau
sykite. Parašyti du rašiniu, pa

tų atgal tuos rašinius. Mat, mo
ksleiviui laiko užtektinai!

Kogi tuomet norėti iš muks

siiiį žmogų išvestų iš kantrybes. 
Ir vis musų jaunuomenė bara 
moksleivius.

jate, tada moksleiviams uždaro-

Moksleiviai galėtų parašyti ar
ba kų nors iš mdkslo, arba iš li
teratūros. šiose dviejose temo-

mo”, mat, nežino, kad mokyk- 
os sienose visuomeniško darbo 

negalima veikti. O moksleiviai 
apie savo gyvenimų priverkė už- 
i ktinail Jie daugiau nebeverks. 

Ačiū jaunuomenei, labai gražiai 

žengti toliau, nežiūrint kad jie, 
auni kaip ąžuolai, važiuoja be 
aiko į šaltus kapus.

sti delkogi musų jaunuomenė 
nenori, kad “J. S.” po porą špa- 
Itų kiekviename numeryje lilp- 

kie pastaruoju laiku užima vie
tą? Ar negeriau per Jaunuome
nės Skyrių perleisti kokį litera
tūros veikalėlį, žadinantį jau
nuomenę Tai kas, kad jis nžsi- 

rius.

tų porų mėnesių. Jaunuomenė 
turėtų pratintis skaityti kų nors 
svarbesniu. Turėtų paliauti jau
smais vadovavusia. Tuo suteiktų 
progos moksleiviams išlavinti 
savo i^unksną. Atminkime,: kad 

kių knygų. Man rodos, kad “J.

giau pamokinantiems raštams, 
o ne vien šukavimams.

Draugai iš jaunuomenes tarpo 

nių. Moksleiviams pasilieka, 
pasiknisus po knygas, suteikti

Galikitokios rųšies rašinėliu, 
būt, kad aš turiu klaidų 
manydamas. Nežinau. .

tarnauti?. Atminkite, gerbia
mi jaunuoliai, kad laukimas at
einant ir pasisiūlant yra tuščias 
laiko gaišinimas. Mes netikime 

bininkų būvio. Mes netikime 
į šiandieninius mtielaširdingus 

] darbus, nes po kiekviena miela-

šifdyste slepiasi darbo žmonių 
klesos išnaudojimas.

. —Draugas.
Pastaba. — Gerai. Išpildysime 

savo bendradarbio norų. Jisai 
bara Skyriaus vedėjų ir nieku 
būdu negali suprasti, kodėl už
daroma moksleiviams durįs į

Pirmiausia matome reikalo 

niekuomet nėra sakęs, jogei jis 
uždaro duris moksleiviams.

gi yra paties rašytojo įsivaizdini- 
mas. Tų rodo ir ciluojamasai 
jo laiškas ‘‘vienam moksleiviui”.

Jaun. Skyriuje raštelius už pas- . 
larajį pusmetį, galėjo pastebėti,

reikšti savo nuomonių ir mok
sleiviai ir “gerbiami jaunuo
liai”.

Su tais “literatūros” ir “mok
sliškais” veikalėliais dalykas yra 
toks. Atsakydamas anam “vie
nam moksleiviui” Skyriaus ve
dėjas norėjo būti džentelmenu, 

sąi tenkinosi tik tuo pasakymu, 
kad rašinėlis yra “per ilgas”. 
Jeigu tatai yra “smertelnas grie- 

sutinka “atpakutavoti”. Žemiau 
paduotosios ištraukos iš taria
mojo “vieno moksleivio” “lite

patinka) veikalėlio”, tikimės 
pilimi nuplaus jo “didžių nuode-

“Vienas moksleivis”, prisiųs- 
damas savo “literatūros veika
lėli”, griežtai uždraudė taisyti jo

skiriant gram. paklaidas. Aišku-

kad jisai rašo apie “gyvenimų ir

deda sekamai:
Tu esi žmogus. Tu sakai 

gyvenus. Mes sutinkame su 
tuomi jūsų pasididžiavimu.

antai, ir kitas žmogus gyve
na, toksai pat kaip ir tamsta. 
Taip-gi. ir aš, stovėdamas 
priešais jum'ls, didžiuojuosi 
savo gyvenimu. Atleiskite, aš 
norėjau pasakyti didžiuojuosi 
ne. gyvenimu, bet didžiuojuo-

buti tarpe milioninės minios

linini platus ir pripildytas pui
kiausių pabūklų, dėlto tai ma
no akis žavejasi juomi, o sie
la, kaip nekaltas kūdikis ant 
motinos rankų, juokiasi, kva
tojasi, butai proto netekus.

rėjų gyvenimu, bet didžiuo
juosi būdamas milžiniškos su
sidedančios iš įvairių įvairiau
sios gyvybės draugijos narių. 
Man rodosi, kad suprantu, 
kiek smagiau yra būti gyvu, 
ne kad mirusiu. Būti mirusiu

nas moksleivis” padainuoja Mai- 
ronies eiles ir užduodu sau klau-

k laušimas.
Iš kur ji atsirado? Antras 

klausimas.

Kas liepė jai atsirasti? 
Kokios jos ypatybės?

Didelė krūva panašių klau
simų, bet kas atsakys į juos.

draskunai” tyko pagaut į savo il
gas iltis kitus, silpnesnius už 

išaiškinti. Mes turime dvide-1 juos, ir kaip viena “žolelė ran-' tora t liros veikalėlių”, kaip cituo- Į 
šimto šimtmečio mokdą, ku- Į kas ištiesus (!) šaukia (!) į dan- lasai, Skyriaus Vedėjas bus pri-

“ ir “atsidusta (!) J verstas uždaryti durgj. Draugas, ’ 
išbujoja ir gėrisi berods, turėtų žiiiou^iad la'ik-' 

Po to raštis yra leidžiamas ne “phin- 
ro rim- ksnų lavinimui”, bet švietimui 

apie “santy- žmonių.
Suprantamą, Skyriaus vedėjas

Aišku?

ris, kaipo išalkęs liūtas, išbė-Į gaus mėlynes 
gęs iš tamsiosios girios blaš- j kuomet kita 
kosi visur kėšindamasis ant gamtos gražybėmis”, 
gyvų sutvėrimų, likimo, dras-“vienas moksloivi 
ko senąjį nedorą pasaulį ir tą miną ir kalba 
bando statyti naują, paremtų kilis” tarp gamtos ir žmogaus:

ATSAKAI.

J. K. Matchuliui. Nieko ne

antros dalias. Pasistcngkite pri
siusi. Butų gera, kad rašydami

ant priežasties, šiandieninis 
mokslas bando aiškinti gyvy
bės atsiradimų, bet nuo tikre
nybės klaidžioja labai toli. 
Prisižiūrėjus arčiau, juk tai 
kvailas darbas. Kvailesnio 
darbo negali būti, kaip kad 
bandymas išaiškinti kaip, iš

Paimkime, jeigu vienų dienų 
mes surandame tų visų pro
cesų, kokia-gi nauda butų iš

to šimtmečio mokslas” yra
“kvailas darbas” ir kad noras

neša naudos, “vienas mokslei
vis” dar pastebi: *

Mokslas pusiau lupų (ki
tam gal atrodo aiškiai ir at
virai) sako, kad žemės ritu
liui ataušus iki tūlam laips
niui, ir susitaisius tam tyčia 
aplinkybėms, ir per kombi
nacijų tam tyčia elementų, gi-

tai, tam tyčia kombinacija ir

Finis. “Vienas moksleivis” 
atsiklaupia ir sukalba sekamų

Gamta suteikia gyvenimų 
kiekvienam dalykėliui, nuo 
žemiausio iki augščiausio.

li! ielaširdinga. Jos rankose 
viskas. Pasaulio kalnai ir pa

uita painia gyvasties kibirkš- 
tėl, užneša ant augščiausio 
kalno ir sako: “Gyvybe mano

šaulio motina. Aš siunčiu tave 
gyventi. Siųsdama atiduodu

lėlė šviečia, kuri gaivindama 
tavo j.iegas tarnaus tau. Žiu-

naus tau prisiųsdama spindu
lėlį šviesos dėl palaikymo ta
vo nvvasties ir šneku. Ant

ir jis tar-
naus tau. Ant jo gėrybių ran
das neišsemiami šabiniai 
jų niekuomet nepristigsi. Vi
sos žemės ritulis nulenkia gal
vų prieš tave. Bet klausyk, 
gyvybe mano, tu turėsi atlik
ti vienų užduotį. Toji užduo
tis bus nenuilstanti kova už 
gyvenimų — palaikymų gy-
vaslies.

vį. Atmink, ir dar sykį at
mink, kad prieš gyvnimų nė-

pasaulį. Bet pralaimėjus ko-

trauks ant visados. Aš tave 
paliuosuoju nuo morališkų 
teisių kovoje už gyvenimų. 
Suteikiu galę parblokšti kie-

Nau-

tiesos išteisina!

Tai kas, kad gamta nuo “aug
ščiausio kalno (kaip Jehova Mai- 
žiui) savo “gyvasties kibirkštė
lei” sako: “moralybės tiesos tave 
išteisina”/“Vienam moksleiviui” 
juk neuždrausta padeklamuoti

Dabar prieisime prie vieno 
iš svarbiausių sutvėrimų, lai 

niškas ginklas, kurį suteikia 

yra protas.

.. .Pirmučiausiai žmogus 
susiremia su gamta. Jis stoja 
su gamta į atkaklių kovų, jis 
eina nenulenkdamas galvos.

bėga, kaip tas paklydėlis na
kties gilumoje neišmatomoje 

jam atsakančiausį ginklų pro
to. Su pai/elba šio įlinkio iis

Ii. Šiandie jis turi pasikinkęs

mą, kuris priklauso jam.

Mes nežinome, kas yra pro-

Protas iš žmogaus padaro

Protas 
jiegų.

Protas 
klas.

yra galybe žmogaus

yra atsakantis gin-

Žmogus yra proto savinin
kas.

to, kad jis turi protų.

Mes baigiame. Dar viena “sta
cija” ir busime atlikę ša^p “pa-1 
kutų”. Štai kaip “vienas mok

diname “klesų kova”, kas rei
škia kovų pavertųjų su paver-1 
gėjais. Klesų kova taip sena, 1 
kaip vergas senas. Kerštas ir

Tas patsai ir šiandie dedasi. 
Liaudis dirbančiųjų nepaliau-1 
ja kovojus. Tiesa, jos prie-' 
šas tvirtesnis, nes jo rankose 
galingasai mokslas su brau-1 
ginusiomis smegenimis. Bet 
mes tikime begautiems šimt
mečiams. Reikia nuliūsti žiū
rint į šiandieninę draugiją.

tieji žodžiai, kuriuos suteikė 
kiekvienam žmogui paleisda- ■ 
ma į platųjį pasaulį? “Eik ir 
gyvenk! Pasaulis visko pil-; 
nas dėl tavęs”. Tas viskas 
suminta. Darbininkai priva
ryti prie bedugnės kranto. 
Jiems prisieina arba kristi į 
tų bedugnį, arba trauktis at
gal verčiant nuo savo sparn- 
do visų gaujų plėšikų.

Gana. Šitokia istorija 
apie keturias dešimtis* 
lapų. Kaip sau norite,

užima

bet lai

dori šukavimai, apie kuriuos 
taip drąsiai leidžia sau kalbėti 
musų Draugas.

Dar pakartosime. Skyriaus 
vedėjas anaiptol nemano užda- 
ryl kam nors duris, ypač moks
leiviams, kaip tų klaidingai įsi-

sai mielu noAi dės kadir ilges
nius rašinėlius. Bet tik ta išly-

kai. Rašytojas, kas jis butų — 
moksleivis ar nemoksle'ivis — 
pirmų pirmiausia turi žiūrėti, 
kad jo rašinyj šalę daug sakinių 
butų tiek pat aiškių ir nuosai
kių minčių. Jis privali) nusima
nyti ką rašo.

Pykti, kad Skyriaus
kaltė, kad musų “gerbiama jau-

Pykti, kad Skyriaus vedėjas nuomenė” ir moksleiviai yra lik 
nori uždą ryt duris moksleiviams ( kokiais juos matote. Su
guli tik tas, kur neturi jokios l’tf 1<> pasakymo --- “koks sokc- 
nuovokos, kas yra spausdintas j(‘s, toks ir šokis .. . Bet visam 
žodis. Netik moksleiviams, bet ll,1‘ būti ribos: sukti taipjau ga- 
ir visiems, kur parašys lokių “Ii- linui ti lai iki tam tikiu iibų.
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Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertę J. LAUKIS.
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relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.
Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 

šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.
Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te

galėtų pasakyt apie tikėjimus.
Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 

apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus..tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais j •

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

r«r VNMR tMMMKLMMHrMKMaSBU*?.

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. MadEoti d.
Suile G0lbb»2

Valandom 10 iki 12 ryto
Pilone llavnuirkel 2563

2Z2& Sn. Leavift SI 
Kampas 22nd pt

Phone ('Mitui
Nedėldiematn tik aulartį

Kczidencijos Telepbone Aliutu) iM*

Reumatismo Worm’o
Reumaiiško ir Abe!no Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose

l.šdii-btds ir Užtikrintos lik per
CARL F. WORM

3100 SOUTH KALSTEI) STBEET, C111CAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

nenori pasakyt, kad dabartiniai paliklumėte didesnius tarpe ei- 
ginčai tarp “gerbiamos jaunuo-i lučių tarpus. Lauksime.
menės” ir moksleivių yra viso
kios išminties šaltinis. Bet ku

Klo-nui. - Kaip matote, de
dame. Beje, praneškite: iš kur 
ėmėte eilutėms “medžiagų”?

Čeponiui. — Įdėsime j sekama 
numerj.

Tuleliui. — Laiko Spragos 
prie pirmos progos — sunaudo
sime.

A. Bimbai. — Sugrąžinome.
K. Baltui. — Ačiū. Peržiūrėsi

me.
J. D. Bendokaičiui. — Vaizdc-

Onutei. Suvartosime. Ačiū.
J. A. D. — “Aušrinė žvaigž

delė ir klerikalizmas” gavome. 
Ačiū. Dar neperŽiųrėta.
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Chicago ir Apielinke
Padidins važinėjimos 
kainas.
Kalti gatvekarių ir elevatorių 
darbininkai, kad reikalavo 
didesnių)

Ncužilgio chicagicčiai, hirbut, 
bus priversti mokėt po šešis cen
tus už važinėjimųsi gatvekariais 
bei elevatoriais.

.. darbininkai 
nai ir konduktoriai 
vusieji didesnių algų. Kompa
nijos apskaitliuoja, kad nauja- 
sai algų padidinimas joms at
sieisiu nuo keturių iki penkių 
inil. dolerių kad metais. Kom
panijos lodei žada kreipties į 
miesto tarybų, kad ji leistų 
joms padidint važinėjimos kai
nus po šešis centus nuo pasa- 
žierio. Spėjama, kad taryba pa
sigailėsianti jų biednumo ir iš
pildys jų reikalavimų.

Galvekarių kompanijoj dir
ba apie vienuolika tūkstančių 
darbininkų, o elevatorių — apie 
trįsy Tuo būda naujoji algų 

skale paliečia viso apie keturio- 
likų tūkstančių darbininkų. Gat- 
vekarių’ darbininkų algos ikišiol 
buvo nuo 32 iki 39 centų į vai. 
Dabar jie gaus nuo 43 iki 48 cen
te už darbo valandų. Elevato
rių darbininkai gaudavo nuo 28 
iki 11 cento. Dabar gaus nuo 43 
iki 50 centų į vai.

tamentinės krautuvės pasiskel
bė darysiančios visa, kad taria
moji “Pershingo savaitė” duotų 
juogeriausių pasekmių. Tų sa
vaitę bus pardavinėjama karės 
taupomosios markės.

tie
Tam kalti yra 

i — motorma- 
reikala-

Areštavo lietuvį už sabotažo 
jpraktikavimą.
True transhition filed with the posl- 
inaster at Chicago, August 3, 1918, 
as rcųuircd by the act of Od. 6, 1917

Army intclligence biuro agen
tai vakar areštavo lietuvį Povi
lų Sodeikų, dirbusį American 
Car and Foundry korporacijos 
dirbtuvėj prie 25 ir Wood gat
vių. Sodeika kaltinamas prak
tikavimu sabotažo, t.y. gadini
mu išdirbinių. Kaltinamasai pa 
iiuosuotas užstačius 5,000 dol. 
kaucijos. Panedelį jį tardys Su
vienytų Valstijų komisionierius 
Nfason.

Nelaimė.
Sužeidė šešis žmones. ,

Bėgęs visu smarkumu 
low Taxicab kompanijos auto
mobilius ant kertės Sheridan ir 
Hawthorne gatvių vakar naktį 
užbėgo ant ėjusio, skersai gatvę 
motorinio troko. Pasekmėje to 

automobiliaus važnyčia ir pe- 
kinki jo pasažieriai tapo sun
kiau ar lengviau sužeisti.

Ycl-

' , į
••"'■ f

N A U J IENOS, Chicago, III
N. Wabash gatvėj. Namo savi 
ninkui jiedu prisiekavo norį eit 
paloštų. Savininkas patikėjo ir 
už valandos jis su savo penkiais 
“kostumieriais” - lošėjais atsi
dūrė centralinei! policijos slotin. 
Vadinasi, “sufulino”.

. ........... i .................................. ■■■......   i. i

mirė. Maggio bus teisiamas kai 
po pirmo laipsnio kriminalistas

BRIDGEPORT
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Suvažinėjo mergelę.
Automobilio važnyčios 

sargumu vakar mirtinai 
žinėla mergelė Marga re t
ant kertės Wabash ir Jackson 
galvių. Važnyčia areštuotas. x

it eat- 
suva- 
Swan

Mcterims “steišcnai”.
Veikiantysis policijos viršini

nkas paskelbė, kad bėgiu seka-

naujos policijos slotįs — “tik 
dėl moterų.”

Gabus plaukikas.
Frank Egun, 5626 Ken\vood 

gat., tarnaująs Jackson parko 
maudynėj, vakar beplaukioda- 
mas savo valtele kažkaip apvir
to ir nusilaužė dešinę rankų. 

Valtele apvirto apie 400 pėdų 
nuo kranto, vis dėlto Egan dar 
pajiegė atplauki krantai!. Ati
duota Central ligoninėn. Gal- /

būt nclek‘> rankos.

it ad nepajiegė kumščia — 
pasiėmė revolverį.

Arthur Skibbe ir Walter Day, 
vakar begirsnodami saliune 
1248 W. Jackson gatvėj, susi
barė. Day pradėjo velėti savo 
darugų. Skibbe negalėdamas ųt-

Vėl “maištai”.
Majoras atakuoja RJchbcrgą 
miesto taryba — jį.

Vėl naujas “maištas”. Miesto 
taryba dar karta pasipriešino 
majorui Thompsonui. Vaka

rykščiame miesto tarybos posė
dyje buvo perskaityta ilgas 1 h- 
ompsono laiškas, adresuotas “dr 
augams aldcrmanams.” Savo

Ims nagau anglių 
išvežiotojus.
Apgaudinėjų pirkėjus.

Miesto s,varsčių (vogų)
pektorius, Morris Eller, rengia-

už valandos jis sugrįžo nešinas 
revolverį ir pavojingai pašovė 
savo nepretelį. Day dabar guli

ins-
me.

ja sunkenybė — public Utilities 
komisija leido gasd kompanijai 
padidint gaso kainas. Ir visa tai, 
sao majoras, ištiko ačiū adv. 
Richbcrgo netikumui. Jisai, gir 
di. jau išeikvojo virš 400,000 do
lerių ir nieko ncatsiekė, o dabar 
miestas turės naujos bėdos su 
gast> kompanija. Užbaigdamas 
savo laiškų, Thompsonas išreiš
kė pageidavimų, kad butų pasam 
t lyta geresnis advokatas nei kad 
Richbergas.

syk prieš sukčius anglių išvežio- 
tojus, kurie išnaudoja pirkėjus. 
Sako, kad anglių^ verteivos, taip 
aipir ledo, begėdingai išnaudo

ja žmones duodami mažesnę 
svarų (voga) negu reikia. Vi
si tokie sukčiai busią skaudžiai 
baudžiami.

Dar tebegalvoja.
Funkhouserio advokatai vis 

dar negali sugalvot kaip butų 
geriau — kreipties į teismų ar 
pasitenkini Civil Service komi
sijos nuosprendžiu, kurį kaip 

žinia, rado Funkhouserį esant 
kaltu.

PAVOJINGA ŽAISMĖ.
Louis’ui Arnaneviež’ui 1321

liepė eit pažaist ant rufo (sto
go). Bežaidžiant Louis’as kaž
kaip slystelėjo ir nupuolė ant 
gatvės. Ant vietos užsimušė.

Ir “Birutė” prisidėjo.
Pagalios, ir “Birulės” Dr-ja 

prisidėjo prie Dram. Ratelio ir 
Dramos Draugijos — kad ben
dromis‘spėkomis pastačius pui
kiųjų Houptmano pasakos dra
mų “Paskendusia Varpas”.

šitas trijų įžymiausių dram. 
draugijų žygis turi dideles svar
bos. Viena, tatai liudija, kad 
musi’i scenos mylėtojai nors kar
ta pasiryžo suvienyt savo jie- 
gas ir parodyt, kad gerų veikal- 
lų visgi galima gerai pastatyti. 
Antra, tas draugijų susitarimas 
turi dar kitų gerų pusę — jisai 
sutrauks va .aran visus tų drau
gijų pasekėjus ir tuo suteiks žy
mios paramos svarbiausiam šios 
valandos reikalui — Lietuvos 
Laisvės reikalui. Mat pusė va
karo pelno skiriama Lietuvos 
Laisvės Fondui.

Tiesa, “Birutės” Draugija ne- 
susivienijo “amžinais ryšiais” 

su Rateliu ir Dram. Draugija, 
kaip tatai j)adarc pastarosios. 
Bet tuo daugiau ji užsitarnauja 
pagarbos. “Birutė” parodė, kad 
ir nesivienydama ji visgi nesi
bijo bendrai veikti su “dramie- 
čiais” ir “rateliečiais”. Smagu, 
protinga, pagirtina.

Taigi “Paskendusį Varpa” da
bar stato trįs — ir tai pačios į- 
žymiausios — Chicagos draugi
jos. Nėra todėl jokios abejonės 
jų rengiamasai vakaras bus ti
kra sekamojo sezono pažiba.

Beje, rengėjai rūpinasi netik 
geru lošimu, bet taipjau tinka
momis dekoracijomis—“steičiu- Nes jeigu butų pelnę, lai jų dva- 
mi”. Jeigu nebus galima gauti 
jai, sako,, palįs pasiriipins įsigyt 
reikiamų dekoracijų. Vadinas, 
rengėjai nejuokais rengiasi. Rei
kia todėl tikėt, kad šitų jų žygį 
mokės deramai apverlint chi- 
cagiečiai-vakarų lankytojai.

— Ratelietis.
---- o— 

Vyrų Choras veikia.

kuopa $10.00; S. fiainl.iauskas WESTSII)IEČIAMS IR AP- 
$5.00; p<> $l.oo: M. Butvilas, A. LINKINIEMS ŽINOTINA! 
Butvilienė, A. Sederavičių, J. Na- % --------
udužas, V. Karalius, A. (.liepai-, Jogei Dr-stč Lietuvos Brolių 
lis, P. Želvis, S. Rutelionis, .L Jo- ir Seserų Amerikoje per .laikyta 
nikis, J. Rutkauskas, Viso $25. pusmetinį susirinkimų nutarė

Pinigai priimti. Aukavusiems naujus narius arba nares, kurie 
tariame širdinga ačyjl. LLM. Ap norėtų prisirašyti įstojimo $1.00 
sigynimo Fondo raš. K. Jankaus-, senumo iki 35 melų, vyrai taip- 
kas. gi lygiai ir merginos, viršminė- 

ta Dr-gija moka pašelpą už sir
gimų į savaitę .$7.00, mėnesinės 
inokcsties 25c. Susirinkimai at- 

. .Vožni byla — dėl vištų. Lsibuna po pirmai kiekvieno mū- 
Dvi nobažnos susiedės andais, ”<‘sio pirmų subatų 7:30 vai. va- 

ėmė ir susivaidijo'“-- dėl vištų. 
Vaidijos leaip vaidijos, bet ir 
“pasitraukė po sudu.” Dalykai 
susidėjo šiaip. Susiedės A. vištos 
kartų išdrįso prisiartinti prie su
siedės R. daržo. Susiede B. po 
tūlų “ceremonijų” dui į polisti i- 
šinį ir išima varcntų. Vadinas 
susiėdė A. pateko “po sudu.” 
Liepas 27 sūdąs nagrinėjo susie- 
džių A. ir B. keisų. Bet čia tu
rėjo įvykti tai, ko susiėdė B. vi
sai nenorėjo: tlž.iodže vietoj ap
kaltint susiėdę A. ėmė ir paliepė 
poniai B. užsimokėl visus “sū
do ekspensus” ir niekuomet dau
giau nedaryti jam, džiodžei, to
kio negudraus baderio.

Susiedo B. (jos tikras vardas 
kitoks) dabar nieku budu nega
linti sau ištlumočyl, kaip lai ga
lėjo atsitikt, kad džiodžė galėjo 
padaryt tokių klaidų. Žadanti 
eit pasiteirautų į Lapelinę.- Zep.

ROSELAND

kare, Petro Jaukščio svetainėje,

lėj visi nariai jauni; ji yra skait
linga nariais ir stovinti gerai pi- 
nigiškai. Taigi kurie arba ku
rios norėsit prisirašyt, malonėkit 
teeiti į susirinkimų arba kreipki
tės į nutar. raštininkų, nes tokia 
proga bus tik iki naujų metų.

P. Kikilas, Pirm.
J. Janulewicz, Nut. Rašt.
2051 W. 23 si., Chicago, III.

(Apgars.).

Aldermanai vienas po kito pra
dėjo atakuot majorų. Galų ga
le prieita prie to, kad ne tik ne
išpildyta Thompsono reikalavi
mas, 
adv. Richbergą — 56 balsais 

2 — išimt indžionkšenų 
gaso kompanijų.

Kerosią “Pershingo 
savaitę”.
Trne Iranslation filed with the post- 
m islur at Chicago, August 3, 1918, 
us i ••uuired by the act jf Oct. (i, 1917.

State gatvės didžiosios depar-

Puikus
IŠVAŽIAVIMAS

į Jeffęrson girias 
Rengiamas 

KORTH SIDfiS PROGRE
SYVIŲ DRAUGIJŲ 

įvyks
Ncdtlioj, rugpjūčio 4 dieną

Su programų 
Rengia šios draugijos: 
Chic. Liet. Draugija S. P. 
Kriaučių Kliubas S. P. 
I’irmvn mišrus choras ir 
L.M.P.S. 29 kuopa.
Kalbės Naujienų redakto

rius P. Grigaitis; skaitys re
feratą J. žemaitė, ir dar bus 
dainos ir deklamacijos.

yjr • v* t r ■r-v -■ j* -w fa ■ A

Gudrus apgavikas.
Policija j ieško tūlo Stone’o 

autoriaus trijų “garsių veikalų”, 
kurių jis, kaip gyvas, nėra para
šęs ir neparašys, lasai Stone

5,000 dol. Bramble sako, kad 
Stoneps žadėjęs pusiau pasida- 
lyt pelnu nuo parduotu trijų 
“garsių veikalų”. Bet dabar ne
liko nei jo nei tų garsių veikalų. 
Stone dingęs kaip akmuo van-

ATSHMKITE LAIŠKUS.

rje yra atėjusių laiškų šiems lie
tuviams:

William Polis, Chicago.
S. Waikus, 840 W. 33rd si.
Laiškus jie gali atsiimti, nuėję 

į American Red Gross, Chicago 
Charter, Room 511, 58 E. Wa- 
shington st.

Nusižudė advokatas.
B. L. Weavcr« advokatas, va

kar nusitarė pasidaryt sau ga
lų. Netoli Hinsdale stoties ji
sai atsigulė ant geležinkelio bė
gių, ir greitasai Burlington pa- 
sažlerinis traukinis sutriuškino 
jo galvų. Saužudybės priežas
tis nežinoma.

“Sufulino”.
Ikdeklivai Oscher ir Davįdson

Kviečia KOMITETAS/ vakar padarė vizitų name 183

savo akis

Neužsitikektt savo regėjimo ptr Į 
majam by kokiam neprilyrusiHio < 
aptiekoriui ,miksorini ar kėliau ! 
(anČiain pardavėjui, nes jie su- ' 
eikš jus akims lik daugiau blogo. į 

Aš turiu 15 metų patyrimą r 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą aibe, 
ku belaukijnt. užtikrintai

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1811 So. Ashland Ars. Čhica< _
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virS Platt’o apliek'* 
Tėrnylcįtc j mano narašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto įto 
8 vai. vakaro. Nedėliok nuo I 
▼at ryto iki 12 valanda) dieną

PARTIJOS DIRVA.
Iš LSS. VIII Rajono veikimo

Aštunto Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas, įvykęs 
utarninko vakare Aušros svetai
nėje, parodo, kad finansiniai 
Rajono reikalai šiemet yra daug 
geriau tvarkomi. Butų geisti
na, kad taipjau butų sutvarkyti 
ir kiti dalykai, pav narių stovis 
Rajono ribose, s

Kas dėl Propagandos Mokyk

šė, kad darbas eina kuopasek- 
mingiausia. Dabar komisija rū
pinasi surasti tinkamų mokyk

ša m pranešimui per spaudų, a- 
pie mokyklos programų ir 11.

'l ik vienas blogas dalykas — 
tūli Centralinio Komiteto nariai 
perdažnai“ 
Tai negera.

užmiršta” posėdžius.
— Rajono Narys

NUMIRĖ BEVAŽIUODAMAS.

Ernest VVetzig, iš River Grove, 
vakar važiuodamas Madison gat
ve staiga^krito savo automobi
liui! ir mirė. Širdies liga.

Klerikalai savim nėbesitveria. 
Taip jie norėtų “padaryt galų” 
(jų. žodžiai) tai “bedievių sėk
lai” — socialistams. Bet kaip 
nieko taip nieko. Yra žinoma, 
kad jie buvo nušliaužę “kur 
reikia”. Bet vargiai ten kų pelnė.

.... j.;

siškas vadas nepasitenkintų vien 
tuo negudriu tauškimu apie “no- 
sų krapštymų”, kuris dabar “pu
ošia” kunigų Draugo špaltas. 

Ak, jus šliužiai! — Bitė.

Mano veidas po Mano veidas
, vartojimo prieš vartosiant
Tiktai nioterė gali pagelbėti mo

te rei.
Del jūsų merginos ir moters, ku

rios turi šlakelius, spuogus ant savo 
veido ir abclnai visokius uitos ne
švarumus, aštriu dėl jusij CREAM; 
KUBLS YRA SUTAISYTAS SULIG 
EUKOPOS DAKTABŲ receptų, ir 
jeigu jus pavartosite šį cream’ą tik
tai keletą kartų, šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai visai pranyks, ir jūsų 
oda pasiliks taip švelni, kaiji akso-‘ 
nias, ir taip puiki kaip marmuras,1 
kurį mes gvaranluojam arba bus su- 
gsąžinli pinigai. Kaina už puoduką 
su nurodymais kaip vartoti lik $2. 
Indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, JUS GALIT ĮMU
KTI-ši CBEAM’A TIK NUO MUSŲ. 
Kasykite į Mrs. Nellie N. Wojnar, 

311 E. 65th St., Ncw York, N. Y.

DR. G. M.GLASEH
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3’49 S. Morgan SI., kurtė 32 st.
Chicago, I’1.

AKIU SPECIALISTAS 
A kis Egsamfauoja Dyka! 
k Gyvenimas yra
\ y tuščias, kada pra 

nyksta regėjims. 
si Mes vartojame

ySBf pagerintą Oph-
thalmometer. Y- 

/ patinga deni a at-
kreipiama i vai

kus Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedutdien. nuo 10 iki 11 dieną. 
46 H S. Ashland A v. kam p. 47 st 

Tclenbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Moteriškų, Vyriškų ir Vuikų 
laipgi Chroniškų Ligų 
OrtSO VALANDOS: 

iki 9.ryto, nuo 12 iki 2 po pd 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisą. Lis.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel.’Canal 434G 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir incdikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestjs prieinamos.
Vai.: 9 rvto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

Tclcrhcnc Yurd: 5032

Bet jeigu jus laikysite savo

IŠVENGIATE VASARINIŲ * 
KEBLUMŲ.

Per karštas vasaros dienas yra 
labai didele pareiga išvengti vi- 

Chicagos Lietuvių Vyrų cho-' durių keblumų.
ras nejuokais rengiasi prie sa
vo užmanyto vakaro, kurio pu- vidurius liuosais ir išvalytus nuo 
sė pelno, kaip žinia, turės eiti užkrečiamų ligų su pagelba Tri- 
Lietuvos Laisvės Fondui. Gau
ta naujas veikalas “Vilius Pe-Vyno EIixiro, tai Jus jausitės 
kloj”. Veikalų verčia iš lenkų j smagiais ir nekentėsilje nuo keb- 
kalbos d. J. Uklveris.. Kaip sa-( hunų, kad 
ko choristai, lai busiu žingeidus j čių.
veikalas.

Vertėtų chicagicčiams
ngt ir daugiau panašių vakarų ('i’ius be gnaibymo ir užlaiko juos 
naucįai Lietuvos Laisvės Fondo, j svariais, jisai yra laipgi labai 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras t priminus ir nepakcnj^i net jau
tai daro. Who’s nexl? —Ursus. i sliausiam pilvui.

I Jus nekentėsite nuo užkietė- 
|jimo, nevirškinimo ,galvos ska- 
ilidėjimo ir tl. ir praleisite vasa- 
| ros sezonų smagume ir links- 
1 mai. Kaina $1.10. Aptiekose.
i 'frinerio Linimentus yra labai 
( populiariškas, nes jo veikimas 
yra greitas ir tikras.

Tai yra geriausia gyduole n u- 
matizmui, neuralgijai, strėnų 

' gėlimui, išsisukimam, tinimam, 
| skaudantiems muskulams ir nu
ovargiu toms kojoms.

nerio Amerikoniško Kartaus

ir laike didelių karš-

CICERO
Klerikalų prakalbos.

*
Praeitų panedelį, liepos 29, 

vielos klerikalai buvo surengę! 
prakalbas Antaninės skiepe. Kai1 
bėjo jų “drugless doc”, kitaip I 
tariant “gerbiamasai ambasa-! 

dorins”. Ir tauškė, žmogelis. Nie, 
ko nepaleido “neišvanojęs”. Bet J 
užvis daugiausia tai teko tiems 
Lietuvos laisvės priešams — 

“cicilikams”. Je, niekus taukšt 
tai klerikale, špcciališkumas.

IŠGELBĖJO DVI PORELI.
Liepos 30 buvo LSS.138 kp.

Dvi poreli vakar naktį užsi- I mišraus choro susirinkimas. Nu 
manė pamvežint Michigan ežere, tarta priulėt lavinimosi darbas, 
ties Behnont gatve, apie mylių I Pirmoji choro repeticija įvyks 
ir pusę nuo kranto jų valties mo- utarninke, rugį). 13. Geriausio 
toras stagu pagedo ir vilnis pra-l pasisekimo draugams 
dėjo nešt valtį toliu ežeran. Po tams! 
ilgo šaukimo ir baimės pagalios 
juos patemyjo pakrančio sargy-Į Rugpjūčio 11 choras 
ba ir nusiuntė pagalbos. Išgel-Į draugiškų išvažiavimų į 
bčtų porelių vardai nepasisekė son girias.

choris-

rengia 
Jeffer-1 . i

Bus suruošia pui- 
patlrL Ikus programas, o prie to bus i^

--------  I užkandžių. Ciceriečiai nepamir- 
PAGAVO,--------------------- I skite!

Policijai vakar pavyko pagau- “:“
Ii italą Stephen Maggio, kur an- AUKA
dais pašovė penkis savo tautie- L. L. M. Apsigynimo Fondui, 
čius italus. Vienas pašautųjų jau ’ CICERO. - Aukavo: LSS. 138

— A. R.

frinerio 
ts Vyno

Amcrikoniškas Kar- 
Elixiras išvalo vidu-

nėr Company, Mfg. Chemist.
1333-1343 S. Asland Avė., Chi
cago, III. (Apgarsinimas).

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina.
, Panedelyj, Ketverge ir Subatoj
I Pirmas Floras 15c. Balkonas 10* 

Prie šiy kainy priskaitoma ir 
1c ir 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir ??-ra GATVĖS

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALfiKAS
1114 So. 49th Court 

Cicero. III. 
Tel. Cicero 2316

Vyriškų Drapany Bargenai.
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 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertčs 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, nedėliomls ir va
karais.

S. G O R D O N '
1415 S. HaiRted Stw Chtcacn. III

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Icc Crca- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au
tomobilių patarnavimui.

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

Phone Boulevard 7351.
—žemaitė.

m.

Reumatizmas Sausgfilė.
Ncsikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu —raumenų sukiniu; nes skau
dėjimui naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo. 

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

J lįsti ii Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III, 

Knyga:“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”. augalais gydyties, kai-

lasne
Tol. Pulhnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10731 So. Mlchigan A*< 
_____ Hoseland. TU.

3109 S. Morgan st. ,(’hicago
• /

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo ;> iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
Gcrni lit’tuvl.ur.i žinomas ;>c«’ ifi me

tų kaipo patyręs ry<!yU,j«s, cbiruriras 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir cbron'^kns ligas, vy 
rų, moterų ir vaikų, ptųral naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektras prie
taisus.

0finas Ir Labarntorija: 1025 W. !8lh 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6—-8 Vakarais. Tclerhonc Can.ai 3110. 
GYVENIMAS: 8112 S. Halsted Street

VALANDOS: K » ryto, tiktai.

Itasid. 933 S. Ashland Blvd. Chlca^f 
Tel.phun. ilaymarket M44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ’ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofiaaa: 3354 S. Halsted SL, Chicagt 
Telephnna Drovar 9I9.1

VALANDOS: 16—H ryto; 2 I poplatų
•» a vą V a r. VadMinmla 10- • 1> dlane

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą;'6—9 va
kare. Te). Carfal 4867.

Tel Yards 3654, AKUŠERKA j 
»Mrs.A. VIDIKAS

AkušerijoH Kn- 
jlegiją; ilgai praktika-1 
jvuai Peiinsylvani jos i 
hoapitalČMe ir 1‘hila-f 
delphijoj. Paaekmin-į 
[gni patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
vjsokioHu ligose mote-, 
rims ir merginom*. 

13113 So. Halsted Str. 
I (Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo (> iki 9 rylų, ir 7 iki vėlo vak

H Telcphone Yards 583-». j

D r. P.G. Sfaspur ’
Priėmim^ valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vak v*k. | 
3325 So. IlHlHtcd St., Chicago. i
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Pranešimai Cicero Lietuvių Kooperacijos SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
nninkų susirinkimas įvyks panedė- Į r _ _ ..,, -
s’ ZvifmSo^nAln ?1W Vn’aT’, KAM BEIKIA kambario? Turiu 
£i£™ w m <ta. kambariu, kam reik, atsišaukite

vakarais.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. NUO 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Cana) 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip Iki 8 
l’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery).

Cicero, 111. Malonėsite visi atsilan
kyti. Bus renkami darbininkai ant 
pikniko, kuris bus 25 rugpjūčio Cher 
naucko dąrŽe. Sekr. W. Stankus.

S. Zave,
3139 So. Emerald avė., iš fronto

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Da
ro gerą bizni. Gera vieta. Kampinė 
sankrova. Geriausia proga lietu
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti.
3001 S. Wallace st., Chicago, III.

LSJL. 3 kp. susirinkimas įvyks 
šiandiė, rugpj. 3 d., University of 
Svttlcmcnt svet., 4836 Gross avė. 
Pčadžia 8 vai. vakaro. Visi draugai 
kviečiami atvykt. —F. Talušts.

Cicero, Il|< — Liet. Laisvamanių 
2 kp. mėnesinis, susirinkimas įvyks 
rugpj. 4 d. kaip 9:30 vai. ryto. Jan
kaičio svet., 4837 XV. 14 st.

•—J. Matulis,

East Chicago, Ina. — SLA. 89 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug-/ 
pjučio 4 d., nedėlioj, 9 vai. išryto, K. 
Grikio svetninė. Visi nariai malo
nėsite susirinkt paskirtu laiku: turi
me daug svarbių reikalų, kas link 
rengiamojo išvažiavimo. Norinčius 
prisirašyt prie šios kuopos taipgi 
meldžiame ateiti.

-*-M. R. Ketvirtienė, fin. rašt.

Grąnd Rapids, Mieli. —LSS. 51 kp. 
susirinkimas bus kas pirmą pandėlį 
kiekvieno mėnesio. Susirinkimai 
bus laikomi Simano Daukanto sve
tainėje,- kaip 7:30 vai. vakaro.

.—S. Matijošaitis.

•A'1 -' ----------/
Rdteland, III. — LMD. Aido Cho

ras ir CMD. Ratelis rengia bendrą
i’nabS10 ,u:4” val> rylc Aiaru vvnite
1 <|S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 

ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

<lraugišk4 išvažiavimą į XVashing- 
lon Heights miškus, tarp 107 ir 108 
gatvių ir Racinc Avc., rūgpiučio 4 
<1. išvažiavimo laikas 11 vai. ryto. 
Programas prasidės apie 2 vai. po 
pietų. Publika kviečiama atsilanky
ti. Rengimo Komitetas

Liet. Moterų Pr. Sus. III Rajono 
konferencija jvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark Whilc

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į bučernę. Rs 

mi atsukantis tame darbe.
Adolfas Ramanauskas, 

6253 S. State st., Chicago, III

PARSIDUODA greitu laiku arklys, 
pakinkiai, naudas express vežimas ir 
bogė. Atsišaukite šiuo adresu: 

J. Žilinskas,
1408 So. 49th Ct., Cicero, III.

Chivggos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija įvyks nedėlioj, rugpj. 4 d., 
Mildos svet., ant antrų hibų, lygiai 
tl vai. po piet. Draugai, malonėkite 
visi susirinkti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. Po dainų bus įma
ni! choro paveikslai. Nepamirškite!

—Komitetas.

LSJL. 1 kuopa rengia draugišką 
'išvažiavimą Į Willimettc, UI., rug
pjūčio 4 dieną, 10 vai. ryto. Bet jei
gu oras tą dieną dėl maudymosi bu
tų peršaltas, tuomet išvažiavimas į- 
vyks į Jefferson miškus.

Visus kviečia Komitetas.

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks nedė
lioj, rugpj. 4 d., 9:30 vai. ryto, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted st. Lek
ciją “Moteris praeityje” skaitys J. J. 

... . .-r , .Chtp. Visus draugus ir drauges
SLA. 194 kp. Pirmininkas I skąjtlingai atsilankyti.

-----------  J. J. Jonascvičius.

Cicero. III. — SLA. 194 kp. susirin
kimas bus nedalioj, l*Ugp. 4 d.. 1 vai. 
po pietų, Tamuliunienės svet., 1417 
S.. 49 avė. Ir 15 st. Nariai kviečiami 
atsilankyti. Atsiveskite ir naujų narių. r- - - - • ' *

SLA. 129 kp. susirinkimas bus ru- 
A/jučio 4d., 2 vai. po pietų, Stanford 
Park svet. Draugai malonėkite atsi
lankyti, nes bus daug svarbių daly
kų apsvarstymui.

—Rašt. P. M. Akstinas

LSJL. 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, rugpjūčio 
3. 8:00 v. vak. Aušros 
Halsted gt. Visi nariai 
lonėkite atvykti laiku.

svet., 3001 S. 
ir narės ma-

—Valdyba.
Repeticija “Paakendusis Varpas” 

bos rvto, rugpjūčio 4, M. Meldažio 
svetainėje, 2342 W. 23rd PI. Pradžia 
kaip 10 vai. ryto. Visi lošėjai pra
šomi atvykt laiku. —Valdyba.

Roekford, III. — Liet. Soc. Jauni
mo Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoje, rugpjūčio 7 d., 7:30 
vai. vhkare, Vega Hali, 9th st. ir 15 
avė. Draugai, malonėkite atsilankyti 
visi, nes turim laug svarbių reikalų 
aptarti. Ypatingai artinanties žiemai 
turėsime apkalbėti apie lavinimosi, 
kaip gerinus sutvarkius lavinimosi 
darbą. Rašt. B, P. Diliunas.

SLA. .36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekančią nedčlią. rugpj. 
4. Mildos svetainėje. Prašome skait
lingai atsilankyti susirinkiman ir 
kiekvienas atsivesti po naują narį. 
Pradžia lygiai 1 va), po pietų.

SLA. 36 kp. pirmininkas.

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS į Jeffer
son girias NORTH SIDftS PROGRE
SYVIŲ DRAUGIJŲ įvyks nedėlioję, 
rugpjūčio 4 dieną, su programų. Ren
giu Chicagos IJet. Draugija S. P., 
Kriaučių Rliubas S. P., Pirmyn miš
rus choras ir LMPS. 29 kuopa. Kal
bės Naujienų redaktorius P. Grigai
tis, skaitys referatą J. žemaitė; dar 
bus dainos ir deklamacijos.

Kviečia KOMITETAS.

North Sidės progresyvių draugijų 
bendras išvažiavimas į Jefferson gi
rią įvyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvairumų. Rengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. Dr- 
ia, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir LMPS. 29 kp. —Komitetas.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, 
rugpjūčio 3 d., 7:30 vai. vakare, So
cialistų svetainėj, 11100 Michigan 
avė. — įėjimas nuo 11 Irtos gatvės, 
ant trečių lubų. Visi draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti.

Užr. Rašt. K. Kalnietis.

West Pullman, III. — LDL1). 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlvje, rugp. 5 d., W. Pullman Tur- 
ner Hali, 12001 So. Halsted st. Pra
džia 7:30 vai. vakare.—Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turim labai daug reikalų.

Rašt. S. Tilvikas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių, Kazi

miero, Klemenso ir Vincento Rum- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauckas, 
1513 So. 48M., Cicero, III.

West Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doje, rugpj. 7 d., West Pullman Tur- 
ner Hali, 12001 S. Halsted st. Pra
džia 7:30 vai. vak. — Visi draugai 
atsilankykit būtinai, nes bus svars
toma daug svarbių dalykų.

Rašt. S. Tilvikas.

Roekford, III. — LSD. Dr-stės su
sirinkimas bus rugpjūčio 4 d., 1:30 
vai. po pietų. Yra daug extra svar
stymo. Kviečia visus narius ir nares 
pribut. Rašt. J. W. Raškevi^ius.

Vaikų Dieniniu Globos drausija 
rengia gražu išvažiaviiną t. v. bas- 
ket pikniką į Bcverly Hill giraitę ne- 
dAlioj, rugpjūčio 4 dieną. Bus įvai
riu gražių pramogų. Visi kviečiama 
dalyvauti.

P. S. Jeigu diena butų lietinga, vis
kas surengta Fellowship House sve
tainėje, 831 XV'. 33rd PI. —Komitetas.

Pullman, III. — LDLD 38 kuo
pa rengia didelį išvažiavimą į XV. 
Pullmano girias ant 126 st. ir Michi- 
gan avė., palei Calumei upę. Kalbės 
d. Kukutis. Bus ir puiki muzika, 
gros lietuviškų Šokių. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rod, iš namų Jasiuliukė, 5 pėdų au- 
gščio, rauplėto veido, išsivežė sū
nų 19 mėnesių, šviesiais plaukais. 
Girdėjau, kad išvažiavo ant fanuos. 
Kas ją žinote kur randasi, praneški
te. Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Arba ji pati tegul atsišaukia 
bus viskas pataisyta, kad galėtumėt 
gyventi ir kad nereikėtų nuo manęs 
kavoties, arba atsiųskite laišką, gal 
ko trūksta, bus viskas prisiųsta ir 
kad neairdččiau nuo žmonių jokios 
k<ilt>O5» ir k.<«<l mūrio sunaus neužvar- 
gvtuni; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
Chicagos.

Wm. Konrod,
715 W. l(ith St., Chicago, III.

Aš, Vincas Bagdonas, pajieškau 
savo brolių Juozapo Bagdono ir Vi- 
terino Bagdono. Paeina iš Kauno gu
bernijos, Telšių pav., Telšių parap., 
Paežerių kaimo. Meldžiu pranešti 

kas žinot šiuo adresu:
Vincas Bagdonas,

806 W. I^onibard st., Baltimore, Md.

Harvey, III. — LSS 228 kuopos mė 
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
rugpjūčio 4 d., 9:30 vai. ryto, papra
stoj svetainėj. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi atsilankyt: bus svar
bių reikalų apsvarstyti. Nepamirški
te atsivesti naujų 'narių. —Organiz.

Pajieškau Onos ir Antaninos Va- 
laičiukčs, girdėjau gyveno Detroite, 
Mich. Gal kas žinote, ar jų pačių 
prašau atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą pasikalbėti.

P. J.,
3401 S. Halste st., Chicago, III.

LMPS 58 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d., 1 vai. 
popietų, Davis S. parko svet., 45 ir 
Paulina gatv„ ant antrų lubų. — Vi
sos narės malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstvt ;bcto turim išrinkti 
delegates i III Rajono konferencijų.

—Organizatorė.

Pajieškau savo pažįstamų Kauno 
gub., Ukmergės pav., Šimonių mies
telio, kurie gyvenate Chicago, 
Malonėkite atsišauktit.

Povylas Bašinskas, 
1112 N. Summer avė., Serą n ton,

III.

Pa.

Liet. Mot. Progr, Sus. III Rajono 
laikinio komiteto Susirinkimas įvyks 
panęcįėlyj, rugpjūčio 5 d., 10 vai. ry
te, 2919 W. Division str. — Visos 
komiteto narės malonėkite atvykti 
pažymėtu laiku, nes turim svarbių 
reikalų apsvarstyti. — Laikinio ko
miteto sekretorė, J. Vagiliauakienė.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario (lel dvie

ju vaikinų Northsidės apielinkėje. 
Meldžiu atsišaukti kian greičiau.

M. G.
Chicago1711 XV. 46lh si.

VEDUSI pora su 4 metų vaiku įie
ško nusamdymui kambario be ra
kandų. Kas turite tokį kambarį — 
praneškite: J. Baldauskas, 
*3342 Union avė., 2nd fl. Chicago

PAJIFŠKAU burdo su valgiu pas 
laisvus blaivius ir be vaikų žmones, 
netoli šapos Snūth Forma Truck, 
Clearing, III. Prašom pranešti šiuo 
adresu:

Pirmyn Choro išvažiavimas įvyks 
nedėlioję, rugpjūčio 4 d., Jefferson 
giriose. — Jeigu butų lietinga diena, 
tai išvažiavimas bus Liuosybės sve- 
ta^rėję, 1824 Wabąnsia avė. Kvie-’ K. K. K.,
čir visus Komitetas. 3001 S. Halsted si., Chicago, III.

REIKIA DAJttBINUNKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Frce Employment Service)
J iešką n t ieji darbo kreipkitės šiais 

.u Iresnis:
843 S. XVABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
521-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

RAKANDAI
PARDUODU beveik naują pianą 

už pigią kainą iki rugpjūčio 6 die
nai. Galima matyt kas vakaras n- 
part nedėldienių.

Mrs. J. Vasiliauskas,
1800 So. Central Park Avė., Chicago

PARDUODU pigiai rakandus dėl 
Iri jų kambarių ir gramofoną su bo- 
xu. Kam reikia atsišaukite greitai.

Stasys Valaskas, 
1142 So. Troy st., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

ATYDA—BARGENŲ JIESKOTO- 
JAMS

Sekanti 4 namai labai pigiai par
siduoda, nes jų savininkai yra pri
versti parduoti dėl nekuriu priežas
čių

Šitas 3 augštų mūrinis namas, 3 
flatų, i)o 4-ris kambarius. Su toile- 
tas. baltom sinkom, labai geram sto
vy/. Randasi tarne 32 ir 33 gt. prie 
Union avė. Rcndos neša $360 į me
tus. Parsiduoda tik už $3200. vieną 
tūkstantį įmokėti, kitus kaip rendą. 
Savininkas apleidžia miestą, perta 
taip pigiai parduoda.Ant pardavimo — geras pirkinys. 
2 augštų mūrinis namas, 4-rių fla
tų po 4-ris kambarius, ir 5 kamba
rių cottage. 2953 Emerald avė. Hon
dos neša $650. Parsiduos už $5200; 
įmokėti $1000, kitus kaip rendą.

Pigiausias namas ant Halsted st. 
Beveik naujas, 2-jų augštų, mūrinis 
namas, 2 flatų, po šešis kambarius 
su maudynėmis ir visais įtaisymais; 
ir 2 augštų medinis namas, 2 fiatai 
po 4 kambarius, 3333 So. Halsted st. 
Rcndos neša $768 į metus. Parsi
duoda už $7800; dmokėti $1500, ki
lus kaip rendą. Savininkas per se
nas, išvažiuoja pas vaikus gyventi. 
Kreipkitės prie

Mielinei J. Kiras, 
3331 So. Halsted .st. Yards 6894

S. Danelavičia, Iždininkas,
1617 N. Winchester av., Chicago 

J. Jakubauskas, komiteto narys, 
3362 I,owe avė., Chicago, 

J. šmotelis, komiteto narys
10604 Edbrookc avė., Chicago, 

F. XV. Zolpe, komiteto narys, 
159 and Carse avė.

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

2538 Frankfort St. Chicago,

III

III.

III.

m.
III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:J. Petrauskas, pirmininkas,
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 Liuosybės sve
tainėje, 1824 XVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

p.

v.
v.
K.
A.

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoync Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
_ . 1649 Girard St.
Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshficld avc. 
čepukas, iždininkas,

1648 W. Division st.
Montvidas, Daktaras,

3332 XV. North Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antra 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Potek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukce avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, XVIS., VALDYBA 1918 m.

PARDUODU motorcyklį “Dayton” 
už $85.

Antanas Atrosk, 
1842 \V. 46th st., Chicago

REIKALINGA kriaučių prie kos- 
lumicriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai.

S. Alekno, 
911 XV. 33rd st., Tel. Drover 6836

PARSIDUODA 2 motorcykliai, In
diana 13 ir Excclsior, vienu cilinde- 
riu — pigiai.

J. M.,
2917 S. Lowe avc., Chicago

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kite Stewart 3781.

MOKYKLOS

Reikia MOTERŲ ir MERGINŲ— 
prie lengvo dirbtuvės darbo. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
Ralhborne, Hair and Ridgway Co., 
2279 S. Union Avė. Chicago.

REIKIA moters prižiūrėti offiso 
rakandus.

THE HENRY SHEPARD CO., 
632 Shcrman st., Chicago

REIKALAUJAME finišerių prie 
moteriškų kautų, mokančių tą dar
bi Gera mokestis. Kas mokate vy
rišką darbą, galite ateiti, mes išmo
kinsime ir moterišką darbą į porą 
dienų ir uždirbsite gerus pinigus. 
Taipgi rcikąlinga guzikų {siuvėjų.

A. Batchunas,
1575 Ogden avė., netoli Madison st. 
2-ras augštas, Chicago, III.

REIKALINGA stiprių vyrų nrie 
svaraus šapos darbo. Gera okes- 
lis.
900 W. 18th st. Chicago

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

Conaumers Co., 
3.’»th si. and Normai avė., Chicago

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų užimti pirmų vietą. Ge
ram vyrui — gera mokestis. Atsi
šaukite laišku į Naujenų ofisą, pa
žymėdami No. 32.

REIKALINGAS darbininkas prie 
taisymo čeverykų. Darbas ant vi
sados. Gera užmokestis. Darbas 8 
' ai. į dieną. Atsišaukite greitai.

W. Sabaliauskas, 
2337 So. Leavitt st., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris — atsa
kančiai mokantis savo darbą. Atsi
šaukite greitai.

Joseph VVaidžiunas, 
1967 Cunalport avė., Chicago 

Tel. Ganai 3054.

REIKALINGA leiberiai į imuilo 
dirbtuvę; 9‘/j vai. į dieną, $21.00 į 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32nd Place.

REIKALINGA lietuviška šeimyna 
su mažai vaikų arba be vaikų, susi
dėjus iš pusės gyventi, arba jei no
rint, galite užimti vieną kambarį. 
Aut antrų Iu±>v. 5 ij naujas
flatas, Vania namie. J. Stukas,
3342 S. Union avė., Chicago, UI.

REIKALINGA 100 leiberių, gyve
nančių pietų pusėj, prie pastovaus 
darbo. Gera mokestis. Atsišaukite 
gatavai į darbą vrie 39-tos ir XVood 
sts., 7:30 vai. ryto panedėlytj, klaus
kite Mr. Miskella.

PARDAVIMUI
NEPAPRASTA proga lietuviui — 

kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago.

EKTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elektriki- 
nėmis vogomis. Didelis cash regis- 
toris. Gali dirbti keturi darbinin
kai. Taipgi naujas aisboxis ir visi 
įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas per daug metų. Seniausia vieta 
lietuvių apgyventa. Pardavimo prie
žastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

Mr. S. S.,
1824 XVabansia Avė., Chicago.

PARSIDUODA du pečiai: virimui 
minkštomis anglimis ir žieminis — 
kietomis anglimis. Abudu geram sto
vyje. Parsiduoda už pigią kainą — 
$25 abudu. 2932 W. 38 PI. Chicago

PARDUODU grosernę ir pieninę. 
Galima pirkti sykiu su namu. Išva
žiuoju į farmą.
817 VV. B4th Place, Chicago

NAMAI-žEMf

PARDUODU arba išmainau mūri
nį namą ant dviejų pagyvenimų, po 
šešis ruimus. Penki metai kaip sta- 
ytas, pagal naują madą, lietuvių ap

gyventoje aoielinkėje. Mainau ant 
lotų arba ant klynštorio arba ant ki
tokio biznio. Meldžiu atsišaukti laiš
ku arba ypatiškui 6:00 P. M. iki 8:00 
P. M.

L. Vczis
1609 N. Wood st., Chicago, III.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-Iė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius moki n ties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

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

664 XV. 18 St. 
Klcm. Liaudanskas, nut. raštininkas 

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

1906 S. Union Avė.
Bcn. Liubinas dabartinis iždininkas, 

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

3041 XV. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas,
653 Garden str 

Fcllx Bartkus, prot. raštininkas, 
„ , . H. R. 3. Box 33
Kaz. Orlausku, fin. raštininkas,

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Str. 
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

,, 165 Pleasant St
Pranas Kimontas, iždo globėja, 
t «/ • 730 EngeiJonas Kasiulis, maršalka,

, 653 Garden
Mikolas NakruŠas, maršalkas,

420 Orange 
Ant. Bubele, teisėjas

313 Quince 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys,

152 Main 
Petras Miliauskas, vėlavnešys;

, R. 1, Box 56.
Petras Rimkevičia, durininkas,

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

614 Market Str.

str

SI r.

Str.

str.

Str

PARDAVIMUI Teatras, namas, lo
tas ir įtaisymas. Keturios geriausios 
progos. Gerai apsimokantis teatras, 
už mažą kainą. Savininkas išvažiuo
ja iš šio miestuko. Tikra aukso kasy
kla. R. B.,
1315 So. 481h Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
symas. Rcndos $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
$12.000.00. J. MčDonnell and Co., 
2630 XV. 38ht St, Chicago.

PARSIDUODA tik ųž $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, gesq švjesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros ^t» išmokėta. Rcndos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
9361 Burnside avc., Chicago

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir p&simatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKE BARBEI SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 VVabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,
, 1965 Evergrcen
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshficld
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
VVabansia avė.

avė.

avė.

avė.

avė.

•s
VALENTINE DRES8MAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma 

dison, 1850 N. Wells St
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenu Kirpimas, Dk 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ui 
S10. Phone Seejey 1649

SAKA PATEK, Pirminlaki

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 XVabansia

S. Galiackas, irm. pageli).
3525 S. Union 

L. Anlonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble Si.

Juozas Kczius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted ! 

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

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

?etras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

J. Jankevičia, maršalka,
726 XV. 181b st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke- 
ių mėnesių Draugystė numažino į- 

stojimo mokėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

st.

St.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIUBINAS, pinnsėdis, 
2129 W. 21st St 

KL. BUOZIUS, pirmčdžio pageli)., 
634 W. 18tb SI. 

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted 

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užvaizdą, 
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, UI. 
Phonc Willow Springs 10. 

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

80 akrų fariųą*,, nepertoli nuo St. 
Louis, Missouri, stačiai į pietus; len
gvas žiemos orus, vėsios vasaros, 
puikus miškai, materioliški rąstai li
gi juodžemio, auga viskas. Parsi
duoda pigiai ir ant lengvų išinokes- 
čių, arba gal sutiktumėm ir išsimai
nyti ant namo bile kokiame mies
te arba mažesniuose miesčiukuose.

Taipgi puikus lotas naujoje Crane 
Co. fabrikų apielinkėje turi būti par
duotas nors ir už pigiausią pasiūly
mą, nes savininkas apleidžia mies
tą.

'J uo pačiu sykiu meldžiu patėmy- 
ti, kad aš persikėliau į naują vietą, 
|M> žemiau minėtu numeriu:

KAZIMIERAS Z. URNIKIS, 
4542 S. XVood st., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
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

LIETUVIŲ MOTERŲ APS VIETOS 
. DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
3429 vVallace str.

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

P. Balcckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant i centrą mokestis, ino- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

L.

F1ASTER 5T5TET1

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

10707 XVabash avė. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 XVabash Avc.
F. Grigula, prot. raštininkas, 

10443 Wentworth avė.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

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

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

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
dekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
'. Shcdwillo svetainėje, 341 Kensin- 
<ton avc., Kensington, III. — Norin- 
iems įstoti į Dr-stę už numažintą 
nokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba- 
andžio, o paskui įstojimas bus pa
jai konstituciją. —Juozapas Urbutis

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 XVest 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

XV. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 XVest 19th St.

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

LIETUVOS SUNŲ DkAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Naujas 5 kambarių medinis namas 
niigštii apatnamiu. Didelis frontinis 
porėtus. Elektros šviesa. 4 lotai 
(rėžiai) 100x125. Kaip tik vieta au; 
ginimui vištų arba truck fanu. Arti 
karų linijos ir Grand Trunk Rail- 
road Station. Mokyklos, bažnyčios 
ir parankios sankrovos. 113-ta gat
vė ir Sawyer avė. Tiktai $2500.00. 
Mažas {mokėjimas grynais pinigais. 
Likusi taip kaip renda.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31-ma ir VVallace sts. Vienintėliai 
agentai.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRUKU «r MOTERItKŲ APRtDALŲ

Musu sistema ir ypatitkaa mokinimą, psr 
daryt, jus tinovu j trumpa laiką.

Mes turime didžiausius Ir geriausius klrpl 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mss su
teiksime praktiška patyrimą kuomst Jq mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky. 
rluose.

Jus esate uikviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokykla bile laiku — diena ir va
karais ir gauti apeciališkai pigia kaina.

Patrenos daromos pagal Jūsų mlera — blk 
sUiiea arba dydtio, U bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnieka, PerdštinU,

N. La Šalie gatvi. Kambarys 41S-417. 
nrie* City Hali.

Atsišaukit ant 4-lo augšto.
118

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINOTON. ILL.
Shatkus, pirmininkas,

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

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

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

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

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. ShedviRo svetainėj, 341 Ken
sington avc.

d.

Juozas Bukauskas,^jnrmĮninkąs, 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukcvičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

ANT PARDAVIMO ARRA IŠMAI
NYMO. — Išmainysiu ant geros far- 
mos, Michigano .Illinois arba Wis- 
consino valstijose, arba parduosiu 
už “cash”, du dideliu mediniu na
mu ir vieną muripį namą ir kampi
nį lotą, ant 14tos gatv. ir 49th Avc. 
(Grant XVorks), Cicero, UI. Vienas 
namas 4 pavyvenimai ir Storas, ant
ras namas 4 pavygenimai ir mūrinis 
namas 2-jų pagyvenimais. Gera 
proga {gyti geras prapertes geroj ir 
lietuvių apgyventoj apiegardoj. At
sišaukite pas A. J. Lemont (Real 
Ėst ate), 4847 XVest 14th St., Cicero, 
Illinois.

DRAUG ’OS IR ORGA
NIZACIJOS.

m.

2520 XV. 38th St, 7 kambarių, mau
dynė, guzas, 2 lotai — 59x125, gat
vė visa išmokėta, $3200. Lengvi iš
mokėjimai. Didelis bizniavas kam
pas. McDONNALD,
2630 XV. 38th St. Chicago, III.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage 
(medinis), gatvė ir šalygatvis ištai
syti ir išmokėta. Nėra jokių mokes
čių. Parsiduoda už keturiolika šim
tų, po num. 2932 XV. 38th PI. Chicago

2908 W. 38 Place arti Crane Co. 
3 fiatai ant konkreto, su toiletu, 
maudyne, gasu ir skalbyklos varto
mis. Gatvė ištaisyta ir išmokėta, 
rcndos $37 į mėnesį. Turi turėti 
$1500 arba neatsišaukite. Šis yra 
bargenas ir ilgai nebus. Kaina 
$3200.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, /
1840 S. Halsted St., Chięago,

K. JURGELIONIS, Vice-Pnez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, 111.

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

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

K-to Nariai1:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted SU Chicago, 111
J. ŠMOTELIS,

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

2919 W. Division St.. Chicago, IR.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas. 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..

• 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. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jennc 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.

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

2902 W. 30th St., Chicago, III. 
P. Jakavičia, sekretorius

927 XV. 33 pi., Chicago, III.
P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 

2156 Alece PI.
J. Kalninė, rajtininkns,

1965 Evergreen avė. 
P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent,

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas, 
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 XV. 19tb St.

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

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

o-viti Mu/mu a.vikT>v..w » Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 

1713 S. Canal St. Chicago.

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

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

Ofisas: 1579 Milvvaukec avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J, Katilius, iždininkas, 
1685 Milvvaukce avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukee avė., 7:30 vai. vak. 

k3-čią subatą kiekvieno• mėnesio J.

it., 7:30 vai. vak.




