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True translation filcd with the post- mastei’ at Chicapo, August 10, 1918, as reųuired by thc act of Oct. G, 1917.

Talkininkai suėmė 20,000 vokiečių
True translation filed with the post- master at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Bolševikai skelbia karę 
talkininkams

master at Chicago, Augusi 10, 1918 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI 
SUSIRŪPINĘ.

frne translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 10, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917
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Neužganėdinti bolševikų 
neveiklumu.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj
■cm z

Anglija nenori Rusijos žemių
AMSTėRDAM, r. 9. Vokie

čių laikraščiai pikiai atsiliepia 
apie išsodinimą talkininkų spė
kų Murmansko pakraštyj. Co-

Daug lietuvių žuvusių sąraše

\VASIIINGfdN, r. 9. -- Var
dai 303 ofirierių ir kareivių, 
rapuolusių karės lauke paduo-

kandinti juos ir likti internuo
tais neutralėj šalyj.

Sakoma, kad daugiau kaip 
50 submarinų prapuolė.

23 iš vadovų sukilimo, sako
ma, tapo areštuoti ir nuteisti 
myriop. Daug kitų esą areštuo
ta Kii'l ir kitur.

Korespondentas, kuris pri
siuntė šias žinias prisipažįsta, 
kad pasakojimai prieštarauja ir 
sunku patikrinti faktus.

Pasakojama, kad žmonėmis

Naujas didelis smii 
gis vokiečiams

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 10, 1918. 
as rvquired by the act of Oct. (>, 1917.
RUSIJA KARIAUJA SU TAL

KININKAIS.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLAI NENORI RUSIJOS
ŽEMIŲ.

Rusijos didžiausias Arktika čir užveria 468 vardus, paskelb-

Sako Leninas. Karė dar nėra 
paskelbta, sako čičerin.

True translation filcd with the post 
master at Chicago, August 11), 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

WASHINGT()N. r. 9. -- Ame-

toj, kad bolševikų prebnieras 
Leninas nesenai užreiškė sovie
to susirinkime Maskvoje, kad 
karės stovis gyvuoja tarp Rusi
jos ir talkininkų šalių.

misaras čičerin pasakė, kad 
premiero pranešimas neturi bū
ti skaitomas paskelbimu karės, 
bet greičiau užreiškitnu, joge i 
gyvuoja apsigynimo stovis iš 
Rusijos pusės, panašiai tam, ko-

heliu šiandie, yra pirma oficia- 
lė žinia, patvirtinanti praneši
mus, kad bolševikai formaliai 
charakterizuoja kaipo karės li
ktą talkininkų spėkų Mūkimą 
Murtnansko pakraštyj. Lenino

aiškinimo situacijos ir 
nio susiartinimo tarp 
kų ir naujos Rusijos 
šiaurėje.

artimes- 
talkinin- 
valdžios

Čiėcrino
paaiškinimas buvo padarytas 
viešai, reikalaujant talkininkų 
konsulams. Poole taipgi pra
neša, kad nežiūrint valdžios už- 
ginčijimų, bolševikai darė klin
tis išvažiavime anglų ir francu-

Iš Archangelsko šiandie va Iš

niž, kad bolševikai, užgirdę a- 
pie išsodinimą talkininkų karei-

Akinimo.
Talkininkų aviatoriai nuine

ševikai evakavo miestą piru 
negu įėjo talkininkų kareiviai.

stijų konsulai tapo areštuoti 
rugp. 3 d. Kaukazo kavalerijos 
pulku “jų apgynimui”, bet kaip 
jau buvo pirmiau pranešta, ta
po paliuosuoti pasirodžius tal
kininkų kareiviams.

Žinia sako, kad gyventojų

buvo taip nuoširdus,

Vien nori rusams pagelbėti at- 
steigti, sako anglų deklaracija.

LONDONAS, r. 9. — Angli- 
|os atstovai Vladivostoke, Mur-

Rusijos žmonėms”. .Ii sako:
"Jūsų talkininkai neužmiršo 

jūsų. Mes atsimename patar
navimą jūsų didvyriškų armi
jų, suteiktą mums pirmesniuo-

’šdalinimo ir sunaikinimo iš 
Vokietijos rankų, kuri bando 
pavergti jūsų žmones ir vartoti 
iusų šalies didelius turtus savo

Mes norime iškilmingai užti-

ums jusu kovoj prieš Vokieti

ja jus išdalina ir vidurinius ne-

“Rusijos likimas yra ranko- 
e Rusijos žmonių, ’l'ik jiems 
r Lik jiems vieniems nuspręsti! 

formą savo valdžios ii’ rasti i.^ 
išimą savo socialių problemų.
“Rusijos žmonės, jūsų pats 

gyvenimas kaipo neprigulmin- 
gos šalies yra pavojuje.

“Laisvėm, kurias jus laimėjo
me revoliucijoj, gręsia išnaikini
mas Vokietijos geležine ranka.

“Spieskitės apie laisvės ir ne-

sis dar esantįs jūsų talkinin
kais. iškeliame jūsų tarpe, ir į-

ti pastovios taikos ar tikros lai-

rine translation filed with the post- 
masler at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
BOLŠEVIKAI DAR NĖRA PA

SKELBĘ KARĖS.

Bet kariauja prieš anglus.

LONDONAS, r. 9. — “Tas 
netiesa, kad mes tikrai paskel
bėme karę Anglijai, bet musų

įsiveržėlius ir paskelbimo karės

kiečių rankas beveik be pasi
priešinimo. Maskvos valdžia 
nieko neveikia, apart koliojimo 
šiaurinės Rusijos distriktų So-

faktų. Ar bolševikų vadovai 
Maskvoje pavirto vien oficic- 
riais be kareivių ir vadovais be

strategiškos svarbos, kaipo vie-

kurią jie paėmė pirmiau Mur
mansko pakraštyj, neturi boti 
nedavertinama.

ųų atsispyrimui prieš taikiniu 
kų užpuolimą šiaurėje”.

fruc translation filcd with the post 
mastei* at Chicago, Augusi 10, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Francis plaukia į Archangelską

KANDALAKšA, Rusijos Lap- 
landija, rugp. 9. Laivu, ku
riuo jie nesenai atvyko į čia, 
šiandie Amerikos ambasadorius

ską. Kada jie atvyko j čia, ant

dabar su

zuoja naujajai šiaurinės terito
rijos valdžiai, yra iškelta senoji

vykimui į Archangelsku ambasa 
doriai nutars apie ateities pie
nus. Ambasadorius Francis ti-

sailgu. Ambasados neturi žinių

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VĖL PRAŠO PAGELBOS
FINAMS.

\VASHINGTON, r. 8. - Vie
nokios notos iš Norvegijos 
Švedijos ii1 Danijos, prašančios

Kartu su jūreivių korpuso

520.
šiuose sąrašuose paduoda

ma sekamos lietuviškos pavai-

Paul Audrus, Eunice, La., su

itomai! S. Safranski, 15g5 N.

Charles Safronski, Philadel- 
phia, prapuolė karės lauke.

Charles Valictky, Simpson, 
\i., prapuolė’karės lauke.

Stanley Zanovitz, Nanticokc, 
Pa., užmuštas karės lauke.

Peter D. Tamulevich, 9 As- 
’or st., Worcester, Mass., užmu
štas karės lauke.

Charles Yasulevich, Lyon, 
Pa., užmuštas karės lauke.

Josi'plT-MavkirTrtVich, Shenan- 
doah. Pa., prapuolė karės lau

Andrc\v Skibinski, Zeigler 
III., užmuštas karės lauke.

Royden Shaulis, Somerset 
Pa., prapuolė karės lauke.

Ah'vander Karas, Sbenando- 
ah. Pa., prapuolė karės lauke.

John Visosky, 612 Fordenand 
si., Scranton, Pa., užmuštas ka
res lauke.

N. .L, užmuštas kares lauke.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917
Stojimas armijon ir laivynan 

sustabdytas.

WASHINGTON, r. 8. — Lino- 
noris stojimas armijon ar lai

vynan tapo suspenduotas šian 
Iii', kad nedaleidus pairimo in
dustrijos berišant bilių, siūlan
tį praplėtimą drafto amžiaus 
nuo 18 iki 15 metu L

turiu Baker ir Daniels.

sekamo pranešimo civilius žmo
nes nuo priėmimo j oficierių la
vinimo stovyklas.

True trnnslntion filed with Ihe post, 
master at Chicago, August 10, 1918, 
as rėųuired by the uct of Oct. 6, 1917
SUBMARINŲ ĮGULOS SUKILU 

SIOS

ciniai jurininkai, kurie per ne- 
kurį laiką vede propagandą tik
slu sustabdyti submarinų karę 
delei padidėjusio pavojaus.

Paimta 11 miestelių
Ho

Itzendorff kaipo viršininko 
vyno štabo sakoma, esanti 
rišta su skandalu. Priduriama, 
kad kaizeris Wilhelm alsižadė-

su-

mo laivynai! VVilhehnshavene 
delei ten esančio neramumo.

Truo translation filed svilh Ihe post, 
master at Chicago, Augusi 10, 1918, 

reguired by the act of Och 6, 1917
NUŠOVĖ ZEITELINA

a s

AMSTĖRDAM, rugp. 9.
Kapitonas Strasser, vienas 

Vokietijos pasekmihgiausių

žuvo, kada dirižabelis lapo nu
šautas virš šiaurės juros.

True translation filed with the posl- 
niaster ai Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.
Otani komanduos talkininkais

WASIIINGT()N, r. 9. Gen
Kikuzo Otani, vienas iš žvmiati-

jos dalies ir jis bus vyriausiu

True translation tiled with the posL 
master ai Chicago, Augusi 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
HOLANDIJA PASIŪLYSIANTI 

TAIKĄ.

Anglijos darbininkai negavo 
pasportų.

LONDONAS, r. 9. .1 Holandl 
jos politiškuose rateliuose eina

T rue translation filed with thc post- 
mastec at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
TALKININKAI SUĖMĖ 20,000 

BELAISVIŲ

Paėmė 11 miestelių ir 300 
nuolių. Paėjo 13 myliu

LONDONAS, rugp. 9.

ka

ian

vakariop ir pasiekė pakraščius 
geležinkelių miesto Chaulnes.

| pietus francuzai paėjo I

peš.

n uolių suimta anglų siaurame 
trikampyj tarp Roys ir PeronnC

('bailinęs sujungimas, kuris 
yra svarbiausias transportacijai 
žvilsniu, dabar yra tikslu, į ku

Jis jau yra po nuolatine urb

ti’ vokiečiams nesmagus plačioj

Labai smarkus mušis buvo a- 
pie Chipilly, ant šiaurinio kran
to Sommc upės, kur vokiečiai

mylias priekyn 9 kylių fronte bandė sulaikyti anglų besiver- 
irvra užGnivliu nuo Kove, svar' st™g<lamies užduoti dide- 

lį smūgį besi verža n tiems karei
viams.kalyj priešo Montdidier armijos.

Daugiau kaip 20,000 belais
vių ii’ daugiau kaip 300 kanuo-

(anglų ir franeuzų) iki piet šian

Šimo, gauto šiąnakt nuo field- 
maršalo Haig, mušis dar tebesi-

Šioj apygardoj francuzai ir

besipriešinimą ir paėmė Pierre-

tore miestelius.

ris yra franeuzų rankose. Pada-

Abelna linija Pierrepont, Arvil- 
lers, Rosuses, Rainecourt, Mor- 
court, Contoire ir Hangest-en-

nim Flandrijos armija tebetę
sia savo pasitraukimų, kad iš
vengus likimo Marne ir Senime 
spėkų. Palei visą Lys ujies fron
tą anglai pasistūmė priekyn, pa
eidami vidutiniškai 2,000 inąs--

Nuo Lawe anglai paėjo prie
kyn iki Bourne upės ir Locon,

Petit ir Le Sart yra anglų ran
kose. Haig kareiviai taipgi įgy- 
jo lokali paėjimą 1,000 mąstų 
fronte j šiaurę nuo Kemmel.

Bile valandą anglų besiverži-

lenkime, kad privertus priešą, 
šio trečio didelio saliento, kurį 
jis dabar bando evakuoti mini
mom kaštais.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
FISMETTE.peratiškoj kontr-alakoj, bet 

francuzai paėmė Beauforl ir 
Kanadicciau užėmė Marvillers.

Paėjimas jau padarė svarbią

riam pavesta sudarymsa nau
jos valdžios, manąs duoti sug- 
gestiją naujam kabinetui pasiu- 
lyli tarpininkavimą abiejom 
kariaujančio!!! pusėm, šiame 
sąryšyj priskyrimas kabinetan 
Holandijos ambasadoriaus Vati
kane skaitotmas reikšmingu.

Arthur Henderson, Charles 
W. Bovverman, sekretoriui a- 
matinių unijų kongreso ir ki
liems nariams atstovų buto at-

Vok iečių spėkos Montdidiere yra 
labai nepatogiame saliente su 
tik vienu geležinkeliu juos ap-

Suėmė 100 belaisvių.

SU AMERIKOS ARMIJA 
AN T VESLE, r. r. — Amerikos 
kareiviai paėmė Fismette micS’ 
telį ant šiaurinio kranto Veslc 
upės, netoli nuo Fismes, šiaur
vakarių pusėj. Su miesteliu jie 
paėmė 1(X) belaisvių.nim. Kas minutę laukiama jondijoj, tapo įteiktos šiandie val

stybės departamentui.
Duodama prižadai, kad jokiam 

maistui, pasiųstam iš Amerikos, 
nebus leista patekti j vokiečių 
rankas, ar kokiu nors būdu pa
gelbėti Vokietijai. Nebuvimas 
atsakomingos valdžios duoti to
kią gvarantliją ikišiol sutrukdė 
visus pienus pagelbos.

Delei atsišaukimo įvyko kon-1 mshavene protestui prieš tęsimą 
ambasado- ferencija tarp Corville Rarclay, submarinų karės.

j kanclerio Anglijos ambasados, . Pranešama, kad propagandis- 
i.. i,..:............................. i....... I < • i i- • • • . . . ..

50 submarinų prapuolę cariją konferencijai ten su ilo- 
landijos socialistų vadovu Pic-

Šiauriniame gali* linijos ang
lai paėmė Morlancourt anksti 
dieną ir ištiesė savo liniją nuo jaus laukuose 
tos vietos iki Rosieres, 3*/> my
lios į vakarus nuo Chaulnes.

Pranešama, kad anglų prie-

WI('HITA, Kam, r. 9. — Per
eitą naktį Buxler pavietot alie- 

siautusioj viesu
lo! sugriauta 300 aliejaus pom-

LONDONAS, rugp. 9. — Pa
sak Amsterdamo žinios į Ex- 
press, vaigšto gandai apie suki
limą vokiečių jurininkų Wilhel

lūs nuo socialistų priešo šalyse. 1,000,000 dolerių.
■■ Ibi. III ■■■! iii |

sakymas Daily Express kores
pondentu Amsterdame yra pri-j 
skaitomas Rusijos

Į riui Berline Joffe.
paskelbto- Priduriama, kad vokiečių lai- kuris Veikia kaipo ambasado- tai sukurstė jurininkus apleisti 
po jų pa- kraščiai sveikina šį “didelį žiu- rius ir veikiančio sekretoriaus submarinas plaukiant, užpulti 

į” ir pranašauja, kad Angli- Polk. Galbūt neužilgo bus duo- savo oficierius ir atiduoti savo 
tas atsakymas. laivus, ar jieškoti progos pas-

kad revo- 
nesmagu-

Kaukazo kareivių 
ji nauja “revoliucija 
bėgimui iš miesto, nėra skaito- gsnį 
ma rimtai. ja “

True lransh»lion filcd with Ihe post- 
tnaster at Chicago, Augusi 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Ocl. G, 1917

WASHINGT()N, r. 9. — Karės 
pramonės taryba patarė pasa-

j vakarus nuo Chaulnes. Tie 
du miestai vis dar tebėra ginami

tams pradėti 100 nuoš karės da
rbų savo dirbtuvės!' prieš sau
sio 1 d. 1919 m.

Anglų aviatoriai sunaikino 
Sommc tiltus ties Pieronne ir 
Brie, tuo labai apsunkindami vo 
kiečių pozicijas j rytus nuo u-

SHREVEPORT, La. — Bas- 
trope govėda nulinčiavo jauną 
negrą Ilall,užpuolusį ant vietos 
advokato pačios.

O R A S
Nepastovus ir šilčiau šiandie; 

lietus naktį ar nedėlioj.

... .. . ...... .. .
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NAUJIENOS, <lhicajn, III.
• f—•

Subata, Rugpjūčio 10, 1918.
True trunslation filed \vilh thc post- 
nmstei at Chicago, Augusi 10, 10t8, 
as recjuired by the art oi' Oct. (>, 1917,

ISLANDIJA RENGIAMA NE
PRIKLAUSOMA VALSTYBE.

Padarė sutartį su Danija; 
suotinas balsavimas pa

skirtas rugsėjo mėn.

. ........................................................ . — Į . ............................ ....... . ................................................................................................................................. ................................................

MUriY W IŠKILMINGAS
9 ■ H ■ ■ HLh 9 B Parengtas DR-STĖS ŠV. ANTANO Iš PAUVOS

I ■! 11| .9 a|B > Ned., Rugpjučio-Aug. II, 1916. I
LJr M MJr M jB Hi Ji M K, -M GE<) M uhernaucko darže, lyons, ill.

Pradžia 9-tų valandų ryto. Inžanga 25c porai I
Kviečia visus KOMITETAS

IKNIKAS
įžymios norvegų raštininkes ir

pažvalga; norvegai ir islandai 
yra artimi giminės).

s tomis, nežiūrint smarkios prie j bus suprasti 
spaudos, ir istorija, dabartinis j gios pilietybe

ips varsčius ly-

LONDONAS, rugp. 8. — Da
nija ir Islandija padarė sutarti, 
kuri bus galutinai užtvirtinta 
visuotinu balsavimu rugsėjo

ine, kad Danija ir Islandija su
darys federacija kaipo laisvos 
nepriklausomos valstybės, su
vienytos no vienu karaliumi.

uorvegai, džiaugiasi, kad

ja, ant galo mis prip 
priklausoma valstybe

sena norvegų
kolionija, visiškai apgyventa 
norvegų. Per ilgus šimtmečius 
ji buvo laisva respublikti ir jos 
sagose (pasakose) atsispindi 
norvegų kultūra augščiausiam<- 
jos išsivystyme nuo senovės lai
kų. Ji buvo norvegų 
nio atgimimo šaltiniu 
Bjornsene. Norvegija 
dija ilgus šimtmečius

Ibsene ir 
ir Islan- 
buvo po 

;.........
jų sutarties teises iki norvegai 
revoliucijomis 1811 ir 1905 m.

taulų lygom kurių šita kare į

-J ir vokiečiams jų kas savose* ša
lį lyse. Vokietija turi 70,(MM),000 

Į gyventojų, Danija 3,000,(MM), o 
-Islandija 150.000. Vokiečių pi-

Tai buvo 1877 metais
Vs. Garšino pasakojimas

gija. Danija ir Švedija. , tii iyoe i/ani.|oju i< voimv-
Islandija gavo įstatimdavybi-i cių \ iešpatavimų ir paskandi- 

nį parlamentų 181 I m., o toliausinimą danų tautybes, o danų tei- 
darbavosi, kad savo islatimda-j sės \okietijoje nedarytų jokio

čiu Islandijos geografiniam pa-
pats palyginamas stiprumas 
tarp danų ir islandų, kaip tarp

komercines sidiiodmni jų reikalavimams is- 
irdu su lal-J landai atidarė įėjimą danams,

kininkais ir Amerika, lai bu
vo tolesniu paskatinimu prie iš

tautinės vėliavos, bet Da
nija

j tatai atsakė jai. Tuomet Islau- 
I dija pareikalavo pilnos nepri
klausomybės, bent grynai as
meninio susivienijimo senosios 

r sutarties teisėmis. Tatai pri\re
lė danus permainyti savo nlsi- 
nešimų. Birželio mėnesyj '

įžymųs vadovui
I)anijoje, nu\ v-

(Tąsa),

Musų brigados generolas bu
vo šaunus vyras. Tokios gerk
lės, kaip jo, man niekados nc-

savoje vietoj? stabo kapitone 
Venceli, prašau čionai!

Vencelis priėjo. Visa srovė ,

Pirk Farma
A

Sekančios farmos turi būti parduotos beveik 
už pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pi
giai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti 
pasižiūrėti.

80 AKRU farma, 10 akrų išdirbtos žemės, su 
užsėtais javais, gera stuba ir barnė dėl gyvulių, 
randasi 4 myliose nuo miesto, ant gero kelio ir ar
ti mokslainės, kaina tik $1500.

Europos

.\esenai 
kompanija

didžiausi vanden- 
puoliai.

I hmijoje susitvėrė 
nupirkimui vanden

ir kurie pa

nija žadu pradėti dirbti nitra
tus iš oro Danijos žemdirbystei 
ir padaryti Dantija nepriklauso
ma nuo kitų šalių pašaro daly
kuose.

teisės su islan-

Su viltimi ir džiaugsmu 
iia sekė savo dukler>-

Turi pilną teisę.

Per tuksiantį melų ji išlaikė 
savo kalbų ir tautybę nepali

Severos Gyduoles užlaido
I

Nesveikos Moterys
•neprivalo dėti niekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne
sveikumų. kuriais jos taip da?ziai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, 
šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą mote ms ir merginoms, imk

padaryta sutartis, pagal kurią 
Islandijos nepriklausomybė no
minaliai yra pripažinta. Kaip

buvo laimėta, galima matyti 
,.x ari liausiu patvarkymų.

Danija veda Islandijos užsie
nio reikalus ir Danijos minis- 
Icriai bei konsulini atstovauj i

padėjėjų, žinovų 
lykų. Patarėjas 
sienio reikaluose i

i Danijos užsienio

Islandijos už- 
yra skiriamas 
raštinės, be 

prieš Islandijos
žmones. 1 )amja galt daryli su 

i tartis nepriklausomai nuo k*

gevera’s
i vienmlėlė tarptautinė 
® i yra lame, kad 1 )anija

Iryli sutarčių, rišančių Islandiją

verčiama Danijos. Islandijos
a|xsau.'’a

Iroliuoti sąlygas savo pačių 
naudom kadangi Islandijoje ne-

Islandijos jurose su vieliniais, o 
islandai turi tas pačias teises 
Danijos jurose. Į Danijos van
denis jokis islandas neis žvejo-

dam vienų didžiausių gamtinių 
šalies Imlų. Islandija stoja už 
iKislotvų neutralumų, bet neturi 

Danija nėrai arinės 
rišama

Kaip Islandija 
pasiduoti šitoms 
įima spręsti iš vokiečiams pa
taikaujančio danų .straipsnio 

(Skandinavų laikraščiuose. Jai 
>mvo sakoma, kad jeigu geis 
lepriklausomybės, lai jų paims

buvo įtikintal

noj, nė arkiriejų choruose. Gar
sai jo basinio balso skambėjo o- 
re, kaip trubos garsas. Jo stam
bus, nutukęs stuomuo su rau-

vėjo kedenamais 
su juodais, dide-

dona, stora 
milžiniškais, 
bakabardais, 
liais antakiais viršum mažiukų,
blizgančių, ly žarijos akių, buvo 
ypač atgarsis, kuomet jis, sėdė
damas ant arklio, komąndavo 
brigadų. Sykį Cbodino lauke,

ir narsus esąs, jog vienas vėp
sančios čia-jau minios, senas 
miestietis, apimats didžiausio 
pasigėrėjimo ir nuostabos, sušu- 
I i.o:

lai smarkuolius! Mums to
kių ir reikia!

“sniark uolio”

Jis svajojo apie didelius ka
rininko darbus. Keletas tomų 
karių istorijos lydėjo jį visame 
karažygyje. Mylimiausias jo 
pasišnekėjimas su oficieriais bu 

kritika Napoleono kampani- 
Apie visa tai aš, žinoma, 

n o j a u tiktai iš k i
ių-

t ų p a s a koji m ų, kadangi 
patsai matydavau genrolų labai

vo ir pralenkdavo mus pereities 
pusiaukelyje, sėdėdamas savo 
dailiame vežime, pakinkytame

atsakyti, balsų pakėlęs, bet ge-* 
nerolas užtrenkė jį; buvo gali
ma lik susiprotėti, kad Vacelis

— Da man kalbės!? Priešta
raus!, — grove generolas. - 1 
Molčat! Nuimkite nuo jo kar

reštų! Paveizdas žmonėms... 
Balos nusigando! Vaikai, paskui 
mane! Kaip kad Suvorovas da

Generolas greitai pasuko pro 
batalijonų ir nerangia eisena 
žmogaus ilgai vežime važiavu-

— Paskui mane, vaikučiai! 
Suvorovo bildu! — atkartojo jis, 
ir savo lekiruotais botfortais bri-

Majoras, su piktumu akyse,

van-
i iki

bet
ran-mažiukas majoras jau ir 

komis kapstėsi. Kareiviai, tar
tum varomų per upę avių bu-

ištižusio dugno’dumblų, trauk
dami kojas blaškėsi iš vienos pil

ie batalijom) adjutantas, kelia 
vusieji raiti, kuriems butų buv{

(Severo* Regulatorąą). Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei
tai ir palengvina kaip bematai. Ja
me nėra nieko kenksmingo sveika
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina $1.25 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPĮDS, IOWA

j nai turi Ivgias teises su islan- 
Idais dalykuose, paliečiančiuose 
i Islandiją, ir atbuko.

Reikšmė šito patvarkymo/ ku- 
•is kaip matomi*, nominaliai

I steigia te isių lygybę, geriausi t

taigi jai saugiausia bus pasili 
kus po danų globa.

Įtarimui nėra pamato.
Žinoma, nebuvo nei mažiau

iik riką. Vokietija neturi spė
kos taip toli šiaurėje, bet Danį

nakvynės vietų, pasirinkdavo 
kvatierų, kurioj pasilikdavo iki 
vėlybam rytui, o vidurdienyj vėl 
mus pralenkdavo; lenkiant jam 
pro šalį, kareiviai visada atkrei
pdavo savo domos į jo veido į- 
raudimo laipsnį ir didesnį ar 
mažesnį balso įkimima kokiu 
jis sukriokdavo mums:

Zdorovo, starobielcy!

MILDA MUSŲ!
riniais bei klastomis ir atbaidė 
islandus nuo nepriklausomybėj 
i eikalavimo.

PARSIDUODA 160 akrų farma, apie pusė 
dirbamos žemes, o kita ganyklos, 4 kambarių stu
ba, aut akmenų fundamento, gera bamė su padė
jimui šieno šaute, tik 3 mylios nuo miesto, ant ge
ro kelio; kaina $3500.

PARSIDUODA 70 akrų puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
dratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
aut cemento fundamento, didelė barnė, ir kiti visi 
budinkai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 21/> 
akrų, bulvėm 7 akrai, avižom 15 akrų, dobilais 12 
akrų, ir daug kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 
7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. Randasi tik 2 mylios

leikos ir visu kitu parankamu. Labai linksmoj 
vietoj. Norintieji tuojaus atsišaukite.

Liberty Land & Investment Co.
P. 0. Rhinelander, WOODBORO, WIS.

Mes Jau Baigiame
Budavoti

VALDYBA MILDOS TEATRO BENDROVĖS, 
UŽREKORDAVUS ČARTERj, UŽPIRKO MII,DOS 
TEATRĄ. SURINKIMUI DAR TRŪKSTANČIOS, 
LABAI MAŽOS, SUMOS TRUSTO CERTIFIKA- 
TU, ŠIUODU YRA DUOTA PASKUTINĖ PROGA 
KREDITORIAMS A. 0LSZEWSKI0 TRUSTO 
PRIE MUSU BENDROVĖS PRISIRAŠYTI.

PRISIRAŠYMUI KREIPKITĖS YPATIŠKAI, 
ATSINEŠDAMI SAVO TRUST CERTIFIK’ATUS, 
ARBA PRISIŲSDAMI PER PAČTĄ, PASIRAŠĘ 
ANT ANTROS PUSĖS SAVO TRUST CERTIFI- 
KATŲ, į BENDROVĖS OFISĄ, SEKANČIU AD
RESU: r 1 flft.fiVIJI

Islandams danai taipgi pasa
kojo, kad jie turį atsakomybę 
prieš visas šiaurines šalis, ir

joms, ankštai susijungdama su 
Danija ir sustiprindama gimi-

usnių tarpe šiaurinių šalių prieš 
didžiąsias apsiaueianeias galy- 
>es.

Milda Theatre Association
3133 EMERALD AVĖ., CHICAGO, ILL

ŠITA YRA PASKUTINĖ PROGA! PLATESNĖS 
INFORMACIJOS SUTEIKIAMOS B-VĖS OFISE.

voscboditelslvo! — atsakydavo 
kareiviai, ir prie to pridurdavo:

- Atsipagirioti važiuoja sma
rkuolius !

Ir generolas važiuodavo sau 
toliau, ! artais be niekam nieko, 
o kartais paleidęs visus perku-

tydami prieš save generolo pa- 
veizdų, prisiartinę prie jos nu
sodinėjo ir, vesdami arklius už 
pavadžio, brido į purvynų, šim
tų kareivių kojų suplaktų vande
nį. Musų rota, susidedanti iš 
augaločiausių visame batalijom* 
žmonių, ėjo visai liuosai, bet ke
liavusioji greta su mumis žemo 
ūgio aštuntoji rota, kurioje žmo
nės buvo vis 1—2 aršinų, vos 
brido iki ausų vandenyje; kažku
rie dagi ir nenorėdami ragavo 
vendens ir kabinėjusi musų. Že
mukas čigonas kareivis, išblyš
kusiu veidu ir išplėstomis juo
domis akimis, metė savo šautu
vų ir abiem rankom apsikabino

laimei, kitas kareivis spėjo

komanduotojo.

klek tik leido jam jojo storu
mas. Majoras greitai prie joj<

keletą labai gražių mūrinių namų su visais pa
rankamais vėliausios mados, kuriuos parduoda-*

kad icndom galite išmokėti. Priimame lotus 
mainą.

J. A. JOKANTAS
Generalis Kontraktorius

i

Vienok yra kaip lik priešin
gai; laisva, nepriklausoma Is
landija, tikrai \aldv<1ania savo 
uzsi( niiiės vaizbos politikų, bu
tų dicb le pagelba Norvegijai, 
jos kaipo tautos pasipriešinimui 
p< r visų gyvenimų vokiečių 
dvasiniam ir ekonominiam besi- 
veržimui j šiaurę pt*r Kopenhn- 
gena. Jis buvo visuomet pavo
jingas trims skandinavų valsti
joms, o dabar dar labiaus, ka-

da ore ir išgelbėti nuo paskendi
mo. Apie dešimtį sieksnių lo
baus bala tapo seklesnė, ir visi 
jau be pavojaus skubinosi juo- 
greičiaus išbristi, kils kitų stu
mdydami ir besikoliodami. Mut 
siškių daugelis juokėsi; 1 arei- 
viams gi aštuntos rotos buvo m*

3931 So. Roų|<well St.,

te? Kas leido?
-—Jūsų viršenybe, kelias už- 

ietas, o geležinkeliu tuojau turi 
trukinys bėgti.

Menkniekis! Jus pratinate karei
vius lepumo! Norite padaryti iš 
ų bobas!? Be prisakymo nesto

viniuoti. Aš jus, balandėli, areš- 
an.. .

Jūsų viršenybe.. .
—Nekalbėti man.
Generolas ruščiai pavedė aki

mis ir savo domų atkreipė į ki-

viniai s v į ra linkui Vokietijos. 
Anglija visuomet buvo didžiau
sia draugė Norvegijos nepri
klausomybes; pavojumi ji ne
buvo niekuomet. šaulių rotos komanduolojas ne

lynavo ne vien nuo

Na, pilvūzai, greičiau repeč- 
kiuokitės! Prilaksite! - rėkė 
jie-

Juoktis nėra ko, prilakti čir

Jam gera ('iii: a- 
bakabardus

I
nava, kų-tik savo 
sušlapo. Didvyris, mat, atsira
do, kaipgi! Čia gali žmones pri-

——O tu būtum galėjęs įsisėsti 
j mano kailiukų, lai bučiau sau-

(Bus daugiau)

LIETUVIAI ŪKININKAI 
TURTĖJA!

Ateikite! Bukite pats sau ponas. 
Pagelbėk maitinti visą svietų. 

Suteik laimę dėl savęs ir šeimynos.
Mes turime 1(10,0(10 akrų turtingos, vaisingos ukiui žemes produk- 
lyviškiaiisiojc ukčs vietoje Micnigan valstijoje, čia lietuviai ūki 
įlinkai greitai turtėja ir Jus galite prisidėti pi ie jų — Imk pats sau 
ponu it' biid^vok laimę.

TU RTINGA ŽEME $10 iki $251)2 AKERI
Kur kili padare gerų pasisekimą, taip galite padaryti ir jus! Jus 
rasite gerus kelius, mokyklas, bažnyčias, sankrovas, telefonus ir 
daug Iii tuvių gyventojų laukiančių jus. Pasiteiraukite kas link 
šios žemes tuojaus. Darykite tai dėl savęs ir savo šeini) ims.

Pašykite arba .'įteikite šiandien!
Ši yra jūsų proga!

S. CRAWF0RD & SONS.
645 W. First National Bldg., Chicago
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True trnuslation filed with the post- socialistų pusės, 
master at Chicago, August 10. 1918,

Baltimore, Md

Kol nebuvo amunicijos dirb-

nėdiiitmas tomis mokėsi imis, 
kokios buvo mokama. Bet rub- 
siuviams sužinojus, kad amuni-

Ashland, Wis
6 žuvo nuo eksplozijos.

negu jo asmuo. Jiems jis nerti-1 
pi. J. (L Kukutis

Nidoliese nuo Ashlando rug
pjūčio 2 d., II vai. ryto išlikt, 
eksplozija ir nuo jos žuvo 6 

$60 į savaitę, dalis įvairių dar- įmonės: penki kitataučiai ir vir
bų darbininkų metė šapos dar-j lie tuvis. Kitataučiai žuvo 

nuvežtas įbą ir nuėjo i amungijos dirbtu-

masina rubsiuvius ir rubsiuvių 
eilės retėja. I no nėra ko labai 
stebėties. Pragyvenimas kas

lų pasimirė. Nelaimė atsitiko 
Du Pont kompanijos dirbtuvė
je, kuri dirba’ paraką, dinamitu 
ir visokias kitas nuodingas rūg
štis. Užmuštojo lietuvio susu >

is vis eina brangyn ir dabar atvažiuoja i Ashlandą.

te, o uždirbti j savaitę $20 nevi-

lokiu bildu rubsiiivių prade-

darbininkams ką pasakyti, m s 
pasakius gali pamesti ir išeiti. 
Taigi darbininkai pasinaudoda-

gudrus ir stengiasi palaikyti dar
bininkus be vienybės: vieniems 
moka daugiau kaip kitiems; ar

bo kaip kiliems ir luomi dar- 
binininkus sulaiko nuo susivie
nijimo, 
veninius
pačiomis vėžėmis, tomis pačio
mis sąlygomis. —A. Kurilaitis.

Ir taip darbininko gy- 
velkama toliau tomis

Clearing, III
mim. 179 rašoma, 

vė-l važinėją su

nės nei m žmo apit‘ jo apsilan
kymą pas juos. Turbūt jis jau
čiasi jiems nusidėjusiu, jei taij)

Kad jis gali jaustis kaltu, tai 
s gali būti, nes jis žmonėms 

nesmagumų yra pritiir-daug

savo liksiu visur socialistus 1 
šmeižt i;

PRANEŠIMAS
LIBERTY BONDSII
LOCNININKAMS
Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų

nas gali pirkti arba par-

berty Bondsus ir pasi
skolinti ant jų pinigų.

duoti savo Liberty Bon
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:

John I. Bagdziunas 
2334 So. Oakley Avenue 
Kampas 23 Place, Chicago, III.
Privažiuoti galima 18-tos, 22-roa. Wei- 
tern Avė., arbu Blue Island Avė. gatve- 
kariais. Valandos kasdien nuo 8:30 ry
te ik- 8:30 vakare. Seredom ir pėtny- 
ėiom nuo 8:30 ryte iki 8 vakar-?. Ne- 
dė'ioin nuo 9 ryte iki 12 po pietų.

Aš miniau, kad kompanija lu
tų atlyginti užmuštųjų gimi-

Donorą, Pa

o-

šauliu K. Dambrauskienė. \’e- 
lionė buvo 35 m. senumo; pa
ėjo iš Kauno guli., Krakių par., 
Girvainiu kaimo. Paliko nuliu- €

su bažnytinėmis ap-
I)ominiko slavu ka- c

puošė.
Lai būna

Giminės, kurie norite plates
nių žinių apie ją, galite atsišau
kti šiuo adresu:

Box 5(1, Donorą, Pa.

Woodboro, Wis
Pranešimas iš naujai uždėto

pirkus su daug žemės Liberty 
Land and Investinent C.ompa- 
ny.

\Voodboro randasi astuonios 
mylios i pietvakarius nuo gra
žaus miesto Bhinelander, VVis., 

j prie Soo Line geležinkelio. Mie-

\pie Woodboro ežeruose yra

lojai luomi naudojasi, bet ir iš 
kitur atvažiuoja žuvaut. Taip
gi atvažiuoja daugybė žmonių 
kasdien j \\ oodboro apielinkes 
Uogaut, nes šiemet labai daug

vo net 105 žmonės ir turėjo 160

V'o()(||)()po miestelyje yra apie 
10 namų, dauguma jų buvo 

tik dabar, 
paėmus į 

miestelį, 
tru-

savo
jau daugelį namų pataisė 
mpu laiku žada visus pataisyti 
ir dar naujų pribudavoti; ji

tuviais apgyvendinti. Dabar 
tik per du paskutinius įnėnc-

į P. Dailintis atidarė hotelį su re- 
jsloranu, ir užlaiko vasarnamius 
į atvažiavusiems čia svečiams

Viena saugiausšųlų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

naugioje ir 'Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Pankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ----- -----------v F MASHEK 

prez. Pilsen Lumher Co
J. PESHEL

sek r. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN 

Co.

VV. KASPAR
<TO KASPAH 
vice-prezidentas 

DŪLIAM OETTING
prrz. Oeting Bros. Ice 

i-.HAKLES KKUPKA 
vice-prezidenta« 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. Cit v Bank
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce
JOZF.F SIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co. prez. Atlai 
[Brewing Co.

i
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ŽODYNAS
1) Sutaisė A. I ALIS

Lictuviškai-angliškas pirmoje dalyje

lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

daugumas lietu vii]. Dar nežinančiam

te nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap-

3)
4)

VVoodbore:

Woodbore Gyvenantis.

Cleveland, Ohio

miniais ir aplinkui esančias /.e 
mes-larmas. Apart viršminėlt

o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Mano veidas po 
vartojimo

Time iranslalion filed wilh Ihc po'd- 
masler ai Chicago, Augusi 10. 1918, 
as rripiircd by the act of Oct. 6, 1917,

Binghamton, N. Y. VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS Ai 1IEKOR1US ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS ik suaugiems

CHEMICAL INS'l ITUTION J. Baltrenns, Trof
1707 So. HalMled St., Telephone Canal 6417. Ghicaflo, III

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA •

apie mus derlius alro- 
gerai; kviečiai, rugiai, 

žirniai, miežiai, bulvės, dobilai 
ir visokios daržovės atrodo pui
kiai. Iš visko matosi, kad lar-

minėtos gyduolės pradėjo
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai 
mutizmas pranyko, diegliai nebenadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesi 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. i> ivt-insie pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
...... .......... • ylistu ge- 

sl tokiais

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas 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 

‘ » mano pilvas atsigaut, sl.prė’. gerai dirbt, 
eryai ėmė stipriai dirbt. Inkstai als gavo. Reu- 

} ptj krutinę. Vidurių rčžimae 
išgirrrbvau kas sa 
savo p įveiksle pa

smagiai ir esu linksmas ir‘1600‘sykių dėkuoju Salutaras mvbstų ge- 
riutėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažsl tokiais 
atsilikimais paturiu nuoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

Penki ^Daiktai 
Paskučiausi

Geroa, gvaraiiluoto vilnono nuiterijoH; 
Tikrai atsakan(ix darbas;
Pritaikytąs drapanų gnlėjiinaH;

Vėliausios ir graži sinkios madoH (atyles); 
Gauti savo pinigų vertę,
Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku

čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

. .. A. MAUSNER, Lietuvio Siuvėjas,
3239 So. Halnted St. TeL BouleVafd 9728 Chicago, III.
PASARGA: — A.š užlaikau didžiausj sandeli užsieninių materijų 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sampelią, ir kiekvienus guli 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano viela būna atdfira nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 i \ to. Reikalui esant aš galiu

yra gražios laidos, popiera gera, vir

prieš vartosiant
tecci.

Del jūsų merginos ir moters, ku
rios turi šlakelius, spuogus ant savo 
veide ir abehuu visokius odos ne
švarumus, aštriu dėl jūsų CBD'AM 
KURIS YRA SUPAISYTAS SULIG 
EUROPOS DAKTARU receptų, ir 
jeigu jus pavartosite šj cream’ų lik
tai keletu karių, Sic negeistini spuo-

.. i, ,| jusU
oda pasiliks taip švelni, kaip akso
mas, ir taip puiki kaip marmuras, 
kuri mes gvarantuojam arba bus su- 
grųžinli pinigai. Kaina už puodukų 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Imlėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, JUS GALIT PI 
KTI ši CHEAM’A 'PIK NUO MUS 
Rašykite i Mr«. Nellie N. VVojnar, 

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

1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršui juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00..

■■■»
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i

linauskis, A. 
Kukuraitis, J. 

Brozius, V. Vaitkus, Kaz, 'Tolis, 
.1. Paulius. A. Glėbas, L. Krikš- 
filmas, V. (dils ir dar daugelis gai ir šlakeliui visai pranyks, ir jūsų 
kitų turi savo farmas aplinkui 
miestelį, 
farnni. € 

Šiemet

1840 S. Halsted St., Chicago, III.

siusi prie Rusijos Išeivių Darbi
ninkų Tarybos. Bet kadangi

me rugp. 2 d. buvo nominuojami 
Sąjungos Viršininkai. Paminė
jus vardus Grigaičio ir Michel-

me nominuoti nes aš girdėjau, 
kad jie yra socialpatriotai!

Į susirinkimą atsilankė narys

aukų A. V. Dėbso bylos vedimui. 
Tam tikslui kp. paskyrė $25.00 
ir ant vietos susirinkime tapo 
suaukota apie $20.00,

Pikniko programas susidėjo 
iš prakalbų, dainų, monologų, 
deklamacijų ir kitokių pamar
gini m ų.

šalymais Lygos pikniko, buvo ir 
tautininkų Varpo ('boro pikui-

jo ypatingai tykumu. Mat lietu

ir publikos labai mažai turėjo, 
užtat ir viešpatavo tokia didelė

vi jau orie grabo lentos ir įimti-

Rudeniui besiartinant.

sezono, Pavyzdžiui, lnn «> Kp. 
nutarė pastatyti scenoje “Mari*

Mirtos Draugija jau mokinasi 
“Našlutė“ ir M. Petrausko opere
tę “Lietuviškas Milionierius“.

J. S. Lygos 4 kp. “Farmazo- 
nai”. Taipgi lygieciai nutarė įs-

Dr. K. Drangelis
DENTISTA8

į 3261 S. Halsted St. i
■ Photte Drover 5052 ii

I | Chicago

kurinę mokyklą mokinimui lie
tuvių gramatikos ir skailliavi- 
mo..

Linkėtina ištvermės ir gero 
pasisekimo pradėtame darbe.

— J. Veiverietis.

Išvežė | kempę.
Pastarom'^' dienomis tapo iš-

nas.
kempę liepoš’25 d., bet kuomet 
jis nuėjo i Local Board trauki
niui jau išėjus ir kadangi jis

Akir.iai aukso rėmuose nuo $3.00 ir nu- 
Ksėiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
iiiiRŠėinu. Prilaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas. akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skaudu akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta. netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
nptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes kož- 
lu.m i \ arantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau nu

duodu patarimus DYKAI. Galiu
i

CHICAGO, II.L.

rh

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

Ateik i vienintfile 
šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. AŠ užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpą laiką, 

kas panedėlj ir ket-

ve Lietuviu Tautiškame
L C

kas keliomis dienomis.
Drg. L. šimoliunas prigulėjo

ir buvo vienas veikliausiųjų na
riu. — A.B.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu-

S. M. MESIROI F.
Jei jys sergate ir reikalaujate patarimo arba 
tiekorius Rusijoj virš 10 nieti|, Amerikoj 1;> met’|. A 
padaryti Bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. M ESI R( >1’1', 3149 SO. MORGAN ST., •

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. We«tern 15 
3514-16 W. 121 h si., arti 
St. Louis Avo. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

no Pildomojo Komiteto (cent-

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie-

Iro komiteto narjų nutarimu.
4. Lietuvos Laisvės Fondas 

susideda iš’ aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liuo- 
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima cxtra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren-

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

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vietiniai komitetai ir draugi-

č-

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordą: lielnvišką, rusiškų, lenkišką ir 

anglišku. Gramofonai nuo $10.09 iki .*250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedą, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. šlampa.

JUOZAPAS F. BUDBIK
3343 S. Ilalsted st.------------Tel. Drover 8167 Chicago, III

tokiai ntsibuna 
fergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Moks tujas JOS t BBAN AVILIUS su 
pagclbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and (.o., 7 III 
\V. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Eammis 
Clotliing store. Atdara vakarais iki 
8:36. 'Nedėldieniais ir švenladieniais 
10 iki L

jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais.

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

mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siiinčia- 
mi išpirkus money orderį 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. 
ninko, 3233 S. Halsted slr., 
cago, 111.

Kl. Jurgelionis

ant

Vice-Pirmininkas.

ir Lietuviški Re
kordai. $10 ir 

augščlau.
Roseland 

Music 
Shop

11146 S Michigan Avė., Chicago, III.
rrelephor*e F*ullman 047

f JOSEPH C. VVOLON

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie Si. • 
Telephone Central 6399 

Vakarais:2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockvvell 699f

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlą, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padyka
vo nes pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

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

Tel. Armltage 658C

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENft

Sugabiat Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir ftioda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

ORKESTRĄ—BENĄ

1411 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tel. Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
Tel. Drover 6369

CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiamo 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. I'arbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
SI., Šalę Mildos 
teatro.
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I Ragina apvalstįį-
ib. m^sos.pro

dukciją.CHICAGO, ILLINOIS.
Telephor.e ( anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

$6.00 
3.50 
1.85 
1.45 

. .75

... .02
... .12
... .50
Cbicagoj,

. $5.00

.. 3.00

.65
7.00
. «.oo

Šių metų vasario mėnesy
je prezidentas Wilsonas pa
liepė federalės valdžios ko-

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

hicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ...................
Savaitei .............................
Mėnesiui ............................
vienytose Valstijose, ne 

lėtu:
Metams ............................
usei meto .....................

i rims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam .........

irnam mėnesiui ...........
nadoj, metams .............
>tir kitur užsieniuose

.ogus reikia siųsti Pačto Money 
leriu, kartu su užsakymu.

uju ir korespondentų prašome 
i.umis išspausdinimui laikraš- 

• nkra.ščius adresuoti tiesiai 
enų Redakcijai, o ne Redakto- 

vardu Reikia Imtinai rašyti 
ai ir ant vienos popicros pu- 
'•« to paliekant platesnius tar- 

rilučių Redakcija pasilai-
• m-s rankraščius taisyti ir 

..uiti Netinkami spaudai raš- 
i,tikinami, arba grąžinami atgal, 
bėgiu dviejų savaičių autorius 
•ikalauja jų ir atsiunčia krasos 

tių pakankamai persiuntimo 
mokėti

i s ka i Redaktorių matyt gali-
5 iki 5:30 vai vak.

kraštu proletarai, vie- j 
—K. Marks.

dukciją Šuv. Valstijose ir 
patirti, ar šitoje srityje nėra 
peržengimų prieš-trustinių 
įstatymų. Ta komisija da
bar prirengė raportą apie 
dalykų stovį mėsos gamini
me ir parašė apie tai prezi
dentui Wilsonui laišką.

Savo laiške komisija sako, 
kad penkios didžiosios pa
kavimo kompanijos—Swift, 
Ar-nour, Morris, Cudahy ir 
Wilson — įgijo tokio padė
jimo, kad jos kaip tinkamos 
kontroliuoja mėsos rinką ir 
laiko savo rankose savo kon
kurentų likimą. Gyvulių

Užvakar buvo atėjusi ži
nia iš Berlino, kad Rusijos 
valdžia jau formaliai pas
kelbusi karę talkininkams. 
Bet ta žinia tuojaus buvo 
atitaisyta. Londono “Daily 
Express” korespondentas 
Amsterdf mc praneša, kad 
bolševikų ambasadorius Vo
kietijoje, Joffe, pasakęs: 
"Netiesa, kad mes paskelbę 
karę Didžiajai Britanijai, 
bet musų kareiviai kovoja

nėra reikalo. Pastebėsime lik
tai tiek, kad jo autorius (ir, ma
toma, visa “N. L.” redakcija) 
griežtai stoja už tai, kad Rusijo
je buitį tuojaus vykinama so
cializmas. Jisai sako: “Žeme it’ 
gaminimo įrankiai turi pereiti į 
rankas tu, kurie palįs dirba”. 
Soc.-liaudininką nuomone, va
dinasi, Rusija dabar pergyvena 
sočia lės revoliucijos laiką.

Seka minėtasai straipsnis:

nepajudinamą '“nepriklauso
mybės” kalėjimo sieną. (lai 
daug musu, nematys lenai lai
sves saulutės, ^al taps impe
rializmo aukomis — nusimin
ti nereikia. Europos darbo 
žmonės dar neatėjo kritingu 
momentu pagelbėti, bei vė
liaus ar anksčiaus jie ateis. Ir 
tuomet draugia pastatysime 
tvirtą pamalą naujo, laisvo 
gyvenimo vystymosi.. .

Skaitytoju Balsai
| Už tšretk&ta» »iame nkyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Vyrai, neniekinkite mokslo.

Musų Moterims

VAIKŲ SIUTELIS
Pavyzdys No. 8965.

dakcijos 
raipsniai

I rue translation filed \vith the post- 
inasler at Chicago. Augusi 10. 1918. 
as reųuired by Ihe act )f Oct. 6, 1917.

Finai geidžia 
karaliaus.

James O’Don-

vo laikraščiui iš Stockholmo, 
kad finai vis labiaus linksta 
prie monarchijos. Suomijos 
parlamente esą beveik už
tikrinta penkių šeštadalių 
balsų didžiuma, pritarianti 
karališkos valdžios įsteigi-
mui.

ir matyvus, kuriais vado
vaujasi Suomijos monarchi-

no, kuris turėtų autoritetą 
žmonių akvse. Iš savo žmo
nių išrinktas prezidentas ne
galėtų būti toks valdonas, 
kadangi visi finai perdaug

fontetingas valdonas galis 
'uiti tiktai karalius, kuri

'onės nėra papratę nuola
tos matyt savo tarpe ir ap
sieit su juo, kaip su sau ly
giu.

šitie rinlendijos monar- 
chistų (ar “Tribūne” kores-

mena vieną rymiečiu paša

nė karaliaus
varlės užsima 
ir ėmė kvarkt

ventojos nepasitenkino to
kiu valdonu, kadangi jisai 
buvo visai nebaisus joms. Ir

tokį karalių, kurio jos turė
tų bijoti. Tada Jupiterio 
nusiuntė j balą garnį. Šita.: 
valdonas ėmė rvti varles ir

mę... Bet dabar varlės ėmė 
dar garsiau kvarkti ir mal- 
d?Riti Jupiterio paliuosuoti

nuo kai

oms .. f

karės paskelbimo vargiai 
galės būt išvengta.”

O vakar valstybės depar
tamentas Washingtone gavo 
pranešimą iš Maskvos nuo 
Amerikos konsulio, kad Le
ninas nesenai pasakęs sovie
tų susirinkime, jogei tarpe 
Rus’jos valdžios ir talkinin
kų esąs karės stovis. Šitą 
užreiškimą tečiaus bolševi
kų valdžia išiaškinusi taip, 
kad Lenino žodžiai reiškią 
ne karės paskelbimą, o tik-

augintojai, gyvuliu ir mėsos) tai “apsigynimo stovio pas- 
pirkliai'ir mėsos vartotojai kelbimą Rusijos pusėje”, pa-pirK
priklauso nuo tų penkių ka
pitalistų malonės. Todėl 
komisija pataria valdžiai, 
dėl šalies labo, paimti mėsos 
produkciją ir visa, kas yra

našatis j ta situaciją, kuri 
vienu laiku buvusi tarpe Ru
sijos ir Vokietijos.

skelbimo prieš talkininkus

Šitą vaizbos komisijos pa
tarimą, Amerikos žmonės, 
suprantama, gali tiktai pa
sveikinti ir palinkėti, kad ji
sai butų valdžios priimtas. 
Industrija, kuri yra taip 
sukoncentruota, kad ją kon
troliuoja keletas asmenų, be 
vargo gali būt tvarkoma 
/aidžios. Privatiški savi
ninkai, kontroliuojantįs tą 
.industriją, žiuri tiktai savo

gynimo stovio paskelbimas” 
ir faktiška ginklų kova tar
pe bolševikų valdžios ir tal
kininkų kareivių, veikiančių 
šiaurinėje Rusijoje.

tolimuose rytuose. Vladi
vostoke tapo nesenai išso
dinta talkininkų kariuome
nės būriai, ir jie eina pagel- 
bon kovojantiems prieš bol
ševikus elementams, čecho- 
slavokams ir kitiems.

Talkininkai ir Amerika
taip, kaip naudinga žmo- jau, vadinasi, įsimaišė gink- 
nėms.

Rot mėsos industrijos sa- .... , _ . ,... J .. | prie tikros kares tarpe tal-ininkams, žinoma, nepatm- ! ... . o 1 ,’ kininkų ir Rusijos, parodys
netolima ateitis.

Mes, iš savo pusės, nelabai 
tikime, kad tokia karė da
bar butų galima. Rusija nė- 
'ra po viėTios valdžios kont
role, toddl talkininkų susi
rėmimas su bolševikų ka
riuomene nereikš kovos su. 
visa šalim. Be to, bolševi
kai yra persilpni, kad butų 
galima laukti, jogei jie iš
drįs visą savo jiegą statyti 
prieš talkininkus.

Kova veikiausia eis tiktai 
atskiruose punktuose, kuo-

luotomis spėkomis į Rusijos 
reikalus. Ar tatai atves

ka ta komisijos rekomenda
cija, — kaip nepatinka ji ir 
apskritai kapitalistų intere
sų apgynėjams. Stambiojo 
kapitalo organas Chicagoje, 
“Tribūne”, jau rėkia, kad 
federalė vaizbos komisija 
dūlanti prezidentui vykinti 
“valstybinį socializmą”; tai 
esą pavojinga, ypač tokiu 
laiku, kaip dabartinis, kuo
met šaliai reikia kariauti.

Bet dalykas tame ir yra, 
kad karės laiku privatinės 
nuosavybės ydos apsireiškia 
lar aiškiau, negu paprastu 
kuku! Kada šaliai reikia į- 
' empti savo jiegas, tai pri
vatinių savininkų interesai 
lažnai atsistoja jai skersai 
kelio ir sutrukdo ją.

Industrijos apvalstybini- 
nas nėra socializmas, ka
lingi socializmas gali būt 
Akinamas tiktai tenai, kur 

šalies valdžia patenka į dar
du inkų klesos rankas. Bet karnai “trobelių 
'pvalstybinimas vis dėlto se. 
-aiškia geresnį pramonijos — 
suorganizavimą ir todėl yra 
naudingas visuomenei.

kininkų būriams, kurie mė
gins užimti tam tikras svar
bias talkininkų žvilgsniu

Tikra karė Rusijoje galė
tų prasidėt tiktai tame at
sitikime, kada vokiečiai pa
siųstų j ją savo armiją ir no
rėtų išvyti talkininkus. Bet 
kolkas vokiečiai turi pakan- 

i” vakaruc-

Daugiau kai metai Bosijus 
darbo žmonės, nuvertę cariz
mo jungą, drąsiai žygiuoja 
pirmyn. Kiekviena diena ne
ša ylių svarbią permainą. Re
voliucijos metu gali būti tik 
du darbo krypsniu: ar nusi
leisti, grįžti atgal ir atsisaky
ti darbo žmonių kovojimą, 
arba nuolatos kurti kovos ug
nį dėl klasinių reikalą sieki
mo. dėl Revoliucijos plėtimo. 
Mes, Lietuvos soc.-liaudinin
kai pripažįstame paskutinį 
krypsnį. Mąs obalsis buvo ir 
yra: “visa valdžia darbininką 
ir darbo ūkininko Tary
boms”! Kokį nors bendrą da
rbą su buržuazija ar lai sa
vo lietuviu ar kitu mes 
griežtai atmetėme. Ir dėl to 
iš antro lagerio: taip vadina
mu socialistu, tautininką ir 
ją katalikišką ir nekatalikiš
ką sėbrą nuolatos girdime: 
“Dar peranksti, dirva socia
lizmui neprirengta, žmones 
neapsišvietę, nesusipratę 
gražus obalsiai, bet neįvykdo
mi gyvenime”. Ir norėtųsi, 
manau, ne vienam draugui 
paklausti ją, kuomet gi tas 
bus įvykdoma? Ją manymu 
išeina taip: jei žmogus neap- 
sišvietęs, nesusipratęs, tai ne
reikia žinksnis į žingsnį ir 
gerinti savo būvio. Bet juk 
ir “augštesni" dalykai priei
nami tik tuo metu, kuomet 
nėra taip didelio skurdo ift 
kuomet skurstančiuose gyva 
kovos, griežtos kovos idėja. 
Žlungant skurdui — keičiasi 
gyvenimas: žlugus skurdui— 
persikeis gyvehinias. Tai liu
dija patįs gyvenimo faktai. 
Mes sakome: žemė ir gamini
mo įrankiai turi pereiti į ran
kas tą, kurie patįs dirba. Ir 
štai, kuomet jau darbo žmo
nią šią-tas pasiekta, kuomet 
pereita nemaža revoliucinio 
kelio dalis, mąs klausia: “Jus 
stengiatės vykdinti gyvenime 
Revoliucijos obalsius, bet ar 
tas jums pasiseka, ar suma
žėjo skurdas, ar davėte duo
nos ir taikos”? Ir jie atsako: 
“Ne, jąs nieko nedavėte, jąs 
apgaudinėjote liaudį”. Kok
sai naivumas skamba tuose 
žodžiuose. Mes visą laiką te
sakėme: rankos mostelėjimu 
nieko neduosi. Mes ant Vė
luvos užrašėme: “kovoto teiš- 
kovosi tu savąją teisę!” Taip, 
draugai, tik kovoto ir griež
tai kovoto begalimas ėjimas 
pirmyn ten, kur mus šaukia 
Laimė. :

True translnlion filed xvith the pnst- 
master at Chicago, Augusi 10, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

“VOKIEČIAI — KAIMYNAI”.

Dr. J. šliupas “'Tėvynėje” aiš
kina, kad lieluvia'i galėsią daug 
ko pasimokinti iš vokiečią. Sa
ko:

Jeigu Lietuvią tauta trokš
ta ateityje įsigyti žmonišką 
gyvenimą, taip kad jos na
riams butą ir šviesu ir solo 
ir gera, tai reikia atsisakyti 
nuo daugelio svajonią, o ypa
čiai, kad dangaus karalystė 
nėra jieškolina kur toli ana
pus debesią, bet čia pal ant 
mėšlinos žemules, kurią gai
rina Saulės močiutės šildan
tieji spinduliai. Tuomi atžvil
giu daug pamokymą suteikia 
Vokietija, kuri šiandie laip 
įkyri pasidariusi yra visam 
svietui, jog nebėra šalies, kur 
vokiečiai mylimi bebūtą. 
'Toliau Dr. šliupas rašo:

Visur ant svieto bręsta 
demokratiškas palinkimas, 
laikus, pacifistiškas judėji
mas. Rot ir demokralybė nė
ra šiandie be ydą, kaip pav. 
ir Amerikos gyvenime ar po
litiškame ar ekonominiame, 
kur persvarą turi vienutės lie
sos, individualizmas. Berods 
rasime ten besimaišant ir san- 
darbystos mintį, tečiaus ji 

antroje eilėje stovi. Kare vo
kiečius suliedins į pažįstamą 

arčiaus, sudarbiaujaučią ir 
krūvoje kariaitjančii' tautų, 
išmokino įsieilinti į dideję vi
suomenę, į bendrą troškini 
užkariavimą, ir jie to idealo 
nepadės i šalį lengvia širdi
mi. Ir dvasinis gyvenimas ne 
betoks, koks seiliaus yra bu
vęs. 'Taip pat religijos sąmo
nė daug kitokia negu pas ki
tas tautas; ten ne be bažny
čios įtekmė viešpatauja, m* 
be krikščioniškoji pasauliož- 
valga, bet nuovoka artimesnė 
gamtai, artimesne mokslui, 
apvalyta nuo daugybės patre- 
šusią viduramZinią prietaru 
ir šiukšlių.
Ir pagalios jisai sako:

Lietuviams vokiečiai bus 
kaimynais. O kaimynas ga
li tapti ar mielu ir mėgiamu, 
ar įkyriu ir piktinančiu, gla- 
moninčiu ar stelbiančiu.

M;m kitados beskaitant musą 
lietuviškus laikraščius, o labiau
siai pirmeiviuosius darbininku 
laikraščius, buvo linksma žiūrė
ti į tą ją darbą, kokį jie atlikda
vo. Visi jie traukė prie apšvie
tus, susipratimo ir vienybės.

Tas pats būdavo nuėjus į pra
kalbas. Kalbėtojai, būdavo, ra
gina žmones skaityti laikraščius, 
knvgas visokio turinio, viso
kios pakraipos, bet ypatingai da
rbininkiškus Rankraščius: “Kul
vą”, “Laisvę”, “Keleivį”, “Nau
jienas” visus, kurie prisideda 
prie darbininku švietimo.

Bet žiūrė ite, kas pasidarė 
dabar. Rodos visai kitą dvasią 
tie žmones įgavo. Dabar tik 
pravardžiavimai vieni kitą, nie
kinimai, laikraščiu boikotavi- 
mai.

Ta, žinoma, daro redaktoriai,
I (

kurie tolydžio rėkia: aš, aš... 
mes, mes kairieji, dešinieji, 
viduriniai.. .

O ar žinotumėte, kiek tą vi
su kairiąją, dešiniąją ir viduri
niu yra?

Ogi tris, nes (langiaus vietos 
nėra prie (riją laikraščių.

Ir ar žinoti*, ką skaitytojai a- 
pie lokius veikėjus mano?
.Jie mano, kad tą visą daro kai
rys, ar dešinys ir kad jie neturi 
teisės sakyti mes, nes lietuvią 
kolonija dar gerai nepažįsta lie
tuviu laikraščio; dar yra šimtai 
namu, kurią gyventojus nei su 
pyragu neprisiviliosi prie laik
raščio, ką tokie gali žinoti 
kas kairys, as dešinys?...

Apsirikau. kurgi nežinos! 
Dar Lietuvoj būdavo bulves ka
santi ar vasarą ant šalinės pėdus 
padav inėjant. kaip sustosime 
vienas kairys, kitas dešinys, laj

Vaikiukas išrodo dailiai parėdytu 
šituo siuteliu, kurs susegamas daik- 
tan iš bliuzės ir kelnaičių, (dažus 
ir lengvai pasiuvamas siūlelis, kaip 
parodyta paveikslčlsj No 8965. Tin
kamos mados bliuzelė užmaunami 
per galvų ir prie jos prisegama kel
naitės per juosmenį. Priešakyje 
išviršaus bliuzelė įkirpta ir prie jos 
atlenktų kampų pridurtas kalnieru- 
kas kitokios materijom. Ilgos ran- 
kovaitės baigiasi antrankoviais tos 
pačios materijos kaip ir kalnierius..

šilas vaikų siūlelis \ ra sukirptas 
trejopo didumo: 2, 4 ir (i melų. 1-rių 
metų bernelio siūleliui reikia l't 
jardo baltos materijos 27 colių plo
čio, arba 1 jardo 36 colių pločio, ir 

•‘.h jardo tamsios materijos.
Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokjam siūleliui 

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

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

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8965.*—
Vaikas turi .......... metus.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Apžvalga
True translation filed with the post- i ------ —------- * »
mastei- at Chicago, August 10. 1918.
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917, True translation filed with Ihe post- 

master at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

“REVOLIUCINIS KELIAS”.
Kare Rusijoje?

Rusijos šiaurėje dabar 
eina kaipir karė ir kaipir ne 
karė.

Talkininkai keletas dienų 
ilgai išsodino kariuomenės 
būrius Archangelske, ir jie 
-tįsi vieni jo su tomis rusui Į 

t »■ 1 • . • 1 i 1 i I

■ spėkomis, kurios tik-ką bu- 
u) tenai nuvertosios bolše
viku valdžią. Anglijos-gi 
karės biuras oficialiai pa- 
;kelbė ,kad talkininkų bū
riai nustūmė bolševikų jie- 
gas septynias dešimtis my
lių i pietus nuo Archangels-

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad soc.-liaudininki Busijo-

revoliucionierių buvo

priešingi Brest-Lilovsko taikai

ir Lietuvoje. Idant skaitytojai 
galėtu geriaus suprast, kokia 
dvasia dabar pas juos viešpatau
ja, mes žemiams perspausdina
me vieną straipsnį iš paskutinio 
soc.-liaud. org/no, “Nauj. Lietu
vos”, antgalviu “Revoliucinis

Su bolševikų karinome- kebas”.
• Kritikuot tą straipsnį čionaine esą ir vokiečių.

Tuo keliu mes einame ir į 
Lietuvą. Einame*, neklausy
dami klyksmu, švilpimą iš 
šalies, įgiję čia — Revoliuci
joje daugiau prityrimo. Ei
name pernešti į musą kraštą 
lą, kas atsako mąs gyvenimo 
bėgiui, reikalavimams. O tai 
Revoliucija, revoliucinė kova! 
Nesutinkame su didžiu m iečią 
priimta “taika”, jos nepripa
žįstame, nes taika gali būti lik 
su darbo žmonėmis, o ne su 
imperialistais, šaukėme čia 
griauti tą taiką — einame ir 
į Lietuvą ją išsprogdinti su 
jos “nepriklausomybe”. Juk 
ji davė tą, kas dabar Lietuvo
je mus laukia. Ji mus atsky
rė nuo Revoliucijos. Ji mus 
padarė Vilhelmo vergais. Del
io draugai j sunkų slaptą, po
grindinį darbą maištininką,1 
taikos ardytoją. Turime per
matyti v'isus to darbo sunku- I 
mus ir rengtis griauti kietą,

šituose išvadžiojimuose daug 
kas nedasakyla (dėl žinomą prie 
žasčią) ir ne visai aišku. Bet 
ją prasme yra ta pati, kaip ir 
tu senai ištartą “Draugo” žod
žiu, kad vokiečiai esą “mums * 4
artymiausi, šviesiausi, stipriau
si, ir tvarkingiausi.”

Tiek musą klerikalai, liek di
džiuma musu tautininką šian
die yra savo sieloje “pro-ger- 
man”: kadangi, mat, Rusijoje 
bolševikai, o Vokietija davė Lie
tuvai “ nepri klausom y bę.”

O atsiminkite, kas buvo kares 
pradžioje, kol caras dar tebe
valdė Rusiją. 'Tas pats Dr. J. 
šliupas tuomet prirodinėjo, kad 
vokiečią tauta visai nelikus 
nė moksle, nė dailėje, nė šiaip 
kultūroje; nesanti nieko oi’igina- 
lio nuveikus.

pėdai lėkte lekia per vidurį aug- 
štyn. Ten nebuvo prikaišiojimo 

tu kairys 1 tu dešinys ! nes 
kaip tik ir reikėdavo tokią. Ir 
vienas ir kitas dirbdavome nau
dingą darbą. Reto dar dviem 
dirbant buvo lengviau.

Panašiai jiems galėtą daryti 
ir musą literatai, kurie vis rė
kia “mes kairieji'”, “mes deši
nieji”. Jei pi(* sustotą j darbą 
taip, kaip mes Lietuvoje susto
davome vienas vienoj pusėj, 
kitas kitoj ir vali pėdus per vi
durį, kad net viskas rūksta.

l asyk pamatytume, kad šali
nes butą pilnos prikrautos viso
kią gerybių, kuriu kas tik norė
tą galėtu semtis. O dabar tik 
rėkia ir nedirba ir dar, kuris di
rba. ir ta stabdo.c

kai. vyrai, negerai*. Vasara 
praeis ir nieko nenuveiksite. 
Žiūrėkite, kad neužpultą žiema 
jus be maisto. To maisto mo
kslo mums reikia daug; juomi 
reikia pripildyti kiekviena grin- 
lelė; tegul musu laikraščiai ir 
knygos pasiekia kiekvienus na
mus. Kada šitais pėdais pripil- 
dysile šalines, tada galėsite tarti: 
Dabar galime kairieji dirbti sau. 
o dešinieji sau; maisto visiems 
bus gauti. š

Bet kol lo neatsitiko, tai kad 
nebūtą girdėti nei balso apie de- 
šinumą ar kairumą, nes gausi
te vardą streikierią, sabotažnin- 
ku, kurie ne Ii nedirba, bet ir 
mašinas sulaužo.

Boblaukio Juozas.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Tempora mutantui’.

Mtcjto Ofiaas f

IlT N. Dearborn St.
UI -13 Unlty Bldg.

Te!. Central 4d 11

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius ilokunienius ir popieras.

Namų OfiHaa:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Kazimieras Gugis

P A S T A B A

Naujieną agentą prašom' 
užsisakyti tik tiek dienraščio 
kopiją, kiek jie tikisi ir gali 
parduoti.

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

Naujieną Administracija.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką 
nors rašant, kiek galint prisilai* 
kyli šių nurodymą:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie< 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

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

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimą, 
knygų užsisakymo, adreso per- 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver* 
te, kuriuo siunčiama raštai Re* 
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl* 
to, kad laikraščio Redakcija, k u. 
ri tvarko visas žinias ir straips. 
nius spaudai, ir laikraščio Ad. 
ministracija, kuri rūpinas biz- 
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai

Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitą nurodymu 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tą už
trukimą, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytoją neatskyrimo biz
nio reikalą nuo Redakcijos.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliattB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir S’-ra GATVĖS

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Rugiapjūtė.
Geltoni šiaudai, paauksuoti 
Saulėtos erdvių šilumos, 
Man varpomis ima linguoti 
Ir ošti dainas visumos.

Pribrendusios varpos išlėto 
Sapnuoja kelionę mirties.

niai... Štai matau jo kūną, vi
są sudraskytą, kruviną, verčia
mą į duobę, didelę, gilią duobę 
sale daugybės negyvų lavonų... 
I'uojaus užvers žemėmis. Nieks 
nepalydi jį. Tik varnai kran
kia oru skraidydami. Prileiski- 
te mane prie jo. Leiskit apka
binti jį, pabučiuoti karštai, ir 
i įgulti su juo amžinai...

Bet kur gi jis, kur mano fyli- 
miausis Kazelis?

Ei, tyronai, 'kur paslėpei jį! 
Nužudėte gal?

krečia, mums stoka nors kiek 
jmanomesnės partijines literatū
ros. Mes dar neturime nei to
kio būtino dalyko, kaip politinės 
ekonomijos vadovėlio, jei ne- 
skaityt trumputį ir nekaip vyku
sį p. Rėk vertimą. Apie soc. 
istoriją, filosofiją mums toli 
šaukia. Kode! — čia nevieta ir 
ne laikas aiškinti.

Vadinas, musų judėjime pil
na “spragu”, didelių neišven
giamų “spragų”.

Taupykite cukrui 
esantiems Frau- i 
cijoj kareiviams.
Kiekvienas pik! 
nas šaukštukas 
pagelbės.

V—--------------—------------------------------- -i

Atdara subatosi 
vakarais iki 9:15! 
vakaro. Kitais 
vakarais uždary
ta nuo 6 vai. va
karo. i

Kur saujomis deivė išvėlo 
.Jų grūdus tikslams ateities,

' Leiskite mane prie jo! Leis
kite, meldžiu.. . Ne, neprašau

Kasgi tad lieka musų jaunuo
liams, lai didelei jų daugumai,
kur nepažįsta svetimų kalbų?

rapids Pavydalu Rakandu Išpardavimas
Išpardavimas kuriam kito nėra lygaus, žinomas \ įsame mieste kaipo aukščiausias rakandu išparda

vimas šių melų. Mes padedame ant išpardavimo visus pavydalus įvairiu vėliausiu Rakandų Dirbtuvių 
is Grand Rapids, Mich., iš los vietos, kur gaunami visi rakandai. Mes įgijome šiuos pavidalus už tokią 
Zenių kainų, kad mes galėtume juos parduoti už daug pigiau negu kad juos galima Imtu nupirkti uz daug 
perkamų kainų šiandien. Pasižiūrėkite musų languose.
Išpardavimai panedėlyj, utarninkc,seredoje ir ketverge, nuo Rugpjūčio 12iki 15

Kur grūdo svajojimai kįla

Kelione i takais amžinais.

;iu jums. Bėgsiu į minią, sušau
ksiu visas sesutes, kurių myli- 
nuosius pražudėt, ir jų motinas 
iš vesiu j kovą—į keršte) kovą.

—J. Sakalas.

jų organizatorius, 
“visų mokslų” aiš- 
Ir dauguma musų

Bct snaudžiančios varpos užšalo: 
Jas glaudžia mirtis amžina.

PRIE STRAIPSNIO “MCL 
RINKIMĖS SOCIA

LIZMO”

NORIU PAKLAUSTI.

Noriu paklausti mielos sesulės, 
Nuo ko veidelis tavo išbalo?

akutės
Taip greit neteko skaistumo

Noriu paklausti sesutės kartą

Gal jis sulaužė žodelį tartą, 
Ar gal smirde" mintį ugningą...

Neliūsk, sesute, neliūsk, junoji, 
Stok (ik i kova dvasiai. be* bai- 

mes.

užkietėjimas vidurių

mų bėdų paseks. I.ai- 
c\k savo vidurius va
jais, kaip tūkstančiai 
eitų daro, imant retkar
čiais po dožų senų, atsa
kančių, iš daržovių šei
myniškų kepenų gyduo
lę.

Black- Draught
Mrs. W. F. Pickfe iš 

Hising Fawn, Ga., rašo: 
‘‘.Mes vartojame Thed-

Mk forel’o Black-Draught, Jį 
kaipo šeimynos gyduo- ■ 
lę. Mano vyro motina ■ 

C negalėdavo imt Calomel, ’
-■ nes tas būdavo perstip- fl* 
”■ rus jai, toelel ii varto- H* 
C (tavo Black-Draught, 
■ kaipo švelnų, vidurius H, 

liuosuojantį ir kepenas I ! 
reguliuojantį... Mes va r-

M tojame jį šeimynoje ir 
H tikime*, kael ji yra ge- I 
JĮ riausi kepenims pada- I t
Fj ryta gyduolė.” Mėgink

jų. Reikalauk tikro- kp 
1 hcdford’o 25c už kre- ■

V bute. E-75 I,

Die vams bereikšmė malda ta
voji, 

Pati buk kalviu savosios laimės. 
Ant. Jusas.

Kelios pastabos.
Praeitame Jaun. Skyriaus nu-

laikraštis 
Švietėjas ir 
kintojas. 
jaunuolių, dargi šiek tiek pra
sisiekusių, tvirtai įsitikinę, jotfei 
musų laikraščiai gali ir priva
lo atlikti minėtąją misiją. Su
lig jų, laikraštis yra ne tik tam, 
kad rekordavus, nušvietus eina
mosios valandos klausimus, bet 
ir tam, kad užvadavus istoriją.

i

Laukiu aš tavęs
Brangi mano upele*.

riaus vedėjui keletą suggestijų 
būtent, kad jisai paduotų tam 
tikrų paklausų apie* pamatinius 
loc. mokslo klausimus.

Pirm negu atsakius į musų 
benelraelarbio sumanymą, mato 
ne* reikalo išreikšti keliatą ben

Markso “Kapitalą”!
Tai yra didelė klaida; klaida, 

paeinanti nuo tų neišvengiamų 
musų judėjime “sprogų.”

aplaistyti savo karštom ašarom 

vieleles, kur kadaise laiminga 
leidau laiką su juo.

Aš bėgiojau visur, iš vietos Į 
vie tą, tarsi pamišus, skundžiau
si. raudojau. Be t veltui. Nera

iš mano imsis : uodimų, kiti gi. 
kinksnojo galvom ir tylėjimu 
man atsakė. Beširdžiai, jie pa-

Bt t kur-gi jis, kur mano my
limiausi* Kazelis? Kur?...

.Ink taip nesenai jis buvę), čia 
pat va po medeliais sėdėjova 
tik.tik , rodos, kuždėjo man į au-

.M\liu aš gegužės h lutes naktis, 
i Mėnulis kaip žaidžia tarp krūmų 

linksmai. 
' Man šird' kutena tad meilės jausmai
I.upeliai kaip pina akordus švelnius

Taip, lai jo žodžiai, užrašyti 
mano širdyje*. Neišdils jie* nie
kados. Niekados, ne, ne...

štai upės bangos juos karto-

Virpa jie, kaip kanklių

Kas gi ten? Sujudėję) krume-

ateina, jis mane) brangiausis Ka-

sapnas.

jo ranka užrašyti paskutiniai 
žodžiai Sudiev, mielute! Aš 
jau krintu į kapus... Nesiru-

Viešpatie*

Taip, paskutiniai.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h Si., kampas S. Halsted St.

Vienintčlė grju.it l iemviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Bun- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur \ ra gvarartlihijaniM. kad jųsų pinigai e ra saugiai padėti ir bus 
'sri>/»kėli anl pat ••ikabivimn

3 nimsiintls mokam* už padėtu* pinigui*
Skcl tianio pmiv'i' >nl pirm.. mmigiūi.- ir alirkaine visokius Ban- 
kin>'O reikalus

JONAS

JO.N ' s 
jonas

VYRIA rSYBfi:
mu \’7 \ Pirmininką* u i n s C. BRFNZA, Kaperius 
KI.«'TK\S, Vice-Pirm VINCAS BIGEI.IS. Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
• * X \ s GEfSTAR 

ST. SZYMKIEAViCZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

kbotkas
A\’T\N\S BRO7IS
K\Z matelis

Gero noro musų jaunuoliams 
liekuomet nestokavo. 'l ik ma
ža jų dalis turėjo užtektinai išt

nat tarėsi vienu užsimojimu iš 
tuoksią “Socializmo mokslą”. Ii

oriais, prakalbų sakytojais ii 
•ašylojais. Kam teko elalyvaut 
'misų organizacijoj už pastarą

ebėti, kad je>je urnai iškildavę 
; virst' tūla nežinomo, negirdė

Buvę) ir neliko

ivalui taip? Kodėl, sakysime

naža gabių gerai išsilavinusii 
larbininkų prakalbininkų i?

nai iškilusie)s “žvaigždės” taip 
)at urnai ir dingdavo? Kur neirs 
kas mirs turi būt negera. Kas‘ 
kur?

Pirmiausia, musų žmonėm!
Uoka pradinio išsilavinimo. I)a 1

salį mažai arba ir visiškai ne 
mokėdami skaityt ir rašyt, či; 
iie* šiek tiek pramokei kadi 
nebe* paklaidų — parašyt laiški

čia, vadi

padaryta senai-senai atgal ku-

ileij. Ir tai, jie* įsigijo tik būti 
niausj išmokė) skaityt ir ra 
syt. Išmokei buelami suaugę 
vyrai ir moters, kuomet atmin 
is ir protavimas netaip lengva’ 

pasiduoda abelnoms mokinime 
taisyklėms. Vadinas, jų žinoji 
mas, protavimo laipsnis, liko la
bai aprubežiuoti. Tai viena.

viai, niekuome*! neturėjome per 
daug savo apšviestunijos — in-1 
teligentų. Visi musų inteligen
tai: prakalbininkai. organizato
riai ir rašytojai, veik išimtinąjį 
tik laikraščių redaktoriai; tie’ 
žmonės, kurie daugiau negu kas 
nors kitas užversti kasdieniniu 
rutinos darbu. Į “minią” jie* 
nueina tik atliekamomis nuo 
<asdie*ninio darbe) valandennis ir 
tai 
čiais Vadinas, ir prie* geriausių 

ic- atlikti tai, kas

reikėtų atlikti toje “minioje”-— 
supažinti ją su pamatiniais soc. 
mokslo kiaušiniais. Tatai jie, 
kaip sakėme, daro tik pripuola
mai apgraibomis. Kaltinti 
juos užtai, žinoma, butų nesą
monė: jie daro kiek ir kaip ga-<

Dauguma musų žmonių įsi
vaizdina, kad jeigu ko nepasako 
aikraštis, tai to niekas nebėgti-' 
i. Laikraštis pas juos visako

‘artikulai šventos vieros”.
Čia bene4 bus viena tų prie

žasčių, kuri taip urnai nustumia 
i “amžinastį” daugelį vos spėju- 
»ių iškilti musų veikėjų “žvaig-

tu klausimu, jie* tariasi išmo
kę visa, kas reikalinga suma- [ 
liam agitate)riui, prakalbinin- 
kui ir rašytojui. Nereikia te
žinus ilgai galvoti, kael įsitiki
nus, jogei visa tai buvo lik įsi- 
/aizelinimas.

ga

aa. ŽinonČJf, neįgiję reikiamo 
įvadinio išsilavinimo, negauda
mi pakankamos paspirties iš 
persidirbusios musų inteligen
tijos, o, pagalios, neturėdami 
būtiniausio, tinkamos partinės 
literatūros — jie anksčiau ar 
vėliau turi likt arba anom “už- 
gęsusiom žvaigždėm”, arba, jei 
pas juos prie gerų norų nesto- 
ka tokios jau ištvermės ir pasi
ryžimo prasimušti už “lietu-

mus.

Kasgi po to lieka atsakyt mu-| 
sų bendradarbiui? NČbent tiek, 
kad jo sumanyme yra daug ge
rų norų, bet maža praktiško iš- 
rokavimo. Kitais žodžiais 
jo sumanymo vykinimas dau
giau ar mažiau butų tik be*rgž- 
ižias darbas.

kyšime*, mes pastatome klausi- 
ną “Kas yra turtas?” Bet ne
gana juk žinoti, kad turtas yra 
auna visų žmogaus rankenų pa
gamintų ir žemėj esančių verty
bių. Arba kiek, darbininkas pasi

ta didis pinigų ir kitų įmonių, ku 
’ių pagelba fabrikantas, anot lie- 
luviške) ‘termine),” išnaudoja dar

ddės prie* išaiškinime) dalykų 
pasakymas, kad preke" yra toks 
sutvėrimas, kurį gaminama rin
kai? Visi žino, kael ne. Tinka
mai išaiškinti tuos ir panašius

tai stačiai negalimas daik-

ma, viskas butų galima. Bet

bu Ii “feikeriais”!

Prašome mus neperprasi i. 
Skyriaus vedėjas anaiptol nema
no, kad nebūtų galima parašyt 
vieną-kifą arba ir visą seriją

vaikų krėsle-Augšti
liui, visi kieto medžio, 
etidelė padėjimui val
gio lenta ir pasidėji- 
nmi kojoms, $2 S 4 1S

Šie pavydalai seklyčios seto (kaip sis paveikslas). 
Mas\vi rėmai, nudirbta riešučiu ar ma- Cfi 
'm^aiie, apmušta tikra skara, $75 ryšis, po

$4.50 įmokėti, 50c j savaitę. Pavydalai rockcrių. 
visi kiaurai apmiė’’ 
ispaniška arba juoda 
Royal skūra, $X M

šltl vertė, tik "T

..Pavydalai komodų, 
kietmedžio, gerai pa
darytos, erdvus slal- 
lini, royal ketvirtai
niai, ąžuolu nuelirbta, 
dideliu veidrodžiu,
$18.00 vertės, $4J)50 
po ................... ■ fe

$1.25 į mokėt, 50c 
į savaitę. Pavydalus seklyčios setų, artistiško piešimo, 

lią tikro nusmilkyto ąžuolo; mahogany 
imtlžio rėmai, gražiausias darbas; 
iiič1\ii,i arba ispaniška tikra skūra. 
Si IŪ.00, asą pasirinkimas ...............

$10 cash, $1 j savaitę

keletas stai- 
irba I ikro riešuč' > 

geriausias apmušimas.

Komo dų.

. didel'U veiT

.T, 18
H lojus 50c 

savaitę

Pavydalai ištiesiamo stalo, 
Wm. A’ Mary vėliausios ma
dos, tikro ąžuolo, nudirb
tas Jacobean, $40 QR 
$27.50 ryšis, po I O»5JU 
$2.50 įmokėti, 50c į savaitę.

Plieninė lova, masyviai pastatai, tvi
rti įbrukai, $12.0(1 vertė, *g Jg

Pavydalai vaik i

springsai, kaikuri 
nubraižė Ii, — tiki:

gc.-l

Pavydalai springsų. extra puikios rū

šies — daug slailių. kiekvienas 
gvai auluotas, kiekvienas p<» ”

Pavydalai matracų, sudėtinio vei: -h \ 

storo užvalkalo viršus, ap .via 
ir ša lįs, s 10 verte...................... **-*

V ai?, c no jo kambario 
krėsini, kci tu io ?žu<>-

sėdynė, tikra
skūra ............

Parkelimo Išpardavimas Barginai
Kirk’s VVhite l'lake Skal
bs klos muilas, ū ki šmo
tai ............................... 2-t c
Argo Šmotuose Krakmo-i 
las, 5 sv. pakelis, už 33c 1
Švieži kepta Peabcrry į 
kava, už svarą.......... 16e '
Uneeda Biscuits, Soda' 
Crackers, už pakelį ū'/jt*, 
Nebaltyta musliną, 36 co
lių pločio, H o o s i e r 
brand, 25c vertė, apribo
ta 10 jardų ............... 19c
Genuine Fruit of Loom 
musliną, apribota 10 jar
dų, jardas................... 25c
Verptuvių Galai perkelia,1 
šviesios ir tamsios dry-

Priegalvių užvaikai, ne-; 
žymiai gailyti, miera tūx į 
36 colių, kiekvienas 15c j

Puikių dryžių Tissue Gi
liukam, 27 coliai počio, 
35c vertė, jardas .... 15c
Nurae Stripe ()xford

\ ei lės, jardas . .. 
j pilai,

19c
Nehaltyti įpilai, extrą 
puikios kokybės, 10 colių 
pločio, ūbi* vertė ....39c 
Plaunamas audeklas, ra
usvi ir mėlyni kraštai. 
Turkiško mezgimo, dide
le miera ....................... Ic
Turkiški abrusai, miera 
19x39, dvigulių siūlų, Kai
tyti, 25c vertė.......... 19c (
Juodas satin, 28 colių 
pločio, tvirtai juodas 36c 
c. vertė,....................... 19c
Moterų apdengimai kor
setų, puikaus muslino, 39 
c. rųšis ....................... 19c

Pasirinkimas Lile mote
riškų VHsm’iniii sk* '. he
lių mimuose, pii 
$2, $3 ir ši ............... 25c
.. . . IMoterų muslino apatiuesĮ. 
kelne.*-. gražiai papuoštos, 
ūtte. rų ,is,..................... 32c
Vaikų Gingham Knnipe- 
riai, 7ūc rūšis ..........  *>.;c
Vyrų vasarai apatnešos.!

Moterų mėgsti apatiniai j 
marškiniai, paprasti ar-i 
ba gražiai papuošti. . 1 i)c ' 
Moterų puikios mereeri-l 
zuotos l.isle pančiakos, j 
pora ........................... t Ic
Viso šilko Moire kaspi-l 
nai, 5 coliai, 25c ryšis.' 
jardas ....................... 15c,
Li ęo n b n či u i s u k v oId u o t a 
vata, sugerianti, sv. 41c

straipsnelių suminėtaisiais čia 
klausimais. Bet tai jau yra vi
sai kitas dalvkas — St. St-as.

rodos, atsigrįžo ir žvilgterėjęs i

nuslinko nakties tamsumoje.

Pavasario Metu

denge žemę, nurimo 
dienos bilelėsis, visur
mu.

aule* pri- 
ik vrusis

nuo, užlindęs už palšo elubesčlie).

prieangio ir parėmeisį rankom

Ve>s-vos jaučiamas vakarų

kokių liūdną
re>-

Jisai mintija liudiią, tic])cr- 
traukiamą mintį... “Pasaedis

Bodos ke> tai šaukiamas jisai 
urnai pašoko ir prisiartino prie* 
gatvės vartelių. Lengvai sudre*-

\yrų pančiakos tik juo- 
d- než\ mini neganėti
nus, pma ............... 8*/zc
Moterų juodas ir natūra
lūs spalvos pančiakos,

( rochci e luti y

si aivos, 12'uc ryšis, jar
das ............................... 6c
\ nikų baltos ir juodos 
pančiakos. puikios, po
ra ............................... 14c
Moterį) apsivelkamos Sa- 
c(|iics, šviesaus arba tam
saus perkelio ........... 33c
i loviniai lenta, didelė, 
tvirtai padirbta .... 29c 
(oliavai sumaišyta Na
mam malcva, Permcnan- 
lo b.-and; galionas $1.10 
Moterų šilko ( r epe d e 
Uliine jakčs, lattelas.

i gancio namo vandenį, jis pila ;>• 
. lieju. . Panašiai atsitiko ir mi

p. Augustinavičhi. Pamatę*, 
kad jaunuomene" su mokslei
viais ginčijasi, tai ir jis prisiek“-

je:s suakmenėjusiu žvilgsniu lon 
pusėn, ■’ ur dinge) baltasai šešė
lis. Žiurėjo ir instinktyviai nu
jautė, kael ton pusėn nuėjo jo 
gyvenimo laimė.. .

mą tamsą, užmiršęs apie* minu-

I.upeis malelingai kuždėjo: 
ji ?.. . iš kur? į kur?!.. .

kė skausme) nualinton krūtinėn 
gaivų gelių kvapą ir mintimis

nežinoma toluma.. . c c
Iš latviško Klo-nas

Maric li. I.ear.

Dekretas
Atsirado trįs blogi žmonės, 

kurie padegė tumią. O vienas 
rimtas ir labai geros širdies!

t\o “Kritika musų 
|>a ;iskiii ) būtent

m.s esamu

J. J. Čeponis, lik ir val
gei uuiamah kritika. To

mums

Kadangi p. Augiistinav ie*ius ir 
man neužmiršo šulei Ii tų kom-

ių neprisiminę ųrisie'ina
“užmir-

grju.it


NAUJIENOS, Chidago, III. Subata, Rugpjūčio 10, 1918.

(Tąsa mm 5 pusi.).

Sulig p. Auguslinavičiaus de- 
kfthV nr.Gio ranku pirmiausia 
parašius apie juos — dargi ne
ištyrus dalyko delei Augustina- 
vičiaus, Slrikulio ir Vitkaus at
sirinkimo debatuoti. lai tiesa. 
Aš pirmasis apie tai parašiau. 
Bet Auguslinaviėius daro klai
dą primesdamas man neištyri- 
mą dalyku.

Dalykas buvo toks. “Naujie- 
nv“ ur. 105 uš pasakiau: “Pasi
likau vieną komisijos narį. Už-i 
klausus kame visa to priežastis, 
jis paaiškino, kad draugai, ku
rie' buvo apsiėmę debatuoti, kaip 
tyčia vilkinęs! iki paskutinės 
dienos, ir lik puse dienos prieš 
lai pranešė, kad jie nestos de
batuoti. f t

Nors aš nenorėjau tikėt, bet 
kadangi komisijos pirmininkas, 
drg. šeštokas, tą patį raportavo 
ir LS.IL. I kp. susirinkime, tai

Publika .yra Persergiama
PRIEŠ ĖMIMĄ

Užvaduojamų Vietoje
Nuxated Iron 

žemiau pažymėti gydytojai sako, 
kad paprasto .Metallic Iron 

sutaisymai negali dargi 
duoti to paties.

STIPRUMO, SPĖKOS IR 
IŠTESĖJIMO.

kaipo Organic Iron—Nuxated Iron

Suvienytų Valstijų Teisėjas 
Atkinson išreiškia nuomonę.

Teinėjo G.W. Atkin»on

Suvienytų Valuti i u 
Teisėjas G. W. At- 
ktnson, Nusizkundi- 

nių Teismo, Washin- 
xton, D.C. sako: — 
"Nėra jokios aliejo- 
nės, kad asai reko
menduoju Nuxated I- 
ron ypatoms, kurios 
sunkumoj fiziško, ar 
protiško nuovaraio 
prileido sistemą prie 

nusilpnėjimo, kūno 
sunykimo, arba pai- 
rimo nervų. Gy
duolė atgaivino ma
no alkį ir mano gy
vumą, 
kad aš

Aš jaučiuoH, 
numečiau nuo 
mėnesių Mun- 
laike keleto-* 

kuomet aš 
papra* 

stus Nuxated Iron’o 
nurodymui.”

kurna 
<a valčių, 
sekiau labai

Atsargus Iv nuėjimas gydytoją ta- 
i pe uptiekorių ir ligonių surado pri
rodymu, kad esama tūkstančių žmo
nių imančių geležį, kurie neatskiria 
organiškos geležies ir metališkos, ir 
kad tokios y- 
pntos tankiai 
negali gaut 
stiprios ener
gijos, stipru
mo ir ištver
mes, kurios 
jie, j i e š k o 
dėlto, kad jie 
p r i i m i nėjo 
neteisingų ge
ležies formų.

I'odvl že- 
miaus pami
nėti gydytojai 
nutaria tiems, 
kurie jaučiasi 
reikahmjt) su
stiprinimo ir 
imbmlavojimo 
kraujo nueiti 
pas »avo šei
myninį gydy
tojų ir paimti 
receptą, rei
kalaujantį or
ganiškos gele

žies—>Nxated 
Iron — ir pri
statyti jį savo 
aptiekoriams, 
kad nebūtų 
klausimo kas 
link gavimo 
tikro daikto. 
Bet jeigu jie
nenori klapatytis dėl gavimo reeep- 
to dėl X’uxated Iron, tuokart būti
nai apsižiūrėti ant vaizbaženklio 
ir temyli, kad butu ant jo atspaus
ti žodžiai NUXATEI) IRON, o ne 
Nux ir Iron, arba kokia kita forma 
iron, betgi Nuxated Iron.

Pažymėtinos pasekmės pagamin
tos Nusated Iron ir jojo platus iš
pardavimas ((lamdyta, kad virš tri
jų milionų žmonių kas metas šian
dien jį vartoja), privedė prie pasiu- 
Hjimo skaitlingo užvadavimo, ir šie 
gydytojai sako, kad sveikatos virši
ninkai ir gydytojai visur turi per
sergėti publikų prieš priiminėjimų 
užvaduojančių medicinoje ir jie ypa
tingai iM'rsergsti prieš ėmimų užva
duojančių vietoje Nuxated Iron. ku
ri, vietoje laivus organiška geležis, 
vali būti ne kas daugiau, kaip meta
linė sudėtinė geležis, kuri gali tū
luose atsitikimuose atnešti daugiau 
tdėdies negu gero. Plačiai išėjęs 
pagarsinimas viršminėtų padavadi- 
jimų buvo paduotas Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytojas Belle- 
vue Ligonbutyje (Išlaukiniame sky
riuje), Nevv York ir \Vestchesler pa
vieto Ligonbutyje; Dr. Ferdinand 
King, Ncw York’o gydytojas ir me- 
dlkalis autorius ir kiti, taip kad pu
blika gali Imli painformuota kas 
link to dalyko ir apsaugota nuo var
tojimo metališkos geležies, manyda- J 
mu, kad tai yra Nusated Iron arba 
h'-nl kas nors tokio gero kaip ir 
Nuxale<l Iron.

tytpbėlina kaip daug žmonių ken
čia nuo stokos geležies ir jie to neži
no. Jeigu jus nesijaučiate ktipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi sekančiam 
savo i.šegzaminaviinui: Patėmykite 
tų, kiek ilgai jus galite dirbti, bei 
kiek toli jus galite be nuovargio nu
eiti. Po to paimkite dvi penkiagra- 
ues plotkcles paprasto Nuxate<d Iro- 
n’o tris kartus j dienų po valgių bė
gyje dviejų savaičių. Tuomet vėl 
išmėgink savo sveikatų ir pats pa- 
tėmyk, kiek pasitaisiai.

Išdirbėjų Pastaba: — Nuxated Iron, 
kurs prirų.šinčjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai visiems ap- 
liekoriains žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ri tu. nepajuodina jų, nė nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos
yra p.-udiiodumos pas visus gerus ap- 
tiekorius. __

jau esu linkęs tikėti, kad delei 
neįvykimo debatų yra kalta tie 
Lygos 1 kuopti, bet tie draugai, 
kur buvo apsiėmę debatuoti”.
• Manau, dabar bus aišku p. 
AugustinaviČiui, kad aš rašiau 
ne taip, kaip kad p. K. A. sako, 

nieko nežinodamas, bet taip, 
kaip komisija raportavo. Ir vi
sas susirinkimas patikėjo.

Gal Augustina vičius pasakys, 
mes vistiek nekalti, kad komi
sija neteisingą raportą išdavė. 
Na, gerai. Jeigu moksleiviai (tie, 
kurie buvote sutikę debatuoti) 
esate “nekalti”, tai kur buvote 
tuomet, kada aš parašiau apie 
Inos nelemtus debatus? Kodėl 
tylėjote? O dabar, kuomet jus 
nujaučia te, kad drg. šeštoką, 
kaip ir daugelį kitų, aplinkybės 
atskyrė nuo musų, tai jus teisi- 
nntės. Bet kas jūsų pasiteisini
mui gali tikėti, jeigu per tris 
mėnesius tylėjote?

Beje, Augustinavičius suranda 
pas mane dar vieną nuodėmę, 
būtent tą, kad aš pasakęs, jog 
studento galvelėj vėjai švilpia... 
O paskiau ėmęs ir paprašęs, kad 
neštų švitsos žibintuvą į jau
nuomenę. Dar kartą perskai
tykit mano straipsnelį; tikiu su
rasite, kad ne visų moksleivių, 
galvelėj “vėjai švilpia”, o tik 
tų. kurie šaiposi iš jaunuome
nės, kad ji nemoka ABC., o pa
lįs irgi nedaugiau žino. Taigi 
aišku, kad aš kreipiaus tik į 
Inos moksleivius, kur nesityčio
ja iš jaunuomenės delei taria
mo jų nemokšumo. Pav., And- 
rulevičiui, Bimbai, Demenčiui 
juk nei puse žodžio negalima pa
sakyti, ad jie šalintus nuo jau
nuomenės. Jie veikia kiek iš
gali.

Bet randasi ir tokių mokslei
vių, kurie nors nesityčioja iš 
jaunuomenės, bet mėgsta pasi
didžiuoti. Tokių, moksleivių 
tai aš ir prašau nesididžiuot, bet 
nešti šviesos žibintuvą į jaunuo
menę. —J. J. Čeponis.

Katriutė.
Sunkiu trenksmu užsidarė už 

manęs kalėjimo kamaraitės du- 
rįs. Valandėlei aš stovėjau, at- 
sigrįžus linkui jų, klausydamos 
garsui rakto, besisukant jam 
rakto skylutėj, ir, paskui, sūn
umis kalėjimo sargo žings
niams tuščiame ilgame karido- 
riuj.

“Sudiev, liuosybe! Sudiev!“ 
dusliai dundėjo kalėjimo sargo 
žingsniai.
“Sudiev, liuosybe! Sudiev!“ at

kartojo dar duslesnis jų aidas.
Aš'atsirėmiau į geležines du

ris, kur ką-tik užsidarė už ma
nęs, stengdamos pamatyti nau
jąsias mano aplinkybes. Buvo 
vidunaktis; visi jau buvo sumi
gę. Iš pradžių aš veik nieko ne
galėjau pažinti. Visa, ką galėjau 
matyti, buvo ilga eilė plačių len
tą. ant kurių miegojo kaliniai. 
Kaip aš troškau kur nors atsi
gultų! Išsitiestų ant ko nors ly
gaus ir užmerkti akis.

Aš padariau kelis žingsnius į 
priekį. Jieškojau krėslo, kėdės, 
dėžės —- by lik atsisėdus, pasil
sėjus. Ant grindų matės kaži- 
kas tamsus, nei pundulys, bet 
kada aš prisiartinau ir paliečiau 
jį, pundulys pradėjo krutėti, bai
siai susivėlus galva pakilo link 
manęs ir stebeilijus savo stikli
nėm akim. Sumišus aš pašokau 
atgal, širdis pašėlusiai ėmė pluk
ti. Kur aš esu? Tarpe ko ran
duosi?

Desperatiškai aš užmerkiau 
akis ir glausdamosi prie šaltos, 
drėgnos kalėjimo sienos pradė
jau raudoti. Verkiau karčiai, 
pašėlusiai, su išgąsčiu, baimės 
pilna, sumišusi, taip, kaip gali 
verkti aštuoniolikos metų mer
gaitė staigu atimta iš namų ir 
įmesta į tokias nežmoniškas ap
linkybes.

- Ei, tu, uždaryk burną, —f

kamaraitės tylą. — Tu ne na
mie... velniai pagautų,!
‘—O tu uždaryk‘savo burną, 

sena varnų baidyklė? — jaunas, 
tvirtas balsas atsakė.

Išgirdau kieno tiri lengvus žin
gsnius. Minkšta, maža ranka 
palietė mane ir jaunas, melodiš- 
kas balselis atsiliepė:

Neverki, mergele! Bereika- 
lo. Tu čia ne vieniutėlė. Eikš, 
aš parodysiu tau vietos!

Ji nuvedė mane į kaųipą, ku
riame ji miegojo ant sulanksto
mos šėtrines lovos. Tai buvo 
vienintelė lova visoj kamarai
tėj. visi kiti Valiniai miegojo ant 
lentų. c

Politiškoji ją paliko, — me
rgaitė aiškino. O jie pavelijo 
man ją naudoti. Ar tu irgi po
litiškoji?

Taip. — atsakiau pro aša
ras. O tamsta?

Ne. Aš esu kriminaliste, tei
siama už žmogžudystę. Ar jus 
bijotės manęs?

Ne, - atsakiau. Aš pažvel
giau į ją. Ji buvo taip skaisti, 
taip mandagi. Aš negalėjau jai 
tikėti.

I'ai liesa, mergele. Aš čio
nai todėl, kad beveik užmušiau 
žmogų, stačiai sakant, seną šu
nį! \

Ji gaižiai nusijuokė.
Betgi jis išliko gyvas. Jei

gu jis butų miręs, vienu šuniu 
Imtų mažiau. Taip, tai tu nebijai 
žmogžudės? Kaip sveika vardu? 
Olgą? Mano —■ Katrė. Bet jie 
mane vadina Kalia. Tad va
dink ir tu Katia,

Tu mhn taip maloni Katia, 
aš tariau. ■— Aš negaliu tikė

ti, kad tu galėjai padaryti ką- 
nors bloga. Ar jis buvo blogas 
žmogus?

šuo jis buvo! tai kas. Se
nas biaurus latras!

Jos akįs pradėjo žibėti.
Na, vi^delto be naudos. Jis 

gyvas ir laųningas. Aš esu čia 
gal būt ant viso gyvrtiimo, jei
gu pati greitai neužsismaug 
siu! Eikš, mergele, gulkiva.

Valandėlei mes nekalbėjova. 
V’ užmiršau savo vaęgus. Mąs
čiau apie mergaitę, prie kurios 
šono aš gulėjau.

Katia! — aš pakuždėjau.
Kas yra, mergele?
Gyvenimas dažnai esti žia

urus, Katia!
Taip, mergele ...”

Netikėta spėka aš apkabinau 
ją ir ramume nakties, arti prie 
jos širdies, aš karčiai verkiau 
už savo vargus, už josios var
gus, už vargus visų nelaimin
gų, kaip aš ir ji.

Tai ne šventadienio gyveni
mas, mergele! — tarė ji, kuomet 
aš nustojau raudoti.

Aš buvau už tarnaitę pas< 
vieno turtuolio moterį. Kartą 
ji išvažiavo vakacijosna. Mes 
likome vieni du, vyras ir aš 
Vieną naktį jis pašaukė mane į 
savo kambarį ir bandė palenkti 
mane, tas senas nenaudėlis! Aš 
permušimi jam galvą su sidab
ro liktorių. Jis atsigavo. Jie 
padėjo mane į kalėjimą...

I'ai baisu, Katia, aš kuždė
jau. Tu nekalta.

Veltui, mergele! Gyvenime 
nėra progos dėl manęs. Migki- 
me dabar. Tu esi tokia kūdi
kėlis. Miegok, mergele!

Ir mes miegojome viena kitos 
rankose, Katia ir aš.

Mudvi pastebėtinai susidrau
gavo va. Katia buvo augšta, lai
ba ir daili — ne sulig jos bedi-, 
no apsirčdymo. Ji turėjo gels-} 
vus, kaip auksas, plaukus ir tam
sias akis. Aš niekados neturė
jau progos įsitikint, ar jos akįs 
buvo mėlynos ar pilkos. Kiek
vieną sykį, rodos skirtingos spa-Į, 
Ivos: kartais tamsios, paslaptin
gos; kariais šviesios ir skais
čios kaip kūdikio. Taip, ji tu
rėjo kūdikio sielą, nors buvo 
dvidešimties dviejų.

plačiai atdarom akim, lyg už
sisvajojus, ji būdavo klausysis

šiurkštus balsas urnai pertraukė per ištisas valandas puikių apy^

snkų, kurtas aš jai skaitydavu.
Liūdna ta .Ande rsono apysa

ka, tarė ji. “Negražus Ančiukas” 
suteikė karčių <ašarų josios il
ki ms. r ■ <

Taip kaip ir man — ji krei
pės į mane. -— Kiekvienas ban
dė pakišti man koją. Aš už-j 
auginta girnių prieglaudos na-, 
me. Mano motina mirė kada 
aš buvau dar trijų metų aih- 
žiaus ir paliko mane vieną jjh- 
saulyj. Aš buvau šešiolikos, kii-į 
da mane pirmą kartą nusamdė 
kaipo tarnaitę tnla turtinga pb- 
nia. Ji turėjo sūnų keletu mie
tų senesnį nei aš. i

—Sykį jis nutvėrė mane į sa-į 
vo rankas. Aš smogiau jam p 
veidą ir buvau atleista. Nuo/ 
tada aš tarnavau keletoj vietii...- 
iki patekau į tą paskutinę. Ir 
lygiai kaip tas negražus ančiu
kas, aš visuomet kentėjau todėl, 
kad aš buvau tarnaitė, o ne po
ni... Vyrai visuomet žiaurus 
tarnaitėms. Aš geisčiau, jeigu 
galėčiau, eiti ant laukų. Geridu 
būti paprasta ūkės darbininke.

lai buvo pabaigoj balandžio. 
Pavasario oras kvepėjo. Vie
nintelis medis kalėjimo kienle, 
iradėjo puoštis mažais palšah- 

žaliais lapeliais. Vakarai paši- 
darė trumpesni, bet vis dėlto 
perilgai dėl musų. Nuo šešių 
mes buvom užrakintos saVo 
"-.amaraitėn. Sėdint ant savo 
siauros šėtrinės lovos mudvi 
būdavo pasiguosdavoid'e sato 
vargais viena kitai.

Aš mylėjau, mergele, — ji 
kartą man prisipažino. — Tai 
buvo du metai atgal, kada aš 
atėjau į tą savo paskutinę vieką. 
Jis buvo to senio pačios brolė
nas ir tūlą laiką pas juos gyve
no. Jis buvo taip geras, tifip 
mandagus prie manęs: kada jis 
)irmą kartą pamatė mane, tuo
met aš nešiau mąlkų dėl valgo
mojo kambario pečiaus. Jis ta
rė: Kam tu ėmei tokį didelį
glėbį. Katia? Tai persunki!. Pa
vėlink tau pagelbėtai — Nefra 
žmogaus, kur lą/tų buvęs taip 
geras dėl manęs. Jis buvo pir
mas. Aš negaliu2 jį užmiršti, i

Jis buvo neturtingas moks- 
eivis; tai delko jis ir gyveno Jų 
jute. Bet jis greitai susibarė ku 
tuo senu šuniu, ir išsikraustė. ’ 

—Tur-but tau, Katia, buvo 
sunku, kada jis apleido, —aš 
jriduriau. 1

Ištikrųjų buvo, mergeli*.
Valandėlei mes nutilome. Jos 

akyse pasirodė ašaros, ji nebe
galėjo kalbėti.

Jis atėjo pasakyti man su
diev, mergele, ir tarė: “Katia, 
eik iš to bu-to. Saugokis to ma
no dėdės. Eik, Kalia brangio
ji. Aš’negaliu imti tave su sa
vim dabar. Bet aš ateisiu pfts 
tave kaip greitai aš galėsi 
Jis neatėjo daugiau, mergele. 
Jis buvo neturtingas; kas žino, 
kas su juo likosi? Gal būt jis su
rado kitų, sau lygią. Aš daug 
kartų jam sakydavau: “KaipĮtu 
gali mylėti mane? Tu mokslei
vis, o aš paprasta tarnaitė”. ;

— Ar jis niekuomet jau nepa
sirodė, Katia?

-^-Niekuomet, — ji verkė. -— 
Niekuomet!.. Dieve, kaip aš jį 
mylėjau! Kad nors kelias eilutes 
atsiųstų!

Bet likimas ėjo prieš bėdiną 
Kalią. Jos laukė nauja nelaidė.

Kada, vidudienyj, mes išėjo
me pasivaikščiotų kalėjimo kie
me, dažnai matydavome kalėji
mo užveizdą Vardeną, saugojan
tį mus pro langą Jis buvo’a- 
pie keturios dėsimas penkių, įsu 
nuplikusia galva ir dideliu vei
du.. Jo akįs dažnai būdavo nu
kreiptos link Katrės ir manęs ir 
kiekvieną kartą Katia jį pama
čius persimainydavo veidu.

—Tas žvėris iperdaug į mus 
žiuri, — ji kartą prašnabždėjo. 
Aš bijau, mergele. Jeigu jis 
panorėtų — inus lengvai pražu
dytų. . į

Pora dienų po to jis netikėtai 
sustabdė mudvi kalėjimo prie-

menėj ir uždėjęs navo ranką ant ! 
Katės, žiūrėdamas jai į akis, pi
lk ta šypsą, jis tarė:

- Dabar yra sereda. Subatoj ; 
apie 10 vai. vakare aš tave pa
šauksiu. Buk prisirengus!

Ir jis pranyko, palikdamas 
mudvi be žado

—Aš neisiu! Ne, ne!” —• kuž
dėjo Katia, •— Geriau mirtis.

—Jis gali perkeisti savo min
tį, Katia, aš teisinau. — Nebū
kite taip skubi, meldžiu nusira
minkite.

Kelios dk'nos prabėgo mirtin
goj agonijoj. Katia nei miego
jo, nei valgė. Žiūrėdama linkui 
durų ji valandomis išsėdėdavo ir 
drebėjo.

—r-'l'ik vienas žmogus man bu
vo malonus, mergele. Tik vie
nas, .mano, tik vienas.. . Visi ki
ti kaip šunes Aš kovojau taip 
ilgai... ir vėl ateina kova.

Atėjo ir subata. Dešimtoj du- 
rįs atsidarė, ir diktas sargas su
šuko:

Katia! Jo Mylista reikalau
ja ! i

Išblyškusi lig mirties Kalia 
atsikėlė nuo savo lovos. Aš pri
kibau p?ię?*fos.

—Aš neisiu, — Katia atsakė.
Nepasidaryk blogiau!—pi

ktai tarė sargas. — Aš turiu j>a- 
liepimą atvesti jus kadir prie
varta.

Katia nuėjo.
Visą naktį aš gulėjau atdaro

mis akimis laukdama jos. By
lą durįs atsidarė. Aš pašokau
nuo savo lovos. Ji stovėjo piie 
durų drebanti, išblyškus, palai
dais plaukais. i

Nepalieskite manęs, merge-, 
le, — ji iyliai pratarė. — Jus rte-. 
turite eiti arti prie manęs..” <

Aš neklausiau jos. Apkabi
nau ir bučiavau. Kalbinau ją 
meiliai, kaip tik galėjau.

Veltui, mergele! — ji atsakė, 
atsigrįždama į mane. — Aš vis
ką užbaigiau... Nieko daugiau 
dėl manęs...

Sekantį rytą ji buvo rasta be
kabanti kalėjimo kuknioj, kur 
ji naktį buvo nuėjusi tuhi pre
tekstu. — Verte K. Baltes.

I ,
•; t; i.

PASTABfiLfiS.

Nekartą jaunuoliai yra išreiš
kę susirūpinimą tariamuoju 
merginų neveiklumu. Girdi, 
jos nieko nerašo į Janu. Skyrių, 
nepadeda jiems rišti einamosios 
valandos klausimus ir lt.

Tai bereikalingas rūpestis. 
Kad merginos nerašo į Jaim. 
Skyrių, tai dar nereiškia, kad 
jps nieko neveikia. Tik pasi
žiūrėkite į L. M. P. Susivieniji
mą — kas jį įsteigė ir sustipri
no? Juk tai darbas tų neveiklių
jų — merginų, ir moterų! ’

Musų jaunieji draugai, pasiro
do, turi netik menką atmintį, o 
taip-pat ir regėjimą. Poor bu- 
siness.i..

Meilės Specialistas vis dar ra
šo receptų vaikinams. Pastara
sis jo receptas (rasi užpatentuo
tas?. O) yra toks:

Kada vaikinas pradeda mylėt 
merginą, tai dėl geresnio meilės 
apreiškimo privalo nupirk t jai 
buketą gėlių. Tbere you are!

O aš duočiau jam tokį patari-į 
mą. Jisai geriau padarytų nu
pirkęs cimbolus. Gėlės juk 
greit suvysta ir mergina išmeta 
jas į “gerbečių”. Cimbolus gi, 
kuomet meilė atšals, bus galima 
atsiimt ir nunešt kitai. Ir iš
mintinga ir ekonomiška — ar 
ne?. ii —Onutė.

-Žuvęs už laisvę.
m i imi

(Tikras atsitikimas iš 1906 m.).
Vieną gražų žiemos vakarą 

Andrius grįžo namo iš miestelio 
šnekučiuodamas su savo drau
gais* bei ^draugėmis apie eina
muosius dienos reikalus. Kal
bėjo ijie apie išnaudojamus kai
miečius bei dvarų darbininkus

North SidiečiŲ Domai
Kas noęite gauti pavieniais numeriai Naujienas. Kardą, 

Keleivį, Dilgėles ir Moterų Balsą, taipgi ir Laisvę, arba kas 
norite užsirašyti ant melų viršminėlus laikraščius, tai kn ip- 
kitės žemiaus padėtu adresu. Jeigu kuris norėsit Naujie
nas ar kitą kokį laikraštį gauti į namus pavieniais nume
riais, tai aš ir tai pasistengsiu išpildyt.

Beje. Jeigu dar neturite Biblijos (šventraščio) lietuviš
kom raidėm, kurių jau nedaug beliko neišparduolų, arba 
kam reikia kokių kitokių knygų, visados kreipkitės j “Kar
do'’ Ofisą, pas A. AMBROZEVIČIŲ,
1443 N. Paulina Street, ChicagO, III.

Parmos prie Chicagos
$125—5 akrui , .<250—10 akrų

tikusieji pinigai kaip randa.
Gcriausis tllinoiso juodžemis. Viena valanda karais nuo Cliicagosi 
Prie gražaus augančio miesto, kur yra daug fabrikų, tarpe lietuvių. 
'Taigi, kiekvienas dabar luti progą tureli gerą mažą farmi) beveik 
ciiieagoje, kur gaii sau smagiai gyventi ir auginti daržoves, vištas, 
kiaules ir laikyti karvių.

Norintiems pastatome namus ant labai lengvų išlygų. 'Tokios 
progos įgyti žemę prie Ghicagos dar nebuvo —. ir todėl tuojaus 
kreipkitės ypališkai ar per laiškus pas:—

C. KASPUTIS,
106 No. La Šalie Street. Rooni 10. Tol. Main 2043. ( iiicago, III.

Reumatismo Worm’o 
Reumatiško ir Abe'no Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdubtos ir Užtikrintos Ijk per 

CARL F. W0RM 
340(1 SOUTH HALS'TF.D S’TBFFT, CHIUAGO, ILLINOIS

Per Pačią — *1.10.
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Pupiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidauh, po $1.40 už j»aL

CARE BROS. VVRECKLNG CO.
8003-3039 S. Halsted SL, Chicago, III.

ir kaip pradėjus kovą prieš tą 
išnaudojimą.

Bekalbėdami nei m pasiju
to, kaip priėjo draugų namus. 
Andrius buvo jau betiesiąs de
šinę, bet draugai jį sulaikė ir 
užkvietė pas savi*. Andrius iš- 
pradžių spyrėsi, bet (k’imgų pra? 
šomas, sutiko.

Andrius buvo rimto budo vai
kinas, nemėgo daug juokaut, bet 
būdamas linksmioj draugų ko
mpanijoj drauge su jais juoka
vo ir nei nepajuto, kaip laikas 
prabėgo.

Andrius pažiūrėjęs j laikro
dėlį pastebėjo: vėlu, reikia eit 
namo. Draugai Andrių draudė, 
parše nakvot pas juos, sakyda
mi, kad ryloj galėsiąs grįžti. A- 
ndrius tečiaus nesutiko. Jaus
mingai pakratęs draugų, ir dra
ugių dešines, išėjo.

Vakaras buvo gražus, gerokai 
šalo ir putė gaižus šiaurės vė- 
•ins-

Langų žiburiai senai jau už- 
gęsę, tiktai mėlynam dangaus 
skliauste mirgėjo milionai žė
rinčių žvaigždelių ir skaistus 
mėnulis apšvietė Andiraus nuo 
šalčio paraudusį veidą. Visur 
ramu-tyku, tarytum viskas ap
miręs. l ik sušalęs sniegas, kei
stai burzga po Andriaus kojų ir, 
rodos, prašo nemindžioti jį. Bet- 
karčiais girdėjosi apuoko bal
sas, tarytum dejavimas sunkiai 
sergančio kūdikio Įirie molinos 
krutinės.

Visa tai darė sunkų įspūdį. 
Jo galvon pradėjo skverbtis vi
sokios mintįs. Bet Andrius že
ngė pirmyn ir pirmyn kol pa
siekė namus. Jį pasitiko senas 
namų sargas —* šuo. Įsitikinęs, 
kad tai saviškis, šuo nustojo lo- 
jęs ir prislinkęs prie Andriaus 
linksmai šokinėjo apie jį, tary
tum atsiprašydamas už Įiadary- 
tą klaidą.

Andrius ant pirštų galų įėjo 
seklyčion, kad neišbudinus se
nus nuvargusius tėvus.

Atsigulė. Nespėjo dar sušilti, 
kaip išgirdo šuns lojimą ir kei
stą bildesį*kieme. Andrius pa
kėlė galvą pasiklausytų, kas čia 
dedasi. Tuoj kažkas pradėjo tri 
nti duris ir rusiškai kei k ties.

Andrius suprato k a m e 
dalykas. Suprato, kad jam, jo 
laisvei, o gal ir gyvaščiai, grę- 
sia pavojus. Bandė slėplies, bet 
kur pasislėpt? Išbėgt niekur ne
galima, nes kazokai jau buvo 
apsupę namus. Bet laukt irgi 
negulima, nes laužė duris. Nu
tarė gerumu nepasiduot. And
rius žinojo, kas jį laukia: kazo
kų nagaikos, retežiai, baisus ka
lėjimas, o gal ir kartuvės. Sku
biai jis užlipo ant aukšto 
ir pasislėpė kamine. Kazokai 
įsilaužė vidun, pradėjo jieškol 
po pakampes. 'liktai kardai 
žvangėjo ir girdėjos biaurųs kei
ksmai. Galų gale vienas kazokų 
užlėmijo įžėjimą į kaminą, 
'l'uojaus ir pradėjo laužtis Bet 
Andrius atsakė' jiems šūviais. 
Kilo mažas sumišimas. Kazo
kai paleido darban savo šautu
vus. Iš kamino šūviai tuoj nu
tilo. Andrius krito negyvas su 
peršauta galva. Kazokai keik
dami ištraukė jį i.\ kamino ir 
spyrė keletą kartų į lavonų. Bet 
Andrius jau nebesi priešino, nei 
hejautė tų teikiamų jam smū
gių. Jisai buvo negyvas.. . Nu
tilo amžinai...

Ta baisi žinia greitai paplito 
po apielinkę. Visur tik ir kal
bėjo apie tą baisų atsitikimą. 
Draugai jį apgailestavo. Jautė 
didelį nuostolį —- netekę vieno 
gabiausių savo idėjos draugų. 
Kiti gi džiaugėsi, kad Dirvas 
nubaudė “eiciliką.“

Vėliaus visos kalbos apie tą 
baisų atsitikimą nutilo. Tiktai 
retkarčiais ant jo kapo užplevė- 
suodavo raudona vėliavo su už
rašu: “Žuvis už laisvę!“

—A. B. Vargšas.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi noriu pranešt drau
gams ir draugėms, kad nuo ru
gpjūčio 15 d. aš apleidžiu Val- 
paraisą ir išvažiuoju į rytines 
valstijas. Taigi nuo min. die
nos neberašykite senuoju mano 
adresu—į Valparaisą. Manau 
apsistoti Burlington, N. J.

Su pagarba,
A. Bimbo,

751 ('yrus st., 
Valpar<iiso, Ind.
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Chicago ir Apieiinke
Truc translation filcd with the post- 
maslrr at Chicago, August 10, 1918, 

icq.Hu.cd by the act of Oct. 6, 1917.
KVIEČIA PRESIDENTĄ
VV1LSONĄ CHICAGON.

Turėtu kalbėtdarbo dienos 
a p vaikščiojime.

Porų kartų jau buvo minėta, 
kad darbo dienoj žada įvykt di
delė demonstracija, kurioj da
lyvausiu kaip unijos taip ir įvai
rios pramonininkų, organizaci
jos. Vyriausias demonstracijos 
tikslas yra — išreikšt lojalumą 
šalies valdžioj jos kovoje prieš 
Vokietiją. Tatai demonstracijos 
rengimo komisija žada pakviest 
į Chicagą patį Suv. Valstijų pre
zidentą, Woodrow Wilsoną.. Iš
reiškiama viltis, kad prez. Wil- 
sonas pakvietimą priims. Kar
tu su juo Chicagon turėtų at
vykti Suv. Valst. iždo sekreto
rius W. McAdooK darbo sekre
torius W. B. VVilson ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
Samuel Gompcrsas.

Pakviestų prer. Wilsoną Chi
cagon vakar išvažiavo Buiiding 
T radęs Council’o prez., Simon 
O’Donnell. Vakar jisai turėjo pa
sikalbėjimą su A. D. Fed. prezi
dentu, o šiandie, manoma, pada
rys vizitą pas prez. Wilsoną.

Rengiamoj demonstracijoj 
žada dalyvaut taipjau ir aplinki
nių miestų unijos bei biznierių 
organizacijos.

Trur translation filcd with the post- 
masler at Chicago, August 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
EKSPLOZIJA AMUNICIJOS
DIRBTUVĖJ.

Apie 400 darbininkų gręsė 
mirties pavojus.

Trįs šimtai penkiasdešimts 
darbininkų , jų, tarpe 2(M) mote
rų vakar .rytą buvo pastatyta 
mirties pavojun, kuomet eksplio 
davo didelis kubilas aliejaus, ku
riame grūdinta (artavota) armo 
tų kulkos, Winslow Brothers 
dirbtuvėųe 464M) W. llarrisou 
gat. Trenksmas buvo taip stip
rus, kad jisai girdėta kelių my
lių atstume. Ištikus eksplozijai 
dirbtuvėj Ičilo dideliausia pani
ka. Moters desperatiškai klyk
damos veržėsi iš dirbtuvės gat
vėn. Veikiai betgi spėjo atvyk
ti ugnagesiai, kurie užgesino ki
lusį gaisrų ir tuo išgelbėjo dau
gelį tonų amunicijos, kurių gai
sras butų sunaikinęs. Darbinin
kų nieks nenukentėjo.

URfi CHICAGOS MOKYKLŲ 
SUPERINTENDENTAS.

Vakar staiga pasimirė Chica- 
gos viešųjų liaudies mokyklų 

superintendentas, John D. Sho- 
op, Rockvillej, Ind,, kur jisai bu
vo išvažiavęs laikyti prakalbą.

■*^**F»W

Sergėkite savo akis

augiau blogi,, j 

pririnkti

DR. L J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS

j 
Gydo Vyrų, Moterų Ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios sanlifiko metodos. 
2401 So. Broadvvay St., SI. Louis Mo.' 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 17(1 
.......................... Kinlock Vlclor 1(126 
Namų Telefonas: Central 7861 R.1

True triinslnlion filcd with the post- 
nuister at Chicago, August 10. 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

DIDESNĖ AMERIKA 
PO KAREI.

(lėliai — Harry Richter, William 
Oberg, Louis Hoskin, Hahg By- 
an ir Waltcr Karanaugh. Poli
cija j ieško piibėftėlių.

son, tapo paliuosuotas užstačius 
Mergelė 

Union li-

Širdies liga.
John I). Shoop buvo senyvas 

žmogus, 61 metų amžiaus; mo
kyklų superintendentu jisai bu
vo paskirtas gruodžio 8 d. 1915 
metais.

Trustinė spauda, kažin kodėl, 
Shoopo nemėgo. Ji dėjo ilgiau
sius straipsnius apie nelikusius

O pagalios prie jos prisikabino 
ir ‘negi’iešnusis” Hoyne. Daly
kas tame, kad Shoop nenorėjo 
ar nepajieg# visame įtiki trusti- 
niams politikieriams.

JŲ “PATARNAVIMAS”

Elevatorių baronai mažina 
karų skaičių.

Kiek laiko atgal šioje vietoje 
buvo pranešta, kad elevatorių 
kompanija sužiniai laikanti už
darius daugybę karų laike t.v. 
“rush hourš” — didžiausio žmo
nių judėjimo. Pasirodo, kad 
tatai nebuvo prasimanymas: Jo- 
urnalo korespondentas sakė tie
sų. Tų tiesą vakar patvirtino 
miesto kolektorius George Loh- 
man ir iždininkas E. Pike. Jie
du pasakė dar daugiau, būtent, 
kad nuo to laiko, kada kompani-

jos pasažierių skaičius žymiai 
paaugo. Štai Lohmano rapor
tas:

Nuo geg. 1 iki liep. 31 d. 1916 
anj įvairių linijų elevatorių ko. 

operavo 1,624 karus. Tuo pa
čiu laiku pernai^ętgi buvo o- 
peruojama 1,721 karas. Vadi
nas, dingo apie 1(M) karų. Gi pa
sažierių elevatorių kompanija, 
pradedant liepos 1 d. 1916 iki 
gruodžio 31 d. tų pačių metų tu
rėjo 92,157,170. O nuo liepos 1 
d. 1917 iki gruodžio 31 d. tų 
pačių metų jos pasažierių skai
čius |xišoko ant 95,900,970. Va
dinas virš 3,000,000. Už pasta
ruosius šešis mėnesius tikrų skai 
Kinių dar neturima. Manoma 
lečiaus, kad ir šiemet pasažierių 
skaičius turėjo paaugt.

Vadinas, kompanijos pelnas 
žymiai padidėjo, o publika — kų 
ji iš to turi? Žmonės turi va

žiuot elevatoriais kaip silkės 
'bačkoje.

Taip yra todėl, kad miesto ro- 
tužėje sėdi tokie žmonės, ku
riems artimesni yra elevatorių 
baronų, o ne piliečių — darbi
ninku reikalai.

DAR PENKI BEPROČIAI
IŠTRUKO Iš DUNN1NG0.

sumanesni — pabludėliai ar jų 
sargai? Jau kelintų kartų iš jo 
ištrūksta po kelis pabhidėlius. 
Andais iš ten ištruko keturi, ant 
rytojaus kiti penki. O vakar iš 
jo ištruko dar kiti penki pablu-

PIKNIKAS
KNYGYNO NAUDAI

18-tos Gatvės Distrikto

Rengiamas

10-tiesPirmeiviškų Draugijų

Ned., Rugpjūčio-Aug, 18,1918
J lįst i ce Parke

Šalę Liclųvi.škų Tautišką Kapinių. WILL0W SPRINGS, ILL.

Pradžia 9valandų ryte. Inžanga 25c porai

Kadangi gA'gtvžės 12 dienų KriVgyno piknikas negulėjo jvvkt p. Chernauc- 
ko qarŽe, tai kurie turite nusipirkę- neįvykusio pikniko tikiety —• jie bus 
geri šiame piknike. Kurie prijaučiu Lietuvių Viešam Knygynui, malo
niai prašomi atsilankyti rugpjūčio 18 dienų į Justice Parkų.

Kvięčią Pikniko RENGĖJAI.
Kaip nuvažiuoti: — Iš visų miesto dalių Archer avė. karais iki City Li- 
init, pusktu Willow Springs karais iki daržo.

dar tebeguli Chicago 
goninėj.

• • 'i_J 1 '

“TVARKOS DABOTOJAS”
— ŽMOGŽUDA.

Koronierių teisusis nutarė a- 
fiduot prisaikįntiemsicnis teisė
jams Beit geležinkelio kompa
nijos spec. detektkvą, C. C. Upin- 
ghouserį, kuris andais važiuo
damas vienu min. kompanijoj 
traukiniu pradėjo šaudyt pro 

vagono langę ir piirtinai pašo
vė 12 metų vtfiką Alcxander 

Prys.

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA

Nunuodino save ir keturis 
kūdikius. 7

Name 1427 W. 16 gatvėj va
kar naktį turėjo vietos sekama 
tragedija. John Sitasz, čekas 
darbininkas, sugrįžęs iš darbo 
rado uždarytas ne tik duris, bet 
ir visus langus bei plyšius. Nie
ko negelbėjo vyro beldimųsi— 
nieks jo neįleido, kol išmušus 
langų bandė dasigaut pats į-vi
dų. Išmušus langų jį kone par
trenkė stipri gaso srovė. Sitasz 
tuoj suprato kame dalykas. įė
jęs vidun jis rado negyvų savo 
moterį Antonetą ir keturis kū
dikius.

Sako, kad moteris nusinuodi- 
nus delei ligos. Kūdikius gi ji 
nuodino veikiausia todėl, kad 
nenorėjo jų likti našlaičiais, ku-

mą.

SOCIALISTŲ PROPAGANDOS 
MOKYKLOS REIKALU.

Šiuo noriu atkreipti draugų 
socialistų, o ypatingai visų kuo
pų, priklausančių LSS. Aštun
tam Rajonui, domų į organi
zuojamų Sodialistų Propagan
dos Mokyklų Chicagoj. Apie 
du mėnesiu laiko atgal Aštunto 
Rajono Centralinis Komitetas 
nutarė įsteigti soc. mokyklą ir 
jos palaikymui Fondų. Dabar 
jau tas nutarimas vykdoma gy
venimai): organizavimo darbas 
eina pasekmingai. Mokyklos ir 

Fondo tvarkymui Centralinis 
Komitetas iš savo tarpo pasky
rė tani tikrų komisijų. Komi-; 
sija susideda iš trijų ypatų, or
ganizatoriaus sekretoriaus ir iž
dininko įjr yra Centralinio Ko
miteto globoj. Mokyklą bus a- 
tidaryta pirmų diena spalių š. 
m. ir ipis atdara per septynis 
mėnesius. Į mokyklos fondų 
iki šiol įplaukė virš šimtas do
lerių. Pradžių taigi jau turime, Į 
bet tai dar maža. Draugai, k u-1 
rie suprantate tos mokyklos rei- Į 
kalingumų, aukokite mokyklos 
fondam Jeigu gi kuriam ir ap-I 
’inkybės neleistų lankyti mokyk-1 
lą, tai visdelto, aukodami, šutei- Į 
ksit progos kitiems jų lankyt iri 
mokytis. Visų aukavusių. no- Į 

'mažiau ^ąip vienų dolerį vardai! 
bus paskelbta “Naujienose”. Pi
nigus siųskite sekretoriaus ant-1 
rašų: Ąnton J ūsas, 2252 W. 22 Į 
st., Chicago, III. Į

P. S. — Smulkus mokyklos! 
programas ir pavardės aukotojų | 
bus paskelbta kiek vėliau <—Į 

kaip tik spėsiu sutvarkyt.
jau aukojote, meldžiu 

kantrybės...
Soc. Prop. Mokyklos

Kurie 
turėti

sekr.
, — Ant. Jusas

CHICAGA IŠGELBĖTA”

Daugelis cliįcag'iečių, kur per 
pastarąsias tris naktis negavo 
miegot, vakar lengviau atsidu
so: “Chicaga išgelbėta”, karš- 
čių neliko. Augščiausia tempe
ratūra vakar buvo 67 laips. Bet 
šiandie ir vėl žada bul šilčiau...

DR. COMĖS PALIU0SU0TA
Daktaras Gomes, įku

rio raštinėj 829 Belinont gal., 
andais rasta be.&aiuonėp pus
nuogė mėrgele, Foną Stephen-

APKALTINO TRIS 
SU MOKSLININKUS.

vakar 
išnešė kaltinimo aktų prieš tris 
asmenis dėlei tariamosios sukty
bės Beckerio byloj. Apkaltinta 
sekami asmens — Dr. John Me- 
ssage Fredcrick Burgess ir John 
Dcmpsey.

Prisaikintiej'i teisėjai

NUŠOKO NUO BĖGIŲ.

Du prekiniu vagonu, prikrau
tu įvairių prekių, vakar naktį 
kažkaip pasihiosavo nuo Eas- 
tern Illinois traukinio ties 33 
gatve ir nušokę nuo bėgių “pą- 
bėgo” gatvėn. Išversta keli te
lefono stulpai ir sutraukyta da
ug vielų. Abddu vagonu tapo 
sudaužyti ir buvusios juose pre
kės išmėtyta į visas puses.

Po karei mes išvysime dides
nę Ameriką, negu kuomet nors 
mes sapnavome.
Sunkenybė pagerins mus. Bet 
jeigu mes norime panešt savo 
dalį tautos sunkumoje, tai mum 
reikalainga sveikata irgyvumas.

Geri viduriai, yra sveikatos 
pamatas. Jus privalote užlaikyt 
savo pilvų valome, eliminacija 
privalo būt visiškoje veikmėje.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras išvalo vidų- 
rius ir atstiprina visų virškini-

I Neužsitikėhh i«vn > įėjimo pir- 
•i>a|ntu l»v kokiam iicp* ils t usiam 
Hpfi«ki,auks<>riui ar keliau- 

m pantuvėi'ui. nes jie su- 
he akims lik Jauniau blogo, j 
turiu 15 mclŲ palytinui H 
išlyrl jus akis ii 
.(kinius tikt.<i l)at 
■bnikiint, ullikrinlai 
jum* akiniai nebus relkalin- 
i*s lai jums pasakysime

JOHN SMETANA
AKIŲ SPEdALIHTAF

1801 Ho. AaMand Avė ChlcR< ~ 
Katniian 18-tos gatvės

A-Ctos lubos, virš Platt’o apliek ’4 
i'ėinykite į mm patašą 

Valandos mm 9-lo% vai ryto iki 
8 vai. vakaro. Ncdėlioie mm A 
vai ryto iki 12 'ulumlal dieng.

DAR VIENAS “DAKTARAS 
BĖDON.

Policija vakar areštavo tūlą 
“Dr.” Thomas Deschouner, turė
jusį ofisų 3524 W. North avė. 
ir 702 E. 62 gatvėj. Praktika
vęs be valstijos leidimo — lais- 
nio. “Dr.” Deschouner, sako, par 
davęs tūlam savo pacientui net 
22 kvortas “vaisių”. Uch, kiek 
ilgai jisai turėtų juos vartoti?

Jeigu jus kenčiate nuo nevir
škinimo, užkietėjimo, nuo iš
pūtimo vidurių, galvos skaudė
jimo, vartokite Trinerio Ameri
koniškų Eliksira. Kaina <$1.10 
aptiekose.

Trinerio Linimcntas teikia 
greitų pagclbų niksterėjimuose, 
išsinarinimuose, sutinimuose, 
strėnų diegime, neuralgijoje, ir 
raumenų skaudėjime ir tt.

Po ilgos kelionės nuplauk ko
jas ir po nuplovimuk Trinerio 
Linimcntas teiks malonų pail
sį

Jo kaina 35 ir 65c. aptiekose. 
Per krasų 45 ir 75 c. Joseph Tri-« 
nėr Company Manufact. Chemi-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis tino į* Dyki

Gy vėmimo yi> 
tuščia*, kada pr« 
inkstu regėjimą.

>!<•» vurttijfttoe 
ptfgrrinl'i Oph- 
ttialmomeler. Y-

TURINTI SUJIEŠKOT 
JO KELINES.

Ponas Sam Kattzen, 414 W. 
Chicago gat., vakar kreipės į po
licijų, kad ji sujieškotų tas pen
kias poras kelinių, kurias vakar 
jam pavogęs tūlas “nepažįsta

mas džentelmonas” su baltu 
skrybėlių. Kaip' jus manote 
ar dėdes gali surast pono Šamo 
kelines?

CICERO
Šis iV tas.

nės LSS. 138 kp. susirinkimas. 
Kadangi diena buvo nepaprastai 
šilta, tai narių nedaug tesusirin
ko. Vis dėlto susirinkusieji pa
darė vienų-kitų ylių gerų nutari
mų. Taip, kilus klausimui apie 
steigiamųjų LSS. VIII rajono 

Soc. Propagandos Mokyklų, ta
po nutaria paaukoti iš kuopos 
iždo 5.00 dol. į mokyklos fondų.

Belo nutarta surengti diskusi
jų vakarų. Aš betgi abejoju, be-

ki šiol draugai nekartų tatai mė
gino pravesti, bet nieko iš to ne
išeidavo. Well •— bet kodėl dar 
kartų nepamėginus? Prie gerų 
norų rasi ir galėtume surengti.

Bej(\ nutarta duot LSS. kuo
poms įnešimų atšaukti 1 ir HI re 

i ferendumus. (Tų “referendumų’ 
turinys jau žinomas skaityto- 

įjams. — Red.).

j Sekdami savo “drugless doc” 
musų vyčiai irgi įsisteigė sau 
“biurų” lies Antanine. Kokių 

rinfromacijų” tasai biuras su
rinks apie socialistus — nieks 
nežino. Žinoma tik t'iek, kad 
praeitų panedėlį vyčiai padarė 
skodą ir ten pat, ant gatvės, “su

su faitavo”. Besifaituojau t ir 
langų iškūlė. Vajauni vyrai, ar

— A. R.

ROSELAND
Permainos gatvekariuose

Su ateinančiu panedėliu, rugp. 
12 d. įvyks svarbios permainos

gatvekariif bėgiojime. No.4 
gatvekaris nebeis daugiau į Bose 
landų, bet iš misto eis tiesiog į

Iš Roselando į miestą vaigš- 
čios gatvekariai nauja linija —< 
State St. Tuo kelione į miestą 
bus sutrumpinta 15 minučių.

. /* — B.

Chicago, Illinois. (Apgars.)

Tel. Pulhnan 342
Dr. J. Kapočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAI

10731 So. Michigan Ava. 
Roseland. TU.

rripiama | vui- 
ktiv \id.: mm 9 ryto iki 9 vnk. 
n< .lėl'lo n. nuo 10 iki II di^ng. 
*•-»«> S. Ashland Av. 47 ui 

l’ciet hone Yi»rds *»I7

NOSIS

chroniškas ■*. vj

Hlilstet] 
tu, tikt.

Nuo 19 
Telerbu 
3412- 
a—»

ĮSUS.

Ofisus ir T.abarit >rij i: 
. netoli l'isk
VALANDOS 
8 vakarais.

GYVENIMAS :
VALANDOS

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Ncdėldienisis tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany IMG

1025 W. 18th

12 plčti). ir

Vyrišką Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryli ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuž 
tu overkotu.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis f r va
karais.

8. G O R D O N
1415 8. Halated 8t~ Chicago. III

Japertas
Kreivos Akys 
Atitaisomos 

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikile ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslų ir registruotų g\ (ly
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES II<_ 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios 
Ūžiančios . 
Užkimštos 
Skaudanti 
Tekanti ... 
Kreiva ... 
Užkimusi . 
Skaudanti 
Silpna .... 
Catarrhal . 
Užtinusi ......................... GERKLĖ

F.O.Carter,M.D.'
21 metas prie State (iatvčs. 
120 So. State st., Chicago, III.! 
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio-I 
mis 10—12.

•zash'Bi

i L. < *

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Si
Kumpus 22nd pi

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canel 4626

!)R. M
r

tu 
ir

Gy<!<» aštrias 
rij, moterų ir

W. M. LAWH()N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir

Plaučių Specialistas
Aš per daug melu atkreipiau specialę domų į šį
rlskirų skyrių medicinos ir esu geriau prisireu- 
pes negu dauguma daktaru pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir siljHiuinus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervu klintis arba 
,’iile kokia kita ųriež.a.stis prasto regėjimo.
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kur*urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 

\ irai gydoma vėliausiomis moksliškomis inclo- 
domis

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos (lomos. Nepraleisk neatkreipęs domos j dustilj, slogi) ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių sdpnunu).
“Bžlovą gulima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbi) teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, ALSŲ, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dcurborn st. Prieš Pačią. Chicago, III.

Rezld. 938 S. Ashland Blvd. Chtcagr 
Tel»pti»n« Haymarkel 2544DR. A. A. ROTU

RUSAS GYDYTO JAS ir CHIRURGAI
Specialistas Moteriškų, Vyrišku.

Vaikų ir visų chroniškų l>gv
Ofisas: 8354 S. Hnlsted St., Chicagr 

Telenhon* Druvar V4BS
VALANDOM* l0--#l rvu> i 2— 4 e<'V*«ių

7 f vnkur. N -.•<«> 10 U>

Or. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, AkuA«rt>< 
1920 So. Halntcd St^ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latvišku) ir 

rusiškai.
Valandov.* 10--12 rytą; 6—9 va
karo. Tol. Cannl 4367.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo ITžsenejusias, Nervy Ligas, širdies, Vidurių, g 
Kepeny, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas u 

/ Privatiškas Negales.
35 So. llearhom St. kampa* Monrou, 

CHICAGO. II.t.lNOIS ■
Room 506 ir 507 Crilly Bldg. V*H/iu«»k ™ 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandon: Kasdien 9 Iki 4. Nhdėldieniais 10 Iki 1. Taipgi Panedė- B 
iyj, 8eredoje» Pėtnyėiojs ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. B

Dr. B. M. ROSS
1 r . I

”—•------------------------------------?
| Tel Y arda 3654. AK L ŠERK A |

Mrs.A. VJDIKAS 
įnikusi Akušerijos Ko- j 
leglją; ilgai praktika-1
vusi Pennaylvanijoa; 

tyhospitalėse ir Phila- j 
delghijoj. Paauk m i li
gai patarnauju prie, 
giiiul,'i ino Ihiodu rodų 

tKokio«u‘ ligose mote-1 
?n$ ir merginome.
1 < K<>. Ifalsicd 8tr. I 
(.vn( milrų loby) 

(’hiengo
Nuo 6 iki 1' ryte, ir 7 iki vėlo vak.l

G Telephone Y»rds 5834.

Priėmimo valundoš nuo 8 iki 12 
iŠ ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So, Halsted St.,. Chicago.

■
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Pranešimai
Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau

tuvė, buvusi po num. 666 \V. 18 st., 
dabar \ ra persikėlus po num. 3310 
So. Halsted st. Meldžiama draugi) 
apsilanko Ii.

PAt’LIS & ADOMAITIS, 
3310 S. Halsted st., Chicago

Tel. Yards 6789.

Cicero. — Lietuvių gramatikos 
mokykla bus luis nedėhlienj nuo 9: 
30 vai. ryto Tainuliunienės mažojoj 
svetainėj. 1417 So. 49th avė. Visiems 
reikėtų būti paskirtu taikiu Šileika.

Dr-stės Liet. V. A. No. 1 Rualrinki- 
inas Įvyks nedėlioj, rugp. lt d, 12 
vai. dienų, Davis Sųuare Park sve
tainėj, prie 45-tos ir Paulina st. — 
Visi nariai ir narės, malonėkite būti 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. —Prot. Rašt. D. Motus.

i LDLD. 45 kp. susirinkimas įvyks 
’subatoje, rugpj. 10 d., 8 vai. vakare, 
Meldažio svet., 2242 W. 23 rd PI.— 
Visi nariai atsilankykite, ir atsives
kite naujų narių. —Valdyba.

Smulkus Skelbimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon švarus, pa

rankus kambarys dėl dviejų arba 
dėl vieno vaikino. Arti dviejų stryt- 
karių linijų. Telefonas, maudynė. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarais.
3538 S. YVaflaec st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI MOKYKLOS I DRAUGIJOS DRAUGUOS

Cicero. — LDLD. 92 kp. susirin
kimas įvyks nedėlioj, rugp. 11 d., 
kaip 12 vai. dienų, M. Tainuliunienės 
mažojoj s ve?., 1147 So. 49th avė.

Sekr. V. Shileika.

Meilės Lietuvių dr-stė turės susi- 
linkimą subatoj, rugp. 1(1 d., 7 vai. 
vakare, (i. M. černausko svetainėje. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti.

—Sekretorius

Chicagos Liet, Vyrų Choro nariai 
prašomi sekančių nedčlių būti repe- 
ticijon Mildos svet., 3142 S. Halsted 
st. Gal bus paveikslai gatavi; o, an
tra, turim svarbių reikalų kas dėl 
choro. Nariai privalo atsilankyti.

Sekr. K. Vaičuška.

Lietuvių .lanitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinis Kliubas, kur iki šioliai la
ikė savo mėn. susirinkimus Liberty 
svet.. 3120 W. 12 st., dabar laikys 
susirinkimus kas antrų nedėlių kiek- 
\ ieno mėnesio pirmų vai. |x> pietų, 
John Engei svetainėje, 3720 \V. 
Ilarrison si. Sekantis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, rugpj. 11 d., 1 vai. 
po pietų. Nariai malonėkite atšilau- 
kx Ii. Nut. Rašt. J. Burchick

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpj. 11 d., š. m. 1.30 vai. 
p<> i'ielu. Mark \Vhilc Sųuare, Club 
room svet., ant viršaus. —M. 'i.

‘Paskendusio Varpo repeticija į- 
vyks nedėlioi. rugp. 11 <1.. kaip 10 
« ai. ryto. Lošėjai kviečiami atsitan- 
kili. —Valdyba.

Fiat Jupiteriu. vyrų ir moterų pa
ša I pi n io kliubo mėnesinis susirinki
mas ivyks nedėlioj, rugpj. 11, 1 vai. 
no pietų. 3720 \V. Ilarrison st.. ari i 
Indenendcnc? Rmdevard. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

—Jos. Woiccchowski.
i

< iccro, IR. — LMPS. 13 kp. mė-> 
nc' iiis su'drmkimas bus panedėhjj 
i mm. 1? S -r.!, vak., P. Jankaičio j 
' I.. 1837 \V. 1 ttb st. Gci ’n. (irau-1
‘ės mai' nė.sit at.silanksli paskiri'!! 
laiku, m s turimi* daug svarbių re: 
l.al'.i. Rašt. A. Dočkienė.'

Chic. Liet. Draugijos Sav. Pašei - 
pos men'*sinis susirinkimas ivvks 
nedėlioic. rugp. 11 d., Zxviązrk Polek 
svet.. 1315 N. Ashland avi. Pradžia 
2 vai. po pietų. Draugijos nariai ir 
norinti tapti nariais atsilankyti lai

ku. St kr. A. A.Hcilla.

Roseland. III. — SLA. 139 ki». ren
gia draugišką išvažiavimų į \Vasbir. 
gtoii Heighls miškus, tarp 107 ir 

galvių ir Barini* avė., toj pačioj 
vieloj, kur buvo LMD Aido ir CMD. 
Ratelio nedėlioj bendras išvažiavi
mas. rugpj.įčio 11 dieni. Išvažiavi
mo laikas II v;il. r>to. Publika kvie
čiama alsilank'. Ii. —Reng. Komitetas

Smulkiems pasiskelbi m a tn* kalno*t- 
1 coli*, *yk|, M centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą coli* vietos 25 centai.

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

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

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

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFEBSON ST.
I ž darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rų.šies darbininkų — į fabrikus, į ka
si klas, į ūkius, j Šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

BEI KALINGAS pagclbininkas-ja- 
nitorius arba porteris. Geras valgis, 
kambarys ir užmokesnis.
6222 llarper avė., 3rd floor

-------  . > Y________

----- /----
REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ-- 

PRIE LENGVO DIRBTUVES DAR
BO. GERIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNE, HAIR AND 
RIDGWAY CO.,

I ILS W. 22nd St., CHICAGO

ASMENŲ JIESKOJIMA1

RI'IKM INGA kriaučių prie kos
iu c i \o vyriško darbo. Atsišau

dė greitai.
S. Alekno,

T.T \V. 33rd si.. Tel. Drover 6836

Rl IK ALINGA ledų traukėjų ir 
darbininku į ledų svirnus, 40c. į va
landą, 10 ir II vai. diu’bas. 

C.onsumers Co.,
3‘>!h si. aud Normai avė., Chicago

RI 1KAI.INGA leibctiai į įmuilo 
’ rb'nvę; 9'/j vai. į dieną, $21.00 į 
.tvailę. Duodama laiko užvalgvt ry- 
• ir po piel. 1322 W 32nd PIaee. ’

Pajieškati savo moters Kotr.vnos 
melų, atigšlo ūgio, biskį rauplėta 

:< skini šneka, akis mėli nos, ir duk
tė. II metų. Rožės, geltonais plau
kais, su pradunte. Prasišalino nuo 
i ; r.ęs 3 metai atgal; girdėjau gyve
na Toledo. Kas pamalvsile, mel 
dzin man prasešli, busiu labai dėkin
gas.

Jurgis Čepulis,
702 Uolinis avė., Indianapolis, Ind

Paiieškau savo motorcykle’o "lla-
1 le*-Davidson 1918. 16 hoi sepoįver, 
Motor No. L 18 T 12268, Licence
2 (62, su saidkariu No. 13877, Chica
go’*. Jisai likosi nuo manęs pavog
tas ai:g. 3, 191.8, iš šaulės pas namus. 
Kas man ji sugrąžjs, arba praneš 
kur jis \ ra. taip kad A pats galėčiau 
ji al'a’.il, tam duosiu ^25.

Joc. Rapnik,
1138 So. Ilermilage avė., Chicago

Nedėlioj, rrgp. 11 d., 8 vai, iš ryto, ’ 
*:isirinkit visi į “Aušros” svet.. 3001 
So. Halsted st., o iš ten visi važiuo- . 
■ ii»'c i Englesvood stotį. Traukinys 
■; Englcsvood stoties išeina 9:01 A. 
M . taigi butų gerai, kad visi susiei-j 
: »i laiku, idant nepavėlavus, o antra, 
♦ ai žinosim ką padaryt su biletais., 
’eigu susirinks (langiaus ir galėsimi 
:ml si k pirki 23 tikietus, lai gausim j 
numažintą kainą, kas apsieis visu , 
Uičdaliii pigiaus.

LS.1L. I kp. Komitetas. I

Cicero, III. — LSS. 138 kp. miš-' 
-.uis • boro draugiškas išvažiavimus1 
t Jcfferson girias įvyks nedėlioj, I 
' u’^jučio II (h Bus prakalbos iri 

aip įvairių painargininių, o paga
lios dovanų. Visus kviečia atšilau į 
l\li. —Choro sekretorius.--------------  i

LSJL t kp. ir LSS. 4 kp. bendras . 
lavinimo* susirinkimas įvyks nedė
lioj, rugpj. II d. 9:30 v. ryto, Aušros! 
•-vet., 3001 So. Halsted St. Lekcija 
bus apie "kairiųjų ir "dešiniųjų po
ziciją Skaitys d. M. Ols. Meldžiu 
visus atsilankyti. J. J. Jonušovičius.

Paįieškau savo pažįstamo Zigmo 
Ragincko. Jis gyvena apie \Viscon- 
s no apielinkę. Kas apie jį žinotų, 
t' ks’s man pranešt šiuo adresu: 

Monl Alto. Pa. Stale Sanatoriniu, 
Eranklin Co., Paivcl AniJosky, G 20

Paįieškau Petro Domiko. Pirma 
gi velto Chicago, III., o dabar, gir
dėjau. išvažiavo į \Vaukegan, III. 
Kas žinole, meldžiu pranešti .šiuo 
adresu:

Mr. .1. Ustaitis, 
1719 So. Halsted st., Chicago, III.

Paįieškau savo tėvo Aleksandro 
Kicdžio, paeina iš Kauno gub., Gir
diškės parapijos, Mankaičių kaimo. 
Noriu žinoti, ar jis gyvas ar miręs. 
Meldžiu atsišaukti jo paties, tūba 
kas žinote praneškite jo adresą.

\Vm. Kiedis,
1.800 So. Peoria st., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

P’ IKIA prityrusio žmogaus į junk 
ardą. Gera mokestis ir pastovus 

’a’bas. 9.8 mylios nuo Chicagos. 
t;iš\ gile man angliškai dėl platesnių 

"uiti.
Dison Iron and Metai Co., 

‘2.5 \V. 2nd si., Dison, III.

Itl'IKALAU.IAMA augliu padavė- 
■ "coal passers”. $55, kambarys 

r valgis.
I bieago Reach Hotel, 

.Ilsi ir Cornell avė., Chicago

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
PRIE I ENGVO DIRBTUVES DA

RBO. GERIAUSIA MOKESTIS.
RATHBORNE. IIAIR AND 

I.IDGVVAY CO.,
'.'279 S. Union avė., Chicago

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis. Geras valgis ir kam- 
'uitA.s. Geistina lietuvio.
6222 Harper SI Imas aukštas. Chgo.

REIKIA gerų įvirtų mottrų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mbkeslis. 
900 W. 1.8 SI., Chicago.*

REIKALINGA mergina dėl abelno 
daibo saldumynų krautuvėj. Atsi
šaukite į .lamonlą, 1810 So. Halsted 
St., (.bieago, III.

REIKALINGAS greitai geras bu- 
ceris. Gerai suprantantis savo dai
lią. Gera mokestis ir geras užlaiky
mas. Atsišaukite laišku.

J. J. McNiskv,
1015 Markei st., DeKalb. III.

Melrose Park, Ilk—LSS. 43 kuopos 
ekstra susirinkimas bus nedėlioj, ru
gpjūčio II, 9:30 vai. ryto, Krank and 
James svet., kertė 23 avė ir Lake gt. 
Nariai būtinai privalo atsilankyti, 
nes reikės rinkti centro viršininkus 
•r tt. Bandas ir daugiau svarbių 
dalykų. —Org. A. J. Staškus

m:lKALINGAS partneris su *20110 
prisidėti prie skerdimo gyvulių. .Šis 
biznis \ ra be fiziko ir neša didelį 
pelną. Atsiliepkite laišku parašyda
mi kiek melų turite, ar esate liuosi 
nuo kariuomenės ir kuo esate užsi
ėmę.

John Ambrose, 
Dolton, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukite kuogreičiausiai. 

Alex Sueilla.
8706 llouston avė., So. Chicago, III. 

Tel. So. Chicago 838.

Kast Chicago, Ind. — LDLD. 70 kų, 
susirinkimas bus nedėlioj, rugpj. Ir 
d., 10 vai. ryto, K. Grikio svet., 150 
s| ir Northcol avė. Visi draugai ma
lonėkite atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalu aptart.

Rašt. P. J. Sakas.

ĮIEŠKO KAMBARIU

Liet. Moterų Pr. Sus. III Rajono 
konferenetia ivyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark White 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuonos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

PAJIEŠKAI kambario su valgiu 
arba be valgio. Geisiimi pas laisvų 
pažiurti žmones. Esmi su moterc. 
Atsišaukite laišku pažymėdami N 35 
1840 So. Halsted Si., Chicago.

REIKALINGA vedusi moteris, ga
linti dirbti kaipo janilorė. Jos vy
ras luri Ind apsipratęs su įrankiais 
(lulšimis) dirbt apie namą vakarais, 
po SAVO darbo laikui. Patyrimas 
nereikalingas. Senyva pora butų 
tinkama. Pastovus darbas. Užmo
kestis — garu apšildomi kambariai 
ir $35 i mėnesį. Ateikite pėtnyčioj 
ir nedėlioj, tarpe 2 ir 5 vai.

Goldberg,
2237 W. 121h St., Chicago

PAJIEŠKO kambario dvi jaunos 
merginos; butų geistina, kad butų 
prie laisvu žmonių, Westsidės apie- 
linkėje. Kas tokį kambarį turite ar
ba žinole, meldžiu pranešti. Atsi
šaukite laišku į “Naujienas”, pažy
mėdami No. 36.

PARDAVIMUI
PARDUODU grosernę ii' pieninę. 

Galima pirkti sykiu su namu. Išva
žiuoju į farmą.
817 VV. 34th PIaee, Chicago

Kenosha, V.'is. — LSS. 58 ko. su- 
'■•irinkimas bus rugpjūčio 11, Socia- 
lįsiif svet.. kaij> 1 po pietų. — Drau 
"ai ir draugės, nenamirškite atsilan
kyti, nes tinime daug svarbių daly
ku. Be lot bus renkama delegatai į 
I.SS. suvajiavimą ir (langiaus būtino 
reikalų turėsime apkalbėti. Eidami | 
Misirinkima nepamirškite ir savo 
draugus sykiu atsivesti.

Org. A, Bakšys,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA gražus, šviesus 

kambarys be valgio, prie mažos šei-1 
mynos. Geistina, kad butų netabo-1 
kilis.
1058 51sl st., Chicago, III.
Inėjimas iš Aberdeen st

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kl iaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijiino. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkčj. arti

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elcktriki- 
nėinl.s vogomis. Didelis cash regis- 
teris. 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 j kariuomenę.

Mr. S. S.,
1824 \Vabansia Avė., Chicago.

PABDAVIMUI vyrų aprėdalų Sto
ras geroje vieloje, gerai išdirbtas 
biznis ir gerai apsimokantis. Savi
ninkas luri kitą didelį biznį, kur tu
ri buli visą laiką. Natijas tavoras 
ir sulig šių dienų reikalavimo (up- 

1 lo-date). Jeigu įdomaujate, kreip
kitės į

Petrulis X- Co., 
751 \V) 351h si., Chicago

(Netoli Halsted st.).

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA naujas automobi

lius, už labai pigią kainą. Nauji gu
mai, elektrikus starler, exlra sėdy
nių apdangalai, galima uždirbti $8(M) 
nes parduodu labai pigiai. Atsišau
kite: 3343 Lowe Avė.. 3čios lubos, 
Phone Boulevard 10(111

NAMAl-ZEMn

PARSIDUODA šiltnamiai (green- 
house), dvieju gyvenimų namas, a- 
pie 7 lotai. Seniausia kvietkinyčia 
ant South Sidc, gyvuojanti 33 melai, 
daranti $20,000 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkčj. Viskas ge
riausiame padėjime.

Joseph Vacha, 
2448-2154 W. 471h PIaee, Chicago. 

Arti \Vestern avė.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
25x117 pėdų. Kampas Gage ir 36 
galvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži viela dėl 
biznio ir užlaikymo kvaiierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kilt* Sleivarl 3781.

PARSIDUODA moderniškas, 6 ka
mbarių namelis; karšio vandenio ši
luma, elektros švi(*sa; ąžuolu api- 
baigla, 2 blokai nuo bažnyčios. At
eikite nedėlios ryte.
6912 S. Roekvvęl! si. Chicago

DIDELIS BARGENAS. Puikiu vie
loj. prie pal lietuviškos bažnyčios, 
aid California avė., tarp 44 ir 45 st., 
parsiduoda lotas iš priežasties to, 
kad savininkas stato namą ant kito 
loto, ir jam pinigai reikalingi.

S. I).
50 \V. 107lh sltt, Roseland, III.

PARSIDUODA farma 170 akerių 
už $5,800. Yra 15 galvijų, 4 arkliai, 
visokios mašinos, daug medžių ir ja
vai. $2500 įmokėti, likusius ant 5%.

P. Slaužis,
2515 ( l.-ra PI., Chicago, III.

Tel. Ilumboldl 6277.

PARSIDUODA — 7 kambarių na
melis, valia, guzas, brukavolos gat
vės, .*1.800. Lengvos išlygos.

MeDonnelI.
2630 \V. 381h St., Chicago, III.

PARSIDUODA — 2-jų gyvenimų 
mūrinis namas, po I kambarius, va
nos, gazai. brukavolos gatvės. $3,700. 
Lengvos išlygos.

MeDonnelI,
2630 W. 381h SI., Chicago, III. 

Atdara nedčliomis ir vakarais.

PARSIDUODA farma -7 10 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kili 
fanuos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
baruos geros. Parsiduoda už mažą 
kainą'. Moteris viena palikau, ne
galiu gyveni, turiu parduot. Tik 1 
mvlia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
Bos 91. Middle Inlet, Wis.

MOKYKLOS
Pasisiųk pati suknią.

Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialis skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino
je vakarais.

MASTER SEWING ^CHOOL, 
118 N. La Šalie st.. 4-ta augštar 

Prieš City Hali.
į .1i. ■ t, I I . ■ ■ ■ -

“Aušros” Mokykioje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė I*. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei 300b S. Halsted Str.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

JAuni ir seni vyrai, ir mer-jKt Jnnkauskas’ 
gilios taipgi, gali mokyties v* Briedis, turtų raštininkas, 

Čia barzdaskutystės amato. į.J. Antanavičių, iždininkas.
Pilnas kursas $15.00. Daug; Stlsiri„kininl „.sii.una’pi’moieki 

mokinių gali uždirbti nuo ......... *““*------ 1 ’
$12.00 iki $15.00 savaitėje

avė.

avė.

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Mikolas Nakrušas,-maršalkas,
420 Orange Str. 

Ant. Bobele, teisėjas
313 Quince str. 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys,
152 Main Str

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56.

Petras Rimkevičia, durininkas,
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičia, durininkas,
014 Market Str

I 
I 
i

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piiietystės, dailiarašys-

bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me-1
I tų. Būtinai parsiduoda iš Driežas-1
*ties stojimo kariuomenėn. Kreipki- Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau- iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

“ jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago. 3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM.
Siuvimas, Petreny Kirpimas, Dt- ) 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmialaki

MOKYKIS KIRPIMO IR DK8IGNING 
VYRIAKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

M u-u .ir temn ir ypatiRkM mokinimu pi 
(Hry« jiin tlnovu | trumpą laiką.

M e. turime didiiauaiu* Ir ger lamina kirp> 
mo-de-urning ir siuvimo akyrlua, kur mes su 
ceiksiine praktitkg patyrimą kuomet jų mo 
kj'sit^H.

Elektra varomos malinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jų. esate utk viepiami aplankyti ir patna 
tyti musų mokyklą bite laiku — dieną ir va 
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrono* daromos pagal Jūsų mierą — oil. 
st.ailts arba dydžio, iž bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnleka, Perdžtinis,

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4-to augšto.

DRAUG *OS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

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

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

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA žEMAITfi.

2919 W. Division St., Chicago, UI.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

J. Gustaitis, pirmininkas, 
2902 VV. 39th St., Chicago, III.

P. Jakavičia, sekretorius
927 VV. 33 pi., Chicago, III.

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. VVinchester av., Chicago III 
J. Jakubauskas, komiteto narys, 

3362 Lowe avė., Chicago, III. 
J. Šmotelis, komiteto narys

10604 Edbrooke avė., Chicago, III. 
I’. VV. Zolpe, komiteto narys, 

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

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

RYTMETINES ŽVAIGŽDfiS 
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 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pageli).
352.5 S. Union avė.

L. Antonavičia, nutarimu rašt.,
1713 Ruble SI.

Juozas Kezius, Imlų rašt., <
4109 Montgoniery st.

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st. I

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

l’r. Girdwainis, Ein. Rašt., į
2000 So. Halsted StrJ 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė, 

I. Jankevičia, maršalka,
726 W. 18tb st.

Susirinkimai alsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino j- 
stojimo mokesti tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Lietuvidkų Tautiškų Kapinių
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis,
2129 W. 21 si SI 

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagclb.,
' 634 W. 18th SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted Srf 

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Ccmetery, 

Summit, III.
Phone WiJIow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pinnf šventadienį kiekvieno mene
sio. O visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoma nėr valdyba.

V*

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 \Vabash avė.

Stanislovas Shimkus, vice-pinninin., 
10707 Wabash Avė. 

E. Grigula, prot. raštininkas, 
10143 Went\vorth 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 pčtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
E. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, 1LL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 SI r.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Baltrcmas, protokolų raštininkas, 
311 Kchsington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 PIaee. 

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai alsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagclb..
342 S. Crawford avė. 

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

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

Mykolas Kaziunas. iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai alsibuna 29 dieną 
kiekvieno menesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 VV. 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.

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

A. Chcpailis, pirmininkas, 
4812 VV. 15tb St., Cicero, III.

Ofisas: 1579 Milvvaukee avė., 
'Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milvvaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak- 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1813 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

John Petrauskas, pirm.
664 W. 18 St. 

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50th avė., Cicero, Iii. 

Frank Micklin, turtų raštininkas, 
1906 S. Union Avė. 

Bcn. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21 st Str. 

Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 
. 3041 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi-Į 
rinkimus laiko kas antrą nedėldtenį • 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po Pie
tų, Juk Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

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

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APfiVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallacc str.

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

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savitkaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentwortb avė.

Siunčiant į centru mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt ii 
dininkP* vardu ir ąiust «u*ine4irnu 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

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

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Ąuburn avė. 

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

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

LIETUVOS SUNŲ DkAUGIJOS 
8HEBOYGAN. WI8. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
■ 1424 S6. lOth St.

Pranciškus MakarevlČia, padėjėjus, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadsvay avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 101b St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

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

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Banbonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Cl

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

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

Tadas Yaraaaričiu*, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Milwaukee Avė.

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

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

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

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

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

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wahansin Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1(504 North Avė.

Kaz. Brazcvičius, pirmininkas.
402 Lincoln Str.

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Gardeli str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas,
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str.

Naujienų agentas Roselande, Ken* 
singtone
Pranas Grybas,

125 Fasl I64th st
— k U

stotis:
O. Žalienė. 114 F,. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St . .Tel. Canal 4346
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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




