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True translation filcd wilh the post-mnslcr ;il Chicagb, August 24, 1918,as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Skiečiai aplaike didžiausį smūgį
Vokiečiai bėga 

betvarkėje 
20,000 vokiečiu belaisvėj
Prancūzai atsiėmė 52 miestelius

Anglai arti Bapaume

Vokiečiai turės traukties 50 mylių 
fronte. Jų lavonais nukloti laukai
Tiue translation filcd with the post- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
ANGLAI VISAI ARTI NUO 

BAPAUME.

Suėmė 3000 belaisvių. Vokiečiai 
aplaikė didžiausį smūgį karėje 

ir traukiasi betvarkėje.

LONDONAS, r. 23. — Gen. 
Sir Julian Byng trečioji anglų 
armija paėmė Achict-le-Grand 
ir suėmė 3000 vokiečių.

Anglai dabar yra už dviejų ir 
puses mylių nuo dideles vokie
čių bazos Bapaume.

Vokiečiai traukiasi betvarkė
je. " \

Kariniai ekspertai Londone ir 
Paryžiuje šiąnakt užreiškė, kad 
didelis anglų paėjimas prieš Ba
paume šiaurėje ir franeuzų 
iiricš Noyon, arti pietinio galo 
50 mylių mūšio linijos, sudaro 
didžiausį vokiečių smūgį, kokį 
jie tik aplaike karėje.

Talkininkų pergalės laike pa
starųjų dviejų dienų gali pri
versti vokiečius tuojaus pasi
traukti iki senąjai Hindenburgo 
linijai, ar toliau.

True translation filcd with the post 
n.astcr at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
ANGLAI STUMIA SUMUŠTUS

VOKIEČIUS.

Vokiečių lavonais nukloti lau
kai 23 mylių fronte, kur anglai 

juos triuškina.

SU ANGLŲ ARMTJ/\ FRAK
CIJOJ, r. 23. — Pergalėtojos 
mūšyje 23 mylių fronte besitę- 
siančiame nuo Cojeul upės šiau
rėje per Ancrc ir Šoninio upes, 
beveik iki Lihons, 3-čia ir 4-ta 
anglų armijos, vadovaujamos 
geo. Byng ir Rawlison, po piet 
tęsė savo pasisekimą, šios die- 
i.os, kuri, matomai, buvo vie
na iš labiausiai nelaimingų die
nų, kokių tik vokiečiai pergyve
no.

Priešas neteko didelio ploto 
žemės, daugybės miestelių, tuk- 
.* .ančių belaisvių ir daugybės 
medegų ir kanuolių. Jis taipgi 
aplaikė didelių nuostolių.

Vokiečių komanduotojas Ba
varijos k ron princas Rupprecht 
mele savo kareivius prieš besi
veržiančius anglus, kad išven
gus neišvengti no, kad juos vėl 
ir vėl nušluotų anglų kanuolių 
p’ieno kruša.

Vienas visas priešo batalionas 
liko išnaikintas mūšyje.

Vokiečių lavonai dideliame 
skaičiuje nukloja visa mūšio la
uką. Pavyzdžiui, 100 priešo la
vonai patčmyti šįryt viename 
mažame plote žemės, kur siau
tė mušis.

Nežiūrint .smarkumo mūšio 
ir nežiūrint, kad anglai dauge
ly j vietų mušėsi atvirame lau
ke su priešu apsaugotu šovinių 
duobėmis ir kitomis stipriomis 
Vietomis, anglų nuostoliai visur 
buvo nepaprastai maži.

Tas galbūt yra dėlei sumišimo 
viešpataujančio užpakalyj vo
kiečių linijų, kadangi jie pralai
mi mūšį ir kiekviena valanda 
jiems darosi vis nelaimingesnė

True triiirl.-ition filed \vill» Ihe r''st- 
master ai Chicago, August 24, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
PRANCŪZAI IŠVIJO VOKIE

ČIUS Iš NOYON.

Perėjo Oise upę. Atsiėmė 52 mie 
stelius ir suėmė tūkstančius 

belaisvių

PARYŽIUS, rugp. 23. Tal
kininkų artilerijos ir franeuzų 
infanterijos daužomi iki neat- 
laikymo, vokiečiai ('vakuoja No
yon, pasak Echo tlėe Paris.

Laikraštis toliau sako, kad ge
nerolų Mangin ir Humbert arini 
jos išliuosavo 52 franeuzų mies
telius laike pastarųjų keturių 

dienų.
L’Homme Libre sako, kad y- 

ra priežastis tikėties, jog svarbus 
atsitikimai įvyks bėgyje kelių 
sekamų dienų Noyon apygardoj.

Franeuzų kareiviai perėjo Oi- 
se upę ir kanalą lies Manicamp, 
8 mylios j rytus nuo Noyon.

Noyon yra užpuolamas iš šiau 
rvakarių ir šiaurryčių. Priešas 
rengiasi laikyties ant 161 kalvos, 
Porųuescourt miške ir Montre- 

naud.

Tari) Aisne ir Vesle upių, vokie 
čių aviatoriai deda desperatiš
kas pastangas neprileist taikiniu 
kų žvalgų aeroplanų ir didelio 
pasitraukimo ten laukiama kas 
valandą.

Noyon-Laon kelias bus neužil
go prasiveržtas kiton pusėn.

Tas keilas praeina pro Chauny 
1 Vljmylios į pietus.

Franeuzų besi veržimas nume 
tė vokiečius iki 3 mylių nuo Ch
auny, labai svarbaus geležinke
lio ir vieškelių centro tarp Noy- 
yonn ir La Fore.

Gen. Mangin kareiviai, sako
ma, pasiekė Coucy Le Chatcau 
rubežius tik už 3 mylių nuo šė
liosiu Hindenburgo linijos. Jie 
veržiasi rytų link palei kelius 
einačius i miestą nuo Ailctte li
pęs ir padarė smarkią ataką 

prieš Coucy parką, į pietus nuo 
miestelio.

Franczų kareiviai savo mū
šyje priėjo Divette upę Evri- 
į rytus nuo Bagneux ir į vakarus 
court apygardoj padarė progresą 
nuo Crccy-au-Mont, šiaurėje nuo 
Soissons, pasak oficialiu prane
šimo.

Pranešama apie atvykimą ven 
grų divizijos j vakarinį frontą.

Turp Oise ir Aisne laike besi- 
veržimo seredoj ir ketverge gen. 
Mangin armijos suėmė 5,000 be
laisvių, pasak Paryžių pasieku
sių žinių.

Talkininkai skina vaisius per 
galių liepos 18 ir rugp 9 dabarti
niame kritiškame padėjime, 
kokiame atsidūrė vokiečių ko
manda.

l'rue translation filed xvith the post- 
mastei' ai Chicago, Augusi 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
20,000 VOKIEČIŲ SUIMTA.

Talkininkai laimi visame 
fronte.

PARYŽIUS, r. 23. “Prog
resas tęsiasi visame fronte”, sa
ko karės ofiso pranešimai.

Daugiau kaip 200 kanuolių 
paimta nuo rugp. 20 d.

Tarp Ailetle ir Aisne šeši mie
steliai paimti — SI. Aubin, Šu
lcus, Bagneux, Bieuxy, Va tire- 
zia ir Pommcrs.

Daugybė reikmenų vokiečių 
pamesta besitraukime tarp Oise 
ir Aisne. s

Sulig patikėtino apskaitliavi- 
mo, tarp tų dviejų vietų anglai 
ir Irancnzai suėmė laike dviejų 
pastarųjų dienų toli daugiau ne
gu 20,000 belaisviu.

True translation filed with the post- 
m.islcr a! Chicago, Augusi 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
RYŽIŲ RIAUŠĖS JAPONIJOJ 

DIDĖJA.

Daug žmonių užmuštą. 1000 
areštuota Tokio.

TOKIO, rugp. 22. - Ryžių 
sankrovos ir 20 namų tapo su
naikinta prefektūroj Yaniagu- 
chi minios i.š kelių tūkstančių 
žmonių.

Susirėmime su policija 12 
riaušininkų tapo užmušta, o 7 
lengvai sužeisti.

Tokio mieste nuo pradžios ry
žių riaušių padaryta 1,000 areš

tų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 23, 1918, 
as reąuired bytthe act of Oct. 6, 1917

Visi vyrai, kurie pasiekė 
21 metus amžiaus po bir
želio 5 d., 1918 ir prieš ar 
rugp. 24 d., 1918, turi už
siregistruoti rugp. 24 d. 
1918.

Jie turi pasitarti su vie
tos drafto boardais kaip ir 
kur jie turi užsiregistruoti.

_______ _ _■ ... ....»----------- 
l'rue trnnslatidn filed with Ihe post- 
inastcr ai Chičago, August 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviai nuostolių sąraše.

VVASHINGTON, r. 23. — A- 
in< tikos ekspedicinių spėkų ko
manda praneša apie 201 nuosto
lius, dviejuose sąrašuose, api
mančiuose armiją ir jūreivius.

Armijos sąrašas paduoda 132 
vardus, padalintus sekamai: už
mušta karės lauke 27, prapuolė 
karės lauke 25, sunkiai sužeista 
30; mirė nuo žaizdų 18 ir sužei
sti nežinia kaip 10. Jūreivių są
rašus paduodu 72 vardus, pada
lintus sekantui: užmušta karės 
lauke 3 ir mirė nuo žaizdų 4, 
mirė nuo ligų 1, sunkiai sužei
sti 10, sužeisti nežinia kaip 49, 
prapuolė karės lauke 5.

šiuose sąrašuose paduodamos 
sekamos lietuviškai skamban
čios pavardės:

Stanley J. Pasiūla, Shenan- 
dah, Pa., sužeistas.

IMer P. J. Matulevicz, Wor- 
cester, Mass., prapuolė karės la
uke.

John Sechkus, Cleveland, O., 
sunkiai sužeistas.

John Kalinski, Baltimore, Md., 
užmušiąs karės lauke.

Boleslavv Wasilewski, Provi- 
dence, R. L, mirė nuo žaizdų.

John Joseph Zentiles, Brook- 
iyn, N. Y., sunkiai sužeistas.

Mike Wasile\vski, Toledo, ()., 
prapuolė karės lauke.

True translation tilcd with the post- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Negali išvežti caro šeimynos.

AMSTERDAM, r. 21. — Bėr
imo Lokla Anzeiger iš Maskvos 
pranešama, kad sovietų valdžia 
atsake popiežiui Benediktui, jo- 
gei ji negali išpildyti popiežiaus 
prašymo, kad buvusio caro Ni- 
kolai šeimyna butų perkelta į 
Ispaniją.

Paduodama ta priežastis, kad 
• labar nėra komunikacijos tarp 
Maskvos ir ta vieta kur buvusio 
caro šeimyna dabar raudasi.

l'rue translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Skaitytojams
Pačtarf buvo sulaikęs 

“Naujienų” 22 d. rugpjtt- 
čio numerį už tai, kad ne
buvo išversta anglų kalbon 
viena žinute (vietinių ži
nių skyriuje). PaČtui pa
reikalavus, vertimą prista
tėme. “Naujienos”

.. I -------- - 

True translation filed with Ihe post- 
mash-r at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
PREZIDENTO WILSONO NE

NEBUS CHICOGOJ

Negali atvykti Darbo Dienos 
parodon.

AVASHINGTON, r., 23—Pre- 
zid. Wiisonas šiandie telegra
moje Chicagos federacijos se
kretoriui Edhvard Nickels su ap- 
gailąvinui atsisakė nuo pakvie
timo praleisti Darbo Dieną Chi- 
cagoj.

True translation filed witn Ihe post- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,
Anglai bombardavo 5 vokiečių 

miestus.
LONDONAS, rugp. 23. — An

glijos oro ministerijos oficialis 
pranešimas sako, kad 5 svarbus 
Vokietijos miestai ir pnki prie
šo eskadronai buvo smarkiai an
glų orinės eskadros bombarduo
ti naktį rugp. 21-22.

Kariniai dalykai Frįankfurtc 
r Cologne buvo smarkiai atakuo 

t i ir geros paskmės įgytos,.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917

RUMUNAI BELAISVIAI
ŽUDOMI.

Rumunai neteko karėje 800,000 
žmonių.

PARYŽIUS. — Rumunijos 
nuostoliai mirusiais nuo jos įsi
maišymo karen rugp. mėnčesy- 
je 1916 m. siekia daugiau kaip 
(806,000, arba apie 11 nuoš. visų 
gyventojų. Didelė dalis mirčių 
nivo tarp karės belaisvių, ku
riuos vokiečiai tyčiomis žudė. 
Tuos faktus atvežė į Paryžių 
pulk. R. Rossetti iš rumunų ar
mijos, kuris specialiai tyrinėjo 
tą dalyką.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August. 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AUSTRAI PRAŽUDĖ 20,000 
KAREIVIŲ.

O anglai tik 2,500.
LONDONAS, r. 22. — Sulig 

čia gautų žinių, austrų nuosto
liai anglų fronte Italijoj tarpe 
birželio 15 ir rugp. 15 siekė 20, 
000 kareivių. Anglų gi nuos
toliai lame pat laike siekė. 2,500.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Pakėlė algą moterims dar
bininkėms.

LONDONAS, r. 23. — Amu
nicijos ministerija paliepė, kad 
algos moterų amunicijos darbi
ninkių butų pakeltos 5 šilingais 
savaitėj po rūgs. 1 d. Jaunes
nėms kaip 18 m. mergaitėms al
ga bus pakelta pusė kronos.

True translation tilect wuh the post- 
niasler at (’hieago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Kareiviai sulaužė streiką.
MONTEVIDEO, Uraguay, r. 

23. — Ilgas suparaližavimas uo
sto veikimo tapo sulaužytas Čia 
valdžios pastatymu kareivių di
rbti prie krovimo laivų. Tas 
padaryta po to, kai streikuojan- 
tįs darbininkai atsisakė klausy
ti valdžios paliepimo grįžti prie 
darbo.

True translation filed with the post-maslci at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Cechai sumušė bolševikus
Japonai paėmė Nikolsk

Talkininkai traukiasi atgal ant U- 
suri upės. 300 cechų pakarta 

’ Simbirske
True translation tilcd with the post- 
masler at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
CECHAI SUMUŠĖ BOLŠEVI

KUS.

Paėmė Verchni Udinsk.

LONDONAS, r. 23. — Angli
jos užrubežinių reikalų minis- 
lerio pagclbininkas lordas Ro
keri Cecil paskelbė šį vakarą, 
kad Londone gauta žinios, jog 
čecho-slovakų spėkos Trans- 
Baikalo apygardoj paėmė mies
tą Vcrchni-Udinsk, į pietus hųo 
Baikalo ežero ir įgijo spren
džiamą pergalę ant bolševikų.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

JAPONAI EINA PR1EKYN 
SIBERIJOJ.

Cechai prašo pagelbos.

TOKIO, r. 20 (suvėlinta). — 
Kares ofisas šiandie paskelbė, 
tad japonų kareiviai eina prie- 
<yn už Nikolsk. Japonų oficie- 
is pranešimas taipgi sako, kad 

lieut.-gen. Otani, komanduoto
jas talkininkų spėkų rytinėj Si- 
berijoj, taipgi komanduos ten 
veikiančiais čecho-slovakų ka
reiviais ir anti-bolševikų spėko
mis pajūrinėse Sibėrijos provin
cijose.

Nikolsk yra svarbus geležin
kelių miestas 50 mylių į šiaurę 
nuo Vladivostoko.

Pasak Nippon žinių agentūros 
Vladivostoko korespondento, 
čecho-slovakai prašė talkininkų 
pagelbos Baikalo ežero apygar
doj.

Cechai, sako žinia, yra ten di
deliame pavojuje ir turi j mė
nesį laiko galutinai sumušti bol
ševikus, kol neprasidės žiema.

True translation filed xvilh the post- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the, act of Oct. G, 1917,
TALKININKAI PASITRAUKĖ

ANT USURI UPĖS.

Bolševikai pakorė 300 čecho 
slovakų.

LONDONAS, r. 23. J Seredoj 
datuota žinia į Daily News iš 
1 birbino sako, kad talkininkų 
kareiviai Usuri upės fronet Į 
šiaurę nuo Vladivostoko, prie
šo perviršyti sakaičiumi, buvo 
priversti pasitraukti po smar
kaus mūšio.

Anglų ir franeuzų kareiviai 
dalyvavo mūšyje, bet visas sun
kumas mūšio puolė ant kaboki, 
ir čecho slovakų. Japonų būre
liai gelbėjo pasitraukime.

Bolševikų monitorai, veikian-

lįs Hangka ežere, vargina talki
ninkų kairįjį sparną ir sulaikė 
daugiau cechų spėkų. Koman
dos duodamos bolševikams vo
kiečių kalboj.

Usiiri upė sudaro rytinį Man- 
žinijos rubežių.

Pakorė 300 čechų belaisvių.

Maskvos žinia į Hamburgo 
Nachrichten sako, kad Rusijos 
raudonoji gvardija po paėmi
mui Simbirsko, ant Volgos up
ės, \u šai pakorė turgavietėj 300 
čecho-slovakų belaisvių. Pako- \ 
rimai, sakoma, padaryti atgie- 
žai už “žiaurumus” papildytus 
mieste laike jo užėmimo čccho- 
slovakų.
Petrogrado žinia Bremeno We- 

scr Zeituhg sako, kad vyriausias 
komanduotojas raudonosios 
gvardijos armijos Murmansko 
apygardoj gen. Pelapov yra be
laisvių talkininkų rankose. Jis 
buvo sugautas valstiečių ban
dant pabėgti pietų link ir ati
duotas anglams.

True translation filed with th? po.M- 
master at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai traukiasi.
LONDONAS, r. 22. — Tient- 

sin’e gauta iš Exchange tek- 
graph utarninko data perduota 
žil i* sako, kad Usuri fronte, į 
šiaurę nuo Vladivostoko, bolše
vikai gauna didelės pagelbos. 
^įduriama, kad talkininkų de
šinysis sparnas traukiasi.

True translation filed wltn the post- 
master ai Chicago, August 24, 1918, 
in reąuired by the act of Oct. 6,1917,

STOCKHOLM, r. 22. — Bėr
imo Lokal Anzeiger, kurio nu
meris čia gautas, tikrina, kad 
Sovietų valdžia Rusijoj forma
liai užreiškė savo bešališkumą 
linkui buvusių Rusijos Baltiko 
provincijų.

True translation filed with the po»t- 
maslcr at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
Austrai šaudo savo oficierius.

WASHNIGTON, r. 23. — Ofi- 
cialė žinia iš Šveicarijos sako, 
kad pasikėsinimai prieš gyvas
tis oficierių didėja Austrijoje. 
Pranešama, kad keli komanduo- 
lojai austrų korpusų patarė ofi- 
cieriains užpakalyj visuomet 
turėti su savim revolverius.

CICERO.
Gerbiamieji Naujienų Bendro

vės šerininkai Cicero apskričio 
malonėkite susirinkti subatoj, 
rugpjūčio 24 d. 1918, M. P. Jan
kaičio svetainėje, 4837 W. 14th 
s t., Cicero, III. Yra daug svarbių 
reikalų. Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Direktorių Komirija
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True translation filcd with thc post- 
master at Chicago, Augusi 21. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Finai nori 
užgriebimu.

FINŲ APETITAI PRIE RUSI
JOS ŽEMIŲ DIDELI.

<
Reikalauja pusės šiaurinės Ru

sijos, taipjau didelės kontri
bucijos.

STOCKHOLM. — NepriguL 
m ingos žinios iš Finlandijos pa
tvirtina daugybę žinių vokiečių 
presai, pranešančių, kad bolše
vikų viešpatavimas Rusijoj yra 
arti galo. Svarbiausiu fakto
rium yra negalėjimas išvengti 
baisių bado sulygti ateinančių 
žiemą, kada Ukrainos ir Siberi- 
jos grudai ir maistas yra atkir
sti.

Kaip Švedijos taip ir Vokieti 
jos nuomones priduoda didžiau-

Bendras LSS. 22 kuopos ir
LDLD. 45 kuopos

Draugiškas
Išvažiavimas

i į
Nedėlioj, rugpjūčio 25 dieną

j Jefferson girią

Programas prasidės antrą valandų 
po pietų bus kalbėtojas ir daugiau 
šiaip pamarginimų. Kaip abiejų 
kuopų narius, taip ir pašalinius 
kviečiame atsilankyti. —Komitetas.

Pasarga. — Važiuoti bile kokiais 
karais iki Milvvaukc avė., o tais ka
rais iki galo, po to reikia eiti biskį 
ir pasukti po dešinei. —Komitetas.

sios svarbos vokiečių ambasa
dos bėgimui į Pskovą.

Išrodo, kad lik labai menku
tė proga yra, kad finų-rusų tai
kos tarybos su Berlinu butų pa
sekmingomis. Aš patyriau iš 
autoritetingų bolševikų šaltinių, 
kad finai stato nepaprastus a- 
neksijų reikalavimus, jų tarpe 
atidavimą Archangelsko, viso 
kolas pusiausalio, Murmansko 
apygardos, žemės apie Lado
gos ežerą, taipgi didelės karinės 
kontribucijos tavorais ir pini
gais. Po kelių dienų pertrau
kos deki nesulaikomumo jų nuo 
manių tarybų vedėjai vėl atnau
jino savo posėdžius.

Rusijos neoficialus, bet pati
kėtinos žinios apie jos sąlygas 
pažymi sutikimą atiduoti dali 
šiaurinės Karelijos, bet jie yra 
pasiryžę pasilaikyti pietrytinę 
Kareliją. Rubežius eitų nuo 
Viborgo iki Kexhohn.

Rusija reikalauja atlyginimo 
už fortus ir finų užgriebtą gro
bi, dabar vartojamą jų pačių 
armijos; taipgi prisidėjimo prie 
atlyginimo Rusijos paneštų iš
laidų karėje su Vokietija.

Žinios iš Kirkenes, šiaurinės 
Norvegijos, tikrina, kad vokie
čių kareiviai veikia Arktike iš
vien su finais ir yra užimti ka
rinės rūšies prisirengimais apy
gardoje nuo Trask palei Nor
vegijos rubežių iki Salmijarvi. 
Keli tūkstančiai žmonių veda

lio inčn» Finlandijos pa rūbe* 
žio zonas yra po vokiečių kari
ne komanda.

Finlandijos baltosios gvardi

rėš ministerio y pa tiška koman
da ir dabar sudarys priedą prie 
reguliarės armijos. Didelis at
sargumas bus vartojamas priė
mime tik gerų aplikantų, kada-

lninai yra pasipiktinę riaušė
mis ten girtų vokiečių jurinin
kų, kurie pridaro daug nuosto

30 rusų laivų yra šiaurėje

verte nustatyta Archangelsko 
valdžios.

True translation filcd with thc post- 
masler at Chicago, Augusi 24. 1918. 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI GAUS ŠVEDŲ 

LAIVUS.

100.000 tonų laivų ir 2,000,000 
tonų rudos.

įlinkas Švedijos komisijos Suv.

ndie viešai paskelbė sąlygas ne

F* AROD A

^Įilžiniskas piknikas
darytos sutarties, kuri tikimasi 
sumažįs gabenimą reikmenų 
Vokietijon.

Ji duoda talkininkavus 400,- 
000 tonų laivų ir 2,000,000 šve

Mainau talkininkai suliko

o
Parengtas

anglis, koksą, mineralų ir val
gomuosius aliejus, cukrų, gu-

Cicero
Lietuvių

Koope
racijos

barnių dalykus, kavą, kakao, 
tabaką, varį, metalų sąjungą, 
ciną, sodos nitratą, nedirbtą 
fosfatą, sierą ‘‘ir kitus daiktus

jos ekonominiam gyvenimui.”
Švedija sutinka kisti expor- 

tuoti talkininkų valdžioms me
dį popicros darymui, popierą,

puiuuvLj) svetainė ir paroda bus atidaryta nuo 2 vai. po 
apie 4 vai., prasidės milžiniškas Koncertas, kuriame du- 

ivvaus uaugyoe apielinkės spėkų. Pažymėsime lik keletą: L. S. ir D. cho; 
IVs - iš \VaukeJnn. III, 1.SS. 5X kp. choras - iŠ Kenosha, JVis; taipgi 
prie tam bus pasižymėjusių solistų, ir taipgi skambės si.\ gos, žavčjaniios 
publiką. ... , . i

Parodą rengia suvienylom spėkom Racino bei. draugijos bei kuopos. 
SLA 100 kp., LSS. 121 kp., Tealralis Ratelis, L. Brolių Draugija, LDLD. 
65 kuopa, Lietuvių Benas ir LSS. 121 kp. Iš kitų koloniją prigelbsti su
rengti Parodą Liet. Moterų ITogrcsyvio Susivienijimo 47 kuopa, \Vau-

Antrą dieną (panedėlyj) 
pietų. Vėliaus, < .

Dideli nuostoliai

nėms valstybėms. lų, kurie yra nužiūrimi pelnų

True tnuislation filcd with thc posl- 
ma.stei' ai Chicago, Augusi 24, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. Ii. 1917.

JAPONAI KELIA RIAUŠES 
PRIEŠ PELNAGAUDŽIUS.

Kelia demonstracijas prieš tur
čius. Daug žmonių užmušta 

ir areštuota.

TOKIO, r. 18. Prievarta 
maisto riaušėse ir greitumas, 
kuriuo jos apėmė šalį, nustebi
no japonus ir pertikrino juos, 
kad jie negali pasilikti nepalies
ti pasaulinių judėjimų, kuriuos

Nė viename atsitikime nebu
vo pranešta apie manifestaci
jas prieš svetimtaučius.

Japonijos kronprincas viil/ar 
pervažiavo gatvėmis atvirame 
vežime, be karinių palydovų ir

Japonijoj, atidavė jam tylią pa

kegane, III. ir LSS. 58 kp., Kenosha, \Vis. Parodon bus priimami įvai
riausi rankų išdirbiniai. Už geriauseį alsižymėjimą yra paskiria seka
mos dovanos: I dovana $25, ir eis žemyn iki $1.

Apielinkės kolonijų lietuviai, kurie turite prirengė rankų išdirbinių, 
malonėkite prisiųsti ne vėliau kaip iki 3l) d. rugpjūčio, 1918. Siųsdami 
daiktus adresuokite sekančiai: E, Koscvitz, Parodai L. B. išdiibinių, 
1337 N. \Visconsin Street, Barine, Wls. Taipgi kviečiame plačios apie
linkės lietuvius ir lietuvaites, nes turėsite daug ko įdomaus pamatyti ir 
pasigėrėti puikiu programų. Su augšla pagarba,PARODOS SURENGIMO KOMITETAS.

darni juos kada riaušės užsibai-

Vis dar atsisako atnaujinti 
Mooney bylą.

SAN FRANCISCO. — Califo- 
rnia valstijos augščiausias teis
mas dar kartą atsisakė atnau
jinti Thomas J. Mooney bylą. Šį

DYKAI $550.00
Pranešame visiems, kad parsiduo
da labai pigiai Grosernės ir Bu- 
černės Rakandai: ]ce Box, Cash 
Register, Trys Vogos, Ofisas, 
Trys Barai, Dvejos Lentynos ir tt.

Vertes $850.00 už $300.00

M. G. VALASKAS

Nedėlioj, Rugpjūčio 25, 1018
I

G. M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

pradžia 9:30 vai. ryto Inžanga 25c porai.

Gerbiamieji Lietuviai irLietuvaitės, visi esate kvie
čiami į šį Milžinišką Pikniką skaitlingai atsilankyti.

Ikininkams patogų kreditą pir
kimui Švedijos prekių laike ne- 
imtoHaus Įzinif^i nio tnuino.

Pasak Nordvall, Švedijos val
džia davė gvarantiją, kad jo-

.  ■■ ■.■■■■■■i.- ■ ■«■■■ »!■■<! I Į

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliikuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopitras.
Namų Ofisą?: 

3323 S. Halsted 8t. 
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mtaito OflBaai 
117 N. Burbom lt. 

11K-1S Unlty Bldg.
Tel. Centrai 4411

Niekad tokių sumišimų neini

minis it socialis ir neturi peliti
nes išvaizdos apart nukrypimo 
prie A Japonijos ministeriją, po- 
p įtikina i skaitomos kaipo biu- 
rok buliškos.

nas Japonijos substituto duonai 
išsivystė demonstracijos prieš 
Uljčius.

Anarchistiniai elementai tan
ki.ii vadovavo miniomis, bet nė
ra parodymų bolševikiškų ten
dencijų, kikios viešpatavo Ru
sijoj.

Laikraštis Osaka pasmerkia 
ministeriją už jos nejslengimą 
nodnleisli prie nebūtų pirmiau 
sumišimų ir reikalauja rezigna-

Kiaušių vadovai Kobe, kurie 

švaistydami savo kardais 1___

ja, kad nagrinėjusiam bylą teis
mui butų paliepta suteikti nau
jų bylos nagrinėjimų tuo pama
tu, kad distrikto prokuroras vc-

373 hniinctin Av, Chicago, III.

metė.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Ava. 
Roseland, TH.

True tr;msl;ilion med with the post- 
imislcr ;d Chicago, Augusi 24, 1918, 
as reųuired by Ihc act .>f Oct. 6, 1917.

Drafto registracija bus subatoj, 
rugsėjo mėnesyj.

WASI UNtrrON. ----- l>i<lZioji

jos yra nuo pusės šventėmis. Jis

minties skirti rūgs. 5 d. kaipo

vedė! registracija šalies tynoniy jiegos 
minias, tapo užmušti ant vietos. bus sukatoj, rugsėjo mėnesyj.

Kuri subirta bus parinkta, tai 
I prigulės nuo to, kaip greitai ko- 
1 ♦ • •

kai p pranešama, visoj imperi-;
joj. |

Sakoma, kad vien tik Nazoya Hgrcsas pr.tims įstatymus, (pa-
70 policistų liko sužeista. ' keičiančius (Irai to amžių. Tai

Daugiausia arentų padalytą' paskelbė provost marshal geli. 
detektyVals, kurie maišėsi m i- Cro\vder.
niose, pažymėdami kreida kry-* Gen. Crowder sakė, kad Sli
žius ant nugarų vadovų ir suim- balos už tai tapo parinktos, kad

WASIIINŲTON, r. 22. — U- 

nited Mine AVorkers prezidentas 
Ilayes ir kili nacionalini virši
ninkai, taipjau po du atstovu 
nuo kiekvieno kasyklų distrikto v v
šiandie susirinko Amerikos Da

suformula-

kelimo angliakasiams.
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True translation filed wlth the post-niaster at Chicago, Augusi 24, 1918, delius svetimose šalyse.
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. / i *i i • i i » i *( Mes reikalaujame, kad tokia 

federacija pavartotų priemonių 
’ sumažinimui ginklavimus ik 
į galutinam jo pašalinimui. No
rint turėti laikos, ekonominis 
spaudimas bus pakankamas 
ginklas prieš priešginas. Ir,

Socialistų Partijos Kongresi 
uis Programas.

vienos didelės šalies gyvenimą Į Vaisi. Socialistų
kontroliavo privatus žmonės ir skelbtus 1915 melais; priimtus žinių visų tautų šalyse unijų 
privačiam pelnui. Sparčiai au- Rusijos Socialistų Respublikos! principus minimum mokestį, 
gąs gyvenimo reikmenų brangu- 1917 metais; paskelbtus talki- JĮ sistematinį darbo valandų su
mas, didelis už algą dirbančią < ninku šalių darbininkų konfe-

, darbininkų skurdas, menkas rencijos 1918 milais ir prijia-
atlyginimas profesijos imo-Įžintais kaip didžiumos taip ir
ličius ir milžiniškas susikoncen
travimas lobių palyginamai me

mažumos socialistą cunlralinese 
valstybėse: kad nebūtų aneksijų

mažinimą, paremtą mašineri- 
ijos išsiplėlojimu, ir panaikini
mu vaiku darbo. « c

laikos išlaikymas turi bul

tai buvo naturalės pasekmės to, 
kad pasaulio dalykai buvo ve
dami tik didžiųjų pramoniniu-

kos pagelba; kad nebūtų bau
džiamųjų kontribucijų, ir kai

Kiekviena civilizuota šalis bu
vo pasidalinus į du kariaujančiu 
abazu: į ne-gamintojus, kurie

navo.

pamatai tautų susipratimui turi 
būt patiesti dar karei besitę
siant, ligi profesiniai diploma
tai ims diktuoti pasaulio ateitį.

pasaillio darbininkų; ir todėl 
ims raginame juos, idant jie, 
pažinę reikalą, nuolatos ir lie
ji U; ėdžiui stengtųsi visur savą
sias valdžias paimli savo kon
trolėm tuo liksiu, kad šitokia 
politika butų oficialiai visų na
cijų priimta.

ja pilno ir patveriamo uacionali- tos su industrijos viešpatavimu 
žavimo esamųjų Amerikos gar- pridėti dar milžinišką galią vieš 
laivių linijų ir patvarios valdžios 
valdymo bei operavimo visu, pir-

Board) jurisdikcija.
Didele apštis dabar statomųjų 

laivų musų pirklybiniam laivy
nui padidinti niekuomet nepri
valo budi leidžiama patapti įran
kiais privatinio intereso, kovo
je už pirmenybę pirklyboje. sa-

tur priklausyti valdžiai ir būti 
jos operuojami.

3). Telegrafas ir Telefonas.

kios buliuos šalies susinėsimo

liai. Visos tos aplinkybės, ku
rios reikalavo nacionalizuoti ge
ležinkelių sistemą, reikalauja

telefoną, kaipo būtiną visuome-

nijas kaipo pačio sistemos dalį.
I) Pajiega. Koordinavimas an-

4

patauti visuomenės dalykams ir 
masių laimei, reiškia padidinti 
pavojų tukslaiiteropai.

Savivaldybė pramonėj yra 
pirmiausias būtinumas (ikrai 
demokratinei šaliai ir vieiiiulė-;' ' Į
lis užtikrinimas'tikrosios laisvės 
darbininkams. Todėl Socialis-

nizavimosi teisė butu pamatine

kams; ir kad teisė streikuoti jo
kiame. atsitikime nebūtų drau
džiama ar siaurinama.

mose pramonėse, turi bul įsleig

darbo reikalus demokratiniu 
budu veda dirbtuvių komitetai, 
pačių darbininkų išrinkti.

BusilaiminguirTurtingu 
Tik Tada Kada Dirbsi

Atėjo karė. Ir su ja lipvo 
apreikšta kova tokiam dalykų 
padėjimui, kur privatus intere
sai viešpatauja visam musų e- 
konominiam gyvenimui. Priva
tus operavimas ir konkurencija 
parodė visišką savo nejiegą ka
rės sunkenybėms atlaikyti. Val
stybės interesai patapo vyriau
sias dalykas.

Didžiausias visų uždavinių, 
su kuriais pasaulis turi susitik-

Ji, todėl, rrtnia talkininkų ša
lių konferencijos reikalavimą 
susieiti su Vokietijos darbiniu

B. VIDUJINĖ KONTROLE.

1. Pramonine* kontrolė.

konstrukcijos (atstatymo) kla
usimas. Valstybė užviešpatau
ja industrijai. Kas turės vieš
patauti valstybei? Nuo atsaky
mo į šį klausimą priklauso 
žmonijos ateitis.

Eilės jau formuojasi.
Kiekvienoj kariaujančioji ša-

jinias pastūmėtų prickyn demo
kratijos reikalą ir padrąsintų 
Vokietijos žmonės nuversti mi- 
litarę autokratiją, kuri dabai 
juos spaudžia. Savo siekiniu* 
mes jungiame su talkininkų ša
lin socialistu ir darbininkų kon- 
ferencijos, idant tuo budu, de
dant visas savo jiegas, neleidus

pėrialistoinių užgaidų auka. Mes 
protestuojame prieš įvairių tai 
kliunky valdžių atsisakymą lei
sti talkininkų šalių darbininku

šų, galingieji pirklybos ir pra
monės žmonės jau atvirai lie

žus sau pasaulio vaizbą.
Tie žmonas jau dabar sten

giasi įsigyti savo valdžių stro
pios paramos, kad taikai įvykus 
jie galėtų savo užgrobiamuo
sius pienus vykinti. Pasaulio 
ateitis jiems yra tik visa ką

vo nuomones išreikšti, ir me.* 
reikalaujame, kad pasporlai bu 
tų suteikti darbo grupių boiui 
fide reprezentantams, nežili 
rinl jų politinių ir ekonominių- 
šalininkybių. •z V

. 2. Tautu Federacija.

Mes stojame už pasaulio tau
tų federaciją, 
tai]) ir dabar 
ta federacija
laikos konferencijos melu.

Kapitalistinėms nacijoms 
(valstybėms) kontroliuoja u. t 
tokia federacija, žinoma, butų 
pavartota vyriausiai tik tam 
kad sutaisius dėsnius tautų ko
vui dėl pasaulio rinkų tvarkyt'

kariaujanėiųj ų: 
turi bul įsteigta

Privatinis valdymas pramo
nės privatiniam pelnui atgabe
no lokių pragaištingų pasekmių 
tarpt* pasaulio tautų ir viduj

lymas visuomenei tarnaujamų 
Įstaigų yra pats pirmiausias bu-

tautinės ir tarptautinės atastei-

(niauja, kad visos visuomenei 
tarnaujamos įstaigos ir pamati
nės pramonės Suv. Valstijose 
Indų paimta į žmonių rankas ir

tas lokiu greitumu, kuris butų 
suderinamas su 
varka ir apsauga

kiek galint didesnį
’onomijos laipsnį.

šilų tikslų a (siekimui Socia-

visuomenes 
ir leidžiant 
vietinės au-

kainas savininkams,

nių žmonių paimtos

rankose ir konlroflėje, jau laivo 
pasiūlyta Anglijos Alušteigos 
Ministerijos kaipo vienintelė ga-

įteigimas didžiulių elektros pa

vandens puolimų tuo liksiu, ka< 
aprūpinus elektra didelius va r

ekonomijos ir našu

namų patogumų visuomeninė 
patarnavimo ir apsaugot niu 
kuro pritrukimo dalykais. Pri' 
tokios sistemos elektros lešo.*

navimas išplėstas taip, kad kiek 
vieni šalies namai, kaipo ir kic 
k viena pramones įstaiga ir ūkė

pajiega pigių-pigiausiomis kai 
nomis. Tai yra neišvengianu 
elektros ateitis.

ma darbininkų atstovybe, kur

(lojimui baisiai pasidauginusiu 
valdžios violų politinės blobonės 
tikslais, mes reikalaujame, kad 
•ivilos tarnybos paskyrimo sis
tema pagal nuopdlną Indu iš 
plūsta iki kiekvieno fabriko ar 
pramonės, kuomet jie Ims pai
mama valdžios, bet politinės to-1 
kių saindinibku teisės turi Indi

Kaipo priemonę sustiprinimui 
darbininkų klesos jos kasdieni- 
lėse kovose* ir prireiigimui jos 
irie galutino išsiliuosavimo, 
nes paremiame pramoninio u 
lijizmo principą.

3. Demobilizavimas.

Kareivių sugrįžimo klausimu 
r karės pramonių sustojimo la- 
ikianl, reikia būtinai ir tuojau 
uislatyl salius politiką darbo

Pats Del Save

apsigyveno, busi tarpe saviškių. Galėsi sau liuosai

V1ENATINIS BUDAS DARBININKUI ŽMOGUI 
PALENGVINT SAVO GYVENIMO ATEIT) ANT 
ŪKĖS, KUR TAMSTOS LAUKIA TURTAS IR 
ATEITIS.

Gana jau nešti tą sunkų jungą po bosu, kuris vis 
kužina: greičiau ir greičiau dirbk. Gana kęsti skur
dą surukusiuose fabrikuose ir mainose, kur gręsia 
pavojum gyvasčiai ir sveikatai Tamstai ir tamstos 
pačiai ir vaikams.

Dabar laikas ir proga pabėgti nuo tų vargų. Va
žiuok į Wisc6nsin ir pirk sau šmotą derlingos žemės

mato paslaugos koordinuoti 
’cderales ir valstijų darbo priro- 
lynio agentūros butų išplėtotos 
nuolatinę sistemą pakeitimui

irivalinių agentūrų, šitaipos:
a) Panaudojant dabartines (la

bo unijų organizacijas kięk tai 
uis gailimą, kaipo pamalus tar
nystei vedamai prie unijoinių są-

b) Greitai išvystant amatinio 
vietinio sistemų;

lios. Bet toje kovoj užstatais 
butų jau ąebe atskiri žmonės, 
ale valstybės ir pačios valdžios.

“Tam opozicijon stoja darbi
ninkai. Kariaujančiose šalyse 
darbo žmonės visur jungia sa
vo jiegas. Tiek rankų darbi
ninkai, liek smegenų darbinin
kai savo reikalavimą vienybe 
stato naują žmonių brolybę.

**‘Nė jokių užgrėbimų spė
ka; nė jokių baudžiamųjų kon
tribucijų; apsisprendimo teise 
visoms tautoms! ‘Prie šios for-

ginimas butų mokamas kiek 
.‘alini iš mokesčių ir operavimo 
Įplaukų; kad savinimo vienutė 

federalė, valslijinū ar miesli- 
lė supultų kiek galint su lie
piamos pramonės dydžiu; ir kad 
>peravimas visų viešųjų patar-

liliką, o taipjau duotu sumany 
mą tuojaus apvisuomeninli an 
glies kasyklas ir aljieškol bt

Didžioji Pramonė.

mes

vau

tams darbininkų k lesų engti:

kios socializuolu tautu federa- C c

cijos, kurios uždavinys butų pa 
šaulio dalykus koordinuoti (de
rinti) ir visuotiną žmonių bro

din pamato, leidus prideramas 
i (sargas vertės nupuolimui, sko 
’ų almokėjimui ir naujai atasla-

Socialistų Partijos kandidatai

sta

tikime, kad žmones nepa

lormas, atlikimui įvairių vei
zios darbų ir parupinimui pro
gos mokintis sugrįžusiems ka
reiviams ir kiliems darbėmi
ams prie nuolatinio užsiėmimo 
šdirbanl žemę ir gamtinius ša- 
ies turtus;

kio ekonominio nacionalizmo;
nė jokių karių po karės’.

“Būdama ištikima savo isto-

Pavojui sumažinti, mes 
tome, kaipo būtiną pasisekimo

u kainus specifinius sumany
mus:

nybė. Pilnas ir patveriamas na

tuščio eikvojimo ir nepajiegu 
•no, kurie vėl apsireikštų, jeigi 
namonė butų palikta gauja 
nevaržančių atskirų privalinii 
samdytojų, kurių inintjs nuk re 
iptos ne į tarnavimą draugija'' 
bet pačios savo esmes dės 
nių vien lik į kuodidžiaus

anl plotus dirbamosios žemės, 
’cikaliugos sugrįžusiems karui-1 
.iams ir kitiems darbininkams; į

e) t’žlikrinatil darbą visiems’ 
iorintiems dirbi i.

4. Valdžios sąstatas.

I laimeliais
tom,

rūpinasi prirengti Amerikos

dalį naujoje darbo brolijoje.
“Socialistų Partija eina prie-

nauti demokratijai. Demokra
tija valdžioj, demokratija indu
strijoj, demokratija žmonių

po karės — industrija ir žmo-' 
nių švietimas — visa tai turi 
būt pačių žmonių tvarkoma,' 
be jokios minties pasipelnymo.

šitiems tikslams atsiekti, So
cialistų Partijos kandidatai kon- 
gresinčj kampanijoj laikosi šių 
principų ir reikalavimų:

kad darbininkų ir socialistu 
grupės, moters ir pavergtosios

ujančiųjų šalių turėtų deramą

kilų gabenamųjų priemonių. 
Kanalai, vandeniniai keliai ir 
visos būtinosios gabenimo prie
monės turi būti išplėtota taip

ir visuose patveriamos (aulų 
federacijos departamentuose.

Toliau, mes reikalaujame

raciją butų padaryta deramų 
provizijų legislaluros, adminis
tracijos ir teismo funkcijoms

akių tautų nesusipra

koordinuota su kitomis gabeni
mo priemonėmis vienon sujun- 
•’lou (laikiau ir deramon siste- 
mon visuomenės nuosavybėj.

Suv. Valstijų vaJldžia, paim
dama su viršum 260,000 myliu 
gelžkelių, patvirtino teisingumą 
principų, kurių laikosi Socialis-

Kiekvieua didžiulė pramone 
kurios operavimas siekia už ai 
skirtis valstijos ribų, ilgaėiiir 
turi pereiti į Fcderalės Valdžio 
rankas ir Imli jos operuojami 
vertės lėšomis naudai žmonių.

Kad veikiai šilo tikslo alsiu

ja sukoordinavimo ir išplėtimo 
funkcijų, kurias dabar pildo 
valdžios Karinės Pramonės 'Ta
ryba, Karinės Vaizbos Taryba,

timams.

ksta.
Mes proponuojanie, kad. lo-

didžiausi pelnai kompanijoms ir 
administravimo būdas parodė 
bergždumą visų tariamų vald
žios kontrolės sumanymų, |>are
ni tų pelnais, o ne tikruoju koo-

Federales Maisto bei Kuro Ad
ministracijos, idant tuo sutvė-

--------  I tautinę kredito ir maino kont-
A. TAUTŲ REKONSTRUKCI-' rolę, taipjau tokias vaisbos ju-

JA (ATSTEIGIMAS).

1. Taikos Tikslai. pasaulio tautų reikalams.
Tokios federacijos autorite-Visame, kas tik karės baigimą 

paliečia, Amerikos
Partija sutinka, apskritai, su Į dalykai, kurie išųina iš šalies

Socialistų tui turi būt pavesta visi tokie

kelių nuosavybė bus palikta pri
vatinėse rankose, tol valdžia ir 
per valdžią žmonės turės nešti 
didžiulę naštą neužpdlnytiy įpla
ukų suvirsimi bilijono dolerių 
melais, kurie nėra niekas kita, 
kaip duoklė mokama pri va fi

sistemą viešam tvarkymui ir 
kontroliavimui didžiulės pramo
nės visų žmonių naudai.

2. Demokratinis Valdymas.
Valdžios nuosavybė, be deiųo-

darbininkų paskelbtais tikslais.’čia kolonizavimą ir kapitalo į-
2) Garlaiviai ir garlaivių Jini-

negu pri va tinęs nuosavybės ir 
išnaudojimo sistema, kuri besi
baigia. Be kontroliavimo pra
monės, demokratinė valdžia ga
li būti pragaištinga žmogaus as-

* *
ladidinlą dar pramonės kontro
liavimo naštą.

no teorija ir varžomi nepainu-1 
uos konstitucijos, Prezidentas, I 
lu Kongreso butai, ir teismai y- 
ra tramdymas ir painiojimas1 
dienas kitam, naikinimas darbo1 
luišuiiijo ir neleidimas žmonių 
valiai apsireikšti, l ik pildoma-1 
jai galiai viršininkaujant, o kou-l

Bct nuostoliai demokratijai, bu
vo milžiniški.

Kaip darbo našumo, taip ir

liaunos konstitucijos ir vienodos 
valdžios formos. Prezidentas ir

klus be atsižiūrėjimo į lytį, ir 
priklausomus nuo jų nuolatines 
kontroles.

1. Kad pataisymai Suv. Vals
tijų Konstitucijos gali būti da-

mieste. Tamstos laukia laime atvi’uose luakuose 
prie puikių ežerų ir upelių, kur visados galėsi kvė
puoti tyru oru, ir naudoties iš žemiškų vaisių, kurie 
maitina visus gyventojus ir darbininkus miestuose, 
kurie-gi darbininkai mieste ką uždirba tą pravalgo, • 
mokėdami baisiai aukštas kainas už maistą. Tokiu 
budu farmeriai daro sau puikų pelną.

ŠTAI K A VIENAS AKRAS GEROS ŽEMĖS 
ATNEŠA FARMERIUI W1SCONSINE

Ant vieno akro paprastai užauga 250 bušelių bul
vių, dabar farmęriai parduoda bulves po $1.00 už bu
šelį, tai reiškia vienas akras atneša $250.00 pelno j 
metą. Apdirbimas ,sėkla, vartojimas gyvulių ir ma- 6 
šinų daugiau neatsieina kaip $50.00 už akrą, tai reiš- į 
kia gryno pelno lieka $200.00 nuo vieno akro per me
tą. O nuo 40 akrų pasidaro $8000.00 pelno per metę. 
Mes dabar parduodam tokią derlingą žemę po $25.00 
už akrą, tai reiškia už 40 akrų pareina $1000.00. No
rėtųsi matyt nors vieną Lietuvį visoj Amerikoj, ku
ris galėtų parodyti tokį biznį, kad $1000.00. investy- 
tų pinigų atneštų $8000.00 pelno j vien vasarą.

Vidutiniškai pasiturintįs farmeriai paprastai tu
ri 120 akrų žemės, dirbamos vartoja nuo 60 i 70 ak
rų, o likusią dėl ganyklos ir triobų. Auginimas gy
vulių ir kitokių javų atneša beveik antrą tiek pelno 
kaip ir bulvės, šiandien yra aiškiai žinoma, kad far- 
meriai yra turtingiausi žmonės, nes aiškiai parodo 
bankų atskaitos, kurios ru farmeriais daro biznį.

šiandien visokie Amerikos mokslininkai, kaip-tai: 
profesoriai, advokatai, daktarai, slidžios ir šimtai ki
tokių perka farmas, samdo darbininkus ir renka di
džiausius pelnus iš farmų.

Tokiu budu Tamsta perskaitęs šitą išaiškinimą pa
galvok gerai, ar tau apsimoka skursti po surukusius 
miestus ir fabrikus ir neklausyk blogų patarėjų, ku
rie pats nieko neturi tik pavydėdami kitam bobiškus 
patarimus duoda, bet nieko nelaukęs eik tuo keliu, 
kuris tave veda prie turto, laimės, sveiko ir laimingo 
gyvenimo ir užtikrintos ateities.

LIBERTY LAND AND IN VESTMENT COMPA
NY, Lietuvių Kolonizacijos bendrovė, turi 10,000 ak
rų derlingos žemės, 8 mylios į vakarus nuo didelio 

miesto Rhinelander, VVisconsin, kurią dabar parduo
da labai pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, kaina tik po 
$12.00 ir augščiau už akrą. Taipgi maino ant Chica
go. praperčių. Norintjs pirkti pasiskubinkite, dabar

K

SFl

Pačiame viduryje kolonizacijos žemės randasi lip
tų viskas miestas vardu VVoodboro, kuriame yra gelž- 
kelio stotis, 3 mokyklos, hotelis, restauracija, krau
tuvė, daugybė lietuvių i r 40 visokių kitokių namų.

Korporacijos keliaujantis direktoriai važiuoja iš

Wisconsino ant farmų. Tokiu budu, kurie norite va
žiuot kartu, malonėsit duot žinią viena diena pirmiau

kitę kur jums parankiau ant žemiau parodyto adre
so.

Liberty Land ilnvestment 
Company

(Chicagos Ofisas) (Ant farmų Wisconsino ofisas)
3301 So. Halsted St. Rhinelander, Wisc.
. .Chicago, III. Woodboro R. F. D. Roat 1.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
v ivnaiu menesiui ....

xanudoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
‘inigus reikia siųsti Pačto Money 
nderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02 

.12 
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .tto 
7.00

.. 8.00

11 Kalėjimai.
Musų baudžiamoji sistema, 

barbarybėj pradėta ir šaltu abe- 
jutuinu įstatymų dirbėjų ir vy
kintojų išlaikyta, yra negarbin
ga feoddiio žiūrėjimo į gyveni
mų liekana. Retu išėmimu, mu
sų kalėjimai tebėra tokie, kokie 
jie visados kad buvo — židiniai 
tvirkinimo ir šaltiniai moralio ir

maro, nuo ledų, potvinlų, saus
mečių, audrų ir ugnies.

3. Parsamdymas ūkio padarų 
iš viešųjų įstaigų vertes lėšomis.

I. Rėmimas kooperacijos drau 
gijų, ūkio tikslais steigiamų.

5. Pritaikymas žemės verčių 
ančdėlių prie žemės, laikomos 
spekuliacijos ir išnaudojimo tik
slais; ūkio pagerinimus paliuo- 
savimas nuo mokesčiu.c

6. Kad šalies, valstijų ir vieti
nė valdžia laikytų savo rankose 
žemę, kuri jai priklauso, ir kad 
ji nuolatos stengtųsi įgyt dau
giuos žemės, paimdama neužim
tas žemes, pirkimais, teismo ke
liu ir kitokiais budais; šitos že
mės turėtų būt kiek galima or
ganizuojamos į visuomeniškai 
dirbamus ūkius.

7. Rėmimas ūkio darbininkų 
organizavimosi į unijas.

8. Darbo įstatymų išplėtimas 
ant ūkio ir užtikirinimas ūkio da 
bildukams minimom sąlygų, rei 
kiamų sveikam gyvenimui ir pa

Bet kodėl ignoruojama kitos Ru- kuriuo, butų duotos moterims 
lygio* balsavimo teisės, ir

Denbmos moterų atstovybes 
legisilaturos, teismo ir šalies ad
ministracijos srityse, idant mo
terų reikalai butų geriau apsau
goti.

Pilietinės laisvės.
Karė atgabeno varžymą mu

sų konstitucinių teisių— žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisves, 
kas yra ne tik nereikalinga, bet 
dagi pavojum grūmoja visų mu
sų demokratinių įstaigų ir indi
vidualus laisvės ateičiai.

Kumščios spėka, kurią pavar
toja govėda, atžagareivės spau
dos ir daugelio visuomenės gy
venime žinomų asmenų pakur- 
stoma, labai kenkia Ivarkiai de
mokratinėms įstaigoms plėto- 
ties.
tojai) tyčia vartoja šitokių var
žymo priemonių, kad sunaiki
nus radikalį darbininkų judėji
mą. Prisidengę patriotizmo ka
uke, jie viena ranka apiplėšia 
vartotojus, o antra ja ranka še
rias! sau milžiniškų kares pel
nų. c

bucijų, pelningos pirklybi- 
nės sutartįs su kitomis vals
tybėmis arba kas-nors kita, 
apie ką gali svajot godųš\už 
kariautojai.

Pastatyt po savo leten 
Rusiją, tai yra visviena, kaip 
pasidaryt viešpačiu Europo
je ir Azijoje, o per jas ir vi
same pasaulyje.

Bet Rusija yra ne tiktai 
milžiniškas žemės plotas, 
gulintis po Vokietijos šonu, 
apgyventas daugiaus kaip 
pusantro šimto milionų 
žmonių, pilnas neapskaito- 
mų gamtos turtų ir jungian
tis į daiktą dvi svarbiausias 
pasaulio dalis, — o ir demo
krai i jų šalis, tik-ką pasiliuo- 
savusių nuo despotizmo jun- 
g°.

Kontroliuot Rusiją reiš- 
’kia smaugt demokratiją, 
naikint tą, ką suteikė Rusi
jos žmonėms ir tautoms di
dysis pereitųjų metų kovo 
mėnesio perversmas.

Demokratijos plėtojimąsi

sijos tautos? Kur dingo Latvi
ja? Kodėl nemėginama susitar
ti su Lenkija? Visa psija šian
die yra suskilusfTTaug^bę atski

 

ru valstybių; iš dabartinio krizi- 
so ji tečiaus išeis, kaipo milžiniš
ka tų valstybių sąjunga. Kodėl

Yra tečiaus da ir kitas dalykas 
toje p. Yčo misijoje, kuris nega
li patikli socialistams. Valsty
bės, apie kurių susijungimą Y- 
čas tariasi, visos yra šiandie po 
Vokietijos kontrole. Pasilikus 
joms po šita kontrole ilginus, jos 
lengvai gali patapti Vokietijos į- 
rankiu prieš Rusiją, kuri jau da
bar daro pastangas nusikratyti 
kaizerio jungo ir kuri tolyn vis 
energingiaus priešinsis Vokieti
jai. Ta federacija, apie kurios

Eksploatatoriai (išnaudo-

kartu reikia išrišti nuolatos gru
mdantį turto koncentracijos 

klausimų.
Šituo tikslu mes siūlome:
1. Apkrauti extra pelnus anč- 

dūliais, siekiančiais daug-maž

ir korespondentų prašome 
inčTamus išspausdinimui laikrąš- 

■ ankraščius adresuoti tiesiai 
penų Kedakcijai, o ne Redakto- .

Reikia bizniai milžiniškoje Rusijos terito- 
; *ijoje butų mirtinas pavo
gus Vokietijos militarizmui, 
imperializmui, junkerizmui 
ir kaizerizmui. Rusijos re
voliucija negali sugyvent 

i greta su dabartine Vokieti
jos tvarka. [

Taigi ir Vokietijos impe
rializmo ir dabartinės josios 
tvarkos ateitis priklauso 
nuo to, ar jai pavyks išlaiky
ti savo naguose tą, ką ji įgi
jo Brest Litovsko taikos su
tartim. Itelei to šiandie ir 
eina kova. Visi kiti dalykai 
vra antros eilės.

Pati Rusija nepajiegia ka
riaut. Bet dėl jos kariauja 
dvi milžiniškos valstybių ko
alicijos: iš vienos pusės cen- 
tralės valstybės su Vokieti
ja pryšakyje, iš antros pu
sės talkininkai ir Amerika.

Šita kova nulems, ar Vo- 
kietijos imperialistams teks, 
ar ne, didžiaųsis grobis, 
koks kuomet-nors visoje 
žmonijos istorijoje buvo įgy
tas ginklų spėka; ir ji nu
lems, ar kaizerizmas sutriu
škins, ar ne, Rusijos revoliu
ciją ir demokratijas.

oinkraičius' adresuoti tiesiai

x ardu. I 
ir ant vienos popieros pu
tu paliekant platesnius tar-

l eilučių Redakcija pasilai- 
itdses rankraščius taisyti ir ’. 

įpinti Netinkami spaudai raš 
taikinami, arba grąžinami atgal, 

u*‘giu dvieju savaičių autorius 
...liauja ju ir atsiunčia krasos 
i. iiŲ pakankamai persiuntimo 

■>>. iDiuokčt)

iškai Redaktorių matyMal’ 
■i<» 5 iki 5:30 vai vak.

edakcijos | 
iraipsniai

• te translation filed \vith the post- 
aiaster at Chicago, Augusi 24, 1918, 
■s fcųuired b> the act of Oct. 6, 1917

Vokietija ir 
Rusija.

Tiktai aklas šiandie gali 
nematyt, kad dabartinė mil
žiniškoji pasaulio kova vis 
labiaus ir labiaus susiveda 
prie kovos tarpe Vokietijos 
ir Rusijos.

Tiesa, Vokietija kovoja 
tiesioginiu budu labiaus su 
Anglija, Franci ja, Amerika 
ir Italija, negu su Rusija. 
Tiesa, militarę dabartinių 
konflikto išeigą nulems vį- 
sų-pirma, ir kone išimtinai, 
tie mūšiai, kurie eina vaka
rų Europos fronte. Tiesa, 
Rusija, kaipo karinė galybė, 
neteko beveik jokios reikš

is ir veikiausia nebeturės 
jos iki karės galo.

Bet, to neveizint, Rusija 
šioje karėje lošė, lošia ir loš 
svarbesnę rolę talkininkų 
pusėje, negu kokia kita ša- 
]is. Ir šiandie ta jos rolė 
vra didesnė, negu buvo pir
ma.

Ką reiškia Brest Litovs- 
ko taika? Ji reiškia, kad 
Vokietija aneksavo (prie
varta prijungė prie savo že
mės) visą eilę Rusijos pro
vincijų; ji reiškia, toliaus, 
kad Vokietija kitas Rusijos 
provincijas pastatė po savo 
kontrole; ji reiškia, kad Vo- 
' lecija įgijo sąlygas, sutei-

Apžvalga
Frue translation filed with the post- 
masler at Chicago, Augusi 24, 1918, 
as rcauired by the aet of Oct. <>, 1917
LIETUVA STOS
I FEDERACIJĄ?

“Tėvynėje” skaitome:

Iš autentiškų šaltinių gauta 
sekančių žinių:

atkeliavo iš Vilniaus į Kijevu, 
kad tartis su Ukrainos valdžia 
dėl pirklybinių ir kitokių Uk
rainos santykių su Lietuva. 
Taip-pat atvyko Estonijos ir 
Livonijos atstovai ir Finlian- 
dijos užsienių ministeris pa
sitarimams apie pirkjybos ry
šius ir apie budus sudarymo

savo viešpatavimą (ekono- 
niiiiį ir politinį) ant visos 
Rusijos; ji reiškia, pagalios, 
kad Vokietija prasiskynė 
sau kelią prie viešpatavimo

jos (ar konfederacijos?). Smu 
Iktsnių žinių dar neturime.

Jeigu šita žinia teisinga, tai 
pasirodo, kad jau ir Lietuvos 
buržuazija ima suprast, jogei 
Lietuvai reikės jungties pasto
viais ryšiais su kitomis senosios 
Rusijos teritorijoje gyvuojančio
mis tautomis. Federacijos obal- 
sis tuo budu pasirodo esąs teisin
gesnis, negu “neprigulmybės”

deigu šitie laimėjimai pa
liktų Vokietijos imperialis
tų naguose, tai jie butų išlo- 
šę dabartinėje karėje dau-1 obalsis, ko musų tautininkai A- 
gtaus, negu jiems kada-nors 
sapne sapnavosi. Valdymas 
aneksuotųjų Rusijos provin
cijų, viešpatavimas kitose 
Rusijos provincijose ir pa
čioje Rusijoje ir kelias į Azi
ją sveria daug daugiaus, ne
gu užgrobimas kokių-nors 
kolonijų, miliardai kontri-

menkoje iki šiol jokiu budu ne
nori pripažinti.

Bet Yčas ir tie žmones, ku
riuos jisai atstovavo, dar toli 
gražu nepriėjo prie tos pozicijos, 
kurioje jau senai stovi socialis
tai. Jisai tariasi apie federaci
jos sudarymą i^ penkių valsty
bių, buvusių

Kijevą, gali būt Vokietijos pa
naudota Rusijos silpninimui.

Tai yra didelis pavojus Rusi
jai ir visoms josios plote gyve
nančioms tautoms. Su šituo pa
vojum reikia kovoti. Ir ta kova

ranką Rusijos demokratijai, o ne 
kaizerio pastatytiems valdonams 
ITcrainoje, Finflgndijoje ir kitur.

True translation filed \vith the post- 
inasler ai Chicago, Augusi 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
DEL SP1RIDONOVOS 
NUŽUDYMO.

“Kairusis” ir karštai pritarian
tis Rusijos bolševikams laikraš-

raso:
Marija Spiridonova, žino

moji rusų socialislė-revoliuci- 
onierė, esanti, kaip telegrafas 
praneša, bolševikų sušaudyta.

Vokietijos valdžia, kaip mes 
pranešėme, nesenai reikalavo, 
kad Spiridonova butų nugala
binta už dalyvavimą Vokieti
jos ambasadoriaus Mirbacbo 
užmušime.

Jeigu visa tatai yra tiesu; 

tai bolševikų, valdžia papildė 
darbą, iš kurio ji niekuomet 
negalės pasiteisinti prieš isto- 
riję. . >

Taip rašo karščiausi bolševi
kų pritarėjai ir Lenino bei Troc
kio garbintojai šioje šallyje.

'Bet kaip rašo lietuviškieji bol
ševikų advokatai? Vokietijos am 
basadoriaus von-Mirbacho už
mušėjus, jie išniekino, kaipo 

“provokatorius” ir “kontr-revo- 
liuciouierius” (kažkok iai žo

džiais jie smerktų palies kaize
rio užmušėjus!); o apie Spirido- 
novos nugalabinimą jie tyli.

Socialistų Partijos Kon 
gresinis Programas.

(Tąsa nuo 3 pusi.).

rorni, pritarus didžiumai kong
reso balsų ir patvirtinus didžiu
mai šalies balsuotojų; arba pa
gal žmonių iniciatyvų.

2. Panaikinimo senato ir rin
kimo kongreso narių (kurie ga
li būt ir atšaukiami), proporci
ne atstovybe. Sudemokratini- 
mo kongresinės procedūros, kad 
laikas kongresininkams prasi
dėtų tuoj po jų išrinkimo. Kad 
federalius teisėjus rinklų žmo
nės ir galėtų juos atšaukti.

3. Tiesioginio rinkimo Prezi
dentui ir Vice-prezidenlui ir kad 
jie butų atšaukiami, ir panaiki
nimo “veto” galios.

4. Panaikinimo teismų pasisa
vintosios galios padaryti kongre
so priimtus įstatymus nekonsti- 
tuciniais, ir

5. Kad Prezidentas ir jo kabi
netas atsakytų prieš kongresų, 
tam interpeliavus. &

Columbijos

referendumo 
leidimo daly-

distriktui.
7. Iniciativos ir 

šalies įstatymų 
tuose.

X. Ūmaus priėmimo pa taisy
tis! jos dalimis, mo Suy. Valstijų konstitucijos,

vimo Įstatymas pavartojamas 
ne tiek nuo priešų šnipų apsi
saugoti, kiek nepriklausomos 
nuomonės išreiškimų nugniauž- 
ti, ypatingai tokios, kuri palie
čia karės politiką ir klesų kovų. 
Pačio cenzūra, ne vienai dešim
čiai laikraščių atėmusi antros 
klesos siuntimo privilegijas, nai
kina spaudos laisvę.

Socialistų Partija todėl reika
lauja:

1. Kad konstitucija butų inter
pretuojama (suprantama) sulig 
litera ir kad konstitucijos dės
niai apie pilietines laisves butų 
pildomi lygiai karės metu kaip 
ir taikos. z

2. Kad govėdų šitvavalybč bu
tų federalės valdžios galia sus
tabdyta.

3. Kad tuojau butų atšauktos 
iš federalių statutų’tos kliauzos.

ta traukli pelną iš šios kares, kuo 
mot kiti neša neapsakomas au
kas.

2. Progresyviai ančdėfliai ant 
pajamų, turintįs tikslą panaikin
ti visas pajemas augšeiaus to, 
kiek reikia patogiam ir užtikrin
tam gyvenimui.

3. Progresyviai ančdėliai ant 
palikimų, siekiantįs 100%, ant 
didelių turtų.

4. Ančdėliai ant neužpclnyto 
žemes brangėjimo; visos žemės, 
kurios nėra vartojamos, turi būt 
apkrautos ančdėliais pagal pilną 
rentos vertę.

5. Tinkamesnis apmokesčiavi- 
mas korporacijų.

7. Kreditas.
Regiu paskutinių kelių dešim

tmečių, mes matėm, kaip įskurė 
didžiulė finansų imperija, valdo
ma keleto finansinių magnatų. 
Iš šitos kontrolėj gimė milžiniš
ki neužpelnyti Hobiai, ačiū jai 
tvėrėsi ir griuvo galingi bizniai,

kui duoda cenzūros galių ant pe
riodinių spausdinių. Pačio de
partamento dalykas turi būt lik 
žiūrėti siuntinėjimo pačiu siun
tinių, o ne spręsti, kurie raštai 
galima siųsti, o kurie ne. Dabo
ti įstatymų apie kurstymų prie 
maišto tai justicijos departamen 
to darbas.

4. Kad tuojaus butų atmainy
tas savavalės pačio departamen
to cenzūros įstatymas, ir kad vi
siems laikraščiams ir periodi
niams leidiniams, kurie karės 
metu buvo sustabdyti už karės 
vedimo, valdžios viršininkų (fetr
ini, arba ekonominių ir socialių 
sąlygų kritikavimų, arba už dis- 
kusavimų taikos sąlygų, kad bū
tį vėl sugražintos antros klesos 
siuntimo privilegijos.

5. Kad esamieji šnipavimo įs
tatymai butų pataisyti taip, idant 
jų veikimas butų apribotas ir 
taikomas į tikruosius priešų a- 
gentus ir rėmėjus, ir idant jie 
nebegalėtų daugiau tarnauti val
džiai kaipo įnagis prieš savo po
litinius oponentus.

6. Kad tuojau butų atšaukti 
visi įstatymai, iškeisti žodžio ir 
spaudos laisvei varžyti, o visiems 
politiniams kaliniams kad urnai 
butų suteikta visiška ainnistija.

6. Mokesčiai.
Karė padarė labai svarbiu anč- 

dėlių (mokesčių) klausimų. Mil
žiniškos išlaidos, kurios jau pa
daryki šioje karėje ir kurios, ne
veizint socialistų protestų, tik

udėliais, uždeda sunkių skolų na
štų ant ateities. Po to, kaip kare 
įasibaigs, reikės kapitalo dauge- 
iui visuomeninių sumanymų, ir

tegu reikėjo kuomet-nors pir
ma. Tuo tarpu milžiniški'lobiai 
dygsta, kaip grybai po lietaus, 
tverdami naujų dirvų finansinės 
galybės įtekmei. Reikia surasti 
H’iemonių musų didžiulei valsty
bės skolai sudildinti, reikia gauti 
pinigų sparčiai augančiųjų val-

__ _

vo kreipiama, atsižvelgiant j sau 
jelės žmonių naudą.

Suv. Valstijos, be to, sparčiai 
virsta didžiausiu kapitalo sodin
toju tarpe pasaulio šalių. Jeigu 
privatiniai interesai ir toliaus 
kontroliuos šalies kreditą, lai po 
karės būtinai seks ekonominio 
imperializmo politika.

Kad išvengus šitos pragaištin
gos politikos ir kad nuėmus nuo 
žmonių bilionų doflerių naštą, 
kurią dabar yra uždėję ant jų 
privatiniai piniguočiai, valdžia 
turi pilnai ir demokratingai kon- 
troliuot savo bankus ir kredito 
sistemą.

šitokio kontroliavimo jvykini- 
mui, Socialistų Partija reikalau
ja:

1. Kad visi bankai, be kurių 
negalima apsieit biznio ir pramo 
nijos vedime, butų įgyti valdžios 
ir paversti suvienodintos viešos 
bankinės sistemos dalimis.

2. Kartu su tuo, kaip valdžia 
darysis pramonių savininke, ji 
turi metalinius pinigus ir dabar
tinės formos popierinius pinigus 
keisti tolyn vis labinus augančiu 
sumą notų, atperkamų patarna
vimais ir prekėmis, kurias teikia 
valdžia, idant tuo budu pagalios 
butų visiškai prašalinta reikalas 
laikyt’ aukso rezervą, išimant ti
ktai tiek, kiek jo reikia larplau-

9. Mes taip-pat atkreipiame 
domų į tai, kad prašalinus farmų 
nuomojiinų ir išsiplėtojus visuo
meniškai valdomam ir dirba
mam ūkini, augšeiaus minėtųjų 
priemonių pasekmėje, atsidarys 
naujos progos ūkio rankpelnia
ms ir jie pasiliuosuos iš priklau
somybės nuo privatinių samdy-

9. šalies turtų saugojimas.
Nuolatos augant gamtos turtų 

koncentracijai privatinėse ran
kose, neapsakomai eikvojama 

ir be atsižvelgimo mėtoma žalio
sios šalies medžiagos. Jei nori
ma, kad butų įteigta demokra- 
lybč pramonijoje, ir kad materi- 
dis Amerikos paveldėjimas bu
tų suvartotas visų žmonių nau
dai, tai visi gamtos šaltiniai — 
kasyklos, akmenų laužyklos, a- 
liejaus versmės, miškai, vandens 
jiega - turi būt paimti į viešų 
nuosavybę ir valdymų. Kaipo ar
timiausias priemones šitam tik
slui, Socialistų Partija ragina:

tų visas, kil k liko, viešąsias že
mes, ir kad visas teises ant vie
šųjų vandenų,.

2. Kad valdžia išplėtotų pro
tingų šalies upių reguliavimo sis
tema, idant suvartojus vandenis 
laukų laistymui, elektrikus jie- 
gos gaminimui ir navigacijai.

3. Kad valdžia įgytų ir nuota-

Mes reikalaujame, kad visa ta 
systema butų pakeista tokia sys- 
tema, kuri vadovautus žmoniš
kumu ir inteligencija.

Oelto mes pasižadame dėti vi
sas pastangas idant federale ir 
valstijų akcija butų štai kas da
roma:

1. Vietoj baudimo, vartoti to
kių taisymo metodų, kuriomis 
butų galima įmanomai trumpe
sniu laiku prasižengėliai padary
ti vėl naudingais visuomenės na
riais.

2. Paplatinti vartojimų sus
penduoto nuosprendžio ir bandy
mo,, ir kad tokia sistema hutų 
taikoma lygiai beturčiams ir ap
leistiems, kaip ir tiems, kurie tu
ri sociiilčs ir politinės įtekmes.

3. Vartoti neapribotą pasmer
kimų visiems, kurie butų nutei
sti kalėjimui ir pataisos namams 
su derama provizi ja apie parotų

ir vėlesnę jų priežiūrų.
4. Panaikinti mirties bausmę.
5. Panaikinti dabartinę sava

valius ir barbariškos kalėjimų 
disciplinos sistemų, o pakeisti jų 
tokia sistema, kuri jungtų daik
tai) žmoniškumų, garbę ir susi
valdymų, ir rūpintų,s labiau pro
duktyviu darbu, auklėjimu ir 
amatiniu lavinimu.

6. Tuojau ir visiškai panaikin
ti kontraktuoto kalėjimų darbo

8. žemės ūkis.
Daugelis farmerių tapo įstum

ta į skurdų, ačiū išnaudojimui 
tų, kurie kontroliuoja geležinke
lius, javų magazinus, pieno dir
bimo įstaigas, skerdyklas, šaldo
muosius sandėlius, bankus, ūkio 
mašinų dirbtuves, lygiai kaip ir 
tų, kurie valdo žemę, kapitalų ir 
gyvenimo reikalais.

Farmerių ir visuomenės nau
da reikalauja, kad faunos butų 
dirbamos viešos arba laisvano- 
rės kooperacijos keliu ir kad jos 
butų aprūpinamos geriausiomis 
mašinomis ir mokslinių eksper
tų patarnavimais — paliekant 
laisvų valių tiems farmeriams, 
kurie norėtų ir toliaus individua
liai šeimyninkauti. Bot nelau
kiant, kol tai galės būt įvykinta, 
žmonės, kurie dirba faunose, tu
ri būt tuojaus paiiuosuoti nuo 
priespaudos stambiojo biznio, 
kuris diktuoja kainas. Kaipo y- 
patingai tinkamas priemones ši- 
taml paliuosavimui, Socialistų 

Partija pasižada girti sekamus 
dalykus:

1. Bendra nuosavybė ant ma
gazinų, sankrovų, malimų, sker
dyklų, mėsos sandelių, pieninių 
išdirbinių įstaigų, šaldomųjų sau 
dėlių, ir dirbtuvių, gaminančių 
ūkio reikmenis.

2. Vieša apdrauda nuo gyvulių 
ligų, nuo augmenų ligų, nuo a4

žemę, reikiamą asĮjsaugojimui 
sandėlių rezervuarų, medžio plo
vykloms, miškų veisimui, mine- 
•alių šaltinių ir anglių kasimui 
)o valstybės kontrole.

4. Išmintinga sistema neužim
tųjų ir nedirbtini žemių prie
žiūros.

10. Darbo įstymai..........
Mes manome, kad proto ir 

rankų darbininkai negalės įgyti

12. Negrai.
Negrai, tai labiausiai prispaus

ti Amerikos žmonės. Jų yra vi
so viena dešimtoji dalis. Jie y- 
ra ištvirkusių gaujų savavalybės 
auka. Juos karia ir degina; jiems 
plačiai atimta pelitinės teisės, 
jie neturi ir civilių teisių. Jiems 
ypač užkirstas kelias prasisiekti 
ekonomiškai.

Todėl mes reikalaujame:
1. Kad negrams butų duotos 

pilnos pilietinės, politinės, eko
nomines ir švietimo teisės.

2. Kad kongresas žiūrėtų, i- 
dant butų įsakmiai pildomos 14- 
tojo konstitucijos priedo provi- 
zijos, sumažinant atstovybę kon
grese iš tokių valstijų, kurios nu
sižengia prieš to priedo įstatymų

kol jie de n tok ra Ii ilgai nekontro
liuos pamatinių saliais pramonių. 
Bet liksiu sustiprinti juos kovoje 
už pramoninę demokratijų, mes 
reikalaujame: ♦

mas, draudžiantis vaikų darbų.

užtikinan thič pinų lasve kargi 
pinkams organizuolies, streikuo
ti, statyt pikietus ir skelbt boiko-

Socialistų Partija, tiekdama 
šį programą, užreiškia, kad da
lykas eina apie į kapus bežen
giančią socialę tvarką. Musų 
programas taikoma tam, kad 
padėjus numirt tai nubankruli- 
j tįsiai kapitalizmo sistemai, o 
ne tam, kad kuo galutinu ją pa
keitus. Nuo imperializmo, pir- 
klybos ir kapitalo lenktynių, 
nuo reakcingos diplomatijos, 
nito intrygų prieš atsilikusias 
tautas, nuo militarizmo ir nuo 
masių išnaudojimo negalima 
nieku budu išsisaugoti, kol ši 

I į kapitalistinė draugija nebus vi
siškai kitaip perdirbta. Neper
dirbus jos 
industrija, 
priemonės 
tiniai bus 
kuopelės rankose, visados, bus 
priežasčių ta u t ų nesutiki
mams, kurie nuves prie kitos 
pasaulio tragedijos. Vyriausioji 
darbo žmonių kova eina už tai, 
kad savo kontrolei! paėmus vi-

visiškai kitaip, kol 
finansai, gabenimo 
ir gamtos turtų šal- 
palikti išnaudotojų

nemažiau kaip pusantros dienos

5. Kad butų įstatymais nusta
tyta niinimum alga darbinin
kams, vyrams ir moterims.

draudos įstatymai dėl ligų, sužei 
dimu, senatvės ir nedarbo.c ’

7. Kad butų išleisti įstatymai 
dėl geresnės sistemos priežiūros 
dirbtuvių, fabrikų ir kasyklų.

3. Kad butų įsileista specialiai 
įstatymai, užtikrinantįs moteri
ms lygia užmokestį už lygų dar
bų, darbo valandų apribavima ir 
tinkamų priežiūrų sveikatos ir 
saugumo.

1. Kad butų užtikrinta kiekvie
nam darbininkui poilsio laiko

sas pamatines įstaigas, o dėlto 
reikia mokinti žmones, idant 
jie suprastų tokios kontrolės 
reikalų.

Tam žmonių auklėjimo da
rbui mes kviečiame kooperuoti 
(bendrai dirbti) visus, kurie 
mato pragumo pasauliui perdir
bti visų žmonių lygybės, denio*
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tiktai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražinusios mados (styles);
Gauti savo pinigų vertę.
I'amsla pripažįstat minėtus penkis Paska

tai kreipkitės liktai pas:

Jaunuomenes Skyrius
■■-S*!-

36
KUPONAS

Vilnonė serge; 
colių pločio; visų pa
geidaujamų spalvų, su
šiuo kuponu $1 
rūšies, y ardas wwU

Maistu laimėsime karę — neeikvokite jo.
10 Štampų Dykai Panedėlyje dalinimo diena, atsineškite savo knygutes.

J(>*čiausius Daiktus,
UJSNER, Lietuvis Siuvėjas,

TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
žlaikau didžiausį sandėli užsieninių ' materiją 
taip ir užsieniniu Samueliu, ir kiekvienas gali

3239 So. Halsted St.
PASARGĄ: — Aš u
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių satnpelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vtenintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara L’tarninkais, Ketvergais ir Subatoinis iki 9 valandai vakare. Panedeliais, Seredonlis ir Petnyčioinis iki 4 valandai po piety.VYRIAUSYBE:

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

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GE1STAR
KROTKAS ST. SZYMKIFAVTCZ

ANT. ENZBIG1EL
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEP1E DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

X. . O1 . , 1Pastaba. — Šios savaitės Jaunuomenes Skyrius .teko su
mažinti, viena, kad daug vietos teko pavesti Socialistų Partijos 
programai, antra, šio Skyriaus vedėjas d. St. Strazdas taipjau1 
norėjo pasilsėti ir porai savaičių išvažiavo atostogų. N. Red.'

Ežeras
Ar jus maitot ana klonį, 
Kur tos žolės taip siūbuoja, 
Kame (‘/.eras, didžiūnas, 
Rūsčiai ošdamas liūliuoja?

.Jis pirmiau taip ndliuliuvo; 
Jis per audras tik šnabždėjo, 
Nes augšli jį medžiai supo— 
.Jųjų lapai jam šlamėjo.

Bet piktų žmonių, namai jo — 
Medžiai tapo išvartyti...
Ir paliko jį, bedalį, 
Vėjams, vėsuloms blaškyti.

8. 17. 18. —Kovas.

Kuomet jis pailsęs
Kuomet jis pailsęs, 
Pavargęs visai. 
Jo širdį ir sielą 
Suspaudžia skausmai.

Pailsta j ieškot 
Rudų galimųjų 
l'ž būvį kovot.
Ir nieko čia nėra. 
Kad kas jį ramintų-;

Kurios apkabintų;

Ramumo vilties
Ir vestų su laime.

Tad paima smuiką. 
Ir aukso stygoms 
Ramina sau sielą. 
Kaip laivą bangoms. 
Užmiršta jis viską 
Liūdnumą, vargus.

Matoma, mano važnyčios liūdė
jimai jį nepatenkino. Nors, 
reikia pasakyt, kad jisai buvo 
vieninteliu to atsitikimo liudi
ninku:«AŠ juk galėjau liudyt 
dar mažiau nei mano važnyčia!| 

Tarp kita ponas tardytojas 
man pranešė, jogei Fredas jau 
sveikstąs. Tai mane užgavo ir 
aš mačiau reikalo jam užreikš- 
li, kad, nors ir netrokšdamas sa
vo pasikosiu tojui keršto, vis dė
lto aš nematau reikalo džiaug
ies jojo pasveikimu. Tardyto
jas mane suprato ir išreiškė sa
vo sutikimą. Betgi neiškentė 
nepasakęs, jogei valdžia nuta
rusi atiduot Freda išbandvmui € v

naujo prof. Poincrace išradimo. 
“Aukso Žuvytė” to pilnai užsi
tarnavus: ne vieną jau buvo ]>a- 
siuntus į aną pasaulį, 
turės atsiimti, savo.

Dabai

KUlNBRoę 

11 HALSTED. 201” ST'S **■> B
Ji M CANALPORT AVĖ

I CAMEL CIGARETAI. 1

Žinomi visų vyrų, < 
kurie ruko. Geri ei- i 
garėtai. Pa- 4 O’/ac! 
kelis iš 20, už ■ "

I METUS Mastavų Tavorų Išpardavimas
Mes esame pasirengę imt šio didelio išpardavimo su lavorais pirktais net apie melą tam atgal ir dau- 

giau— Hpardavinins, kurį mes pirmiau manėm negalimu iš priežasties pabrangimo visu vatos tavorų, la- 
iuusiai priklausant nuo didelių reikalavimų valdžios dėl karės reikalų. Kainos dar vis kįla ir kils aug- 

Ščiali — jeigu Jąs esate išmintingas, tai Jus apsipil ki Ir dėl ateities šiame išpardavime, nes daugiausiai at
sitikimų tavorai negalės būt gaunami wlioleside rinkose už musų išpardavimo kainas. (įaukite didelį 
tnusų cirkuliorių.
NeblyČiuoti muslinai, LL sorto, 
pilno yardo pločio; čysti ir ne- 
plėmuoti; išpardavimo kaina už 
y ardą .................................. 15c
Union lininiai roller abrusai, 17 
colių pločio, nebhinknanti, mėly
ni kraštai; reguliarč 18c vertė; 
išpardavime yardas ............  14c
Nurse utripe ginghum visokiuose 
stiipuose; neblunkanti mėlyni 
25c vertė, speciaiė išpardavimo 
kaina už yardą .................... 17c
Wrapper perkelis, 32 colių pločio, 
puikaus standarinio sorto, stripai 
ir kvietkai. 28c vertė, išpardavi
mo kaina............................... 19C
Dideli Turkiški Abruaai, šaltinio 
vandeniu baltinti, mieros 19x39, 
double warp ryšis, 25c vertė, kie
kvienas po ......................... D’/iC
Tikros lockwood bleached paklo- 
dinės, 2V, yardo pločio, storo, 
rundino lygaus siūlo, 75c vertė, 
yardas ..................................... 54c
Bohemian pink ticking; extra 
lain rų.šies, 36 coliai pločio, ne- 
plunksnuota; 50c vertė, yard. 39c

Tikras vaisius staklių musli
nas, 36 coliai pločio, specia
liai .vardas ORa

10 ynrilų apribota"'**'*

Rt’fidy made novalačkos. mieron 
42a3() colių, padarytos iš storos 
rųsies materijoje; 35c vertės, 3 
colių rumbė; kiekviena .... 22c 
Linen finish pillovv tubing; 45 
colių pločio; .vardo užtenka įpi
ltu; ;>0c vertė, išpardavime už ya- 
r,h» ..............................................42c
Pink stripe bedding perkelis, 36 
colių pločio; neblunkanti, geros 
rųsies, .vardas ....................... igc
VVrapper flanelė; dubellavos figu- r • *’ 1 
kimonų, blanketii, 2 

j "..............
I ikrasai Renfrevv 32 
dresėms gingbam; 
plaiduoll; 50 centų

ros, tinkamos dėl vanos ploščiaus, 
iki 10 var- 

  24c 
colių dailios 
paprasti ir 
vertė, var- 

, t 4 , ............. 28c
Light American shirting printa, 
slraipai ir figūros, fabriko ilgu
mai. 25c vertė, yardas .... 15c 
Paklodės, baltytos; patentuota 
siūlė vidun j; padarytos iš storo 
audeklo: -1.18 vertė, miera 68x90; 
speciali išpardavimo kaina, kiek- 
v‘ena ..................................... 95C

Pavydalai Rakandų
Lengvi išmokėjimai.

Pavydalas 3 šmotų 
gany rėmai, velour 
specialiai po .........

$10 rasti, $1 
Pavydalai komodų, rinktinis sky- 
riu, Pcriod’o ir (adoniai piešinių, 
ąžuolo, mahngany ir i’iešučio, di
deli stiklai, verti iki $45, apkai- 
nuota kiekvienas tik- $OQ 
tai po........................ fcV.UU

$3 cash, 50c j savaitę.

seklyčios setų, pinti ir išmušti užpakaliai, maho- 
ir damask, apmušta, verti iki $150, 50

j savaitę.
Pavydalas 7 šmotų valgomojo ka
mbario setas, geriausio ketvirtai
nio ąžuolo, 51 colių viršus, \Vm. 
ir Mary piešinio, krėslai pririn
kti teisingai, išpinti užpakaliai 
ir tikros skuros sė- EA 
dynčs ....................... OO-OU

$6 cash, $1 į savaitę.

18.

ž. KireL

nulis brangus.
Kovas.

Chicago, Illinois1840 So. Halsted Str.,

Kaip romanas.

Vis dėlto, prietikis miške ma
ne galutinai įtikino, kad reikia 
•būtinai visados (taikintus prie 

apstovų ir kad karščiavi 
muši jra bereikalingas daiktas.

Sergant mane dažnai aplan- 
specialis

Už kelių dienų mane ir vėl ap
lankė gerasai tardytojas. Buvau 
pilnai pasveikęs. Ir pačiu lai
ku: Fredo byla jau prasidėjo. 
Bet dabar aš susilaukiau naujų 
įkyrių lankytojų laikraštini- 
jikų bei reporterių. Tie fruktai 
man įgriso iki gyvo kaulo. Lai
kraščiuose tuoj pasirodė mano 
ir Svingo paveikslai, kappi vie
nintelių karžygių, pagavusių 
nesugaunamą “Aukso Žuvytę”.

Sam pelinės 
Pančiakos.

2854 poros gerai žinomu Bur
lington pančiakų ant išpardavimo 
stebėtinai žemom kainom.

Sampelinčs Šilk Ihread, lisle ir 
libre šilkinės pančiakos dėl mo- 

— biskį nudėstytos.
Dviejuose dideliuose rinkiniuose: 
Moterų šilk thread pančekos, du- 
bellavi užkulniai ir pirštai, augšti 
splaisuoti užkulniai; aptvirtinta 
garter viršus — paprastose spal
vose ir juodos, reguliarės 75c ir 
$1.56 vertės, šiame išpar- 
davime ........................... vvC
Moterų Burlington sampelinės 
panč’akos, f'iber, mercerized, lis
le Ihread ir combed yarn, dubel- 
lavi pirštai ir užkulniai, negulia- 
res 29c iki 59c vertės, spe- <1 Q A 
cialė kaina už porą.... I vC

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, , 
kurie esti įsinėrę į jųsų ; 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, , 
galvos skaudėjimas, blo- 
fas kraujas ir dai 

ilų bėdų paseks, 
kyk savo vidurius

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stalnbus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais j

Black-Draught
Mes. W. F. Pickle iš 

Bising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

l'ord’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro uiotina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir Lepenąs 
reguliuojanti... Mes var-i 
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims (pada
ryta gyduolė.” Mėginki 
ją. Reikalauk tikro- 
Tbedford’o 25c už kre- 
butę. E-75

galėjo džiaugties gyvenimu. Be
rods, lik verteiva Suzveze, Bar- 
linoile ir mano važnyčia. Į mus 
latai ir buvo kreipiama publi
kos doma. Tiesa, dažniausia 
jai prisieidavo tenkinties ver- 

' telgos Survere’o “aiškinimais”, 
k u ristąja tingu pasigėrėjimu pa
sakodavo norintiems jo klausy
tes reporteriams. Negana to, 

i jis bėgiojo į redakcijas ir net 
pats stengdavoso sašyi laikraš
čiams ilgų sieksninių straipsnių, 
suprantama, neužmiršdamas iŠ- 
reklamuot savo krautuvėlę — 

Į teisingą patarnavimą “gerbia
mai publikai’’ ir prekių gerumą. 
Vadinas, Fredo pasikėsinimas 
ant jo gyvasties davė jam pro
ga dykai išsigarsinti. Taigi visi 

skam- 
keršto

jo straipsniai baigdavos 
bia reklama ir troškimu 
žudeikai.

kint apie stebuklingąjį profeso
riaus išradimą. Aš tečiaus at
mečiau pakvietimą — nenorėjau 
naudotiem ta reta, bet man alka
na privilegija.

Visa, kas ten dėjosi, aš suži
nojau iš laikraščių, štai kaip 
jie rašė: 'šeštą valandą ryto sa
rgai išbudino Fredą; jis buvo 
stebėtinai ramus ir jo gynėjo 
tižreiškimas, kad prašymas ta
po atmestas, jį visai nesujudi
no. Tvirtu balsu jis paprašė, 
kad pas jį ateitų kunigas. Po 
to jis buvo nuvestas į kalėjimo 
bažnyčią, kur buvo atlaikyta 
tam tikros (pamaldos. Po pama
ldų Fredą atvedė j didelę kalė
jimo salę, kur turėjo įvykti mi
rties bausmė. Profesorius Poin
crace jau buvo ten. Be jo buvo 
Valdžios paskirta komisija, iš
imtinai susidedanti iš daktarų. 
Daugiau visi — žurnalistai ir ad
vokatai, o tarpe jų ir ponas ver
telga Survere. Įvedus Fredą į 
$alę prie jo priėjo profesorius ir 
paprašė sėst tam tyčia prireng- 
ton kėdėn. Sargai, atvedę Fre
dą, norėjo jį pririšti už rankų ir 
kojų, bet Fredas užreiškė, kad 
tai esti nereikalinga: jis pripra
tęs žiūrėt mirčiai į akis ir nema
nąs įpriešinties. Profesorius da
vė ženklą, kad jie paliktų bau
džiamą ramybėje ir pradėjo da
rbą: iš abiejų pusių kėdės pas
tatė du savo pagelbininku, kad 
reikale sulaikyt prasikaltėlio 
judėjimą, bet Fredas ramiai sė
dėjo, žiūrėdamas profesoriui 
akis. Kaip sake, taip ir darė: 
žiurėjo mirčiai tiesiai į akis. Ir

putį pasilenkęs. Po valia ūdos 
profesorius ištiesė ir Nuleido 
rankas ties prasikaltėlio širdžių. 
Poincrace didžiavosi savo spė
ka, didžiavosi tuo, kad gali at
imti žmogui gyvastį neliečiant 
savo aukos. Akįs buvo nuleis
tos, o veidas liudijo stiprų įtem
pimą vidujinių jiegų. Vėliau 
staiga veidas išbalo, ant kaktos 
pasirodė prakaitas, akys nusto
jo savo aiškumo ir atrodė nei 
stiklinės. Dar valandėlė ir pa
sidarė stebuklai: Mirtinas iška
limas ant Poincrace veido plū
doj o nykti ir laipsniškai perėjo 
į Fredą. Kelios sekundos atgal 
Fredo veidas buvo tai]) rainus, 
rodėsi, kad jis miegotų. Bet štai 
jis išbalo, pradėjo atšalti ir apsi
dengė prakaitu tai]) kai]) kad 
pas Poincrace. Dar už kelių se-

priimti lavono išvaizdą. Sekan- 
čioj minutėj Fredas jau buvo 
lavonas. Poincrace sujudėjo 
nuleido rankas ir atsitraukė nuo 
kėdės. Jo veidas liudijo didelį 
nuovargį. Paskui, priėjęs prie 
teisėjų, jis tarė: “Nuosprendis

žiurėjo lavoną, kad persitikri
nus apie gyvybės žuvimą. Po 
to komisija parašė protokolą 
apie Fredo mirtį ir pakvietė liu
dininkus pasirašyti.

(Bus daugiau).

Reumatizmas Sausgėla. t
Nesikankykite savęs skaus- ■* 

mais, Reumatizmu, Sausgėle, i 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
—raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo. Z 

CAPSICO COMPOUND mo- J 
stis lengvai prašalina viršmi- A 
nėtas ligas; mums Šiandie dau- Z 
gybė žmonių siunčia padėka- X 
vones pasveikę. Kaina 25c. T 
per pačtą 28c.

Justin Kulis | 
3259 S. Halsted St, Chlcagt, III. ♦ 

Knyga :“šALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- Z 
na 50c. ■

aukso žuvytes byla paga
lios užsibaigė tuo, kad jam ta
po priteista mirties bausmė. 
Kaltinamojo gynėjas dar bandė 
prašyt susimylcjimo, bet pra
šymas buvo atmestas. Survere, 
kaipo vienas tų, ant kurio Fre
das kadaise buvo padaręs nevy- jam neprisiėjo ilgui jos laukti, 
kusj pasikėsinimą, gavo prane- Sudžiūvę profesoriaus rankos 
Šimą, jogei jis galįs prisižiūrėti 
išpildymui teisino nuosprendžio. 
Survere tečiaus nieku bildu ne
sidavė įtikiųti aipie prof. Poinc- 

jrace išradimą. Taigi valdžios 
pranešimą jis mielu noru priė-jtojo. Poincrace vis dar tebesto- 
mė, norįdas asmeniškai jsiti- vėjo su ištiestom rankom ir tru

išsitiesė ties jo galva ir darė kaž
kokių keistų ženklų; neužilgio 
Fredo galva atsirėmė į užpakali
nę jo kėdės dalį ir paliko nebe
pajudinama. Regėjimas apsis-

jau išpildytas”. Lavonas pagul
dyta ant tani tikro sitalo ir val
džios paskirta daktarų komisija 
ištyrus lavoną konstatavo mirtį. 
Fredo kūnas turėjo mirties žen
klu. Povaliai atšalo ir ėmė 
slingt. Kad dar geriau jsitiki- 
nįis nuteistojo mirčia, koimsija 
]Ai variojo bandymą OI to: paėmė 
degančią žvakę ir jos liepsna pa- 
degino mirusio ranką. Nuo ug
nies oda išsipūtė ir pasidarė pū
slė, kuri netrukus sprogo, lai 
1)uvo galutinas prirodymas, kad ■ 
Fredas yra miręs. Daktaras Di
lo, padaręs daugelį bandymu, 
tvirtino, kad apdegintas gyvos 
žmogaus odos, nors jis butų ir Į 
letargijoj, neišduoda pūslės, pri- ; 
pildytos gazu, bet pasirodo gan
grena arba suputimas pripiidy- ■ 
las skystimu. Liudininkai ap-

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

4712 S. Ashland Avė., Chicago, Iii 
Telef. Drover 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
p.p. ir nuo 7 iki <) vak. Nedalio
mis nuo 10 iki 12 d.

Cicero, 111., Ofisas ir Rezidencija: > 
Kampas 1 Ith gatvės ir 49th avė.

j Telef. Cicero 39, arba Cicero 252.1 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir nedū-

; lininis—pagal sutartį

Dr. K. Draugelis
I DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St
■ 11 Phone Drover 505j

Ohicago

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
<3:00. Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1. }

Skaitykite ir Platinkite
n
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FARMOS 
prie 

CHICAGOS
' Tai buvo 1877 metais

A 
Vs. Garšlno pasakojimas

Plonas žvakės galelis silpnai 
apšvietė Vencelio šėtrų. Prisi
glaudęs šėtros kamputyje ir nu
leidęs gallvų ant kažikokios skry
nelės, jis kurčiai verkė...

Galas -

Tiiojaus prie Cbicagos, kur 
randasi 38 dideli fabrikai, 
turime formas po 5 ir |x> lt) 
akrų.

Inmokėti reikia -—

$125 už 5 akrus, 
$250 už 10 akru
Atmink, kad darbai nevisados 
taip eis kaip šiandien. Apsi
rūpink savo ateitį. Prie Chi- 

cago.s ant 10 akrų geriausio 
juodžemio gali gerai gyventi.

C. KASPUTIS
1(X> No. La Šalie Street, 

Room 40
Telephone Main 2043.

mes
(Tąsa).

Ir štai pasigirdo pirmas, ne
garsus, panašus į užgavimų kir
viu j medį, karabino šūvis. Tur
kai ant nuomonės ėmė laidyti į 
mus kulkas. Jos švilpė augštai 
ore visokiais balsais, zvembda- 
inos lakstė krūmais, kapoda-l 
mos šakeles, bet į žmones ne
pataikė. šūvių garsai darėsi vis 
tankesni ir tankesni ir, paga- 
lios. susiliejo j -vienodą trateji- 

mą. Atskirų pyškėjimų ir švil
pimų jau nebesigirdėjo: visas o-

Kova 'virė. Karabinų Šūviai 
susiliejo j nuolatinį baisingų 
staugimų. Dešiniame šone su
griovė kanuolės. Iš krūmų ėmė 
rodytis einanti ir šliaužianti 
kruvini žmonės; išpradžių jų 
buvo nedaug, bet kas valandėlė

Mūsiškiai gelbėjo jiems nusilei
sti daubon, girdė vandeniu ir 
guldė pavėsiuose iki sulauksiant 
sanitarų su neštuvais. Šaulys

>s Gyduoles užlaiko 
eimynos sveikata. .A 
_________ t •

| Nesveikos Moterys
• neprivalo diti niekais tų skausmų,
X dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne

sveikumų. kuriais jos taip dažnai
• sergi. Nėra reikalo sirgti, ar turit!,
X šitas kliūtis. Prašalink jas iŠ pat 

pradžios. Vartok gerai žinomą
• vaistą moterims ir merginoms, imk

gevera’s
Regulator

(Severos Reczflatoręą). 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 bonzai, 
gaunamas visose aptiekose.

JV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA •

PRANEŠIMAS
LIBERTY BONDSU
LOCNININKAMS
Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų 
skyrių, kuriame kiekvie
nas gali pirkti arba par- 

I duoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasi- 

■ skolinti ant jų pinigų.
Jeigu kam priseina par
duoti savo Liberty Bon
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:

I John I. Bagdziunas 
2334 So. Oakley Avenue 
Kumpas 23 1‘lace, Chicago, III.
Privažiuoti galima 18-1 oi, 22-roi, We«- 
trrn Ava., arba Blue laland Avė. gatve* 
kariai*. Valandos kasdien nuo 8:30 ry
te ik- 8:30 vakare. Sercdu.-n ir pėtny- 
ČMim nuo 8:30 ryte iki 6 vakare. Ne- 

I dė'iuin nuo 9 ryte iki 12 po *pletų.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiamo 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nus. Laibų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Hal ited 
St., šalę Mildos 
teatro.

Progresas
Feljetonėlis.

Niekaip tų Naujienų sumušti 
- nors pasiusk! Niekaip to Gri
gaičio neperloti.. . Kaip jį neiš-’ 
darkysi, kaip neišpravardžiuo- 
si: “buržukas”, “sočia (patrio
tas”, “biznierius”, ““melagiu- ' 
gai bolševikus” šmeižia”... Jis 
tik atsibėgėjęs priešais, šmakšt! 
urguinentiŪH, faktais <li-5L»s į n-

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 metus, niislubnfiję.s pilvelis buv-u. Jlispep- 

sija, nevii’iiiiiii.is pilvelio, mirlabiiėjimas. Kraujo, inkslu, Nervų ir 
<tbejiias spėkų misioJUHK* via<. kurni, ir buvau nuslojęh vilties, Kad 
iH-g.tvvnsiu. Vism jicškoj.iii viii pagelb'A, m-Mgiiil^jmi enoje Kmp- 
rikoj n už rūbelių, bei niektu mmivuu ^veikalai pagelbės

Bei kada paifikalas uu Vilma'vaisių, Billeria, Kia.iju vaisio
jo, Nei valonu, h.kstų n Bviimaitzmo gyduolės, lai j><> sųviirhijMinb 
minėtos gyduolės pradėjo m<um pilvas atsigaut, stiptėL gerai dirbi 
Kraujas išsivalė. Nei vai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsiguvo. Rrii 
nudizmas pranoko, dieglį,u nebebadė po kruliiu*, Vidu-hj 
išnyko po užim Šimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgeni*va-. k>8 m* 
vaitė po buleli Siilultiras, Hitleriu, ir po 3 mėn. savo pavjeiksh* 1>* 
mačiau tokį skirtuimi kaip tarp dienos ir nakties. Dabar j«uCmu» 
smagiai ir esu linksmus ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myHslmfe 
rudėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokian 
atsitiKimuis patariu nuoširdžai kreipties pre Sulntarus*

S A 1. U 1 A R A S
CHEMICAL INSTJTLJTJON J. BnlireiiHs, P.<d

1707 So. Halsted Telephone ('anai 6417. Chlcugo Iii

biai pirmyn. Visi aplink mane 
I uvo sveiki ir aš patsai buvau 
sveikas. Tas labai mane nuste
bino.

Staiga išėjome iš krūmų. Ke
lią perkirto gili dauba su tekan
čiu jos dugnu upeliu. Žmonės

vandens.
Iščia rotos tapo išvadžiotos Į 

visas puses, idant apsiausti prie
šą iš šonų; musų rota buvo at
sargiai palikta dauboj, šauliai 
turėjo uiti tiesiog ir, perėję krū
mynus, įsiveržti j kaimą. Turkų 
iomdynuii traškėjo kaip ir pir
ma be paliovos, tik dabar jau 
daug garsiau.

Išlipus ant kilo daubos kraš
to, Vencel sustatė savo rotą. Jis 
pasakė žmonėms kažiką tokio, 
ko aš nenugirdau.

Pasistengsime, pasistengsi
me! atsiliepė šaulių balsai.

Aš iš a|)ačios žiurėjau į jį: jis 
blivo išblyškęs ir, kaip man pa
sirodė, lipdnas, bet visai ramus. 
'Pamatęs' Ivaną Platoničę ir Ste- 
belkovą, jis pamojavo jiems 
skepetaitę, paskui kažiko pradė
jo akimis jieškoti musų krūvoj. 
Supratau, kad jis nori ir su ma
nim atsisveikinti, todėl atsisto- 
jau, kad jis galėtų mane pūste
lėti. Veneel nusišypsojo, kele

tą sykių linktelėjo man galva ir 
sttkomnadavo rotai retėžium ei
ti. Krūvelės po keturis žmo
nes skirstėsi į dešinę ir į kairę, 
išsitiesė ilgu retSžiumi ir susy- 
kiu pranyko krūmuose, apart 
vieno kareivio, kurs staiga tru
ktelėjo visu kimu, iškėlė rankas

.šiai'vaitodamas ir akis vartyda
mas, su pamėlynavusiu nuo 
skausmo ir kraujo nubėgiino 
veidu, atėjo patsai ir atsisėdo 
prie upelio. Jam užveržė ran
ką ir paguldė ant ploščiaus; 
kraujas paliovė bėgęs. Jį karšt
ligė krėtė; lupos drebėjo, jis vi
sas trukčiojo ir verkė.

—Broleliai, broleliai!... bro
liukai jus mano!...

—Ar daug išmušė?
— Taip ir krinta!
—Botos komanduotojas svei-

Susiriesdami, išsitiesdaini fai* 
tuojasi musų, didvyriai. Priešo 
žodžius ir rašius moka adver- 
niškai išversti: sakyti — neda- 
sakyti, arba persakyti; visokiais 
budais stengiasi tas Naujienas, 
tų Grigaiti šmeižtų bangoje su-' 
murdyti... O tas kaip ant vir-' 
šaus, taip ant viršaus — ir ga-1 
na! - I

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT 11KIDGEPORTO 
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai ankno rėmuose nuo ?3 00 Ir ru- 
gAčinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 

giį mnriRFnn. Pritaikome akinius Uįdyką.
JA itk V0Br Atminkit: Galvos ronėjimas, nerviaku*

jL man, akių akaudėjimaa, užvilkimas ir
-ĮjMFvĮlr<410I Jr- t' >r“ lvui, ių ligų, kurios ua-f XXjU ]U Zrr-fCA ” būti pi-uAnlintos gerų akinių pritaky-/įf Ą \ IntyriniiAM j«*i perAti xtr

\ YĮ Ųf akio. j.»^ j«>i|k y V va blogai matai. j»i nk )mn I ’ jtfVVĮ ntu. netę<k thciau, o JieJkok pagelboa
Tįjr’**"—» XI ni'tM'd. I<,ir iMvioruun priluikomn a-T1 A X kiniai uždykų. Atmink, kad mes kož-II X' nam trvarantuojam akinius ir kiekvl«?-

« U nnrn gerai prlrenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.'

Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ate'kit pas mane. AA buvau i>i>- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti Lile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju t k GERUS daktarus. Ai e^u 
draugus įmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Kreivos Akis 
Galima Išgydyt

Jeigu
ne jis. butų n įmušę. Paims. Su 
juo paims, — silpnu balsu kal
bėjo sužeistasis. — Tris kartus 
vedė, vis atmušė. Nuvedė ket
virtų sykį... Busiuose’^ėdi; pat
ronų pas juos daugybe: taip ir 
beria, ir beria.. . Bet ne! — stai
ga pi k taksu riko sužeistasis, pasi
kėlęs ir mojuodamas skaudama 
ranka: — veltui! Veltui prakei
ktas!.. .

Vartydamas iššokusiomis a- 
kimis jis paleido baisų, biaurų 
keiksmų ir, kaip rustas, krito 
paslikas ant žemės.

Ant Daubos krašto pasirodė 
Lūkiu.

—Ivan Plątoničl,
nesavu balsu: — veskite!

Dutnai, trenksmas, vaitoji-

musų didvyrių. O reikia žinoti, 
jog mes labai progresuojame: 
lavinamos, vienijamės, kuopas 
tveriame ir skaldome; sugeba
me pasikdlioti, liežiuvėliais pa
sibadyti; nė žingsnio neatsilie- 
kame nuo vyrų, dažnai dagi pra
lenkiame juos savo progresu.

Taigi, šoksim jiems į talkų.
Didvyriai šaukia:
—Naujienos klaidina darbi

ninkus K
—Klaidina! klaidina! — prita

riame.
—Grigaitis ne tuo keliu veda!

— sako.
—Ne tuo keliu! Ne tuo keliu!

— kartojame.
Sako:

sušuko jis

ma.i, įniršęs “ura!”... Kraujo ir 
parako kvapas... Durnų apsup
ti keisti, svetimi žmonės su iš
blyškusiais veidais... Nuožmi, 
nežmoniška, baisi skerdynė... 
Ačiu Dievui už tai, kad tokios 
valandos pamenamos tik kaip- 
sapne.

kia! d,
—Nereikia! Nereikia! — kra-1 

tomės. i;
Šaukia:
— Sujungus spėkas skaldo!
—Je, je! skaldo spėkas! Spė-1 

kas skaldo! Kaipgis! — šaukia
me. i

FARMOS
Tik $1150 j abi pusi i musų kolonijas. Geriausiai važiuoli 

bor Day (Darbo Dienoj), nes ncsiigniši darbo laiko.
Pirk gerų farmų, geros žemės, per gerus žinom 

tarp lietuvių, kur bus ramu. Iš “Naujienų” 
st., išvažiuosim (i vai. vakare. Ateik po piiel

M. VVALENČIUS,

geroje vietoj, 
ofiso, 1840 S. Halsted

Box 96, Hari, Michigan.

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės 
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMA'HZMO Visose Formose 
Grųžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM

3100 SOL III HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
-Per Pačių — $1.10.

I--------- ------------ — ------------—MįiiĮii iiiiliiiiiiiriinriTi-------------------------------------- - ------------------

Rusiškos ir Turkiškos Vinos
12th St. Tol. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weslern 15 
3514-16 W. 12tli st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Jeigu jūsų akįs yra kaip 
Ule viena iš šių, aš galiu jas 
atitaisyti be chloroformos ir 
be skausmo.

Panelė Sophia Masatus, 
4522 So. Paulina st., Chica
go, Įžymi lietuvaitė, du me- 

(tai atgal išgydyta nuo krei
vų akių. 
' i .Nueikite ir pasikalbėkite 
su ja. .

mes. Du iš musų iššoko iš dau
bos ir pakėlę atgabeno lavoną.

Prabėgo pusvalandis sunkios 
nežinios.

JUS
TURITE
MOKĖTI

TAIPKAIP Už
IR UŽ BLOGĄ DARBĄ

GAUKITE PILNĄ SAVO 
PINIGU VERTYBĘ, PA
VESDAMI VISUS SAVO 
S P A U DOS DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

augioje ir tikroje Rankoje, 28 metua Teisingai Vedamoje Saukoje.
P«» Priežiūra V’alatijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing Home) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų. »

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ

\V. KASPAR 
zidenlus 
KASPAR

II 1.1 A M OETTING 
pn-z. Oeling Bros lee

CHAIU.ES KP.UPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
K APIT4LAS

IE ISLAND A V K, kampa 
\VALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WI1CE

Co. vice-prez. T, Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KAI .KAMA UĘTUVHKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brevving Co-

♦ *'♦ * *i*

. Kada mes pribuvome pagel- 
bon, Vcncel penktų sykį vedė sa
vo rotos likučius prieš turkus, 
užbėrusius jį švinu. Šiuo sykiu 
šauliai įsiveržė į kaimų. Nedau
gelis iš gynusių jį toje vietoje 
turkų,spėjo pabėgti. Antroji šau
lių rota jš šimto ir kelių žmonių 
pražudė! į dvi mūšio valandi pe
nkiasdešimts du savo kareiviu. 
Musų rota, mažai dalyvavusi 
mušyj, nužudė tik keletu.

Mes nepasilikome užimtose 
pozicijose, nors turkai visur bu
vo sumušti. Kada musų gene
rolas pamatė, kad iš kaimo eina 
plento linkui batalijorias paskui 
baluli joną, juda raitelių daugy
bė ir traukia ilgos anuotų eilės, 
jis persigando. Matomai turkai 
nežinojo musų pajiegų, pasleptiį 
krūmuose: jeigu jiems butų žir 
noma, kad viso tik keturiolika 
rotų išstūmė juos iš gilių grai
bių, kelių ir pintinių tvorų, ap
siaučia učių kaimų, jie tuojaus 
grįžtų ir sutrintų mus. Jų buvo 
trigubai daugiau.

Vakare mes jau buvome savo 
senoje vietoje.

Ivan Platonič pašaukė mane 
ant arbatos.

—Matėte Vencelį? — paklau
sė jis.

—Da ne.
—Nueikite pas jį į šėtrų ir pa

kvieskite čia. Nenusiramina 
žmogus. — Penkiosdešimts du! 
penkiosdešimts du !” — tiek tik 
ir girdėtis iš jo lupų. Nueikite

ii-

Mums nereikia nė tų argu
mentų, nė tų išvedžiojimų, ka
me teisybe, kame ne. Pas mus 
kaip kirviu nukirsta.

Kad faitas, tai failas!
Kas mums pasako: “Nekiškit 

nosies, kur nereikia!”/mes mo
kame atkirsti:

—Kad kas užsipuola, reikia 
ginties!...

Žinoma, dabar tokia mada: 
visas svietas faituojasi vien tik 
apsigynimui. O mes progresis- 
tės: negalim atsilikt!

Musų didvyriai špaltas prira
šo apsigynimui nuo Naujienų; 
visus straipsnius strypais pri- 
nnaigo prieš Grigaitį ir Naujie
ms — net snaudulys ima be
skaitant, — o kas norėtų supra
sti, tai ir kojas reikėtų nusiau-

Kam tų ilgų melodijų skaity
tojams varginti?... Mes, progre- 
sistūs, vienu plunksnos pabrie- 
žinui, šmakšt, •—

—Naujienos šlykštu ir j ran
kas paimti, verčiau kapitalistų 
laikraščius skaityti!...

Ar bereikia aiškiau patarti ir

Štai!
Kur tik nueisi į bažnytėlę, vi

sur kunigėlis pasakys:
—Neskaitykit Naujienų! Jų 

redaktorius parmazonas!... Ne
skaitykit cicilikų laikraščių!...

Taip ir gerai.
Ir aš taip sakau, sesutės!
Mes dideliais žingsniais pir

myn progresuojame; tiesiu ke
liu žengiame ir savo drauges ve
dame !

Musų didvyriai taipjau pra
kalbose šaukia:

—Mums, darbininkams, ne
reikia šviesties! Reikia tik susi-

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.(111 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojainų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 S. llaistcd st.-----------Tel. Drover 8167------------ Chicago, 111.
--------- ----- *..................——i ------- ------ ------------

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai lokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame siilužusius. Darbų atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WII)ZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, 111.

- ..u__ ,
prasti! O kas daugiau skaito,“
tas mažiau tesupranta!...

Tikra liesa, ir kunigėlis taip 
sako. O mes, progresistės, ne
galim atsilikti.

Taigi: Naujienos — šlykštu 
net į rankas imti. Geriau skai
tykime kapitalistiškus laikraš
čius arba Draugą. O da geriau 
neskaitykime nieko. Į

Kad progresas, tai progresas!
—žemaitė.

/^BVICT0H Grafafonai lĮgĮp ir Lietuviški Rb- 
$10" 

au^iau>
Roseland 

Music 
. Shop

11416 S Michigan Aie., Chicago, III.

Extra! Extra! >
Parsiduoda labai pigiai 2 Automo- j 
biltai'geriausio “Overland” išdir- ▼ 
bifno. Kiekvienas automobilius f 
yra vertas po $1100.00. Dabar par- j 
aiduos visai nupiginta kaina. Par- “ 
davimo priežastis—savininkas tu- d 
įieitikarėn. Kreipkitės antrašu: 1

M. G. VALASKAS f
Phone Pullman 3417

373 Kenslngton Al Chicago, III.

ORKESTRĄ-BENĄ
m ParuP»nn visokiems 

reikAlams
B) J. BALAKAS
įZ 1414 So. 49th Court
rn-ft Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS x 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais:
2911 W. 22nch Street, 

Telephone Rockwell 699$

Phone Ca nal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA
Gco. M. Ch ernaucko 
SvcL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos galv. Chicagoj.

Ateik j vienintėlf 
Šokiu Mokyklų. Vi 
si šokiai mokinami- 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie 
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokta 
du į trumpų laikų 

___  kas panedėli ir ket 
/ergų: pradžia 7:45 vai. vakare 
Mok.\tujas JOS URBANAVIČIUS su 
oagelbittinkčm.
’900 S. Union avė., Chicago

atsibuna

F.O.Garter,M.D.
SPECIALISTAS AKIŲ, 

AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGŲ.

IZOiS. State Str.
2ras augštas, Chicago, III.
Vienos durjs j žiemius nuo 

The Fair.

Valandos 9 iki 7. Nedeldie- 
niais 10 iki 12.

Naujienų agentas Roselande, Ken-

125 Eas! lUIlh sL 
stoljs:

O. Žalienė. 114 E. 107 st.
M. G. V:il}isk;is. 373 Kensingtun av.

Tel. Arriiitage 65X0

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfc

Sugabiai Ir greita! patarnauja 
prie gimdymo Ir šiaip {vairio
se moterų ligose. Prižiūri Ure
nta ir <]uuda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

----- ---- ■■ ---------1---------- ... - - U

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overitotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa m ui
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

fl. G O R D O N 
1416 A. Halsted Sl« Chiram. fll.

P. A. Baltranas
Pinuos kiesos saldainių, lee Cren- 

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

I*. BALTRANAS
616 W. 31st Str., Chicago, UI.

Phonc Boulevard 7351

CHAIU.ES


■■ »."■■■■
N A U JIE N O 8, Chi<»go, m. Subata, Rugpjūčio 24, 1918.

j Chicago ir Apieiinke
d . _ - -  ■ --  ....   r-  -g—--T-     —— .

SCHUETTLER, CHICAGOS PO 
L1CIJOS VIRŠININKAS 

PASIMIRĖ.

Laidotuvės pirmadienyj.

Chicagos policijos viršininkas 
llerman F. SchuetKer pasimirė 
rugp. 22 d. 8 vai. vakare Alex- 
ian ligoninėje. Bus laidojamas 
pirmadienyj. Kūnas bus paim
tas iš jo namų pirmadienio rytą 
11 vai. ir nugabentas į šv. Pau
liaus liuteronų bažnyčią 2335 
Orchard St. Laidojimas bus Bo- 
sehill kapuose.

nuli. Vienok yra spėjama, kad 
tas paeina, arba nuo geriamo 
vandens, arba nuo to, kad duo
noje perdaug kukurūzų miltų 
yra.

Sveikatos komisininkas Dr. 
John Dili Robertson pataria ši
tokį vaistą: “Jei tave niežti, pa
imk bonkelę kvčpylų ir gerai su- 
sislakštyk, kad visas kvepėtum. 
Geras stiprus kvepalas niežėji
mui yra tas pats ką šaltas plienas 
hunams”.

Vyrų ir Moterų Apšvivetos Drau Andrew Zcrowski 912 N Lincoln av 
gyslos susirinkimas tapo nukel
tas savaite vėliau, t.y. įvyks rug
sėjo 1 dieną, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 19th Avė. Pradžia 2 
vai. po piet.

Lietuvių kalbos gramatikos 
lekcijos būna kas nedčldienis O.

I'amuliunlenės svetainėj kaip 
9:30 vai. ryto. Byloj jau įvyks 
ketvirtoji lekcija, o dar nevisi 
mokiniai lankosi. Mokyties rei
kia reguleriai.

AUGšTUTINftS GATVEKARIŲ 
LINIJOS PRAŠO PAKELTI 
MOKESTĮ UŽ VAŽIAVIMĄ

Augštutinės gatvekarių lini
jos parašė prašymą reikalauda
mos pakėlimo inokesties už va
žiavimą ir žada paduoti jį prieš 
mėnesiui pasibaigsiant valstijos 
viešojo patarnavimo komisijai. 
Jos prašysiančios pakelti tiek, 
kad joms pelno grįštų 7 nuoš. 
nuo jų $71.000,000 įdėlio. Aug- 

št utinės linijos turi dabar pelno 
tik 5 nuoš.

Truc translatlon filed with the post- 
jnnslcr at Chicago, August 24, 1918, 
a^ rcąuired by the act of Oct. 6, 1917 
SWIFTAI ATSAKO I PRIKAI

ŠIOJIMĄ TRUSTO

Išleido brošiūrą atsakymui į F e d. 
Vaizbos komisijos apkaltinimus.

Swift ir kompanija išleido bro 
ši urą 29 puslapių, kurioje smul
kmeniškai atsakoma į apkaltini
mus daromus federalčs vaizbos 
komisijos pranešime apie pakuo 
tojų pramonę

APKALTINIMŲ NĖRA PRIEŠ 
ALDERMANUS

ainha: “Sxviftas ir kompanija 
sako, kad jie visuomet konkuruo 
ja su visais kitais pakuotojais 
ir gali priparodyti, kad federalė

Didysai posėdininku teisinas

papirkystes kelių -patvarkymo 
dalyke. Nubalsuota prieš apkalti 
nimą.

Tyrinėtojai susirinks rugp. 28 
d. Didžiojo posėdininku teismo 
komisija sustatys pranešimą, ku 
riame bus paduota liudijimai ga 
uti iš liudininkų.

Yra sužinota, kad didžiuma 
tarybos narių buvo priešingi pa
tvarkymui apie dešimčia dienų 
prieš priomimą^pątvarkymo. j r

parodyti savo tvirtinimo, kad 
pakuotojai yra susijungę vaizbą 
trukdyti.”

Atsakyme sakoma, kad tyrinė-

pakuotojams neduota progos pa
rodyti savo pusę ir kad tik tokie

stačius ir paaiškinus galima pri
parodyti žadėtasis priparodyti 

dalykas.

True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, August 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Draudžia priešinius svetimšalius 
nuo ežerinių laivelių ir vandens 

pakraščio <

Suv Valstijų maršalas Brad- 
ley, sužinojęs, kad daugelis vo
kiečių, užsirašiusių priešiniais 

svetimšaliais, važinėja į Milvvau- 
kee, peržengdami federalį drau
džiamos juostos įstatymą, pasa
kė, kad p r i e š n i a i sve
timšaliai draudžiama 
nuo ežero Michigano ir ežerinių 
valtelių. Jiems taipgi nevalia ei
ti ant miestines prieplaukos, no
rs Amerikos piliečiams valia 

naudotis šita pasilinksminimo 
vieta. •

PANAKTINIS NUŠOVĖ PAŠTO 
JUSI JAM KELIA.

■ ■ ■«-
Antanas Naikus, panaktinis 

vietos 2314 W. Jackson Blvd, vie 
toje iškelti rankas augštyn, kaip 
jam susitikusia jį paliepė, išsi
traukė revolverį ir ant vietos jį 
nušovė. Liepusis jam rankas pa
kelti buvo Geo. Coucli, 23 metų 
amžiaus gyveno po num. 1119 
N. Kedvale avė. l'as atsitiko ties 
Kedzie ir Grand avus. Naikus sa
ko, kad Couch norėjo jį apiplėšt,

nok pasiskubino ištraukti savo 
revolverį; kulka pateko Couchui 
pilvan. Vienok Naikus tapo su
laikytas iki koronieriaus ištyri
mo.

CICERO
šis ir tas.

NIEŽULIO EPIDEMIJA
CAGOJE.

CHI-

Nepaprastas niežėjimas, kurio 
daktarai nemoku išaiškinti

Lydytojai sako, kad visose 
miesto dalyse žmonės gauna kaž 
kokį niežtilį •— mažne kiekvie
nas gremžias). Daktarai nesu
randa priežasties šitam nesmagu

Pranešimas
Pranešupic gerbiamąja! visuome

nei, kąd mes atidarėm

LietuviSką krautuvę
moterišką gražiausios ir paskiausios 
mados rūbą. Laikom gatavą ir siu
vom ant užsakymu savo 
arba kas atneša savo.

Makmčkite gerbiamoji 
nė pas nhis atsilatlkyti, o
lankiusiems patarnausime kuogeriau 
šiai.

materijos

visuome- 
mes atsi-

The Bridgeport Cloacks 
Store

3352$. Hal u H St. Chicago

LSS. 138 ir 158 kuopos susi- 
dėjtįsios spėkomis rengs vaka
rus su perstatymais ateinančia
me žiemos sezone. Atidarymui 
sezono statys scenoj trijų veik
sni V Br. Vargšo dramą “SSveti- 
mas Dievas”, Spallių 6 dieną, M. 
Jankaičio svet., Cięcroj. Va

sario 2 dieną yra paimta Melda- 
žio svetaine, Chicagoj. Tojo

cagiečiai, ypač progresyviai ne
rengtų vakarą. — Cicerietis.

Pienas 10 centų 
kvortai.

Atkreipiame šeiinipiiiKių do
mų į žemiau paduotą sąrašą 
pieninių, kur jos gali gaut geri 
ir sveiko pieno po 10 centų kvo
rtai. šį pieninių sąrašą paskel
bia pieno komisija, šeimininkė.* 
tegul eina į artimiausią joms pa
žymėtų čia pieninių ir už dešim
tuką gaus visą kvortą pieno.

Niek J' Hanscn 2718 Thomas si 
Wm DrBoer 3411 LcMpyne SI 
Carl Lunberg 3397 Evergreen Avė 
Charles Voss 2123 Augusta St 
Aaron Zoot 2119 b'ovvler st 
Julius Koepp 2038 Cryslal st 
Joseph Dorobiala 2021 lladdon Avė 
John P Bengston 2512 Chicago Avė 
Giller Dairy (’.o 1229 N Oaklcy Blvd 
John G Sehullz 1115 N llermitage av 
Alexander Nusinovv 1228 N Leavltt s 
Benj.Zazdazcwski 1553 Wabansia av

16 WARDOJ
los Pabich 1051 VV North Avė 
Roy Dutkowiak 1013 Keenon St 
Rybarczyk Dairy (k> 1018 llermitage

Aveli ue
Stanley Kuczmierzyk 1252 Uoli st 

Į >Ml Prospccl Crcamci> Co 1330 Ra 
wson St.

Albert Ziminerman 1 115 N Paulina s 
Borgen Dairy Co. Ine 1337 Bradlcy 
\lex Schiroky 2013 llamburg St 
Peler Czcszevvski, 1723 N Wood st 

liBolas & Co 1713 N Robey St 
los Bradtke 1747 Ab Rcynolds St 
Krank Chytry 1809 \Vabansia A ve 
Tony Tosky 1820 N Lincoln St 
Gus Steinke 1817 Gi 
Stanley Moli 2319 L..............
los. Klejna 1452 (HeftVcr St

17 WARDOJ
■

3ogel Bros 1110 \V Erie St 
Stanley Lasola 1102 \V Erie St 
Earle 'I' Oatman 058 Grand Avė 
\ndrew Chmielevvicz 070 Fay St 
llerman Spanhake 843 Bose SI 
John Vician 852 N May St 
\nlon Dūda 030 N May st 
Paul Cermak 911 Will St

i Prano Bros 1431’ Fry St
į l'heo Renz & Sons 1378 Austin avė 

\lex Generalski 1310 \V Huron st 
•Ncw City Dairy.1215 \V. Ohio St 
ĮAnlon Karakievvicz 11 15 W Superior

Street
Alcx Generalski 1149 W Huron st 

i John Hanson 1434 Ehuna st
Forest Dairy (’o 1455 Grand Avė 
John Petrovic 1460 \V Erie SI 
John Smnka 1510 Wulton St 
\ndrcw Ockay 1510 W Huron St 
lulius 
\nlon

jirard SI 
Jstcr Avė

Avė

s

TAUPYKITE MAISTĄ — 120 MIL1ONŲ TALKININKŲ 
TURI PAVALGYTI.

.Dvigubos ste
bi pos utar įli
nkais ir ket- 
vergais.

Pirmas Metinis Plušinių Kautų 
Išpardavimas

Atidaryk at- 
mokėji mo są
skaitą čia.

Neužsitikėklt tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogu.

Aš turiu 15 metą patyrimą i- 
galiu ištyrt jąs akis ir pririnkti 
lums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin- 
fi. mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

IMI So. Ashland Ava. Chicaf ~ 
Kampa* 18-to* gatvė*

>-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Tėmykite | mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo t 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

Johnsęn 1528 \V Ohio Si 
Kusck 1531 Augusta St.

18 WARDOJ
Grypslia 2112 Flournoy st

Ar jus galite įsivnizidiriti pirkda
mi geresnius pliušinius kaulus už 
mažiau pinigm/negu jus pirkote 
praeitą Gerai, tas yra ką
jus galite padaryti šiame išparda
vime. Jums apsimokės pamatyti 
puikaus šilkinio 
šiuos kautus. Jie y- 
ra padaryti iš put- 
kaus šilkinio pliu- 
šo. 
liu

Daugybė mode
lio

modeliu už šią kuiną yra tosDu 
rųšies ,kuri padaugins jūsų gar
derobą. Papuošia kailiu, abi stal
ius dideliai prisideda prie puoš
nios išveizdos šių kautą, papuoš
ta diržu fr sagčių, 
pamušalas gvaran- 
luolas. Specialia ap 
kainuota po

Du geriausi modeliai 
šinio šilko, rųšies, 
jums gerą dėvėjimą, pasiūla la
bai gražiai, dideli atverčiami kai-’ 
nieriai, liuosai dir
žai. Pamušalas gva- 
ranluolas dviems 

sezonams »

puikaus pliti 
kuri suteiks

Praeitą nedėlios dieną, Jeffer- 
son giriose turėjo įvykti skaitlin
gas ciceriečių išvažiavimas nuo 
LSS. 138 ir 158 kuopų, Vyrų ir 
Moterų Apšvietos Draugystes ir 
LMPS. 43 kuopos. Bet išvažia
vimas, beveik kaipir neįvyko.
Kaltinama rengimo komisija, 

kad nedavusi žinios per laikraš
čius. Diena buvo labai puiki, 
bet gaila, kad dėl nežinojimo vi
sai maža žmonių tesuvažiavo. 
Komisijai apsiėmusiai kokį dar
bą reikia atlikti ji prideramai.

Šiandie, 8 vai. vakare M. Jan
kaičio svet., 4837 W. 14th St. į- 
vyks Cicerus apskričio “Nau
jienų” Bendrovės dalininkų su
sirinkimas. Beabejo, reikėtų 

tankiau tokius susirinkimus tu
rėti, tas gali daug naudos suteikti 
“N-nų” Bendrovei.

10 WARD()J
Jas.Boueek. 1824 S. May st 
Chrisl Bollingcr 1821 S Morgan St. 
Ubert Ortinski 1840 Lal'lin st. 
John Albrechl 1921 S May St 
los Genei 1923 Loomis St 
Liuldie Kopriva 1911 Allport St 
lames Janala 1906 Fisk St 
\ndrcw Kana 1849 S Allport si 
Frank Vitous 1835 S Loomis St 
George Kalitzky 14)11 \V 20th St 
Frank Vondrak 1525 W 17th St 
Barbara Euchner 1527 \V 1 Ith St pi 
Louis W. Komurek 1638 S Throop si 
Gustave Kielke 1112 W 19lh St 
Frank Pavelka 1163W 18th St 
ered Marek 1321 W 18th pi 
\nton Firnisin 1335 \V 29th St 

VVestern Dairy Co 1141 Edgemont a. 
lames llulan 1429 \V 20th St 
Petcr Bauer 1124 AVashburne avė 
los. Kubik 1716 W 18th St 
VV’sconsin Cond. Milk Co 1715 S

Peoria St
Peter Jilek 1711 S Racinc Avė 
Am i,. Coates 1616 \V l lth Place 
los. Slivka 1616 S Allport st 
John Novacek 1509 VV 19th SI 
Vlois l’lovec 2021 S Allport st 
Peter Benkema 1726 XV l lth St 
Frau Kucera 1814 XV 18th St 

•’rank Spina 1803 Laflin st 
Steve Grosą 1816 S Fisk St

11 W ARDOJ 
\lax Baumann 1020 S Robey St 
loseph Gili 1033 S Seeley Avė 
International Dairy Co. 1908-12

Ashland Avė.
\Vm Bobinson 1700 XV' 131h 
\Vm J Baese 1657, XV 21st St 
\nlon Korcckv 1612 XV 201h 
l'heo. G Piltan 2019 XV 20th 
\nlon Moravec 2014 XV 19th 
Peter Krajulas 2211 XV 23rd 
lohn Znmda 2239 XV 19 Slr 
\nloii Haas, 218 XV. 19th St.
has. Ilornof 2149 Washburne Avė 

■ames Lhotak 2120 XV 24th St 
Frank Zeniau 2053 Coulter st 
los *ph Hruza Jr 2011 W 18th St 
Jos Ahiborlvicz 2021 XV 181h Place 
Mrs Caroiina Borchardt 2210 XX' 21 si 
Frank Skorkd 1952 XV 21 st Place 
Frank Dvorak 1729 XV 19th St 
\nton l)riencialkewicz 1737 XV 18 Si 
Stanley Bomanski 1743 21st Place 
\rlhur Polstock 1747 XV 21 St 
los. I.iska 1811 XV 21 St 
Frank Grill 1818 XV 22nd St 
las Slary 1626 XV 20th St 
\lex Filipovicz 2311 S Leavitt St 
\Vm C Wackrow 2320 XV 20th St

14 WARDOJ

Frank Tragner 1948 W Superior st 
t homas Jarvez 1748 XV Erie St 
\lbert Brama 1817 XV Huron St 
Nalhan D Morey 1900 XV Austin av 
lohn Biikra 1915 I) 1‘rie st 
Saiiiuel Galanlka 647 N Ihirding Avė 
Fraink Kliger 701-03 N Central Pk a. 
George VV^ait 125 N Ridgeway avė 
Charles Volny 738 N Sk Louis Avė 
Bosvman Dairy Co 405 N Albany av 

)’<’red X- Chas. Lotmieir 12 N Hamlin
Avenue

Ole Johnson 515 llarjlnnd Court 
Christ Jensen 2228 W Huron St 
’ohn Duehoy 2115 XV Huron St

15 WARDOJ
Joseph Gmiel 923 N Lincoln Avė 
Charles Koegelheluer 943 N Homan

Avė
Stanley Toporek 1019 N Wpol St j 
Steve Placko 2502 XV Superior st I 
Williain Schildmieycr 2545 Augusta s 
Lucian Keinpinei’s 2604 Thomas St 
VVm. Meycr 2 11 VValton St 
Henry Saeger 2646 Thomas St 
Win. VVohlfeil 1014 Ncvvton St

i

St

St

Rytoj, rugp. 25 dieną įvyks 
Ciceros Lietuvių Kooperacijos 
piknikas, puikiame G. Chernau- 
cko darže, Lyons, III. Visiems 
ciceriečiams ir apielinkes lietu- Jos iętTĮer*1069i .N iiermihigc nve- 
viams reikėtų paremti ši visuo
meniška įstaiga — dalyvauti Anton Tropp 2458 Cortez Št 

tdLuilrn llerman Hacker 83!) N Marshfield av
piKiiiKt. Gustav Abel 832 N llermitage avė

Liberty Dairy Products Co 851 N
.. ....i Californla avė

Iželei Kooperacijos pikniko, Conrad Carlson 928 N Franclsco av

Frank Aerte 1107 N Franclsco Avė 
.Jos Condl 2339 Augusta St

llerman Hacker 839 N Marshfield av

sies! c
i'lordon XX' Learn 1529 XVarren Avė 
Reloit Dairy Co 1237 Monroe St 

j\rthur G. Mengcrsen 228 S Paulina s 
Thomas D Higgins 211 S \Vinchesler 

’ A ve
Fred C Huempfner 19 S Lincoln st 
Ferdinand 'l’runk 315 S Hobcy SI 
Sellas Bros 1112 XV Monroe st 
James XX' Donahue 2121 XV:irrcn avė

19 VVARDOJ

Gustave iK: James K. Pilafas 1312 Mc 
Alister Place

l'homas I*'. Yur 1066 XXr Taylor st 
United Dairv Co 835!) S llermitage a 
l'hos Bem»nn 833 S Morgan St 
Boręjen 4>airy Co 152!) W X'an Bu- 

4’cn st 
l 1\ 20 WARD0J

b'ranlčSclcik 1604 Union Avė 
lacob Syahle 1707 S Jeffcrson St 
Louiaz Bosen Dairy^^oB -S Sauga- 

num st
John Podmarska & Paul Cernak 1806 

S. Jeffcrson St.
Mike Lieko & John

Ruble St J
Frank Remi 1 a 960

Joseph Pankovski 21121 Canalport a 
John Btosch. 2021 S Rūbe Si

Buncak 1733 S.

W 191h SI

VISUOMET TEISINGAS IR 
ATSAKANTIS.

daug geresnėje sveikatoje nuo 
to laiko, kuomet aš pradėjau var 
’oti Trinerio Amerikonišką Kar
iaus Vyno Flixirą.

Aš vargiai teišlipdavau iš lo
vos, mano alkis visai buvo Įira- 
žuvęs ir aš visai mažai tegalėč
iau miegoti.

Taipgi aš bpvau nervuota ir 
turėjau užkietėjusius vidurius.

Aš buvau Igoniu bėgyje 20 me 
tų ir galiu pasakyti, kad Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 

Elixiras pailgino mano gyveni
mą ant dešišmls metų”.

Taip mums paraše Mrs. Th. 
Bjarnson rugpjūčio 12 d. 1918 
m. iš Springville, Utah. Ir jos 
manymas yra tuksiančių kitų 
Trinerio kostnmierių manymu.

Ir taip yra tikrai: Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno El- 
ixiras yra atsakančiausis vais
tas visose vidurių netvarkose: 
užkietėjime, nevirškinime, gal
vos skaudėjimo,t nerviškumo, a- 
belname silpnume ir H. Aplie- 
kose — $1.10.

'I'rinerio Linimenlas yra kitas 
vaistas, kuris kiekvieinu laiku es 
Ii (ikru ir atsakančiu vaistu.

Mėginkite jį dėl reumatizmo,

nėrimo, tinimo ir tt. Aptiekose 
35 ir 65c. Per knisą 45 ir 75 c. 
Joseph Triner Company, 1333— 
1343 S. Ashland Avė., Chicago,

UI. (Apgars.).

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c„ 
Prie Šių kainą priskaitoina ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDĖT,! AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVfiS

DEL MOKYKLŲ ATIDARYMO
Motinos, kurios lavinas supratime gero skonio ir vadovaujasi 

taupumu, alr.u daug nustebinančio puikiuose sutaisymuose, ku
riuos mes padarėme dėl vaiku mokyklos a t i d a r y m o savaitės.

Vaikų Security Siutai
'1’he “Security” yra geriausi vai

kams padaryti siutai. Ten nėra 
nieko lygaus, kas galėtų susily
ginti su taip pigia kai
na. Šie siutai yra pa
daryti Šiame sezone 
geriausios stailčs ir 
spalvos ir yra greitai 
patinkami vaikams, 
šie drabužiai yra vie
nų vilnonių materijų. Spalvos tvir
tos. Pasiuvimas puikus. Kiekvie
nas siutas turi vieną porą pamuštų 
trumpų kelinaičiu. °----- *
tai gvaianluoti ne
šioti: vieną 
Micros nuo 
17 melų

metą.
7 '■iki

'‘2 kelnės

Norfolks
Iš viso specia- 

Iio plcnavimo 
mes tikinu\ kad 
mes turime ge
riausią pasirin
kimą vaiką siū
lą dėl rudens, 
kuriuos už šią 
kainą galima nu
pirkti. Jie yra 
puikiu kašmierą 
ir suktų vilno
nių gijų, didžia
usio įvairumo 
petrenų, priskai- 
tan,t pilkus, ru
dus ir žalius ma
išytus. Miero.s 
nuo 6 iki 18 Ine. 
tų. šiame $"750 
išpardavime ■

Securitv siu-

6.50
Extra puikus 

Norfolk
Siutai padary

ti geriausios sta- 
ilės, tvirciausios 
materijos ir pui
kiausių petrenų 
šiame sezone 
rudų, pilkų 
žalių 
arba 
mėlynos 
g e s. 
viena 
porom 
kelinaičiu, 
$12*50 
ir ...

ir 
maišytų, 

papuoštos 
s e r- 

Siutai su 
ar dviem 

trumpų 
$15, 

$ |Q00

■ ■■ Knygos įžymių rašė jų.
Kaipo narys L. Klein Vai- lllw ■IIIkų skaityklos Kliubo, jus tuų- I ■ W R fl I ’ te progą uždirbti $5 grynais W Ib■■ pinigais arba $5 drabužius, 

taip knygas įžymių raščjų. At
eikite ir leiskite nuims paaiš
kinti.

PRISIDEKITE PRIE L. KLEIN SKAITYKLOS KLIUBO

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 XV. Mactison si.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 25G3

Nedėidieniai* tik pagal autartj

Rezidencijos Telephone Albany ėMs

1223 Su. lxavitl Si 
Kampas 22 n d pl4

Valandos: 6 iki I vakaro 
Phone (.urna! 462*

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Narvų Liga*s, širdies, Vidurių, 
, Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Pr i va t iškas Negales.
• ' ■ • . ■ .''y r. •, . ■

Denrborn St. kampa* Monroe, I!? K M DlrCC CHICAGO, ILLINOIS Ule D. m a H IĮ UV Kuom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augAto.

Valandos: Kaadien 9 iki 4. Nedėidieniai* 10 iki L Taipgi Panedė
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Suimtoje vakarai* nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS
ant Dury. Lentų. Rėmu ir Stogam# P«»piar«*

SPECIALIAI: Malcva malevojimui atubų išvtdnus, po $1.40 už gal

CARR BROS. VVRECK1NG 00.
IOba-8089 8. Halated 8L, Chicago, III.

AKIU SPECIALISTAS 
Aki* Er*amtB«oja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedridien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4619 S. Ashland Av. k*m p. 47 ai 

Telerhnne Yards 4517 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštriau ir chroniškas ligas, vy 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Kay n kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas tr T.abaratorija: 1025 W. 18lh 
• St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
! 6—8 vakarais. Telejhone Canal 3110. 
i GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

DR. G. fiLGLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

.1149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką, X'yriškn ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO XrALANDOS: 

iki 9 rxto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

5032

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki II ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakarį

J

Reald. >33 S. Ashland Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^ 

Specialiataa Moterišką, Vyrišką.
V*iką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drnver •••!

VALANDOS: 10-11 ryto; 2- «
> re te o r»NetlėljoBtu* 10—11 dieną

»MHRt

3325 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wieper
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

Dr. Leo Avvotin
Gydytojau, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
karo. Tel. Canal 4367.

Tel Yards 8654. AKUSERKA 

Mrs. A. VID IK AS 
Jaigimi Akušerijom Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsy ivani jos 
honpitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rod« 
visokiose ligose mote
rims ir merginom*.
1113 So. Halsted Stt.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



■ ' •t ■ ■

•t Z3
Pranešimai

LSS. 8 Rajono biznio komitetas 
malonės susirinkti nedėlioj, rugpj. 
25, 9 vai. ryto, nuo num. 1739 S. Hal
sted st. Kviečia K. Jamontas

i
REIKIA DARBININKŲ ’

NAUJIENOS, Chicago, UI 
..... . 1

NAMAI-ŽEMt

Subata, Rugpjūčio 24, 1918.

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

LMPS. 29 kp. rengia teatrą ir balių 
nedėlioj, lapkričio 17 d., Mcldažio 

j svet. Bus vaidinama “Graži Magelio- 
na". Meldžiame kitų draugijų tą die
ną nerengti vakarų. —Komitetus.

Yra laiškų panelei B. Talusaitei 
“Naujienų” ofise; malonėkite atsiim
ti.

Cicero, III. — Gerbiamie Naujienų 
Bendrovės šėrininkai Cicero apskri
čio malonėkite susirinkti subatoje, 
rugp. 24, M. P. Jankaičio svet., 4837 
W. 14 st.. Cicero, 111., nes yra svar
bių reikalų. Pribukite 8 vai. vakare.

Kviečia Direktorių Komisija.

St. Charles, ilk—177tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlio
ję, rugp. 25. 10 vak ryto, Narkaičio 
svct, — Visi nariai atvykite laiku. 
Yri svarbiu reikalų — Laik. Sekr.—

P. M. Valentas.

Wcst Siiidė* Distrikto Naujienų 
šėriniiikų su* ir: nk imas bus nandėlyj 
rugp. 26. K vai. v.ik., Mcldažio svet. 
— Visi Naujienų šio distriktai šėri- 
ninkai būtinai atvykite. Yru svarbių 
dalykų svarstymui. Ateidami pasi
imkite ccitifikatus identifikacijai.

—A. J ūsas, Org.

Bendrą^ LSS. 22 ir LDLD 45 kuo
pi! draugiškas išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, rugp. 25, į Jeffersono gi
rią. Programas prasidės antrą vai. 
po pietų Bus kalbėtojas, dainų ir 
šiaip panuirgininių. abiejų
kuopų narius laip ir pašalinius kvie
čiame ulsihmky ti. —Komitetas.

Draugystė Meilės Lietuvių laikys 
savo mitingą subatoj, rugp. 24, 7:30 
v. vak., ('.ernausko svetainėj, 1900 
Union-avė.—Visi nariai susirinkite 
laibi —Valdyba.

Harvcy, III. — LSS 228 kuopa ren
gia šeimynišką išvažiavimą nedėlioj, 
rugp. 25. Į Oak Forest girią, pagal 
Pur farmą. Automobiliai išvažiuos 
9 vai. rytmečio. Kviečiame lietu
vius skaitlingai dalyvauti. Komitetas

Northsidės Dr-jų Sąryšio delega
tų cylra susirinkimas bus nedėlioj, 
rugp. 25, 8:30 vai. ryto, N. D. S. sve
tainėj, 1822 VV’. YVabansia avė.—Vi
si delegatai teiksitės buli ir nesivė- 
luot Yra svarbus reikalas.

Sekr. VV. Czepulevicz.

Pirmyn Mitraus Choro, North Ši
tie, draugiškas išvažiavimas į Jef- 
fersono girias įvyko nedėlioję, rug
pjūčio 25. Bus dailus programas, 
taipjau užkandžių, sudės, aiskrymo 
ir II. Visus kviečia Komitetas.

North Sidčs Lietuvių Viešas Kny- 
g\ nas rengia vakarą lapkričio 3, — 
Schoenhofeno svet. Meldžiame ki
lų draugijų ir kuopų nerengti pa
našių pramogų. —Komitetas.

Didelis 9tos vsardos visų tautų 
socialistų piknikas ivyks nedėlioj, 
rugp. 25, Gartners Parke, prie 123- 
čios gatv. ir Michigan avc. Kalbės 
žymus kalbėtojai, kandidatai į val
džios įstaigas — Seymour Stedman, 
R. Howe, Wm. Bros. Lloyd ir k. Vie
tos ir Chicagos lietuviai dalyvaukite 
skaitlingai. Ali welc«me!

Cicero. — Panedėlyj, rugp. 26, ma
lonėkit susirinkti LSS. 138 kuopos 

.’r. v*s* komitetai, kaip se- 
niej^jai]) ir naujieji, taipjau kurie 
turite paėmę tikietus, malonėkite su
grąžinti. Susirinkite kaip 7:30 v.v. 
j Jankaičio svet., 3847 S. 14th si.

—K. Kaminskas, sekr.

Atmainymaa. — LMPS. 9 kp. ren
giamas vakaras naudai “Moterų Bal
so”, apie kurį buvo skelbta, jogei į- 
vyks rugsėjo 28, Mildos svet., dėl 
kaikurių priežasčių nukelta j rugsė
jį) 29 d., Mcldažio svet.—Komitetas.

U V. Knygynas P. V. D. Chicagos 
mėnesinis susirinkimas bus panedė- 
ly.i. rugp. 26 d. 8 vai. vakare, Kny
gyno bule, 731 W. 18 gt. Atstovai yra 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų Us link Viešo Kny- 
«>«<>• Rašt. S. Budginas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiek J bimams kainos:* 

I collB, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vaitos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 

nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gani 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.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

—T------
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Frce Ehiployment Service)
.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. VVABASH AVENUE.

arba
116-122 N. DEABBORN ST.

arba
524-526 SO. DEABBORN ST.

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

AR GALI RASTI GERESNE 
PROGA

3 pagyvenimų medinis namas su 
< om rete apačia, viena randa su 4 
kambariais, kita su 5 kambariais, su 
vanomis, gazu ir skalbiamais kubi
lais. Galvė ištaisyta ir užmokėta. 
Raudos neša $37 per mėnesį. Kaina 
$3,450, įnešti reikia $450, o likusius 

>o $37 j mėnesi. Taipat priimsime 
Jberty Bonds ir thrifl satmps. Ga- 
ite atvažiuoti nedėldienyj. Atsišau- 
cite tuojaus.

. John Gleich,
2908 VV. 381h Place, Chicago

MOKYKLOS DRAUGIJOS

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose Ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 St., Chicago.

REIKALINGA merginų prie siu
vamų mašinų.
3641 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriško darbo.
3352 S. Halsted st. Chicago

REIKALINGA imlų plovėja. Dar
bas naktimis. 10 valandų.

Harry Block, 
1356 S. Halsted si., Chicago

REIKALAUJAMA plovėjų ir nak
tinio vyro. Pastovus darbas dėl tin
kamų vyrų.
1947—55 van Burcn si., Chicago

REIKALAUJAMA moterų išmokti 
austi ant rankinių staklių. Gera už
mokestis laike mokinimosi. Galima 
uždirbt <$15 iki $20 į savaitę ant 
“niec-o work”. Valandos — 7:30 ry
to iki 5 vakaro. Subatomis puse 
dienos.

OLSON RL’G CO.,
28 S. Laflin st., Chicago, UI.

REIKALINGAS anglių padavėjas 
(coal passer). $55 į mėnesį, kamba
rys ir valgis.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 st st. Ir CornelI avc., Chicago

REIKIA moterų pagelbėti operuo
ti prie moteriškų suknių. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

358 \V. Madison st., kampas Mar- 
st., Ruoni 416—4-tas aukštas.

“Paskendusio Varpo” repeticija 
įvyks nedėlioj, rugp. 25 d., p. M. • 
Mcldažio svet. Pradžia kaip 10 vai. 
ryto. Lošėjai prašomi susirinkti 
laiku. —Valdyba.

Jauny IJetuviy Amerikos Tautiš
kas Kliubas nutarė statyti scepoje 
veikalą “Kaizeris žmogžudys“ nedė
lioj, lapkr. 21 Pulaskio. svet., 
1711—1715 Ashland ava Taigi pra
šom draugijų nerengti panašių pra
mogų. Komitetas.

LSJL. 1 kp. ir L.S.S. 4 kp. bendras 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 
25, 9:30 vai. ryto, Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. Lekcijos tema: Darbi
ninkai ir inteligentija. Prelegentas 
bus d. J. Dementis. Meldžiu visus 
draugus susirinkti laiku.

J. J. JanuŠevičius.

Pajieškau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais—Kibortaitė), 
kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 
colių aug.ščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdegintą 
randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagrąmanco pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

Meldžiu jos pačios atgal grįžti, o 
bus priimta ir mylima. O jeigu kas 
kitas duos *man apie ją žinot, tai 
gaus $10 dovanų.

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, III

REIKAI<AUJAME merginų dabo
ji nut laiko. Turi mokėti skaityti, 
■P\Vli ir vesti rokundas. Geistina 
pabąigusių gr.immar school.

Link Beit Co., 
329 \V. 39th st., Chicago, III

REIKALAUJAM gero bučeriaus 
kaipo vedėjo j Lietuvišką Kooperaci
ja. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ge
ra mokestis. Malonėkite greit atsi
šaukti, plačiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,
ką.
6 Gaugh SI., Easlhanųiton, Mass.

REIKALINGAS 1-mos k lesus 
čeris. Lietuvis arba lenkas.

Conceineau, 
1501 S. 49th avci, Cicero,

bit

ui.

Kenosha, Wis. — Draugystės Lie
tuvos Balsas susirinkimas bus rug
pjūčio 26 panedėlio vakare, 7:30 v., 
Schlitz Hali. Malonėkite atsilankyti 
visi nariai. —Valdyba.

PAJIEŠKAU gero advokato, kuris 
gali kalbėti lietuviškai arba rusiš
kai. Geistina iš artimų miestų — 
Patterson, N. J., New York, N. Y. 
Mano antrašas:

A. K. Urbonavičius, 
Box 164, Stanhope, N. J.

REIKALINGAS smarkus, apsišvie
tęs lietuvis pardavėjas pardavinėti 
šėrus tikroj aliiejaus kompanijoj, 
jnokančioj mėnesinius dividendui 
Proga geram uždarbiui. Ateikit prieš 
piet.

Little Sioux Oil Company, 
Room 1034 — 29 S. La Šalie 

Klauskite Mr. Branloih
I 

st.

ROSELAND, III. — LDLD. 79 kp. 
susi rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 
23, 7:30 v.v., Aušros mokykloj, 10900 
M.ichigan avė. Draugai, atsilankyki
te visi. Yra referendumas dėl narių 
metinės mokesties, taipjau balsavi
mas LDLD. 1 apskričio konstituci
jos projekto. ----A. Grebelis, raSt.

Aš, K. Gaidjurgis, pajieškau dė
džių E. Trekšelio ir K. Trekšelio ir 
Konstantino Trekšelio, taipgi P. 
Trekšelio. Jie visi yra Chicagoj, 
III. Meldžiu atsišaukti, ar kas juos 
žinote meldžiu man pranešti, nes aš 
turiu svarbų reikalą.

K. Gaidjurgis, 
Lafayette, Colo., P. O. Box 5

— -t -i

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta nakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTEL1S, 
1606 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI

TMD. 22 kp. susirinkimas bus ne
dėlioj, rugpjūčio 25 <1., Fellowship 
svetainėj, 831 rd Place, pirmą valan
dą po pietų. Malonėkite atsilanky
ti visi nariai, nes daug svarbių da
lykų yra svarstymui. —Valdyba.

Pajieškau savo sūnaus Felikso 
Matulio, Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Deltuvos parapijos, Atikonių 
sodos. Jisai gyveno Detroit, Mielu 
Meldžiu jo paties arba jeigu kas jį 
žinotų, malonėsite pranešti, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

EI. Mačulienč,
321 Medei si., Kenosha, YVis.

PARDUODU bučernę. Priežastis: 
skiriasi partneriai. Vieta išdirbta 
f>or daug metų, apgyventa lietuvių 
r svetimtaučių. 2009 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

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

Specialia skyriun
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

MASTER SEWING SCHOOL, 
118 N. La Šalie st., 4-ta augštaa 

Prieš City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 

_ ...teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel-
ros. Parsiduoda už mažą nos istorijos, geografijos, politiškos 
otelis viena palikau, ne- ekonomijos, pilictystės, dailiarašys-

PARSIDUODA farma — 40 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
farmos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnūs geros. ~ 
kainą. Motei ,___ ______
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto. 

Mrs. R. N.,
Middle Inlct, Wis.Box 94,

tės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3( 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI 6—7 kambarių mu
ro namas. Barnūs, pastogės, mau
dynės, gazas. 1 
3616 Parnell Avė., Chicago.

PARDAVIMUI mūrinis namas se
ptynių šeimynų, prie parko. Savi
ninkas John Krasny, 1012 VV. 20th 
St., Chicago.

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

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

MES GARSINAME liktai barge- 
nus. Elegantiškas 2 aukštu mūri
nis namas 2 flatų 6 kambarių kiek
vienas; maudynės, gerąją aukštas ak
mens apatnamis, dideli užpakaliniai 
porčiai, puikus spaustų plytų fron
tas, viskas geram stovyje. Emerald 
avė., arti 32-ros gatvės. Tiktai 
$5000.00. Paimsiu dalį cash, likusius 
sulig panmkumo pirkėjo. '

1. CIIAP & COMPANY. 
Vienintėli agentai, 555 VV. 3Lst St.

FARMOS
Nepraleiskite geros progos, pirkit 

dabar famią. Aš turiu farmų ant 
pardavimo ir mainymo geriausioj 
dalvj Wisconsino. Žemė derlinga, 
Kaina $1600 ir augščiau. Turime fa
rmų s” budinkais ir be. Arkliai, kar
vės, vežimas ir tl. Viskas parduoda
ma anl lengvų išmokėsčių. Perkan
čiam farmą kelionę apmokant No
rint daugiau informacijų, kreipki
tės pas mane:

S. SPURGTS. 
2209 \V. 23rd PI, t 
Telefonas Canal 1924

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

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

• I

Chicago, III.

GEBA PROGA NUPIRKTI PIGIAI

VALENTINE DRESSMAKING ’ 
COLLEGES

6205 So. Halsted 2407 W. Ma- ! 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Dildomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukneą už 
•10. Phone Seeley 164S

SARA PATEK, rirmiuiaki

DRAUGIJOS
^7* Briedis, ’ turt'iTTašfini!^^ 

1049 N. Marshfield avė.
K. Čepukas, iždininkas,

„ 1648 YV. Division st.
A. Montvidas, Daktaras,

3332 YV. North Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- nCu61D ,ienJ kie^\Ie"° TUVOS VALDYBA 1918 METAMI J*™* 

džia 2 vai. po olet.

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
_ , , , , 1621 Girard Street.
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 YVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Siun. Venckus, pirminikas, -.. -..... - - T T L
1903 Ruble str

John Petrauskas, pirm, pagelbinink.’, DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
IZ. Tf , 664 YV. 18 St. .. .........................
Kloni. Llaudanskas, nut. raštininkas

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

1906 S. Union Avc.
Bcn. Liubinas dabartinis iždininkas, 
r . 2129 YV. 21st Str.

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

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

KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLJUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 YVabansia

J. Dauginis, vice-pirmlnlnkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, tūrių raštininkas, 

1049 Marshficld
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

Avė.

avė.

avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 "M.

avė.

a ve.

St.

LSS. t kp. mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioj, rugp. 25, 1 vai. po pie- 
tu, Mildos svet. Visi nariai malonė
kite susirinkti laiku, ir atsivesti na
ujų narių kuopai. —Valdyba.

Chicagos Jaunų Lietuvių Ameri
koj Taut. Kliubas rengia vakarą-te- 
atrą lapkričio 24 d.. Meldžiam kitų 
draugijų ir kuopų tą dieną nerengi 
panašių pramogų. —Komitetas

Liet. Moterų Pr. bus. UI Rajono 
konferencija įvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark YVhite 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

Pajieškau savo pusseserės, Barbo
ros Balčiūnaitės. paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių v., Papilės parap., Kal
niškių sodos. Girdėjau, jog ženota 
ir gyvena New Yorko ar Michigano 
valstijose. Malonėsite atsišaukti ar 
kas kitas pranešti apie ją, už ką bu
siu labai dėkinga..

EIz bieta 81 emonienė 
6060 S. Lafayette avė., Chicago

PARSIDUODA 5 automobiliai: 1) 
“Limousine”, 2) “Mitchael Sidel”, 
3) “Studebeker trock”, 4) “Fordas” 
,ir 5) “Milwaukee trock”. Atsišauki
te greitai.
<3305 S. Halsted st., Chicago

ENTRA BARGENAS. — Parsiduo
da labai pigiai puikus šios mados au
tomobilius Ford, 5 pasažierių. Daug 
daiktų prie jo yra extrą.

•933 VV. 34 Place,

NAMAI-ŽEMg

_____

Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
„ „ „ , 653 Gardcn str
I*elix Bartkus, prot. raštininkas, 

~ . R- R- 3- Rox 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,

v . 730 Engei
Jonas Kasiulis, maršalka, 
..................... 653 Garden 
Mikolas NakruŠas, maršalkas, 

« . ........ ^20 Orange
Ant. Bubele, teisėjas

313 Quinca 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 

152 Main 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

, B. 1, Šox 56. 
Petras BimkeviČia, durininkas, 

, 424 N. Pleasant Str.
Nikodinias Janavičia, durininkas,

614 Market Str.

str

Str.

Str.

str.
Str

Lietuvišku Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS

Sekanti Irjs namai parsiduoda be
veik už nusę kainos. Pamatyk juos 
pirui pii kimo kito.

2 augšlų mūrinis namas, 2 fialų 
po 6 kambarius ir 6 pėdų beišman
ius. Su loiletais, baltom sinkom ir 
kitais įtaisymais.] Rendos neša $432 
» melus. Parsiduoda tiktai už $2800. 
lumokėti $500, kilus kaip romią. 
Kreipkitės orio h

MICHAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted Si., Chicago

3 augšlų mūrinis mimas, 3 lotai po 
4 kambarius, su visais naujais įtai
symais. 3257 So. Union ayo.; remlos 
neša $360 i metus. Parsiduoda tik
tai už $3200. Inmokėti $1000, kitus 
kaip rendą. Kreipkitės prie

M1C1IAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted St., Chicago

2 augšlų mūrinis namas, 4 flatai 
po 4 kambarius ir 6V2 pe<lų beis- 
manlas. Akmenio pudanientas. Su 
tdiletais, baltom sinkom ir kitais į- 
laisymais. ir 5 kambariu medinė 
cottage. Rendos neša $600 į melus. 
Parsiduoda už $4800; įmokėti $1000, 
kilus kaip rendą. Randasi ant Eme
rald avė., tarpe 29 ir 30 gatvių.

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 So. Halsted SI.,

Mes garsi n a m vien 
bargenus. Tėmykilc 
musų apgarsinimus.

nfl5TER 5Y5TEF1

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKU APRftDALŲ

Musų sistema ir ypatiKkas mokinimas p* 
darys Jus žinovu i trumpų laikų.

Mos turime didžiausius ir geriausius kirpt 
rno designing ir siuvimo skyrius, kur mes su 
teiksime praktilkų patyrimų kuomet Jų mo 
kysitča.

Elektra varomos malino* musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečinmi aplankyti ir pama
tyti fnusų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti specialižkai pigių kalnų.

Patrenos daromo* pagal Jūsų rnierų — 
stailė* arba dydžio, U bile madų knygoe.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicką, Perdžtini*, 

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

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

S. Galiackas, iriu, pageli), 
3525 S. Union

L. Antonavičia, nutarimu rast., 
1713 Ruble 

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgomery i 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted i 

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

I'r. Girdwainis, Ein. Rast., 
2000 So. Halsted Str. 

Petras I.uza, kasos globėjas, 
1916 Canalport Avė.

L Jankevičia, maršalka, 
726 W. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
menesio. 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avc. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėstį lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

st.

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

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

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10,

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APSV1ETO8 
DRAUGIJOS VALDYBA:

bil«

tik 
kas

Chicago 
didelius 
savaitę

DRAUG ’OS IR ORGA 
NI7.ACIJOS.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash avė.

Stanislovas Shimkus, vicc-pirminin., 
10707 Wabash Avc.

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 Wentworth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avc.

Anl. Bertašius, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 St. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
dekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
1-'. Shechvillo svetainėje, 341 Kcnsin- 
glon avė., Kensington, III. — Norin- 
iems įstoti į Dr-stę už numažintą 

mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str.

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

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant | centrą mokestis, mo- 
ney order ar Čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei. ,

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

DRAUGYSTft DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago. 

Leknickas, vice- pirmininkas,
708 Wcst 17th Street. 

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

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

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

A.

P.

D.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Pietų- 
Vakarų pusėj: 5 blokai nuo Crane’o, 
8 flatų namas ir 4 lotai, priskaitant 
gerą bizniavą kampą, visos gatves 
ištaisytos ir išmokėtos. Rendos $772 
į metus. I . 
greitai.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

2630 VV.

Kaina $5900. Paskubėkite

McDONNELL, 
38th St., Chicago

$100 cash, likusius $15 kas mėnuo 
nupirksi po num. 2915 Arch sti 6 
kambarių namą ir maudynę, ištai
syta gatve, viskas išmokėta.

McDONNELL,
2630 W. 381h SI., Chicago

Atdara nedėlioinis.

No. 4147 Princeton avė. 6—6, ma
udynė, gesas, ištaisytos gatvės, nau
jai pcrmalevota ir dekoruota. Leng
vi išmokėjimai. $2000. Rendos $360.

McDONNELL,
2630 VV. 38th St., Chicago

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, III.

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS, *

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

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

2919 W. Division St.» Chicago, UI.

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

PRAPERTE imrduosiu už $4900; 2 
fintai, no <» katnbai'ius. Bcismantiis 
gyventi. Garu šildomas. Raudos $50 
i mėnesi. Graži vieta — tarp Ful- 
ierton ir \Veslern avė.
2515 Clara Place, Chicago, III.

Gustailis, pirmininkas, 
2902 VV. 391h St., Chicago, III.

Jakavičia. sekretorius
927 VV. 33 pi., Chicago, 111. 

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alcce PI.

Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,
1617 N. VVinchcster avi. Chicago III

j.

p.

j.

BABGENAS — Parsiduoda 80 ak
rų puiki juodžemio žemė, daug yra 
materijoliško miško, arti St. Louis, 

į Mo. Medis labai brangus pagal da- 
I barlinį laiką; tenai yra miškas 

vienas verias apie $1,000. Turi būti 
parduotas iš priežasties ėjimo Į ka
riuomenę; arba gal išsimainyti su- 

I tikl"mėm. Ką turi pasiulijimui savo 
verčios.

i Kazimieras Z. Urnikis,
4542 S. YVood st., Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai

O. I JHIlVIil VIVIH,
1617 N. VVinchcster avį, Chicago 

J. Jakubauskas, komiteto narys, 
3362 Lovve avė., Chicago, 

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

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

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

2538 Frankfort St. Chicago,

m.
m.

III.

111.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

DIDELIS BARGENAS. Puikio vie
loj, prie pat lietuviškos bažnyčios, 
ant California avc.. tarp 44 ir 45 st., 

priežasties to, 
. .. LI.j

reikalingi.

PAJIEŠKAU kambario Rrighton 
Park apielinkėj; kambaris turi būti 

malonėkite atsišaukti šiuo adresu: įloto, ir jam pinigai 

3834 S. Kedzie avė

• » •• %-•••••> v- j y n.€ų*aa»z«4a k parsiduoda lotas iš pi iužusues u>,
apšildomas. Kas turite toki kambarį,: kad savininkas stato namą ant kito

Chicago 50 VV. 1071h str., Roseland, III,

A . ..............

TAUPYKITE PINIGUS |x Pe(rouskaS( pirmlninkas,
Atnešk savo senas šynas (tires).- "—

Duok jas perdirbt kaip naujas musų j.
1747 North 

čepelis, pirm, pagelbinlnkas,
Avė.

užtikrintu perdirbimo procesu. j 1060 Noble
Vulkanizavimas Musų Specialybė lig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str.,’ 2““” -
Pardavimui naujos ir vartotos šynos M. Žukas iždininkas, 

Phon^Canal 1173.

St.
2228 Coblenz

i»
1608 North avė.

st.

Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116

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

K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avc.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

Str.
K. LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 

8HEBOYGAN. WI8. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Pranciškus Makarevičia, padėjėh 
1618 Huoran A 

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

Pulką, iždininkas, 
1128 N. 8th St.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..
342 S. Crawford avė. 

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Lim
bas sumažino mokesti įstojimo per 
ii mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio

Antanas

Andrius Jakučionis iždo •lobjĮas, 
1424 So. lOth St

Antanas Dlelininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas.
728 Park Ct.

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

n 11"*, MIIIVUI 11VZV# -ry---- - .Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin.,
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems I 492 Lincoln Street
nariams bei narėms įstojimo tereikia Tajas Varanavičius, iždo globėjas, 
užsimokėti tik vienas doleris. | f,3 N. Sheridan Rd.

_________ —---- | L. Šulskis, iždo globėjas,
.. ...^.ivi.tcvvihaik1 462 Jenne StreetA. C. YV. ot AuŲETUVIU SKYRIAI S yj Bielskis, literatūros pardavėjas, 

. ADMINISTRACIJA: I 267 Mihvaukee Avė.
----------- |Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas , 

a iiimilniiilcis 165 Main Street.
4812 W. 15th St.,Cicero, III. S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 

1^70 M;i«,.inVnn nve.. ' Y* B°x PA
A. Chepaitis, j)i imi n i nk as.

Ofisas: >«2- DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS
J. Katilius! iždininką" , „ VALDYBA 1918 M.

1685 Mihvaukee avė. a. Booben, pirmininkas, _ _ _
Susirinkimai atsibuna Urną PČlnv- 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

3231 Ėmcrald Avė.
W. Buishis, pirm, pagelbinlnkas, 

900 W. 191h St.
Juozapas Zitro. nut. raštininkas,

1919 S. Union avc.,Chicago 
B. Rusgis, finansų raštininkas, 
M. Renzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, l-mas iždo globėjas 
I). Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

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

i. ;., ii h




