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Tinę translation filed wlth the post- mnsler at (’hiengo, Augusi 31, 1918, as roąuired by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai traukiasi Flandrijoj
Dar daugiau svarbiu mies 

tu paimta
Anglai tik už mylios nuo Peronne

True translation filed wltn the post- 
niasler at Chicago, August 31, 1918, 
a* reuuired by the acl of Oct. 0, 1917,
AMERIKIEČIAI PAĖMĖ DU 

MIESTELIU.

PARYŽIAUS, rugp. 30. - šią
nakt oficialiai paskelbta, kad į 
šiaurę nuo Soissons kur ameri
kiečiai mušasi kartu su francu- 
zais, miesteliai Cbavigny ir Cuf. 
fies tapo paimti ir lalikninkų li-

True translation filed witn the post- 
nuisler ai Chicago, Augusi 31, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917, 
t”----- LJ^llJ-LJL-'lL'JlLL U ! .III1..-1.1. IIJJ'I. -X?

Dienos Nuostoliai
S. K Armijos, 

Francijoj

VVAS'HINGTON. nigp. 30. — 
Amerikos ekspedicinių spėką ko 
manduotojas phmeša apie seka-

voliucinį konfiskavimo .įstaty
mą Iš jų, Ukraina ir Finlandija 
bendrai užmokės 1,000,000,000 
markiu.

Vokietija gavo koncesiją Ba
ką aliejaus laukuose.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 31, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917
KIJEVO GYVENTOJAI BADAU 

JA IR K|LA-

True translation filed with the post-master at Chicago, August 31, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6. 1917.

Vėl streikai Vokietijoj
Sukilimai ir mūšiai Ukrai

noj didėja
True translation filed with th$ post- 
niaster at Chicago, August 31, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. (j, 1917
VOKIEČIAI TRAUKIASI FLAN 

DRIJOJ .

Vokiečiai apleido Bailleul. An- 
C lai už Hindenburgo linijos.

LONDONAS, rugp. 30. — Vo
kiečiai kraustosi iš Flandrijos.

Gen. von Arnim kareiviai ap
leido Bailleifl, kuris buvo toli
miausia vokiečių paėjimo viela 
linkui kanalo uostų.

Bailleul yra tik už 7 mylių nuo 
garsios Meesine augštumos.

Londonas pradeda manyti, 
kad vokiečių traukimasis neap
sistos ant Hindenburgo linijos.

Arras apygardoj anglai dabar 
yra nuo 2 iki 3 mylių už Hinden
burgo linijos, apie 12 mylių fron 
te. Jie jau pradėjo veikimą, ku
rio tikslu yra pakenkti galą lini
jom ir atstumti atgal priešo šiau
rinį sparną.

Bullecourt yra anglų, kaip ma 
tomai yra ir Hendecourt. Išro
do, kad field-maršalo Haig ka
reivių rankose yra taipgi Bein- 
court ir Cagnicourt.

Smarkus mušis siaučia šioj a- 
pygardoj kadangi čia anglai pa
siekė vietą tik už. kelių šimtą, 
mąstą nuo Drocourt-Ųucant iš
sukamos linijos, kuri, matomai, 
yra ginama kiekvieno kareivio, 
kokį tik vokiečiu kamanda galė
jo sukrapštyti.

Jie laukia savo likimo apsika
sę penkių linijų tranšėjose, ku
rios yra apgintos daugeliu eilių 
spygliuotų vielų.

Palei Drocourt-Queant linijos, 
svarbiausio bastiono vokiečių 

atramos šiaurinėj Francijoj ir 
Belgijoj, laukiama didžiausio 

mūšio šiame milžiniškame ofen- 
sive.

Prasiveržimas per liniją, kuri 
yra gerai fortifikuota, grąsintą, 
visai Hindenburgo linijai ir gal
būt priverstų vokiečius pasitrau
kti prie paskutinės. atsigynimo 
linijos — - Metise upės.

Palei visą atakos liniją centre 
vakarinio fronto, besitęsiančią 
nuo Arras iki Soissons, apn\75 
mylių ilgio, talkininkai šiandie 
vėl padarė svarbius paėjimus 
prieky n.

Somme upės.
Priekiniai anglų kareiviai pe

rėjo Somme lipę į pietus ir vaka
rus nuo Peronne.

Anglai taipgi paėmė Clery-Sur 
-Somme, ant Somme upės, tarp 
C.ombles ir Peronne.

Į rytus nuo Sensee field-mar- 
šalo Haig spėkos padarė prog
resą, paimdamos Bullecourt ir 
I lendecourt-Les-Cagnicourt.

Tarp Hendecourt ir Arras- 
Cambrai kelio kanadiečiai ata
kavo vokiečių linijas ir padarė 
progresą.

Anglų spėkos j rytus nuo Ar
ras šįryt ai nauji no savo verži
mąsi ir, sulig gultų čia žinių, ne
užilgo laimėjo dar 2,000 mastų 
7 mylių fronte tarp Bullecourt 
ir Scarpe.

Anglą, spėkos yra mylios at
stume nuo l)rocourt-Queant li
nijos ir paėmė Riencourt.

True translation fik(c *dh the |m»sI 
mastei’ ai Chicago, August 31, 1918 
as reuuired by the act of Oct. 0, 1917
ANGLAI TIK Už MYLIOS NUO

PERONNE.

Perėjo Somme upę.

SU ANGLIJOS ARMIJOMIS 
FRANCIJOJ, rugp. 30. — Bia- 
ches, ant pietinio kranto Somme 
upės ir apie mylios atstume nuo 
Peronne, tapo paimtas fleld-mar 
šalo Haig spėkų.

Anglų patruliai įėjo į Lesbo- 
ufs ir patruliai perėjo per Mor- 
val ir nuėjo į pietryčius.
• Anglą kareiviai šįryt pasistū
mė priekyn iš Bapaume rytų pu- 
si n.

Anglai dar toliaus paėjo prie
kyn šiaurėje nuo Lens. Vienoj 
vietoj jie prasimušė priekyn 
1,000 mąstą,

Le Transfioy, ant Bapaume- 
Peronne vieškelio, tapęs paimtas 
šįryt.

True translation tiled with the post- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI NUVYTI Už 
SOMME UPES

True translation filed with the post- 
nmster at Chicago, August 31, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLAI PAĖMĖ COMBLES.

LONDONAS, rugp. 30. — An
glų karės ofisas šiandie oficialiai 
paskelbė, kad anglų kareiviai pa 
ėme/Conibles, tarp Bapaume ir

SU ANGLŲ ARMIJOMIS FRA 
NCIJOJ, rugp. 30. — Vkiečiai ta
po nuvaryti už Somme upes pi>- 
lei visą anglų frontą. Visas va
karinis krantas yra dabar field- 
maršalo Haig kareivių rankse, o 
vienoj vietoj, tuoj į pietus nuo 
Chapellette, anglų spėkos perėjo 
į rytinį krantą.

aijos pastūmėtos priekyn iki j 
vakarus nuo Cfiny

Į šiaurvakarius nuo Noyon 
’raneuzai perėjo du Nord kanalo 
ties Caligny ir Beaurains.

frue translation filed wilh Ihe pesi
mistei* ai Chicago, Augusi 31, 1918. 
s re<|uired by Ihe acl of Ocl. (i, 1917.

AMERIKIEČIŲ AVIATORIAI 
VEIKIA.

Nušovė 28 aeroplanus.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRANCIJOJ. r. 29. - šiandie 
fficialiai paskelbta, kad viena 
unerikiečių aviacijos dalis iš 75 
iviatorių nušovė liepos mėnesį 
28 priešo aeroplanus ir orlai
vius; beto neoficialiai numušė 
:emyn dar 18 aeroplanų.

Ta da'lis dalyvavo III mu-j 
liuose, padarė 131 kovos pairo-i 
ius ir išsk raidžioj o 2,017 valau-i 
lų. iš kurių 1,900 vai. buvo pra-! 
leista susirėmimuose. Išviso I 
oadarvta 1,810 skridimu.1 I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 31, 1918. 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917,

Nušovė 31 aeroplaną j dvi 
javaitį.

PARYŽIUS, r. 29. - Pelil 
Parisien rašo, kad amerikiečiai 
iviatoriai pirmose dviejose rug- 
pjučio mėn. savaitėse nušovė 20! 
vokiečių aeroplanų ir galbūt nu
laužė dar 11 kitų aeroplanų. 

Tame pačiame laike jie padarė 
961 skridimus, dalyvavo 81 
mūšiuose ir numetė 11,6000 sva
rų bombą.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, August 31, 1918. 
as roųuired by the act of Oct. G, 1917.
SENATAS PRIĖMĖ DRAFTO 

RILIŲ.

šiandie eina prezidento pasira
šymui.

WASHINGTON, rugp. 30.
Šiandie vėl nepavyko kongresui 
užbaigti žmonių jiegos bilių, pra 
plcčantį drafto amžių nuo 18 
iki 45 m.

Pasiliko vien pasirašyti sena
to ir atstovų buto pirminin
kams ir šiąnakt pranašaujama, 

i kad bilius bus prezidento Wil- 
sono rankose vidurdienyj tuo 
po susirinkimui kongreso. Tiki
masi kad prezidentas tuoj po 
juo pasirašys. t ' Į

Vakar atstovų buto priimtąjį 
konferencijos raportą šiandie 

vakariop priėmė ir senatas, su 
labai menka opozicija. i

mus nuostolius:
Užmušta kari? lauke^-19; pra

puolė karės lauke 13; sunkiai 
sužeisti 34; mirė irtio šiaip atsi
likimų 1; mirė nuo ligą 1; su
žeisti nežinia kaip 8; mirė nuo 
žaizdą 7. Viso 113.

šiame surašę paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės '

P Skerko, 3252 So. Halsled SI. 
Chicago, sunkiai sužeistas.

P. II. Balcunas., Cleveland, ()., 
sunkiai sušeilas ęšęšę

J. Buzcnske, Cleveland, ()., su
žeistas.

J. Kusbarski, Slaten Island, 
N. Y., sunkiai sužeistas.

W. Janowski, W Allis, \Vis., 
užmuštas karės lauke.

B. Siūba, MiKvaukee, Wis., už
muštas karės laukt*.

B. L. Moloski, Ansbry, Pe„ 
prapuolė’ karėsįlauke.

LONDONAS rugp. 30. — Pa
sak čia gautų žinių iš Petrogra
do, Kijevo gyventojai badauja. 
Maskvos gi žinia sako, kad griež 
ta kova eina prieš Baltąją Gvar- 
diją.

True translation filed with the post- 
moster at Chicago, August 31, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.
ČECAI PAKELĖ MAIšTA ANT

LAIVŲ.

WASHINGTON, rugp. 30. — 
Pasak oficialės žinios iš Franci- 
jos, čecho-sloyakai jurininkai 

austro-vengrų kariškų laivų Ca- 
taro uoste, sukilo.

Čecho-slovakų atstovas Sou- 
kup išvažiavo iš Pragos į Catta- 
ro ginti karinio teismo teisia
mus jurininkus.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, August 31, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6,1917

200,000 DARBININKŲ SUS
TREIKAVO VOKIETIJOJ

True translation filed \vilb Ihe post- 
našlei’ at Chicago, August 31, 1918, 
•s rcųuired by the act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI KALTINA 
ANGLUS.

3,000 darbininkų draftuota, 
8,000 ištremta.

Senato debatai apie “dirbk ir 
kariauk“ priedą taip užsivilko, 
kad atstovą butas užsidarė nesu
laukęs biliaus speakerio (pir»- 
mininko) pasirašymui-

True translation filed wiih the post, 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

PERSIJA PASKELBSIANTI 
KARE TURKIJAI.

GENEVA, rugp. 30. — Iš Mu- 
nich pranešama, kad dideli strei
kai, kuriuose dalyvauja 200,000 
darbininkų kjlo Bochum West- 
phalijoj.

3,(XX) streikerių lapo pasiųsti 
į frontą, o 8,000 deportuota po 
sargyba. y

Kareiviai saugo miestą, kadan 
gi bijomąsi riaušių.

(Boruch yra sėdynė Prūsijos 
plieno gdlešies pramonės ir tu
ri dideles anglių kasyklas. Prieš 
karę turėjo apie 70,000 gyvento
ją

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

UKRAINOS SUKILIMAS 
DIDĖJA.

AMSTERDAM, r. 29. — Pe
terburgo telegrafo agentūros ži
nia, išsiųsta iš Maskvos rugp. 26 
d., sako, kad pranešimai, jog 
Rusijos bolševikų valdžia sulai
kė Amerikos ambasadoriaus Da- 
vid R. Francis kablegramas 
Washingtonan yra “visiškai 
neteisingi”.

Žinia tvirtina, įad anglai at
kirto kabelio komunikaciją su 
Murmansko pakraščiu ir kad 
bolševikų valdžios pasiūlymas 
siųsti pranešimus visoms vald
žioms nedavė pasisekimų. Sa
koma, kad nors Rusijos bevieli- 
nė stotis yra perpildyta darbu, 
ji darė kiekvieną galimą pas
tangą, kad persiuntus telegra
mas nuo svetimų saliu, diploma
tinių atstovų.

True Ii'anslation filed wilh Ihe posl- 
inaslcr ai Chicago, Augusi 31, 1918, 
as rct|uircd by the act of Oct. (i, 1917.

VOKIETIJA NESKALDYS!AN
TĮ RUSIJOS.

Tik pasiims pusę Rusijos ir dar 
Rusija užmokės 6 miliardus 
markiu “nuostoliu”.

* 4-

COPENHAGEN, rugp. 30. - 
Pusiauoficialis Šiaurinės Vokie
tijos laikraštis išaiškina, kad pri 
odinėj sutartyj prie Bros! Litov- 
sko sutarties, kuria pasirašy
ta Berline utarninke, Vokietijos 
išdėstytieji principai nevers at
siskirti buvusias Rusijos terito- 
rias.

.lis sako, kad Balliko provin
ciją neprigulmybč yra užtikrin
ta, ir Rusija sutiko pripažinti 
Gruzinijos ncprigulmybę, Kau
kaze.

Laikraštis priduria, kad Rusi
ja suliko užmokėti Vokietijai 
6,000,000,000 markią už vokie
čių nuostolius aplaikytus per re-
.. . ———i ■■■■■ ■ !■ I ,| - « " - | Į

........... ..  ..................-JL-ga

Panedėlyj, Rugsėjo 
2, dėl Darbo Šven
tės Naujienos neiš
eis. - Red. ir Admin.

’anedelyje—Labor Day—NAUJIENŲ
Visi draugai, visi Naujieniečiai,

RYMAS, rugp. 30. •— Epocha 
sakosi patyręs iš diplomatinių 
šaltinių, kad Persija galbūt ne
užilgo paskelbsianti karę Turki
jai.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917
JAPONIJOS DIPLOMATAI AP

LEIDO MASKVA.

AMSTERDAM, rugp. 30. — 
Pasak Maskvos žinios Berlino 
Lokal Anzeiger, Japonijos konsu 
las ir ambasados štabas, paskuti 
niai talkininkų atstovai Maskvo
je apleido miestą ir išvažiavo na 
mo gavę nuo bolševikų valdžios 
saugų praleidimą.

3 ŽMONĖS PRIGĖRĖ

COlJtjMBUS, Ind. — Automo
biliui paslydus jis su septyniais 
žmonėmis nusirito nuo kranto 
ir įpuolė į vandenį. 3 žmonės 
prigėrė, kiti gi išsigelbėjo.

2 ŽMONĖS PRIGĖRĖ

VIRGINIA, Minu. — 2 žmo
nės prigėrė, o trečias mirtinai 
sužeistas autonųibiliui nušokus 
nuo tilto į Silver ežerą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

ATHENAI, rugp. 30. — Išleis
ta karališkas dekretas šaukian
tis kariuomenėn rekrutus 1900, 
1901 ir 1902 m. Graikijoj ir Ma
kedonijoj.

LONDONAS, r. 29. — Pasak 
autoritetingų žinių, dabartinis 
sukilimas Ukrainoj didėja ir 
nuolatos įvyksta dideli susirė 
miniai su austrais ir vokiečiais

Geležinkelių darbininkų strei 
kas pasidarė žymiai opesniu ii 
streikieriai pridarė dideilų nuo 
stolių geležinkeliams. Vokie 
čiai, sakoma, pasitinka vis di
desnį ir didesnį vargą kontrolių 
vinie ir išnaudojime šalies.

--------------«-----------  
i’rue translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, August 31, 1918 
as reuuired by the act of Oct. G, 191
VOKIEČIAI SUKILĖLIAI SUSI

X VIENIJO SU UKRAINAIS.

True translation filed with the pnsi 
niaster at Chicago, August 31, 1918 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

VISŲ ŠALIŲ SOCIALISTŲ
PASITARIMAS.

COPENHAGEN, rugp. 30. — 
■\isak Frankfurter Zeitung, Soči 
distai iš neutralių ir kariaujan
čių šalių susirinko Interlaken, 
Šveicarijoj, panedėlyj. Smulk
menų apie tai kasi atsitiko nežino 
ma. Socialistų vadovas Vokieti
jos reichstage, Philip Scheide- 
mann irgi dalyvavo.

Rusai paėmė Nikolavevską.

LONDONAS rugp. 30. — Pa- 
salygautos iš Maskvos Rusijos be 
vielinės žinios, 1,2(X) vokiečiu 
maištininkų prisidėjo prie gin
kluotų valstiečių spėkų ir užpuo
lė vokiečių spėkas Dymera apy
gardoj, 24 myk nuo Kijevo.

Tarp vokiečių ir valstiečių iš
tiko smarkus mušis ir didelius 
nuostolius aplaikė abi pusės.

Pasak žinios iš Kijevo, rusų 
liuosnorių armija (?) paėmė Juo 
dųjų jurų uostą Novorosysk.

(Kada vokiečiai paėmė Sevas
topolį, kur stovėjo rusų laivynas 
dalis t laivyno pabėgo į Novoro
sysk. Vokiečiai geg. mėn. grąsi- 
n miestui, bet matomai jis tebe
buvo po Trans-Kaukazo valdžios 
kontrole.

True translation filed wilh the pusi 
master ai Chicago, August 31, 1918 
as reuuired by the act of Ocl. 6. 19’7

Cigaru dirbtusės Vokietijoj užsi
darys.

WASH1NGTON, rugp. 30. - 
Oficialė žinia iš Šveicarijos sako, 
kad iš Berlino pranešama, jog 
visos cigarų dirbtuvės Vokietijoj 
užsidarys pabaigoj metų. Nebė
ra daugiau tabako lapų. Tas pa
lies 6,000 dirbtuvių, kuriose dar 
dirba nuo 80.000 iki 90.000 darbi 
niūk, kuomet 1916 m., dirbo ten 
220,000 darbininkų.

ORAS

Išdalies apsiniaukę šiandie 
ryto galbūt giedra; nedidele p<i 
maina temperatūroj.

PIKNIKAS—Chernaucko Darže, Lyons, III
bukite Panedėlyje Naujienų Piknike
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Subata, Rugp. (August) 31,

o

NAUJIENŲ BENDROVES
Draugės ir Draugai! Rengkitės į NAUJIENŲ Bendrovės

PIKNIKĄ
kuris įvyks

Rugsėjo 2 d. (arba Labor Day)

G. M. Chernaucko Darže Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus, dalininkus ir

Lyons, III
Šokių vieta taip įrengta, kad negali kenkti nė lietus, 

nė sniegas. n >
Kurie manote važiuoti Į “Naujienų” pikniką, iskalno pirkite ti- 

kietus Naujienų Ofise, arba ant Bridgeporto, Naujienų Stotyj, 3238 
So. Ilalsled Str., - sutaupysite keletą centu.

Pradžia 9:30 vai. ryte. Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro.

Šio pikniko programe dalyvaus visi Naujienų nešiotojai 
bei pardavėjai. Kalbės keletas gerų kalbėtojų, kuriuos labai 
seniai girdėjote. Programas bus kuoįvairiausias.

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite iki 22-ros gatvės, 22-ros 
gatvės karais — iki Ogden avė., Ogden avė. iki Lyons karų, 
Lyons karais iki daržo.

True translation filed with the posi- 
master at Chicago, August 31. 1918, 
as reųuired by the uct of Oct. G, 1917 

Caras gyvas?
NAUJA MISTERIJA APIE 

PARA.

Sako, caras gyvas ir gyvena 
Vokietijoj. Caro gi šeimyna

gyvenanti Kryme.

STOCKIIOLM, r. 1>9. — Sven- 
ska Dagblad išspausdino ant

mą vokiečių k:tptJl meistro Gus-

Krymo.

pos mėn. jis mate buvusį caru-

go atsitiktų, kadangi šeimyna 
tuo laiku buvo stropiai apsau-

nežino ar buvusis caras tebėra 
gyvas, bet Erbso draugai ir ofi- 
cieriai mažame Krymo mieste-

kurios dukterįs ir sūnūs gyve
na, mano, kad taipgi yra gyva; 
ir yra vienoje centralinių vals
tybių. z

patvirtintas žinias, kad buvusios 
carienės mėgiamosios brang-

pąnorėjo pasilikti Kryme.
Erbs užreiškia, kad buvusios 

earienės menamasis Siberiįo:; 
kalinimas yra grynu išsisvajoji- 
niu, priežasties kurio negalima

Milda teatras
VODEVILIUS IR P A VEIKSLAI 

Vodeviliaus, Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Idc, 
Prie šių kainų nriskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTU KASDIEN 
HALSTEI) ir 3?-ra GATVĖF

4

įvairus Piknikas
Rengia Lietuvių Farmeriai

Nedėlioj, Rugsėjo Imą dieną, 1918
Leafy Grove-Blinstrupo Darže

Willow Springs, III.

Pradžia 10 valandą ryte

{vairumai štai kame šio Pikniko:
Partneriai patįs patarnaus 

publikai, kas bus juokinga ir 
įvairu. *

Valgiai bus visi gyvi ir k:) 
lik pagauti juio fanuos, kas 
bus ghrdu.

Cigarai žali, saugiai džio
vinti, kvapas įvairus.Inžanga 25c porai.

Invairių skanių gėrimų, padarytų iš auksinių miežių.
Baltoji košė grynai iš raguolinės pieno virta. Saldainiai pavirti, 

džiovinti, saldus, saldžiausi ir įvairiausi.
Grieš visi l’armeriai muzikantai su karkliniais vamzdeliais laši

niais ir Iriubais farmeriškus šokius, kuriuos turės progos ir mies
telėnai pasimokinti, po tam šokti mokslas dykai. Fain!
7. O kas toliau, mes nesakysiu!, bet kaip atsilankysit pamatysit, na ir 
vi i ura, seni-seniausi, jauni-jauniausi, kad ir gautinai griūvantis, bi 

• ik g^*4*ąujtsilankykit į šį farmerių piknikų. Visi, o visi pilnai busite 
užganėdinti, paminėtais ir dar neminėtais įvairumais, ką mes tikini 
užtikriname, kad grįšit namon visi kaip vienas jaunas, linksmas ir 
smagus. jiviečla visus atsilankyti FARMEBIAI.

Milžiniškas Vakaras su Programų
Parengtas t •• » Keistučio Dramos Skyrius, vadovaujant p. Dundulit

CHICAGOS 5-kių PROGRESYVI V DRAUGIJŲ SPĖKOMIS 
<x t

Draugystės 1). L. K. Keistučio; 2) Draugystės Apšvietimo Brolių;
3) Draugystės L. B. ir Seserų Amerikoje; 4) Draugystės Jaunikaičių
Dainos Mylėtojų, ir 5) J. L. 1). Pašelpinio Kliubo

A

Didelis Piknikas
L. T. M. ir P. Dr-jos VYTIES 

i w n—rm— in—iiiiMg' rran

kitokių politinių tikslų.
Erbs buvo nuo Dal. C d. 

n;1me Krymo mieste, kurio

i

me
ni’

r- 
kaipo

davusis kas savaite viešus kon
certus. 'Ten jis matė praeinant

nų sykį liepos mėn. Ji išrodė 
šluba, pavargusia ir sunykusia, 
kuomet jos dukterįs buvo gra
žios ir linksmos; gi buvęs ctu’ii-

nusiminęs.

Erbs sako, kad kiekvienas 
Kryme žino,-jog buvusi ; unro 
šeimyna užima 12 kambarių
vilių sodne, pakraštyje miesto 
ir praleidžia laika skaityme. Ji 
gyvena kaip nori, luti užtekti
nai maisto ir nėra apkalinta. Ji 
nė kojos nebuvusi įkėlus i Sibe-

AMSTERDAM, r. 29. — - Kuo-

MILŽINIŠKAS

Maskva tvirtina, kad neareštavu- 
si Suv. Valstijų diplomatų.

True hanslalion filed with the post- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. (i, 1917

BOLŠEVIKAI PANAIKINO 
PRIVATINĘ NUOSAVYBĘ 

MIESTUOSE.

inisclie Westfaelische Gazclle 
sako, kad talkininkų diplomati
niai atstovai ten tapo paliuosuo- 

‘ v.”!: msi pranešimai iš bokse-

Subatoje, Rugsėjo 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 \V. 23nl Plncc, Chiengo, III.
35c ypataiPradžia 7 valandą vakare. Inžanga 25

Keistučio Dramos Skyrius, vadovaujant p. Dundulienei, sulos 
trijų veiksmų komediją:

‘‘DAKTARAS Iš PRIEVARTOS”
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, kas mylite praleisti linksmai 

laiką ir smagiai pasijuoki i, o juokties yra malonu ir visiems sveika; 
malonėkite atsilankyti į viršminėtą vakarą. Užtikrinam, kad atsi
lankę į šį vakarą bus pilnai užganėdinti, nes prisijuoksite iki sočiai. 
Orkestrą J. Phillips. Kviečia KOMITETAS?

i

feGi

Panedėlyj, Rugsėjo 2, 1918
P. Kareckio Darže

\Vest Pullman, Illinois,

Tikietas 25c ypatai. Pradžia 10 valandą ryte

I.................................... ......... —-------—■
| vikų sostines, datuoti r. 2G d., 
užginčija, kad Amerikos ir Ang
lijos diplomatai buvo areštuo-

čiaus sako, kad nariai talkinin
kų karinių, misijos Maskvoje te-

Žinia sako, kad Amerikos 
veikiantis konsulas Maskvoje 
1>-\vilt C. Poolle, J r., yra ant lai
svės laukdamas saugaus pralei
dimo nuo Vokietijos valdžios.

Rusijos bevielinė žinia sako, 
kad kares ministeris Trockį už
ginčija menamai Amerikos ži
niai, kad'sovietai mano apgink-

Bus tai įdomiausias piknikas, nes Ims ristynės tvirčiausių ir 

garsiausių rislikų pasaulyje, taipgi bus lenktynės ir kitokios 

visokios žaismės, kas publikų labai užinteresuos.

Muzika P. Jovaišo. Kviečia visus KOMITETAS.

karu iki Union Avė., o nuo ten eikit tris blokus į pietus kur 
rasit daržą.

Pjūties Piknikas
W00DB0R0, WIS.

Nedėlioję, Rugsėjo 1
Parengtas Patriotiško Komiteto 

Raudonojo Kryžiaus Naudai

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampan 19- 
tOB gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintėle 
Šokiu Mokyklą. Vi
si Šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpą laiką,

tokiai atsibuna kas pancdėlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare 
MpkUojas JOS URBANAVIČIUS su 
Dagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

piKNIKAg
i

Parengtas Draugystės Meilės Lietuvių Amerikoje

Nedėlioję, Rugsėjo 1,1918
G. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Inžanga 25c porai.Pradžia 9 vai. ryte.

(jerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, malonėkite atsilankyti į au- 
kščiaus minėtą pikniką, kur esate visi kviečiami be skirtumo kaip 
seni ir maži, taipgi vaikinai ir merginos, nes busite visi pilnai už
ganėdinti, nepraleiskite šios progos, (irieš lietuviški muzikantai 
visokius šokius ir bus skanių gėrimų ir užkandžių ir taip visokių 
pamarginimų ir trauksis pasilinksminimas iki vėlai nakties, nes 
ant rytojaus šventa (Labor Day), taigi bus laiko pasilsėt.

Kviečia Visus skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.
-Važiuokite bile kokiais karais iki Ogden avė., pas- 
karais iki pasibaigs, o paskui paimkite Lyons ką^ 

” ’ 1 * , Benas Jono Bernoto.
PASARGA: 

kui Ogden avė 
rus ir važiuokite iki daržui.

Didžiausias ir Puikiausias

PIKNIKAS
Liet. Baltos žvaigždės 

Pašelpinio Kliubo

belaisvius kariavimui su čecho- 
slovakais. Trockį priduria, kad 
Sovietų armijoj vienatiniais bu- 
viu'ais karės belaisviais yra tie, 
kurie patapo Rusijos piliečiais. Į

Pasak laikraščio Pravda, cen-' 
tralinis pildomasis komitetas 
nusprendė panaikinti turinčiu^ 
se virš 10,()()(L gyventojų’ mies
tuose visų privatinę ir nekilno
jamą nuosavybę, kurios vertė 
perviršija vielos sovietų nusta
tytų skalę. Užtrauktosios virš 
10,000 rublių skolos (“morgi- 
čiai”) yra panaikinti ir buvusio-

ti lygiais nuomininkams. Dekre
tas nepa’liečia pramones nuosa
vybių.

True hanslalion filed wilh the post- 
master ai Chicago, Augusi 31-, 1918, 
as !e<|hired by the act of Oct. G, 1917

Gen. Kornilov gyvas, sako
Burcev.

-Labor Day=
Panedėlyj, Rugsėjo 2 d. 1918

STICKNEY PARKE
Lyons, III.

Prasidės 9 vai. ryte.
Muzika A. Budrio. Tikėt 25c ypatai.
Visi y ra kviečiami: Kliubai, Draugi-1 . ,
jos, šeimynos ir pavieni lietuviai,1 žūnu is Rusijos, kad geu. Kur
nės bus visokį šokiai žaismes, tyinfs 
oras, graži vieta ir puiki muzika vi
sus palinksmins.

Didelis lenktynių programas įgijimui dovanų
10:30
10:45
10:50
11:00
11:10
11:20
10:40

ryto 
ryto

lyto

Lenktynės arkliais.
Lenktynės riebiu vyrų.
Lenktynėm riebių moterų.
Lenktynės vaikų.
Lenktynės vilberių.
Lenktynės maišuose.
Lipimas į nutaukuotą stiebą.

1:110 dieną Patriotiškos prakalbos pavieto atstovo \V. D. Ju- 
day ii’ kitų Wisconsino žemdirbystės atstovų.

MUZIKA RIEK’O ORCHESTRA
įvairios rųšies pasistiprinimai. Daug gerų valgių. 
Pamatykite visą programą.

Pasilinksminkite linksmame mieste.

LIBERTY LAN!) AND INVESTMENT CO.
(Cliicagos Ofisas) (Ant farmų VVisc. Ofisas)
5301 S. llalsted Str., RHINELANDER, WIS.

CHICAGO, ILL. W00I)B0R0, R. F. 1). Route 1.

True translation filed with the post- 
iiaster ai Chicago, Augusi 31, 1918,

Pakels alg'as 300,000 geležinke 
( liy darbininkams.

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas

I 1712 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Telef. Drover 7042.

j Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4

WAS1IINGTON, r. 29. — (ie- 
'<ežinkelių algų ir darbo sąlygų 
taryba šiandie rekomendavo 
gem raliam direktoriui McAdoo 
augštesnes algas dėl “trekių” da- 

VARYŽ1US, r. 2(i. — Pasak' rbininkų ir nekuriu rųšių kler- 
Tenips, Rusijos revoliucionierius kų.

PAHY2IUS.

Vladimir Burccv sakosi gavę1;

1 p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedčlio- 
mis nuo 10 iki 12 d.

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
Kampas 141h gatvės ir 49th aVe. 
Telef. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:3(1 ryto, ' 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir nedO-i 
liomts—pagal sutartį |)

Pasiulytieji pakėlimai, sako- 
__ , ,, t ma, yra tarp 15 ir 25 nuoš. ir 

nilov, apie kuri tankiai buvo paliestų daugiau kaip 30(1,000 
i skelbiamas mirusiu, dar tebėra ' darbininkų. McAdoo neužilgo 
'gyvas. •' nuspręs apie pasiūlymus.

f JOSEPH C. W0L0N
METI’VIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie Si.
I’elrphone Central 6390

* Vakarais:
2911 W. 22nd Street.

Telephone Rockwell 6OT9

11416 S

VICTUH Grafafonai 
’ ir Lietuviški Re

kordai. $10 ii 
aukščiau.

Roseland 
Music 
Shop 

Mlchlgan Avė., Chicago, III.
Telephone Pullman 047

ORKESTRĄ—BENĄ lįi
Parūpina visokiems I?

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 231G

i d. Annltage 6SS0

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENf

I
S u gabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo Ir šiaip įvairio
je moterų Ilgose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1430 N. Ashland Avė., Chicago
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
j Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
(Jauti savo pinigų vertę.
tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-

True translation filcd with the pojrf- 
master at Chicago, August 31, 1918, 
as rcųujred by the act of Oct. 6,1917,
HAYVVOODUI 20 METŲ KALĖ
JIMU ir $20,000 BAUSMĖS.

1)
2)

3)
4)
5)
Jei _____ . . .
(Mansius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėlį užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampėlių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkami) 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.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Banko]*. 
Po Priežiūra Valstijos Ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prezidentas pirklys prei. Pilsen Lumber Co

)TTt) KASPAR H. E. OTTE J. PESHEL \
vice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co 

tfILLIAM OETTING GEO. C. WILCE . OTTO KUBIN
prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez,vAtla» 

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
vicė-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM 

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
I Per Pačią — ? 1.10.

MM——— m MM HMM MM MDMiaMa Mj

> DOCTOR ROSS S

I Chicagos Specialistas !
I Gydo Užsenčjusias^/Jervų Ligas, Širdies, Vidurių, -

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 1
Privatiškas Negales. I

k 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, i

Irt, D 11 CHICAGO, ILLINOIS
Ūla D. Ivla HUvW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok į

I elevatorių iki Penkto augšto. '
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- <

Llyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

J DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

2224 So. Leavttt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pbone Haymarket 2563 Phone Ganai 4621

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 4444

J. Grušo Orkestrą
Geriausia Orkestrą Chicagoje ir jos 

apielinkėje

3117 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Drover 8671

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

. kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitCs pas: ADAM WIDZES, 

Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

Teisėjas K. M. Landis vakar 
po pietų nuteisė 97 iš 100 L W. 
\V. narių teisino posčdininkų at
rastų kaltais stabdyme valdžios 
kares darbų. Tris užvakar pa- 
liuosavo nuo bausmės iki lapkr. 
1 d. Jei jie per tų laikų elgsis 

. gerai, tai jų paliuosavimas bus 
pasiliekamu. Paliuosuotieji yra 
šitie: Pele Dailey iš St. Paul, 
Minu., Juozas Juozapaitis iš Ro
ckford, III., ir Norrval G. Mar- 
latt.

William 1). Hayvvood nubau
sta 20-čiai metų kalėjimo 
federaliame kalėjime Fort Lca- 
veiBvOrth, Kati., ir $20,000 bau
dos. '

Haywood nubausta 6 melams 
kalėjimo ir $5,000 baudos dėl 
pirmo kaltinimo skunde ir 10 
metų bei $5,000 baudos dei an
tro kaltinimo, 2 metams ir $5, 
000 baudos dėl trečio kaltinimo 
ir 20 metų bei $5,000 baudos dėl 
ketvirto kaltinimo, kur sakoma, 
kad jis norėjęs sukelti neklauso
mą šalies kareivių ir jūreivių ei
lėse. A

Viso nubaudimo butų 38 me
tai, bet teisėjas Landis vėliaus 
pasakė, kad nubaudimai kalėji
mu turi eiti sykiu.

Ta pati bausmė 14 kitų.

Keturiolika kitų gavo tų pačių 
bausmę ką Hayvvood. 27 nuteis
ti po 10 metų kalėjimo ir po $30 
)()(> baudos. Septyni nubausti 

pa 5 melus kalėjimo ir po $20,- 
<><)<) ImilkIos. Ovyliku iiiil>;i lįsti- 

1 metams ir vienai dienai ka 
f4 M 

ėjimo ir po $25,000 baudos.

“Kuomet musų sulis nukarinu J 
, a, tai jus turite teisėtų teisę prie
šių lies karei žodžio vieku”, tarė 
teisėjas Landis. “Kuomet mes 
<ariaujame, šita teisė pasiliau
ji buvus. Akyvaizdoje priparo
dymų paduotų posėdininkams 
šitoj byloj jie negalėjo nieko ki
ta padaryti, kaip tik apkaltinime 
nusprendimų išduoti”.

Dešimts dienų kalėjime*,

Primutiniam, dviem: Mayer 
Friedkin iš Denvero ir Glenn 
Roberto, iš Fresno, Cal., teisėjas 
Landis priteisė po 10 dienų ka
lėjimo apskričio kalėjime dėl 
kiekvieno kaltinimo, priteisi
mai susieina sykiu.

Žemiau | paduotieji nuteista 
metams i i4 vienai dienai kalėji
mo Leavenwortho kalėjime dėl 
kiekvienV kaltinimo; priteistieji 
laikai bus atbūvami sykiu; nu
bausti dėl pirmo ir antro kalti
nimų t)o $5,000; dėl trečio ir ke
tvirto po $10,000.

Fred Nelson, Rockford, III.; 
Roy A. Brown, SeatCle, Wash.; 
Walter Smith, Bellingham, 
Wash,; Geo. Hardy, Seattle; 
Chas. Jacobson, Duluth, Minu.; 
J. R. Basket, Jeronie, Ariz.; R.

J. Bobba, Globė, Ariž.; Ray Cor- 
des, Pittsburgh; Anson A. So- 
per, Astoria, Ore.; George Speed, 
San Francisco; Chas. M’White, 
Reddibg, Cal., Chas. Jacobs, I)e- 
nver.

Šešiolika nuteista Fort Lea- 
venwortban penkiems metams 
kiekvienas ir ipo $5,000 baudos 
nuo kiekvieno kaltinimo. Jais 
yra šitie i 1

Artinu* Boose, Tulsa, Okla.; 
Richard Brasier, Spokane, 
Wasb.; J. T. Doran, Tacoma, 
Wasb.; John M. Foss, Seattle; 
C. R. Griffin, Seattle; Wm. Tau
pei’, Chicago; Fr. Westerlund, 
Duluth, Minu.; Ray S. Fanning, 
Cambridge, Mass.; Harrison Ge
orge, Pi'ttsburgh; Clyde Hough, 
Rockford, IH.; Harry Lloyd, 
Portland, Ore.; Chas. Mac Kin- 
non, Salt Lake City; Pelei* Mc, 
Evoy, San Jose, Cal.; Louis Pu
renti, San Francisco; James 
Phillips, Los Angeles; V. V. O’ 
Mare, Leadville, Colo.; Herbert 
Mahler, Chicago; Jos Graber, 
Scranton; M. Levine, Seattle; O- 
lin B. Anderson, Eureka, Mont.; 
James Elliot, Los Angeles; W. 
H. Lewis, Cnbbe, Ariz.; James 
H. Manning, Fresno, Cal.; Jos. 
M’Carl'hy, Minneapolis; F.. J. 
M’Coshaiiy Phocnix, Ariz.

Trisdešimtis trįs pasiųsti į Lea- 
vemvrothų kiekvienas 6 metams 
kalėjimo ir.nubausti po $5,000 
dėl pirmo kaltinimo; dešimčiai 
metų ir po $5,000 dėl antro; 
dviem metam ir po $10,000 dėl 
trečio; ir 10 metų ir po $10,000 
baudos dėl ketvirto; kalėjimas 
atbūvamas sykiu:

C. W. Davis, Spokane; J. II. 
Byers, Portland, Ore.; <3. 11. Ki- 
.jc, Portland, Ore.; Jolin 1. ’JTur- 

ier, Spokane; Albert Prasius, 
Scranton, John Martin, Sj)o|^a- 
:ie; Fred Jaakkola, Diiluth; .R)s. 
L Gordon, Chicago; Ragnar Jo- 
hanson, Chicago; Chas. Ash- 
leigh, San Francisco, G. J. 
3ourg, Minneapolis; Stanley J. 
Clark, Jacksonvillcl, Tex.; Ale- 
Kander Counos, Huron, S. I).; " 
£dw, F. Dorce, Philad’a; Ben 
/letcher, Philad’a; Jack Law, 
Pittsburgh; Bert Lorton, Cbica- 
30; Francis Miller, Providence, 
R. I.; Grover II. Perry, Salt La
ke City; Don Shcridan, Spoka
ne, Wash.

skyrius, bet kiekviename nuinc-l 
ryj deda vis tų patį linksniavi-

Naujienos 
Naujienų 
Naujienoms 
Naujienas 
Naujienomis 
Naujienose.

Dras šliupas rėkia:
—Socialistai — vagįs, 

kai, žmogžudžiai!
Ir šitaip išsirėkęs, vėl patūtiš-, 

kai šaukia:
—Broliai socialistai, užmirš

kime, kas kada tarp musų buvo, 
pasiduokime kits kitam ranką 
ir veikime išvieno!

Pagailėlina figūra.
tas dar kunti, o taip toli rezono 
netekęs. —Jonas.

Reumatizmas Sausetla.
Ncsikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kuilių Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND įuo
sti* lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mutns šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

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

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

P. A. BaUranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

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

P. BALTRANAS
616 W. 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

• “Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dienų
G. M. Chernaucko darže

Amalgamated Siuvėjų 
Unijos Domai.

Jau išėjo pirmutinis numeris 
“Darbo”, organo Amalgamated 
Clothing Workers Unijos.

Unijos nariai teateina j uni
jos ofisų pasiimti pirmutinio 
“Darbo” numerio.

Nariai vėliaus “Darbų” galės 
gauti pačiu, jei priduos savo va
rdus ir adresus per savo lokalų 
į gcnera'lį Unijos ofisų New Yo- 
rke, 31 Union Square, New 
York, N. Y.

Chicagiečiai “Darbų” dabar 
gali atsiimti unijos ofisuose: 
4()5 S. Halsted str. ir 1579 Mil- 
waukee avė.

i a n- ■ i »■

Pastabėlės.
Labai toli savo “susipratimu” 

nuprogresavę kurie-nekurie mū
siškiai “kairieji” sako:

—Inteligentai reikia vyti iš 
musų tarpo, nes jie neištikimi 
musų, darbininkų, reikalams.

Hm. O gal geriau butų panai
kinus visas mokyklas ir univer- 
sitetus, kurie inteligentus pab- 
rikuoja? Nebus mokyklų ne u- 
niversitetų, išnyks ir inteligen
tai. Tada darbininkų klessa bus 
išganyta.

“As neesu nė menševikas, 
nė bolševikas. Aš — socialis
tas; pripažįstąs klesų kovų ir 
ir tarptautihius socialistų prin
cipus”.

Taip sako tikras socialistas.

Daugelis lietuvių laikraščių 
įvedė grama tiško 'Jįnksniavimo

Busi Laimingu ir Turtingu 
Tik Tada Kada Dirbsi

J'aiip dik-1

H

bių.

Kaip tik Laisvė virto Kovos 
duplikatu, tuojau Rygos Milijo
nas paliovė vadinęs jų privatišku 
laikraščiu, o vadina kooperaty
višku.

g r a ž i a i 

atliekami

PAUDO
DARBAI

ALJJ1EN 
spaustuvėj

Kreivos Akis 
Galima Išgydyt

Jeigu jūsų akįs yra kaip 
bile 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.
Nueikite ir pasikalbėkite 

su ja.

F.O.Garter,M.D.
SPECIALISTAS AKIŲ, 

AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGŲ.

120 S. State Str.
2ras augštas, Chicago, III. 
Vienos durįs į žiemius nuo 

The Fair.
Valandos 9 iki 7. Nedėldie

niais 10 iki 12.
“Naujieną” Piknikas 

Labor Day 
Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 

G. M, Chernaucko darže

VIENATIMS BUDAS DARBININKUI ŽMOGUI 
PALENGVINT SAVO GYVENIMO ATEITĮ ANT 
ŪKĖS, KUR TAMSTOS LAUKIA TURTAS IR 
ATEITIS.

Gana jau nešti tų sunkų jungų po bosu, kuris/is 
kušina: greičiau ir greičiau dirbk. Gana kęsti 
dų surukusiuose fabrikuose ir mainose, kur griūna 
pavojum gyvasčiai ir sveikatai Tamstai ir tamstos 
pačiai ir vaikams.

Dabar laikas ir proga pabėgti nuo tų vargų. Va
žiuok j Wisconsin ir pirk sau šmotų derlingos žemės 
Lietuvių kolonijoj], kur jau šimtai lietuvių ūkininkų 
apsigjveno, busi tarpe saviškių. Galėsi sau liuosai 
ir laimingai gyventi ir dirbti sau ir savo ateičiai. Ta
mstos ateitis yra aprūpinta tiktai ant farmų bet ne 
mieste. Tamstos laukia laimė atviruose 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, 
kui-iv- .tęi miesto Ra vigeli r a tg. praval^o,
mokėdami baisiai aukštas kainas už maistą. Tokiu
budu farmeriai daro sau puikų pelną.

ŠTAI KA VIENAS AKRAS G^ROS ŽEMĖS 
ATNEŠA FARMER1UI VV1SCONSINE

Ant vieno akro paprastai užauga 250 bušelių bul
vių, dabar farmeriai parduoda bulves po $1.00 už bu
šelį, tai reiškia vienas akras atneša $250.00 pelno i 
metų. Apdirbimas ,sėkla, vartojimas gyvulių ir ma
šinų daugiau neatsieina kaip $50.00 už akrą, tai reiš
kia gryno pelno lieka $200.00 nuo vieno akro per me
tų. O nuo 40 akrų pasidaro $8000.00 pelno per metą. 
Mes dabar parduodam tokių 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 žmones, nes aiškiai parodo 
bankų atskaitos, kurios su farmeriais daro biznį.

šiandien visokie Amerikos mokslininkai, kaip-tai: 
profesoriai, advokatai, daktarai, sudžios 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 LAN!) AND 1NVESTMENT COMPA- 
N Y, Lietuvių Kolonizacijos bendrove, turi 10,000 ak
rų derlingos žemės, 8 mylios į vakarus nuo didelio 
miesto Rhinelander, Wisconsin, 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. Norintįs pirkti pasiskubinkite, dabar 
pigjau nupirksi te ir išsirinkste geresnes vietas.

Pačiame viduryje kolonizacijos žemės randasi lie
tuviškas miestas vardu VVoodboro, kuriame yra gelž- 
kclio stotis, 3 mokyklos, hotelis, restauracija, krau
tuvė, daugybe lietuvių ir 40 visokių kitokių namų.

Korporacijos keliaujantis direktoriai važiuoja iš 
Chicagos kožną utarniuką ir subatą,3 vai. po pietų į 
VVisconsino ant farmų. Tokiu budu, kurie norite va
žiuot kartu, malonėsit duot žinią viena diena pirmiau

Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuo
kite kur jums parankiau ant žemiau parodyto adre
so.

Liberty Land&lnvestment 
Company

(Chicagos Ofisas)
3301 So. Halsted St.
. .Chicago, III.

(Ant farmų AVisconšino ofisas)
Rhinelander, Wisc.

Woodboro R. F. D. Roat 1.
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relephoce ('anai 1506

Guijienos eina kasdien, išskiriaril 
edėldieiiius. Leidžia Naujienų Ben- 
rovė.* 1810 S. Halsted St., Chicago 
I • Telefonas: Canal 1506.

Užaisakomoji Kaina:
hicugojc—pačtu:

nis mėnesiams .... 
t-m mėnesiam .......
nam mėnesiui ..........
g,»jv—per nešiotojus 
mi kopija ..................

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

kad musu judėjimas nupul- guji butų buvus sunaikinta,! sa yra suskilus j daugybę be-Į kilimo ir pagelbėjo 
įų tai juk buvusieji sovietų nie-į-’X"J x:-

Bei ne tiktai didesniu jie- kintojai šiandie neturėtų ką jų

i caro ber
tai juk buvusieji sovietu nie-j sižudančių tarp savęs parti-| nams, išduodami revoliucionie- 

ne. ne ukuu u.ueo.nu .......—............................. .. ~ SU Anglija, kur apię Hus pnlicijai. Daug žuvo mu
gu įtempimu reikės steng-! garbinti! Taip-pat ir su lai- keturi milionai darbininkų) si; brolių po kartuvėmis ir Si- 

' ’ ' L. jeigu tas laikraš- išsitenka vienos organizaci-( biro tyruose. Bet šita kova nc- 
tis, kurį dabartiniai jo sali-; jos ribose: katros tų dviejų buvo visai pralaimėta. Ji buvo 

butų šalių darbininkų judėjimas, puraginimu darbipinkams prie 
is iu! šiandie lošia didesne role na- naujos, tvirtesnės kovos.

v ‘ . I, V v.

ties namie likusiems velke- krasciu: 
jams atstoti savo draugus, 
išėjusius į karę. Reikės taip- 
pat ir pleningiau bei išmin
tingiau veikti.

Geresnis susiorganizavi- 
mas ir didesnis sutarimas

"Naujienos” visuomet sto
davo už tai, kad vienijus, 
žmones ir organizacijas į 

j daiktą. Jos, be to, visuomet'
.02
.12 
.50

Vulstijose, ne Chicagoj.

............. $5.00
3.00
1.65
1.25
.65

7.00
. 8.00

meto ........
mėnesiams
mėnesiam

srovės žmones vengti frakci- 
jinių kivirčų ir dėti svarbų 
ant to, kas yra bendra jiems, 
o ne kas juos skiria.

ninkai šiandie remia, 1 
žuvęs ačiū putnesniems jų! šiandie lošia didesnę rolę pa- 
užsipuldinėjimams ant jo, šaulyje?
tai jie dabar neturėtų jo.

Kodel-gi tad tie žmonės 
šitaip nelogiškai elgiasi? Jie 
aiškinasi taip: sako — mes 
pirma buvome sovietų prie
šai todėl, kad buvo negera 
sovietų pakraipa; bet kada 
sovietai pasidarė bolševikiš
kais, tai mes pavirtame jų 
draugais. Lygiai taip ir su 
laikraščiu: mes pirma boi-

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAŽIN AR BUS VIETOJ?

metams ........
ur užsieniuose
rvifcia siųsti Pačto Money
kurtu su užsakymu.

Tikimės, kad bent dabar buvo ne musų pakraipos; o 
supras šitos pozicijos teisiu-; dabai* mes jį remiame, dėlto 
gumą tie, kurie jai pirma ne-| kad jisai priėmė musų pa- 
nritardav’o. ’ kraipą.

Finlandijos. (la’li būti šimtai I 
tūkstančių nukankintų kovoto
jų už liuosybę. Nors gera žinia 
iš Rusijos padrąsina mus prie 
kovos, o prasta nuptddo musų 
dvasių, bei mes nenusiminkime, 
nes šita revoliucija nebus pra
laimėta. šita revoliucija yra 
paraginimu proletarams kovon 
už išsiliuosavimų, nežiūrint ko
kioj šalyj, nes visur darbinin
kai yra išnaudojami. Rusijos 
revoliueja parodė, kad galima 
kova laimėli, lik reikia vieny
bės. Tų vienybę atsieksim tik 
organizacijoj. 'Fa darbininkiš
ka organizacija yra Socialistų 
Partija. Taigi, stokime visi į 
LSS. ir kovokime už pasiliuosa- 
vimų. Tik per kovų pagelbėsi- 
ine revoliucinei Busijai.

—J. Gaisiunas.

.............. <
Musų Moterims

SUKNIA NAMAMS. - 
Pavyzdys No. 8932.

8932

Tftip ir buvo. Kovo 8 dienų 
1917 metais caras nusirito nuo 
sosto. Nudžiugo viso pasaulio 
proletarai; jie rengė susirinki
mus ir sveikino revoliucinę Ru
siją. Bet pasauliui militaristų ir 
buržuazijų kinkos pradėjo dre
bėti, nes jie bijojo netekti savo 
sostų; ir jie iš pat pradžių pra
dėjo smaugti laisvų Rusiją, y- 
pač centrinės valstijos, siųsda
mos galingas armijas prieš dar 
nesusitvarkiusių Rusiją. Bet 
Rusijos darbininkai ir kareiviai 
nebenorėjo daugiau muštis, nes 
jie buvo suvargę ir kankinami 
bado, pradėjo broliautis su vo
kiečiais ir apleisti tranšėjas, rei
kalaudami duonos ir taikos.

Bet viršininkai nepaklausė jų. 
Tada darbininkai ir kareiviai, 
vadovaujami Sovietų, prašalino 
juos ir visų valdžių paėmė į savo 
rankas po vardu Rusijos Socia
listinė Federatyvė Sovietų Res-

Savo rašinėlį užvardinu “Ka
žin ar bus vietoje?” lodei, kad 

kotavome jį, kadangi jisai čia noriu kalbėt apie LMPS. Aš 
— vyras, ir nariu LMI*S. nega
liu būt, lodei moterįs gal pasa
kys: “Nekišk savo nosies kur 
nereikia!” Bet-gi, drauges pro- 
gresislės, turiu jums pasakyt, 
kad aš esu laisvės mylėtojas, 
gerbiu Jūsų organizacijų, nes 
suprantu, kad kada mes, abiejų 
gimčių darbininkai, busime or
ganizuoti ir vienodos idėjos pas 
mus vięšpataus, tuomet mes vi

Truc (ranslation filed with the post, 
mastei* ai Chicago, August 31, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

ŽYDU UNIVERSITETO KER
TINIO AKMENS PAŠVEN

TIMAS.

Šitie aiškinimai, žinoma, 
neišlaiko jokios kritikos. 
Jeigu daiktas, kuris pirma 
buvo stengiamasis sunaikin
ti, iš “blogo” pasidarė “ge
ru”, tai reiškia, kad jį nerei
kėjo naikint: jį reikėjo ne 
naikint (griaut, niekint, boi- 
kotuot), o taisyt.

Tų žmonių taktika, vadi
nasi, yra tuo klaidinga, kad 
jie delei tam tikros daikto 
ypatybės pasmerkia visą 
daiktą: delei organizacijos 
ir laikraščio pakraipos jie 
pasmerkia organizaciją ir 
laikraštį, kaipo tokius.

Šitokia klaidinga taktika 
pareina iš nedarbininkiško 
protavimo.

Svarbiausis darbininkų o- 
balsis yra “Organizacija”. 
Be organizacijos darbinin
kai negalėtų nieko atsiekt, 
tiktai pagelba organizacijos 
jie gali apgint savo ekono
minius reikalus; tiktai pa
gelba organizacijos jis gali 
veikti politikoje; tiktai pa
gelba organizacijos jie gali 
savo susipratimą kelti, švie- 
sties, lavinties ir tt.

Darbininkų organizacijos 
pamate yra jų reikalų vieno
dumas. Jeigu darbininkų 
reikalai butų visai skirtingi, 
tai jie negalėtų nė unijų su
tveri, nė politinių partijų, 
nė kooperacijų.

Antras dalykas, be kurio 
butų negalima darbininkų 
organizacija, tai — žinoji
mas, kad jų reikalai yra vie
nodi. Vadinasi, šalę darbi
ninkų reikalų yra svarbu ir 
idėjos, pagelba kurių darbi
ninkai prieina prie savo rei
kalų pažinimo.

Bet visai atbulai protauja 
tie žmonės, kurie dėl darbi
ninkiškos organizacijos ar
ba darbininkiško laikraščio 
pakraipos kovoja prieš juos, 
stengdamiesi juos sugriauti. 
Jie skaito svarbesniu dalyku 
ne organizaciją, tarnaujan
čią darbininkų reikalų apgy
nimui, o idėją, kuri turi tar
naut organizacijai.

Ir net ne pačią idėją, o ti
ktai tam tikrą idėjos spalvą!

Jie elgiasi panašiai, kaip 
dviejų religinių sektų atsto- 

rm teise”,’ lėtus” ir “Kalinių Šelpimo; Y.al■ nors aĮ)I sektos pripa- 
tuo būdų,1 Komitetus’’: o dar kiek vė-j^Įs^a Pa^į Uievą, bet kiek- 

liaus jie ėmė dėties į rusų' JU pusi rengus yra pas-
darbininkų tarybas. . kandinti kitą šaukšte van- 

Pagalios, mes matome pa-! dėlto, kad jiedvi nesu- 
našią jų taktiką ir su laikra-i vienos^ arba keleto 
ščiais. Vieną rytinį laikraš-’klausime.
tį jie pirma bombarduoda-j . sektantiškai protau- 
vo, kiek (Iruti; net skelbdavo1 žmonės yra kenksmi- 
slaptą ir viešą boikotą. o ogiausi elementai darbinin- 
šiandie .jie tą laikraštį viso-, kų. judėjime. Delei savo “i- 
mis jiegomis remia ir rodo > j^e urdo darbininkų 

■ ‘ 1 unijas, ardo darbininkų par-
Visa tatai yra be galo ne- : žodžiu, naikina dar- 

logiška. Jeigu, sakysime, ^lninkų pajiegas, ir tuo bu- 
tokia organizacija, kaip Ru- Padeda darbininkų išnau-

Kol pas mus spėkų buvo 
: daug, galima buvo žaisti ski- 

Ų n ,<?';espon<lcn,ų: prašome, I.st^mu prot4iujančių (larbi- 
inkų i “spalvuotus” ir “bes
palvius” ir pešties delei to 
skirtumo. Bet dabar taip el- 
gties bus stačiai nusidėji-

šspausdiniiuui laikraš; 
ns adresuoti tiesiai 
akcijai, o ne Bedakto- 

Brikia būtinai rašyti 
, i< uos popieros pu- 

|.t I. mi . platesnius tar 
•m Idakrija pasilai- 
........L :<<’ i ir tais) t i ir 
Hinkaim -.pandai raš- 

o •> ■ sražinami atgal, 
jįj a\.ličių autorius 

Ošiančia krasos 
oik < . <* persiuntimo

žydai, krikšČionįs ir mahome* 
tonai dėjo kertinius akmenis 

Jeruzolimoje.

<n
>i-ių matyt Kali 
v’h! v«k

dikcijos 
ai usniai

I ranslation filed \vilh the post- 
iui Chicago, August 31, 1918. 
įpiired by the act of Oct. 6, 1917 

asideda streikai

ipo persikeitimą V o'} 
darbininkuose liudi- 
is streikas, kilusis

)

dalyvauja 
ku.

Tame streike esu 
200,000 darbinin-

i Hindenburgo pulkai 
ekyn Francijoje, Vo- 
- darbininkai nestrei-

as reąuired by the ac 

Kai zoriška 
taika.

Vokietija padarė
i ‘‘taikų be aneksijų”, už- 

ma Lietuvą, Latviją, 
ą ir Livoniją, 
r n

m Rusi

UI

Da

ii

mas.

Truc trnnslnlion filed wnii the post- 
UGistcr ai Chicago, August 31. 1918, 
is ręciuired by the act of Oct. 6, 1917.

Organizacijos 
svarba.

šus — pašalinsime viską, kas y- 
ra negera.

Norėčiau Jums, draugės pro- 
gresistės, nurodyti į vienų pagai- 
lėtinų ir liūdnų socialistų judė
jime apsireiškimų, kurį, be abe
jo, ir Jus matote. Tai į demo-

Šioje vietoje mes esame 
nekartą pastebėję keisto ne
nuoseklumo tarpe kaikurių 
lietuvių socialistų: labai daž
nai, jie šiandie giria tokį da
lyką, kurį vakar smerkė; ar
ba atbulai, šiandie smerkia 
tą, ką vakar gyrė.

Visi pamena, kaip perei-| 
tais metais musu vadina
mieji “kairieji” niekino Ru
sijos sovietus. Jų nuomones 
išreiškiančioj! spauda tame 
niekinime priėjo net iki to, 
kad užreiškė, jogei Rusijos 
sovietai pažemino Liebkne
chtą ir Adlerį, įrašydami 
juos j savo garbės narius.

O pažiūrėkite, ką jie da
bar kalba apie Rusijos so
vietus. Dabar tie sovietai

jungoj, kuri pastaraisiais metais 
įsivyravo. Kas dėl suirimo kal
tas? Jus, draugės, kurios seka
te Sąjungos gyvenimų, žinote 
tai gerai. Jūsų, d raugėti. Prog
resyviame Susivienijime ligi 
šiol viešpatavo solidarumas, bet 
ve duba r Jūsų organas užsigei- 

’de'sčt demoralizacijos ir suiri
mo ligos sėklų. Pažymėdamas 
tų faktų galvojui argi ir Mote
rų Progresyviajam Susivieniji
mui teks ta ligą, ^irgtj,, ąr drau
gės progresistęs|7 pąmačiusios 
pavojų, nepasiskubins , tai pik
tai ligai užbėgti už akių, raujant

šaknų, kol ji dar nesuspėjo iš- 
,bujoti? , j,

timu, socialistui nevalia ne 
tiktai apskritai peikti sovie- 

i tus, o ir kritikuoti jų atski
rus žingsnius. Kas neprita
ria sovietų politikai, tas jų 
akyse yra “kontr-revoliucio- 
nieris”. “darbininkų prie
šas”, ‘buržujus”, “kapitali
stu bernas” ir tt.

organo vedėjos veikimų. Tai 
buvo vietos (Phialdelphijos) 
LMPS. kuopos protestas prieš 
jų. Iš to matyt aiškiai, kaip 
Moterų Balso vedėja ar vedėjai 
trokšta suirutės, kaip veikia, kad 
suardžius vienybę ir solidaru
mų, vadinas, to paties, ko Ko
vos vedėjai atsiekė Sąjungoj.

publika. (Klystate, drauge! Bol- ■ Liepos 21 d. buvo padėta ker- 
ševikų sukilimas buvo suplenuoj tiniai akmenįs žydų universite
tas už sovietų nugaros ir atlik-1 Ini, kuris bus pastatytas ant A- 
tas visai savavališkai. Jisai įvy-t lyvų Kalno Jeruzolimoje. Tai 
ko už dvejeto dienų prieš sovie-( yra pirmutinis darbas Zionistų 
tų kongresą. Laikinoji-gi Ke- organizacijos, kuri rūpinasi įs- 
renskio valdžia, kurią bolševikai teigti žydų tėvynę Palestinoje, 
nuvertė ginklais, buvo pastaty-| Universiteto kertinio akmens 
ta pagal sutartį su sovietais. So- pašventinimo apeigoje dalyva- 
vietai galėjo ją kiekvienų valau-1 vo atstovai Anglijos, Francijos 
dų prašalinti be jokio sunkumoj ir Italijos, krikščionybės, maho 
Jeigu sovietų kongresas butų 
nutaręs prašalinti ją ir jos vie
ton pastatyti kitokių valdžią, tai 
viskas butų buvę atlikta ramiu 
bodu. Bet kada bolševikai, ne
laukdami sovietų nutarimo, pa
vartojo spėką, tai šalis pateko 
į baisiausią suirutę, kuri tęsia
si ir šiandie, tolyn eidama vis j 
didyn ir didyn. Tos suirutės i 
pasekmėje pražuvo daug žmo-J 
nių, Rusija suskilo ir nusilpnė
jo, ir todėl vokiečių imperialis
tams pasisekė jų pavergti; o 
Rusijos demokratijos balsas ne- 
lųjęp įtekmės tarptautinėje poli
tikoje. Jeigu ne tai, tai pasau
lin veikiausia jau butų sugrįžusiu 
taika, kuometdabar dar neina-1

Tie patįs socialistai baisiai

’papi’dė B ręst Li- tuvių Darbininkų Tarybos, 
taiką dar nauja su- jje sakė, kad Amerikoje to- 
pagal kurių taika kias organizacijas tveri, tai 
be kontribucijų, — “ardyt darbininkų jiegas”,

^sdama Rusiją užmo- 
:>kiečiams šešis miliar- 
markių už nuostolius,

konfiskavimo

tai-
į n

ate

d ketina užgrobtose pro- 
icijose įsteigti inonarchi-

nslation filed with Ihe posl- 
it Chicago, Augusi 31. 1918, 

bv the act of Oct. 6. 1917.

Cl

i

eikvot socialistų energiją 
“bespalviam darbui”, “klai
dini darbininku minias” ir 
tt.

t5ci tie žmones, kurie si- 
taip kalbėjo apie Lietuvių 
Darbininkų Tarybų, neužil- 
gjo po Tarybos susiorgani-: 
žavimo ėmė tveri iš įvairių] 
organizacijų “Teisių Komi-1

tų draugėms progresistėins la
biau kontroliuoti savo organą 
ir neleisti jam žengti j pelkes, 
ir paskui save traukti visų L.M. 
P.S. susivienijimų? Pakol dar 
piktos sėklos šakius jaunutės, 
lengviausia jas išnaikinti. Ir aš 
tikiu, kad progrėsistės moters 
mokės tatai padaryti ir parodys 
vyrams, kad jos turi tvarka sa
vo organizacijoj ir žino, kaip 
jų išlaikyti. — Laisvės Mylėtojas

P. S. — Kurioms šie mano žo
džiai nepatiktų, iheldžiu atkisti. 
Ką sakiau, sakiau iš širdies, lin
kėdamas LM1*S, didžiausio la
bo.

Tada vėl nudžiugome; sakė
me, turėsime nors vienų pasau
lyj laisviausių respublikų; siun
tėme pasveikinimus ir linkėji
mus proletarų valdžiai. Bet 
tarptautinė buržuazija nesnau
dė; ji rengė kontr-revoliuciją vi
sur, kur tik galėdama. Sovietų 
valdžia nebenorėjo daugiau 
muštis ir ištiesė brolišką rauką

metonybės ir žydybės.

Tarpe žymiųjų žmonių, be 
zionistų administratinės komi
sijos, buvo vyriausias vadas An
glijos kareivijos Palestinoj gen. 
Allenby, vyresnieji jo štabo na

triai, karinis Jeruzolimos gover-
■ noras, franeuzų ir italų palesti- 
• ninių skyrių štabiniai atstovai
ir kili viršininkai; mahometonų 
jeruzoliminis inufti, Jeruzoli- 
mos anglikonų bažnyčios vys
kupas Maginnis, armėnų ir gra
ikų katalikų bažnyčių atstovai, 
vyriausi Kairos ir Aleksandrijos 
rabinai, 
rabinai 
baronas 
nasce, iš Aleksandrijos, Mauri-

■ Cas ('altui Paša, Kairos žydų
valsčiaus pirmininkas; Jeruzo
limos majoras ir vice-majoras, 
ir visų žydų organizacijų atsto-

Grakšti ir labai patogi suknia na
mie dėvėti parodyta šiame, paveik- 
slėlyj šviesios materijos jakutė il
ga, vienam gabale nuo pečių iki kur 
ji susiduria su sijonu iš kitokios ma; 
terijos. Suscgiojimas eina tiesiai 
priešakio. Tamsios materijos “sai- 
lor” kalnierius priduriamas prie 
krutinės atklapelių. Sijono dalis y- 
ra vienam gabale, priraukiiuna prie 
viršutinės dalies. Trijų ketvirlda- 
lių, arba pilno ilgumo rankovės pa
sibaigia antrankoviais. Palaida 
sach juosta sumezgama kairėj pu
sėj.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 8932 
sukirptas šešeriopos mieros: 36, 38, 
40, 42 44 ir 46 colių per krutinę, že
mutinis sijono kraštas yra 2*/^ jar
do platumo. Sukniai mieros 36 co
lių, ilgomis rankovėmis, reikia 2V» 
jardų šviesios materijos 36 colių 
pločio ir 2% jardų tamsips materi
jos 36 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai 

sukirpti žr pusių t i pavyzdį, prašom 
iškirpti Žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mlerq, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjos į 
Konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
uŽadresavus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

—L. M.

Tru<» Iranslidion tiled with the post- 
master ai (įhicago, Augusi 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

REVOLIUCINE RUSIJA.

Pirmoji Rusijos revoliucija 
buvo iškilus 1905 metais. Dar
bininkai sukilo prieš pasaulio

ji jum karštos simpatijos.
Pnrmomenę daug vyrų, ku
rie iki šiol buvo veiklus mu
sų visuomenės judėjime.

Sumažės spėkos — reikės 
daugiaųs dirbti likusiems 
namie/ jeigu i

nekariausianti už aneksijas;
pastatė tikrus principus: I;

tautų apsisprendimu.

ir prasidėjo taikos tarybos. Bet 
Baltijos provincijų reakcionie
riai nesnaudė. Pasinaudodami 
apsisprendimu, sušaukė seimus 
ir nusprendė, atsiskirti nuo lais
vos Rusijos, nes jiems ten buvo 
karšia. Vokietijos junkeriai ne
nusileido: jie pareikalavo kon
tribucijų ir aneksijų. To jie ir

vy liausi Jeruzolimos 
Sephard ir Aškenasik, 
ir baroniene Felix Me-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted S t., Chicago, UI. 

čia idedu 10 centų. Ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8932.—
Mieros..........colių per krutinę.

(Vardu ir pavardė)

(Adraaaa)

(Adraaaa)

tų paliuosuotų Palestinos kolo
nijų.

Dalyvavo 6000 žmonių.
Diena buvo viešai paskelbta 

šventa ir į apeigas susirinko 
6000 žmonių, kurių daugumas 
atėjo iš Egipto, kad pamačius 
universiteto vietų, kuri yra ant 
Scopus kalno pašlaistės, nusi
leidžiančios j Jordano klonį.

keltas skaitymu pranešimo 
nuo Anglijos valstybės sekreto
riaus užsienio reikalais Arthuro 
J. Baltouro, kuris skambėjo

‘Trašau priimti mano širdin
gus linkėjimus ateičiai žydų ti
ni versi Irto ant kalno Scopus.

kslą kas sykis vis su didesniu 
pasisekimu metams einant! šir

gėdingą ir pažeminančių laika. I 
Nors kelis sykius pertraukė tai-} 
kos tarybas, bet Vokietijos ge-Į<h>'gai sveikinu visus tuos, ku- 
ležine ranka privertė taikinties. 
Tada Sovietų valdžia pradėjo

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalus, kaip kriminaliiktiose 

taip ir cfvilifkaose teiim'iose. Daro 
visokius dokumen\u» ir Į'opieras.

Namu Ofisas:
1123 S. Raktai lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlrato O finas t 
127 N. Dearborn lt. 

111'13 Unlly BM|.
Te L Central 4411

____

s A. Petratis 
perkėlė savo Real Estatc ofisą i 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK 
1112 W. 351 h Street 

paskolom, inšurinais ir su vi-Su I 
šokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia.

Telefonas DROVEB 6310

po svarbiausi universiteto prin
cipą ir pasakius aiškiai, kad žy
dų didėji mokslo sodykla bus 
atvira visam pasauliui mokytis 
mokslų, dailės ir žmoniškumo 
ir podraug, kad ji sujungianti 
žydų praeitį su žydų ateitimi.

rie dirbo su tokiu stropumu, 
kad įsteigus šitų mokslo įstai
gą, kuri bus priederme pažan
gos jiegoms visame pasaulyje”.

Bus atviras visam pasauliui.

Charakteringiausia kalba bu
vo kalba administracinės Zioni- 
stų komisijos galvos, d-ro Chain 
VVeitzmano, kuriam teko pir
mutinis pamato akmuo padėti.

Jo klausytojai buvo sujudin
ti, jam senąjį žydų regėjimų, 
“Mano namas bus maldos namu 
visoms tautoms”, pabriežus kai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

rus. Norėjo jie prašalinti visus 
laisvės priešus. Sugriauti iš pa
matų senos feodalizmo gadynės 
tvarkų ir pastatyti laisvų nau
jos gadynės tvarkų. Šimtai, 
tūkstančiai aukavo savo gyvas
tis, liejo kraujų, kad iškovojus 
laisvę. Bet ar jie atsiekė to, ko 
norėjo. Ne. Delko? Dėlto? kad

smaugia 
sutarties.

dotojams.
Palyginkite Rusiją, kur buvo neprisirengę darbininkai, 

nenorėsime, tai reikėjo ją naikint; o jei- neskaitlinga darbininkų kle- Daugelis nesuprato reikšmės su-

sijos sovietai, buvo pažemi
nimas geriems socialistams,

Bet kontr-revoliucija plėtojus 
visur. Vokiečiai su pagelba ko- 
ntr-revoliucionierių 
Rusiją, nežiūrint
Taip-pat nesusitaiko tarp savęs
revoliucinės srovės, boikotuoja- 
si. Vis revoliucine Rusija pa- 
jiegia išeiti iš labai keblaus pa
dėjimo, tik nežinome kaip lo
baus bus. Nes visų šalių mili tu
rizmas dabar smaugia jų. Rusi
jos laukia toks pat likimas, kaip

Vyčių Organizatoriui, Mrlrosc 
Pk. — Apie, italų vakarą nedėsi
me. Pakanka žinių ir apie lietu
vių vakarus. Lavinkitės kiek 
aiškiau rašyti.

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže
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Į Moksleivius
Draugui Augustina vičiui ap

leidus Chicagos didmiestį reda
gavimas “Moksleivių Kelių” ta-< 
l>o pavestas man. Nors nesijau
čiu esąs pakankamai kompeten- 
tiškas tam darbui, tečiaus steng
siuos daryti kuogeriausiai ir pa
laikyti tą moksleivių kelrodį 
“Moksleivių Kelius”.

Iš savo pusės aš norėčiau paa
kinti draugus moksleivius prie 
daria). Praeitis parode, kad or
gano vedėjas dažniausia buvo 
priverstas beveik vienui vienas 
pripildyt tuos lakštus savais raš- 

„ tais. Toks a|>sireiškimas labai 
blogas — jis ir tiesiog slopina 
moksleivių sielą. Draugai, to 
daugiau nebegalima leisti Skau
du net darosi, kuomet žinai, kad 
yra gražus būrelis, kurie galėtų 
vartoti plunksną, bet bę pasigai
lėjimo sukrauna visą naštą ant 
skyriaus vedėjo pečiu, Pastara
sis gi laukia per ištisą mėnesį* 
moksleivių raštų ir pagalinus.

ką tik sugriebęs.
Be to, reikia atminti, kad sky

riaus vedėjas yra irgi mokinys 
ir jam taipgi klhido visokios ky- 
bių-kobės rašyti už visus.

Bandykite, draugai, ir dar

Thedford’s

kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei-. 
myniškų kepenų gyduo-

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, kurie esti jsinSrę j jysų 
sy šteiną. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo- ' 
gas kraujas ir daugybė

sykį bandykite! Bandydami su
rasime. ką mes galime ir ko ne. 
Neduokime rudyti nors ir silp
nai plunksnai, bet stengkimės 
padaryti ją galingesne už kardą. 
Parodykim, kad moksleivio sie
la ne gludi prieblandoje, bet a- 
ro sparnais skrenda padangių 
keliais ir nusileidžia į skur
džiaus bakūžę. Atverkime tą 
pasaulį, kuris slepiasi musų vi
duje. Nebijokime pasisakyti, 
kas mes esame ir kur mes ei
name. Vyriškai stokime dar
ban! Atminkime, kad mes gy
vename gadynėj, kuomet ir ak
meninė širdis priversta virpėti 
ir plakti tankiau. Rytojus bus 
visai nepanašus į šią dieną. Tai
gi darban tuoj aus, jaunuoliai, 
mokslo suolo draugai! Netik 
skyriaus vedėjas laukia ir tro- 
šla išgirsti sielos balsus, bet ir 
plačioji musų liaudis jau pra
deda moksleivių |>asigesti.

Apie programą “Moksleivių 
Keliu” nėra reikalo kalbėti. Jis 
tapo padėtas pirmesniųjų orga
no vedėjų ir keisti jo nebandy
siu. Visuomet ir visur steng
siuos būti draugu ir taniu ken- 
taučios, jaučiančios ir veikian
čios moksleivijos, o snauduo- 
liams vien labą naktį bus gali
ma pasakyti. Būdamas moks
leivis. ginsiu savuosius reika
lus ir pildysiu Lietuvių Mokslei
vių Susivienijimo man pavestas 
priedermes.

Baigdamas, aš noriu pažymė
ti. kad pradedant su šiuo nu
meriu ir iki tol, kol man bus 
lemta būti skyriaus vedėju, vi
suomet pranešiu vardus tų mok 
'šleivių-bendradarbių. kurie pa
sižadėjo nors po vieną rašinėlį 
pašvęsti “Moksleivių Keliams“. 
Iki šiol yra pasižadėję, rašyti šie

Black-Draught
Mrs. W. F. Picklc iš 

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

ford’o Black-Draught, JĮ 
M ■ k;i|l)l> šeimynos gyduo- ■

■ k- Mano vyro motina ■* 
n negalėdavo imt Calotnel

m—M nes tas būdavo perstip- ■*
■ rus jai, todėl ji varto- K 
H davo Black-Draught, o
■ kaipo Švelnu vidurius I 

Huosuojantį ir kepenas 1'1
įi K reguliuojantį... Mes var- 

tojame jj šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge- M 

f i'iMiisi kepenims jpada- 
r-vta gyduolė.’’ Mėgink^ 
L?- Reikalauk tikro- kl 

' iŠ < I hedford’o 25c už kre- M
Hute. E-75 ■

Į Tulevičia (Tulelis), Dr. M. Stri- 
1 kolis, Dr. I). Bagočius, A. Ber
tąsias, p-les Zilvitaitė ir Alek- 
sandravičaitė. Taipgi dar dr. 
ė rnauskas ir Šarūnas.

tiražus būrelis! Reikia tikėti, 
ad neapvils musų ir kad toji 

šeimynėlė nuolatos augs ir bu
jos. Valio moksleiviai!

Musų Pozicija
turai yra gerai pradėti, bet 

11 dar geriau • gerai užbaigti. S. 
| 1 L. A. atkreipė (lomą į mokslei- 
I | vius. Seimas padarė net tam ti- 
I | krą tarimą sulig kuria pavesta

Pildomajai 'Tarybai ir Apšvie
tus komisijai išdirbti projektą

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vicmntriė grynai Lietuviška Banku pu priežiūra Valdžios ir Ban- 
Koa Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
km \ra gvai antuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
įlinkėti ant pareikalavimo. •

3 mioHimtia mokama už padėtus pinigo*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
\idma t'tnrnink.ds. Kctvergais ir Subatotnis iki 9 valandai vakare, 
'‘••m eteliais. Šen domis ir Pėfnyčiomis iki 4 valandai po pietą.

VYRIAUSYBE:
tONAS BRENZA, Pirmininkas H’l ILS HRENZA, Kaslerim
ĮMINĄS KROTKAS. Vice-Pirm. VINCAS RIGEIJS. Asisl Kas

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GE1STAR
JONAS KROTKAS ST. SZYMKIEWICZ
ANTANAS BROŽIS ANT. ENZB1G1EL
KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

Pradžia gera. Sunku Įspėti 
tik, kaip toliau vystysis tas da
lykas. > Tuo labiau sunku, kad 
dabartiniu laiku tarp visuome
nės ir moksleivių beveik nėra 
beudrų ryšių. Ir ne tik dabar! 
Atvirai klabant, tų ryšių nie
kuomet ir nebuvo. Moksleiviai 
iki šiol jautėsi izoliuotas. 1 
juos buvo žiūrinei su neužsiti
kėjimu. Pripuolamai ir nepri- 
puolarnai jiems buvo primeta
ma devynios galybės nusidėji
mų. Pirmoje vietoje, jie nieko 
neveikia; antroje vietoje, jų iš
silavinimas menkas; trečioje 
vietoje, pas juos nėra jokių ide
alų, etc. Ne, daugiau: buvo ir 
blogesnių dalykų. Neseniau 
kaip 1913 m., kada moksleiviai 
atsisakė “nubausti” savo pirmi
ninką už jo politinius įsitikini
mus, tai “Lietuva” būtinai no
rėjo tą baisų “prasižengimą” 
užrašyti į Amerikos lietuvių is
toriją, kaipo “neišdildomą dė- 
mę .

Žinoma, mirusiai praeičiai 
reikėtų palikti laidoti juos nu-, 
mirėlius. Tečiau, akyvaizdoj tų 
priekaištų, kokie yra daromi 
moksleiviams, negadina užtylė
ti tų faktų. Jie parodo kai-ku- 
pų musų visuomenės “stulpų” 
gilią išmintį.

Taq> kita ko. p. Pranas But
kus “Tėvynės” No. 30 sako:

“Reiktų, mano supratimu, 
kad lietuviui moksleiviai atei
nančiame savo* seime, kuris į- 
vyks, rodos, rugpjūčio mėnesyj, 
rimtai apsvarstę savo reikalus 
ir čia mano nurodomus budus, 
aprūpinimui Jų (reikalų), pride
rančiai kreiptųsi į SLA. Pild. 
Tarybą, kad SLA. pradėtų rim
čiau globoties lietuviais moks
leiviais; prigelbėtų jiems susir 
organizuoti, įsikurti savo laik
raštį”. ..

Kitoj vietoj jis vėl rašo:
“Sunku numanyti, kaip Pild. 

Taryba pasielgs šiame dalyke, 
kokie bus jos pirmieji žygiai, 
kad įkūnijus Seimo tarimą. Te
čiaus galima numanyti, jog be 
pritarimo iš pačių moksleivių 
vargiai bus galima šis dalykas, 
racionalis organizavimas moks
leivių, pradėti.”

Tame tai ir bėda, kad sunku 
numanyti tuos “pirmuosius žy- 
į Jus.” Pavyzdžiui, pereitą me
tą šių žodžių rašytojas susilau
kė iš SLA. sekretoriaus labai la
konišką atsakymą ,kad ‘Tėvy
nė” niekam organauti negali.

Visa tai turint omenėj, ma
no supratimu, moksleiviams 
šiuo tarpu prisieina būti laukia
mojo] pozicijoj. Pats p. But
kus išreiškia tą nuomonę, kad 
moksleiviai gali tik pritarti. O 
ar moksleiviai pritars ar ne — 
būtent priklausys nuo tų “pir
mųjų žygių”.

Vienok, tuo pačiu laiku nori
me pabrėžti, kad tas tarimas 
mums labai simpatiškas. Ir jei
gu jis bus tinkamai vykinamas 
gyvenimam be jokios abejonės, 
moksleiviai pritars.

Nuo tolimesnių išvedžiojimų 
šiuo tarpu susilaikomą Sako
ma, kas užmoka, tas komanda- 
voja. Lauksime tų išlygų, ko
kiomis SLA. norės priimti mok
sleivius. Tuosyk pakalbėsime 
daugiau. —K. A.
Detroit, Mieli.

Skundas ir Malda..

Man siela ir liūsta ir verkia 
Tarp ilgesio, skausmo gilaus; 
Ir viltis akutes užmerkia 
Prie jie'kinio švento, gražaus. 
Keliauju, keliauju vis vienas 
Digliuotais gyvato takais. 
Ak, ašaros griaužia blakstienas, 
Krutinę maitina nuodais. 
It* dieną ir naktį vis laukiu, 
Vis jieškau kažin ko slaptausr 
Tai girion nuėjęs ją šaukiu, 
Tai ruime, kaip žvėris, daužaus.
Kad brangų paveikslą paėmęs, H — amžinai.

Aš žiuriu Į ūkis tavas. 
Tada tai širdyje pajuntu 
Slaptingas ir saldžias durnas,-— 
Sapnuoju tad vakarus, klevą, 
Kur šaiposi meilė šventoji. 
Kur žvaigždės, menulis, dangus 
Palaiiną mus savo vilioja. 
Jaunoji .skaisčioji mergele. 
Negeisk mago jauno skausmų. 
Atverk savo širdį slaptingą 
Skandyk muile meilės sapnuos. 
Apreikšk atritinę hdmingą, 
Nušviesk savo meile takus; 
įkvėpk širdin drąsą galingą; 
Sukelkie išnaujo geismus. 
Vargai ir lindimas išgėrė 
Troškimus, ugnines spėkas, 
O taką vien šmėkloms aptvėrė... 
Bet dalį kas mano supras? 
Šalis čia beširdė, ir žmonės 
Tik juokias iš mano skausmų: 
Kad virkdo man sielą karionės, 
Jiems linksma, smagu ir gražu...
Mieloji, prighisk prie krutinės,! neviena gėlė nuvysta ir daug 
Kalbėk man vėl meilės sapnus,į dar nespės pražydėti. Jam per- 
Žibek tu man šviesa aušrinės, 
Nušvieskie vėl mano takus.

Tulelis.

miltina 
kapines 
Saulutė i rasa su-.

Juozas vis žiurėjo

šiurpulys perbėgo per Juozą 
ir kalba nutruko.

Valandėlę viešpatavo 
tyla. Žmonės apleido 
ir traukė namų link, 
pasislėpė už regračio ir 
vilgė gėles.
kapam

—Čia, šiomis velėnomis už
klotas ir gėlėmis apkaišytas gu
li mudviejų mokslo suolo drau
gas draugas, kurio idealas 
žibės amžinai, čia ilsisi Zig
mas... Zigmai, tau likimas 
skyrė dalį nelaimingą...

Juozus susiūbavo ir rodos lyg 
lapas kris ant žemės. Tečiaus 
susilaikė ir tęsė kalbą toliau.

—Jis, kaip ir daugelis, moki
nosi, tobulinosi. Svajojo ir sta
tė miną laimingesnės ateities. 
Plunksna jis nekartą pravirkda
vo ir žadėdavo daug, daug. B I

Ant Kapo.
Tai

na.

įsunki buvo skurdžiaus mokslei
vio našta ir pagalinus jis tapo' 
džiovos auka. Džiovos auka... 
Jinai ne vienam moksleiviui 
žiuri akysna... Jinai galinga, 
meą,silpnučiai...

—Ką tu kalbi? - tariau ne- 
rimastaudanuis: - nejaugi čiai 
Zigmas tokoje apleistoje pamiš
kėje ,be jokio ženklelio ilsėtųs? 
Juk nors ir jaunutė jo plunks-( 
na, tečiaus daug suspėjo prisi
dėti prie amžinojo aukuro ap- 
švietos. Jam geresnė vieta tu
rėtų būt skirta.

—-Visos vietos žemėje vieno
dos. Ateis diena kita — jis bus 
užmirštas ir visų apleistas. Lie
tuviai jo balso neišgirdo. Mok
sleiviai toli, toli politišku ark
liuku nujojo. Visuomenė kas 
kartą darosi šaltesnė. Gi džio
va visuomet stiprėja. Kuris bus 
sekantis — rytojus parodys. 'Te-, 
.čiaus neliuskime! Žengkime 
prie idealo tyro, nesutepto auk
so ar sidabro dčinemis. šauki
me prie meilės ir žmoniškumo.' 
Tegul Zigmaus žvaigždė randa j 
atspindžių jautrioje moksleivio 
sieloje. j

Stebėties reikėjo, kaip išblyš-

buvo skaisti vasaros die- 
Saulutė slinko Vakarų link. 

Medžiai ir gėlės, nualsinti die
nos kaitra, teikė kokį tai nelin
ksmą. monotonišką jausmą.
Kur-nekur buvo girdėti paukš
čių balsai. Visa gamta, rodos, 
rengės užmigti amžinuoju mie
gu. Liudėsis ir neramumas ap
lipė sielą svajojančio žmogelio.

Tai buvo arti gana didokos 
girios, šalia kurios randasi pui
kios kapinės. Ant kajiinių ma
tėsi gana didokas būrelis žmo
nių. Vieni taip sau vaikštinė
jo, skaitė parašus ir žiūrinėjo 
.paveikslus, kiti triūsė prie at
skirų kapų, sodino gėles, laistė, 
ravėjo.

Pie vieno kapo, koris rodos 
buvo kur kas augštesnis negu 
kiti, stovėjo*filiai užsimąstęs 
skaistveidiš vaikinas. Jis sto
vėjo lyg stulpas įkaltas žemėn 
ir akių nepakėlė hugštyn. Slin
ko valandą, antrą, trečią... o jisį kęs jaunutis moksleivis, kovo- 
vis dar stovėjo ir ašarotos di
delės akįs, rodos, pervėrė žėWtėš 
šluogsnį ir matė velionį. Skaus
mo dygliai, matyt .draskė jau-

damas su mirties šmėkla, užsi
degė troškimu dirbti ir dirbti 
iki paskutinei. Išsižadėdamas 
savo asmens, jis tapo dvasioje 
galiūnas.

Jau buvo visai sutemę. Du
Nejaugi tai draugu smarkiai žingsniavo nuo 

neteko meilužės?* kapų namų link ir tarėsi apie vi-

Žingeidumas apėmė mane ir 
pradėjau svajoti, 
nelaimingas
O gal sena motute ar mylimoji
sesutė tapo pakirsta? Neišken
čiau ii* prisiartinęs pažinau. Tai 
buvo Juozas, mokyklos suolo 
draugas. Pamatęs mane, pakė
lė galvą augštyn, lupos prasivė
rė ir lyg norėjo ką sakyti, bet 
skausmas matyt buvo |icrsun- 
kus 
dar

kas 
lą?

Žmogus 
geria us

Pranešimas
Šiuomi pranešu gerbia

miems savo kostumeriams,* 
kad jau aplaikiau apie tri^ą 
tūkstančius pavydalų (se- 
mpelig) vyriškų ir mote
riškų gerų vilnonių mate
rijų rudeniniam ir žiemi
niam sezonui.

Todėl, kam bus reikalin
gos drapanos, nesivėluokit, 
nes gale sezono negalima 
gauti patinkančių.

Taipgi pagerinau valymų 
ir prosijima senų drapanų. 
Kurie norite turėti .Nuprosy
tas drapanas be gleneiaus 
(no sbine), lai visada gau
site pas mane.

Apie mano darbą ir pritaikymą drabužių žinote iš mano 
duiigmetinio prityrimo Rusijos ir Amerikos miestuose.

Dekuodamas visiems už rėmimą iki šiol savo užsuk v- v *■
mais pasilieku su tikra pagarba,

S. A. ALEKNO
SIUVĖJAS VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

911 W. 33 St., Chicago. Prieš pat Šv. Jurgio bažnyčią 
Tel. Drover 6836.

——

Pranešimas
Šiuo pranešame, kad mes ati

darėme pirmą didelį išpardavi
mą puikiausių paskučiausios ma- j

1 dos moteriškų drabužių už nu- 
! pigintą kainą.

Kas norite pirkti malonėkite 
pasinaudoti šia proga.

Nauja Lietuviška
Krautuvė ,

3352 So. Halsted St., Uhicago 
k - ■ ...... ------ —

site galinius budus, kaip eiti lia
udim nešti dvasiško peno ir su 
pagelba knygos naikinti tirštus, 
nepakenčiamus rukus, gadynės 
žaizdas. Ar juos patiks Zig- 
maus likimas, tai parodys vien' 
ateitis. Ir tik tie “ar” ir “bet” j 
nesulaiko dvasios galiūnų. Jie 
drąsiai žengia pirmyn!

—Studentas.

Apie Naują Sočio 
logiją.

Nesenai rašiau, buk mokslei
viai nieko neveikią. Tai yra tie 
moksleiviai, kurie spiečiasi prie 
“Moksleivio Kelių”. Bet tas ne
buvo visa tęisybė. Jie veikia — 
“liuosose nuo mokslo” valan
dose jie “studijuoja visuomenių 
gyvenimo klausimus” ir “apsi- 
pažinę su Jais” tveria naujas so
ciologijos teorijas. Deja tik, 

kad los teorijos tiek gyvuoja, 
kad nepaspėji nė jų gerai suma
tyti jos miršta prie, mažiausio 
kritiškos adatos bakstelėjimo.

Tveriant naują teoriją reikia 
ją pamatuoti apčiuopiamais fa
ktais, ir išreikšti ją sąvokom- 
žodžiais, kurie yra arba visiem 
aiškus arba aiškiai apsklembti.

ir privertė galvą nusvirti
žemiau.
Juozai, drauge, kas tau? 
kankina tavo jaunutę sie- 

nedrąsiai paklausiau.
Vėl tas skausmo pilnas vei

das pasisuko į mane. Akįs dar 
plačiau prasivėrė. Perbraukė 

ilgus geltonus plaukus pirštais 
ir patylomis tarė:

-Likimo žaismė... 
vis save vilioja... Gal 
užmigus amžinai...

Veja lis šlamėjo medžių šako
se ir tyla gaubė apielinkę. Man 
gaila buvo, kad pertraukiau 
Juozo tylų liūdesį ir gal padidi
nau sielos kančias. Neramu
mas pradėjo skverbtiems krūti
nėn ir maniau šalinties iš čia. 
Kapai, mirtis ir gyvybė — kaip 
arii vienas nuo kito! Gyventi 
norisi visiems, o mirti baisu!

—Nepertrauksiu tau šventos 
maldos. Lik sveikas, man lai
kas namo. <

-Palauk, palauk, kani reikia. Odr«- J*?“8 <mut> čia J° te°- 
■ •---- -- .... i rijai apie moksleivius bus ope-

t “liuosose 
nuo mokslo” valandose užmirš- 

. ta.
Į Štai keletas pavyzdžių:

skubėti? Kur neeisi, kaip ne-
skubėsi, čia, po šitomis žalio- iacBa daroma) bj 
mis rūtomis, bus žingsnis pas
kutinis. Jis irgi ėjo; jis irgi 
skubėjoj bet šiandie jis čia gil

(Seka ant 6-to pusi.)

KAS NORI ŽINOTI kąslink pigių farmų 
Michignne ,meldžiu ;ilvažiuoti, ir aš jums 
duosiu gerų patarimų. Aš taipgi išvažiuosiu 
ant farmų 13 rugsėjo, ir jeigu kas norės, ga
lės važiuoti.

Namuose mane lik galima matyti seredo- 
mis ir Kctvergais vakarais, nuo (i iki 9 vai. 
Mano adresas:

JONAS BERNOTAS
663 VV. U PI.. < hieago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Voros

12th St. Tel. Kedzie «902 
Paulina Tel. VVestern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. I.ouis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
Isteigtas AMERIKOJE 483^ Metais

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $53.813

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

^įELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-* 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-^ 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:!

M

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



NAUJIENOS, Chicago, E Subata, Rugpjūčio 31, 1918.

“Jus nerasite socialisto moks
li i\io, kuris nieko neveikiu”. 
Protaujantis žmogus ant to vi
sados atsakytų: “Jus nerasite 
nei vi< no žmogaus, išskyrus nu- 

s ir stabo išliktuosius, 
icko neveiktu”. Čia už- 

c

apsklembti veikimo ru

šlai nesenai “N 
hune” tilpo žinia:

\v.

nin

(tautiškoji moksleivija)
maro, kad kiekviena 
pagal noro atsilaušti

tinkama”.
Protaujantis žmogus nurodytu, 
kad ir drg. Dvylis tą patį mano. 
Nes, tikiuosi, vienetą Dvylis ne
mano sųve esant draugijos koja 
ar rantei, bet utnenč. skaito sa-
ve kaip tik “atlrtžusia dalia”, ku
ri pakelia baisiausią litaniją a- 
pi*‘ priespaudą, kuomet draugi
ja peržengia tos vienetos “tie
sus ir laisves”.

Ir it. Visų špitokelių ncišro- 
dinėsiii. nes ir taip man šonai 
skauda nuo juoko. Visa “nau
ja sociologija” neturi gyvenime 
ni^ur kitur pamato kaip tik 
“liuoso.se nuo mokslo valan-
(tu

jaučių, moksleivių ir paveda 
jiems šikančią nuomonę: “Jie 
žiuri i draugiją kaipo Į organi-

nuomonę turi kiekvienas niok- 
leivis, išskyrus anarchistus, ir 

kiekvienas moksleivis, nuo ku

(jei jis eina mokslus.) Jei 
tiškoji moksleivija mano, 
reikia prisilaikyti įgamtos 
skirtų rubežių ir tinkamai 
rupinti liti patobulinti 
ta” draugijos šmotą —

tau-

nu-
ap- 

itlauž-

ii rokuoja draugiją kažin kokiu 
chaosu. Jie mano, kad kiekvie
na didelės jr painios mašinos 
dalis f>us geriau aprūpinta ir 
pritaikinki abelnam visos maši
nos darbo našumui, negu jei a*

pavelija visą mašinos vaizdą tu
rėti aiškini galvoju. Panašiai 
protaudami, jie nešokinėja nuo 
Afrikos negrų iki šiaurės samo- 
jėdų, nuo vieno pasaulio kraš
to iki kitam, bet dirba lietuviu 
tanioji', 
čia vi

Acs čia jie išaugo; ir 
ipatauja tos iniekmės, 
daugia’iisiai veikia ant

turėtų išmokti valdyti, t tr
Trumpai pasakęs, kad kleri

m gu drg. Dvylis — būtent Kris-! 
tins idi*idą, žmonių Brolybę ir į 
Dievo Tęvybę, eisim prie bepar- 
lyviškųjų. šie “linksta ten, kur 
vėjas pučia” (lai yra Išritulos-

palarnau.ia draugijai. Jie turi 
:.!\o idėjas už kurias miršta -— 
tai teisybė. Po jų mirties, žmo
nes stalo jit uis paminklus, ko 
i ndaro “vėjavaikiam” ir tiem,

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą. (

(Severos Regulatoriją). 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 $1.28 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose.

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

SEVLRA CO.D^ 

IDS, |OWA

£}evera’s 
Regulator

bės buvo ir dar šiandie tebėra menj. 'Pečiaus, jeigu mes pa-

Apie 1831 melus, Robert ( sireiškimo formas su negyvąja 
protoplas-’ medžiaga, vargiai Ims galima 

skirtumai. Gyvybė 
randasi netik pas augšlosios rų
šies gyvūnus. Jinai randasi ir 

Pamatęs toplasmos šmotelį jis pavadino pas tuos visai mažyčius šutvė-, 
rimėlius, kurių dar nepasisekė 
pamatyti geriausiais ir tobu-

Dr.
prie .Kibus Hopkins universiteto į Bro\vn surado, kad 
medicinos fakulteto mirė kritu-1 moję randasi šmotelis I 
jui užsinuodijus. Jis darė ty- nes substancijos, negu pati pro-! 
rinėjimiis dėl valdžios ir išne-| toplasma. lą palirštėjusį pro- 
tyčių užsinuodijo. 1 
symptomus, kokie apsireikšdavo i branduolėliu. Branduolėlis rau
pas panašiai apipenėtus karve- dasi kiekvienoje celėje ir yra o- 
lius ir kralikus, jis pranešė tė-į piausia dalis jos. Jame praside- liausiais padidinamaisiais slik-

lirštcs-į palėmyK
i • I -.... 1.. .

vams, 
I )UVO

lai

ir prisirengė mirti.
25 metai.” kiniai ir veiksme.

bės Įvairiose celėse yra nevieno 
dos. Taip, vienoje celėje proto

Jų iš gyvenimo, kurfš parodo 
“bepartyviškųjų” dvasią. Ne- 
reik nė genijų šaukties, ko laip! 
bijo drg. Vitkus. Paprastame Į hent kiek likrš,cs,K'- TečiausĮ 
gyvųnime pilna žmonių, kurieI as n(” 
m^rbaido mirtino darbo ir ap-Į kku,s<) 
linkybių. nes jie turi tvirtas ide-i *’( kn 1

\ iškilosiąs reika-i •

—Šarūnas.

ir džiaugiasi gyvybe. Arba, jei
gu paimsime kokį nors gyvūną.

gyvūnėlių yra

Be to vra pa-' v*‘sa* ,,ll,*ns *1’ vos cheniiš- 
,.r,L-Un I pastebimas. Todėl ir mok-

ne_j slininkai

randasi

• maistas ar išmetamoji medžia- 
j ga ar. trumpai, išmatos. Mir- 
Į siaut organizmui, protoplasma

Prierašas. Su uekurion 
Šarūno mintimis negalima s 
likli. Bulrnl, Dr. Sanlordo im-Į |<;1s ;iuųščiaii paminėta,
rlis dar nereiškia, kad jis buvot 1)les in;i|ome< j 
bipartyviškas^J Bakterijai pa r-j skmcija randasi 
lija nereikalinga. Be to milijo-i daiktuose
nai žmonių. įvairių įvairiausių j visU()se (|aiktuose. 
partijų, miršta nuo mašinos ra
tų. bakterijų ir I. p. Gi panašus

tik gyvuose
Belo vra vienoda

nuošė taip ir augmenyse. Visai 
menkučiai fiziški skirtumai, ka

li ibune ai netik nepamini jij| pin jr chemiškas sąstatas, patė- 
pasitaikiusj Injtjna įvairiose celėse. Bet tai.

j |nažinožis. Visos fiziškos ypa-' 
Jybės ir chemiškas sąstatas pro-j 

i toplasmos sudaro tą neišaiški-1 
j namą fenomeną, kurį mes va-1 
j diliame gyvybe. Tas tai sudėti-j 
i uis, pamatas gyvybės, vra pro-.

mirties, bet progai 
dar pašiepia, — “i 
iais“ pavadina.

Gyvybė

I o dar nebuvo gana, 
durnas sieke toliau, 
pažinti, kas yra bendra pačiose) kslininkai išaiškins mums tuos 
vėlėse. Gamtininkai bepalio-j nesuprantamus ar neišaiškina- 
\os tyrinėjo ir stengėsi nušvies-j mus fenomenus, gyvybės ypa

tybes. Laikas daug ką padarė. 
Taigi yra sąmonė tikėti, kad

formoje ir
miršta. Judėjimui reikalingas 
darbas ar spėka, o spėkai e- 
nergija. Tokiuo budu, gyvoji

keisti tą energiją. Per rtgus lai
kus buvo tikima, kad kimo c-

ar veikmė kokios lai nesupran
tamos dvasios ar sielos, bet 
šiandie panašus tikėjimas jau 
baigia dilti is žmonių vaidentu
vės. šiandie priparodyta bau-' 
dymais, jog energija pareina tie 
siog nuo saulės šviesos ir nuo 
susijungimo los šviisos s 
vaja medžiaga ar susijungimo
gyvosios

į miškas ir psichiškas ypatybes.) laikymą energijos

vo pirmas gani liniukas, kuPisj

trumpą aprašymą. Jis surado, j Kokiuo budu gyvoji medžią

JPranešimas
f 1 ¥ 5K Dabar galima siųsti pinigus j Lenkiją, per musų banką.
Del Jūsų parankumo šitas Bankas nuo 1 Septcniber 1918 bus atdaras dieną 
nuo 9 iki 3 valandai; Subatomis nuo 9 iki 1 vai. dienos; Seredomis ir Subato- 
mis Vakarais nuo 6 iki 8.

Dm biliikiii žmogui vra sunku atlikti savo reika
lus didmiesčio valstybiniuose bankuose, nes tie yra 
m 'parankus ir vakarais uždaryti, šilas bankas yra 
laip geras, kaip didmiesčio geriausias*ir didžiausias 
bankas tik daug parankesnis Jums kas link valan
dų ir vielos.

čia pasinaudodami proga mes išreiškiame širdingą ačiū 
tūkstančiams lietuviu ir lietuvaičių, kurie apsižiūri ir at
mindami, jog visi giria ir gaunu pilna užganėdinimą, atne
šat pinigus j šilų DIDŽIAUSI ir SAUGIAUSI STATE BANK 
i nl Bridgcporlo ir viso apskričio, iš kurio kada tik Jus no
rite, tada galite išsiimti.

Skaitlius brolių lietuvių auga kasdiena ir mums linksma 
I asakyti, kad Jus susipralol ir nebededat i mažus ir abvl- 
nai nesaugius bankelius, kuriuose žųsta Jūsų kruvinu pra
kaitu uždirbti pinigai.
Suvienjty Valstijų Pačiu bankai, Pavirtas, Chicagos niiest

ASTATE BANK as, daugelis draugysčių ir korporacių laiko pinigus šiame 
Banke. z

Didžiausis Valstijinis Bankas Bridgcporte su turtu keturių milijonų dolerių 
($4,000,000.00.)

Central Manufacturing District Bank
(A STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago
S. L. FABIAN, Liet. Skyriaus Vedėjas

su gy-ilš MOKSLEIVIŲ PADANGĖS. 1

Pastaromis dienomis draugas
is apie uz- 
gyvoje nie-

jog gyvoji medžiaga yra masi
na, kuri keičia chemiška ir ki- c
tokias energijos formas Į i vai-1 
iausias formas judėjimo ener

gijos. laip. sakysime, valgis, 
kurį mes valgome kasdiena, tu-* 
ri savyje chemiškos ar virina-.

kokiu budu susidėjo skirtumas liškos energijos. Musų kūnas 
tarpe gyvos ir negyvos medžią-, keičia tą energiją i judėjimo e- 

; gos, šiandiemokslas dar bespė-j nergiją. spėką. ;
kis išaiškinti. Kokie akstinai

Dr. M. 
kinius ir 
L. M. A.

I'. Strikolis buvo išli- 
darbšlus vaikinas, S.

medžiagą ar substanciją jis pa- ciaus mokslininkai žino, ar ge 
vadino sareode (graikų 
(sark-), mėsa, 4

Reiškia

sarx! maus tiki, kad gamta nestovi1I iana-| ant vietos. Jinai veikia ir ga-j 
Šurnas). Reiškia, substanciją, mina naujas formas, naujus ap-' 
kuri panaši i mėsą ar į gyvūno! sireiškimus. Jos veikimas yra 
kūną. Antras buvo von Mohk' vienodas perdėm. Pavyzdžiui.! 
Jis studijavo augmenis ir vidų- saulutė švietė daug milionų me-.

protoplasma (protus, pirmas; šiandie ar švies ryto* Lietus Ii- ■ 
plasma, filtiiia). Reiškia, pir-l jo, lįja ir nėra apejonės, jog tu-.

■ i r prainrflJKg 
* liniukai suliko vadinti <

i me-.
) ir aug

menų celėse. Pečiaus tam pa
vadinimui buvo keletas prieši-i 
ninku. Mat, iš karto buvo sun-Į

panaši į gyvąją substanciją gy-į 
vunuose! Tečiaus, laikui bė-j

j vadinimu buvo sujungti į vieną.
I'am suvienijimui terminų pri-| 
tarė tuolaikinis gamtininkas'

protoplasmos nėra nė mažiausio

šiai:

rosime lietaus ir ateityje. Visi 
gamtiški apsireiškimai, kuriuos 
mes matome ar jaučiame šian
die, buvo daug milijonų melų 
atgal, — tamsioje praeityje.

truputėlį gruduotai - drumsta' 
substancija, kuri limpa prie sti- j 
klinės lazdelės ir kurią galima j 
ištęsti Į ilgus pluoštus, panašiai

gyvybes, mes 
Šiandie iš ne-'

džiagos tobulas gyvūnas, 
pasidaro žemesnės rųšies,

nėra pamato tikėti, jog taip ne
sidėjo praeityje. Kaip šiandie 

me- 
bet 

taip 
per

sikeisti staiga. 'Pečiaus keitėsi 
pamažu, panašiai, kaip ir šian
die viskas keičiasi. Išpradžini, nes aplinkybes

I .aiko gi buvo pa

džiagoje apsireiškia 'įvairiose' 
formose: pavidale šilumos, ju-' 
dėjimo, veisimosi ir panašiai.' 
Taip, visi gyvi kūnai pagamina ■ 
šilumą. Vieni daugiau kili ma-^ 
žiau. 'Pečiaus visi gyvūnai yra

kėli, kad ir visuomenė susilau
kė darbštaus profesionalo ir, 
draugo. ,

Moksleiviai linki jauna,m dak-, 
turui k nugeria tįsios kloties!

—Studentas. ;

MUSŲ SEIMAS.

randasi. Pagaminimui šilumos 
reikalinga chemiškų keitimų.

ga, išduoda šilumą; taipgi ir ku-j 
ne, kuomet maistas dęga, jis ir-' 
gi pagamina šilumą. Belo, mes^ 
matome gvvunus, kurie varto-' 

[gaminimui švie
ži bančios musės,j 
ivių. Galima pa- i

sos,

AS, ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
* Aš labai sirgau per 3 metus, mislabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirininias pilvelio, nuslabnCjiinas. Kraujo, inkstų. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, /(erai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą' 
išnyko po ‘.ižmi Šimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas sa 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmus ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylishi ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
Rtsitmimais patariu nuoŠirdŽai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof

1707 8o. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEI’ORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir ru- 
giėiau. Sidabro rėmuose nud $1.00 ir 
nngfcč au. Prilaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių Ilgų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių prilaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akį* silp
sta. neię.<k ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes koi- 
nant gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

atidarė ofisą miesto dalyj Town

uos skyrių Layolos universitete, 
laimingai išlaikė valsti jinius kvo 
timus. Dr. M. T. Strikolis pra-

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

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

JUOZAPAS E. BUDBIK
3313 S. I laistei! st.------------Tel. Drovcr 81G7 ------- Chicago, III.

S.L.M.A. nutarimu, sekantis; 
seimas bus laikomas gruodžio! 
mėnesyj, 1918 m., ('.hicagojc.i 
Taigi, draugai moksleiviai ir 
moksleivės, turime dar pakan
kamai laiko prisirengimui. Te-

Į čiaus pradėkime rengties dabar.;* ; . | no daikto.Momentas vra svarbus ir rei-1

Sekantis seimas turės ntileni (

vuoli ar mirti. Prie panašių a- 
pystovų, negaunant jokios ma- 

paramos išlerialės nei dvasinės

Vienatiniai asmenis, moksli-
C •

ninkai ar šiaip jau žmonės, ku
rie niekuomet m padaro klai
dos, vra tie, kurie nieko nevei-

ir literatūra nėra du

—X— >
geriau būti klaidin-Žmogui 

gani laisvėj, negu neklaidingam 
reteži uosi*.

—x—
Moralybė vra mokinimas ku- 

v

dikio išminties. Religija — mo-
musų inteligentijos musų silp-1 kinimas išminties ir grožės.

paga-. permažas ir pertušeias

ra tobuliausias žiburys, nes iš
duoda šviesos daug, o 
visai maža energijos. I 
žibintuvas yra gamtos 
minias, o ne žmogaus!

Kuomet mes prieiname prie 
dvasinio gyvcipmo ar psvebi.ško 

.. , ipasaulio, tuomet esame priver
sti. sustoti! Tečiaus yra tiki
ma, kad proto funkcijos taipgi.
reikalauja energijos, chemiško 
keitimosi. Nėra abejonės, kad

dvasia” ar protas. Taigi ir čia 
>ncs prieiu;i me prie mulerialio 

išiiiškiiiiino, - •- celės dirksniu. 
Bet laukime, kol gausime dau
giau žinių. Tikėkime Į rytojų! 
Gal būt kad ateinančioji genl-

ra padaroma iš negyvos, tai ir‘ lis yra vi 
oraeilvie tivvoii medžiaga da- keitimas!

mas gali pasirodyti keistai, jei-

musų yra | Ekonomija apsireiškia ne pi- 
jų

CHICAGO MIDLAND 
UN ĮVERSI! Y 

Dieninės ir Va
karinės Law & 
High School kle- 
sos. 22 melų pa
sisekimas. 2,000 
baigusių moksli). 

Kursai priveda 
prie' LL.B. priė
mimo į "B a r”SCHOOL

visose Valstijose.
Mokinusieji legalius mokslus kole

gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnį stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos j visas klesas 

Budeninis terminus prasideda Rūgs. 
23. Del kalaliogo adresuokite:

(’hanceliAr J. J. TOBIAS,
53 VV. Jackson Blvd., Chicago. 

Tel. Wabash 551)3.

mis, Kad savistovi 
prideramai dirbti.

Tel. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 11 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Arą. 

Roseland, TU.

M. Comte’o filosofija, prak- merį nesuspėjome įdėli, kadan-

Pasislengkime apkalbėti pir-« 
miau negu pradėsime semianti, j 

Gana tylėti. Kuomet visuo
mene virte verda, moksleiviai 
sau 
me,

bti kaipo katalikizmas be (mi-, 
mis) krikščionybės.

Bašinėkile daugiau a- 
d rauges 
daugiau

kalbom
pie moteris, ypač apie

ramiai svajoja. Pagalvoki- 
koks rytojus laukia musų!

—Moksleivis. I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI, sužinoti.

Eilutės “Skundas* 
vajone“ ii- k. ^a-

Tuleliui 
ir M:il<ki“ 
voinc. ši 

ir maldą” dedame, o likusias su-' 
. j vartosime prie pirmos progos.;

I Bašinėkile mums (langiaus ir
. . ... I taukiaus. Yiiač butu geistina,auloritatę, kaipo tokią., 

skepticizmas yra augščiau-į 
priedermė,aklas likėji-Į 

neatleidžiamoji nuodė-t

A. B. — Tamstos 
žmogus” gražiname.

rašinėlį
ReikiaT. H. HUXLEY. nai be “raudojimų” ir apgai-

Pagerinlojas gamtinio žinoji
mo absoliutiškai atsiseko jiripa- 
žinli 
Jam 
šioji

< mas 
mė.

rašykite ir siitriiinpinlute, gal 
butų galima suvartoti.

širdukui. — Laišku atsakėm.

sios lileraluros srities.

B. ž. Rašinėlį “Moterų už- 
duolįs” gavome ir prie pirmos 

Į šį nu-
i
į progos suvartosime.

“Naujienų” Piknikas 
Labor Day 

Panedčlyje, Rugsėjo 2-rą dieną 
G. M. Chernaucko darže

%25e2%2580%259cliuoso.se


ubata, Rugpjūčio 31, 1918. NAUJIENOS, Chicago, ID.

Chicago ir Apiehnke i
nu prie smulkių aukų, o gavę tuvių, pncno pam mų u *- 
pavardes, mes juos paskelbsime, lų karės laikui, atmokant savi-

Visais Mokyklos reikalais ninkams tą pačią kainą už jų į- 
iųskile ma- (lėlius, kokią valdžia moka už 
Ant. Jtisas, Laisvės Paskolas, kurias perka

’Jiicago. III. beturčiai ir mažaturčiai žmonės, Sąryšio.

“Dar turime pasakyt žodį ir
ginasi, tai galima sakyt, bus ti- Sergėkite savo a kis j

Valio! Visi j Naujienų 
Pikniką.

Kaip praeitais metais, taip ir

tokohnns knygą MNųglau kaip dolo-. 
rio vertės. J. Markiuk šl piigais ir 
finansų knygą vertės centų (šios, 
knvgos reikalingos Mokyklos veika- > 
lų
J.
K.

no antrašu.
2252 \V. 22 S 

Tel. Canal 6265.

pcndenlas ragino atsisakyti nuo 
rėmimo Norlh Sidės Draugijų

Lnbor Day bus panedėlyj. Vi 
žmonės ta diena nedirba —

M
i

įieško pramogos, daly- 
iškilmėsc. Gražiausios 
‘os turi tie, kur iš suru- 

miesto važiuoja į laukus, 
ant tyro oro, toliau nuo miesto' 
dulkių ir triukšmo.

Nauįicnos kelia ta diena pik- 
nikų.

vuiiia

vediniui). * 
\Vilas 
(ingis 
Jankauskas 
Puodžiūnas 
naktis 

Striškas 
.1 akubauskls 
Lenieža
Karnekis 
Kulikauskus 
(iltis 
Adomaitis 
(iabris 
Misius 
Šiinbclis

Mokyklos Sekretorius.$2.09
3.00 i
1.00 |
1OO ’priJC translaliou filed wilh Ihe posl- 
L00' mastei- at Chicafto, August 31, 191(8, 
hOO • 11S rcuuired bv Ihe act of Oct. (i, 1917

JH 1 (M> *
t.(Mi! CHICAGO PIRMUTINĖ VAIKŲ
1.00
1.00
1.00

ŠELPIME.

“Musų žmonės, kurie įdeda sa liavlmų, į minėtą unijos skyrių 
vo laupinius į Laisvės Paskolos priklausą vos ketvirldalis “iais- 
ir Karės Kaupymo Ženklelius, vamaninkų”, o kiti visi esą ka- 
gauna iiuoš. nuo savo įdėlių, talikai. Kad daug katalikų pri- 
kuonicl kariniai pasipehuiutojai klauso į minėtą unijos skyrių, 
krauna riebias dalybas iš savo tai tiesa; bet kad ta kati’’’ 
biznių, kurios kartais išneša 2()'džiuma iš visos širdies

gauna 4^2

idų paaiškinimu, meldžiami ra-

ja ir palįs lietuviui valdys mies
telį ir visas žemes aplinkui.

Neužsitikfkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
ja učių m pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i" 
faliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikslin- 
fi, rnes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

t*»>l So. Ashland Avė. ChicK-
Kampas 18-tos gatvės 

l-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmyldte j mano parašą 

Valandos nuo (Mos vai. ryto iki 
? vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai ryto iki 12 valandai dJeng.Daug piknikų, išvažiavimų 

nebebus, nes eina paskutinės 
maloniosios vasaros dienos. Tat 
visi važiuokite Naujienų Pikni
kai! visi naujieniečiai—Nan

mėjai, draugai ir simpatizuoto*

Ant J ūsas
J. Gustaitis
K. Kaminskas 
.1. J. Jurgaitis 
AL Zalba
.1. Markus 
P Grigaitis 
C. J. Maller 
Jonas Vilis 
Besė Stropiukč 
S. Meškauskas
J. Burokas 
Merė Meškauskas 
.1. Patamsis
K. Jamontas 
.1. Arnikas

Charekteringu diiosnimiu Chi-

Nmijicnų Pikniko rengėjai' 
p.-isirūpino visa kuo, kad žmo

K
Jakubonis 
Ragaišis 
Matulis

1

tuksiančiai, kaip paprastai kad Si.
M.

gų ir patogumų, 
koncertinis programas 
kalbos.

Bus įvairus 
ir pra-

dalvvaut
Naujienų

\V;dis 
J mcvičia
Juu|<us 
.lakubailis 

P. Shainis
.1. Bimba 
G. Sadula
J. Valiulis
.1. Puodžiūnas
K. Javaitis 
Jo. lauvinas 
Ant. Petrauskas

Gurskis 
K. Vaitiekūnas 
P. Ansupas 
K. Kausikis 
.1. Budris

100 ttuoš., o kariais net kelis šim ' moka proporcionalį 
tus nuošimčių nuo savo 
nigų. neužginei j amas faktas.

Socialistų Propagan
dos Mokyklos Reikalu 

----- o-----

K. Kipšas
D. Lipas 
Pov. Jurgelionis
A. Bipkeviče
S. A. Krups
K. ('dėžinis
L. Pačkauskas

Propagandos Mokykla J r mo
kyklos palaikymui fondą, iki 
šiol Rajono Centralinis Komite
tas kartu su Mokyklai išrinkta 
Komisija, nežiūrint kaikurių 
draugų gaišinimo, varo darbų' J. 
pasekmingai. Nutarimas vyk- j< 
dinama ,ir nuo pirmos spalių 
dienos bus mokykla atidaryta 
po numeriu 3001 So. Halsted 
s Ir.

Taigi dar karta noriu alkreip-

Klein. Strakšas 
Kaz. Strakšas 
St. Karpavičių 
A. Audickas

Mikelis 
Žukas 
Mažeikis 
Paidas 
Mickis 
Kazlauskas 
Ormonas
Jankauskas 

Stonis

Rajonui kuopų, kurios dar nėra 
aukavusios, domų į žemiau pa
duota aukavusių Mokyklos Fon-

A. Gildulis
J. Budris 
(2 Jokubauskas
I. Mačijaiiskas 
N. Kviklis 
Kaz. Nobor
J. Klikunas
A. Macutis 
Frank 'Kalusis 
.lur. Kalainė 
A. Paknis

darytų. Pradžių turime, bet 
užlaikymas Mokyklos per sep
tynis mėnesius atsieis kur-kas 
daugiau. Visi tie, kurie užjau
čiate tam darbui, aukaukite Mo
kyklos Fondui. Aukavusių ne
mažiau kaip vienų dolerį pa
vardes skelbiame Naujienose, o 
kurie mažiau, skaitom prie 
smulkių aukų. Toks yra Cent- 
i.t'inio komiteto nutarimas.

K. (iasiunas
.1. Pacaitis
Al. Lenkauskis 

Smulkiu aukų

Viso surinkta

i*oo 1 daugiau negu kokis kitas 
j-ĮĮĮji miestas.
LOOį 
1.90!

ctigo paklausė Belgijos vaikų šau 
l.tio ksmo ir savo auka pranešė visus 
i.oo! 
1.00 
1.00 
1.00 
t.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Čekiams dar vus tebeplaukiant 
suaukotoji suma išneša $:)8,000

$60,000 ženklų iki pinigai reikės 
atiduoti.

Chicaginė suma yra daug di-

nes anoji išneša tik $35,000. Bo
stonas ir Cincinali sudėjo virinus 
$23,000, kitas $24,000.

BERANKIS NUSIŽUDĖ, NES 
IŠRADIMAS NEPAVYKO.

radėjas dirbtinių rankų ir par-

Ištisus mėnesius jis dirbo sa-

norėdamas

tų tinkan&i sužeistiems karėje 
kareiviams. Nesenai jis turėjo 
viltį, kad valdžia jo išradimų 
priims. Bet vakar jis apturėjo 
laiškų, kuriame buvo pasakyta, 
kad jo dirbtinės rankos negali
ma sunaudoti.

nemielas. Jis sutraškino savo

sau galų, tam liksim jis Įsika
ndo įžambiai peilį į dantis; pa-

NORTH SIDE
Klerikah I purvini darbai

nose rašyta, kad vielos k leri ka

mo ant Norlh Sidės Draugijų

gyno. Kad paKeiiKUS Knygy
nui, ėmė lįsti į draugijas ir at
kalbinėti nuo Sąryšio. Bet vi

jį davatkų organų.
Pirmutinis purvinas šmeiži

mas tilpo Draugo 180 num.

ki šmeižtai neužkenkia, by tik
tai jis atlieka savo darbą. Bet 
kad nemėgintų kėsintis aid Vie
šojo Knygyno, komitetas pasiu
ntė į Draugo redakciją atsaky
mu. Draugo redakcija betgi to
atsakymo nespausdino.

Atsakymas šmeižikui.
Atsakymas Draugui buvo 

siusiąs tokš: l
pa

gerbiama Draugo Bedakci-

Draugo 180 num. š. m. Ju-

įvairių

Kadangi minėta koresponde-

kreditavus Norlh Sidės Dratigi-

$166.71

Pinigai randasi pas Mokyklos

Nesenai prieš nusižudymą jis 
pasakęs savo šeimininkei: “Gy
venimas perdaug sunkus; nega
liu jo įveikti’”, 

---- o----
True Iranslauon tiled wilh Ihe post- 
nnislcr at Chicago, August 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Perdidelis ištroškimas 
itariman Įvarė.

ta mums^rflsakyli per Draugų

Sąrašas aukavusiu kuopų: , 
LSS. Iloji kuopa 25 dolerius; Lie- 

luvią Socialistų Jaunuomenės Lygos 
buo.ii kuopa 10 dolerių. LSS. 137 kp. 
.> dolerius; LSS. 37 kuopa 4 dolerius 
Paminėtos kuo|>os aukavo iš

Pavienių aukos:
S. Meškauskas $1 pinigais n

Chicago, III. Minėtos aukos 
surinkta sekančiose vielose:

LSS. VIII Rajono išvažiavi
me, įvykusiame liepos 7, Jeffer- 
son girioj; LSS. 4 kuopos iš
važiavime 18 rugp. River Grove

vinie 25 rugpjūčio Jeffcrson gi
rioj; I kuopos susirinkime, 22 
kuopos susirinkime ir A. Meš- 

savo1 kauskų šeimynoj.
| Belo, turiu pasakyti, kad kai

mis degtinės. Federaliai agen
tai Cariton ir Murphy nenorėjo 
tikėti, kad jis tiek suvartoja ir 
ėmę lyrinėtieatrado, kad Busek 
kas vakaras turi gužynes po 
num. 7951 VVashington blvd.,

jo pardavinėjo alaus bonkelę už

( Rajono išvažiavime praleido ne-

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
■ Pbore Drover 505J .1

C?hicago

šių po dolerį, todėl meldžiu tų 
drajiigų, kurie šiame surašė ne
paminėti, priduoti savo pavar-

I dės Mokyklos sekretoriaus ži-

Kuomet patirta, kad tarpe jo 
svečių perkančių gėrimus, yra 
kareivių ir jūreivių,-ne lik šio
kiomis dienomis, bet ir septinta- 
dieniais, lasyk Busek, 63 metų 
senis nugabenta pas komisinin- 
kų Mason ir padėta po kaucija 
$2,500.

—» 
■rai

REIKALAUJAME
10 gerų agentų. Didelis uždarbis, lengvas darbas.

True translhfion filed with the post- 
mastei- ai Chicago, Augusi 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MAJORAS VELĖJA SAVO 
PRIEŠININKUS.

Majoras Thompson vakar po

taipgi reikalaujame kelias dešimtis žmonių, dirban
čių įvairiose dirbtuvėse ir miestuose, turinčių didelę

Turais ar liuosu laiku ir užsidirbti gerokai pinigų.

Atsišaukite tuojau, laišku ar ypatiškai.

PEOPLES INVESTMENT COMPANY
313 So. Dearborn St., Room 1200 Chicago 
Ofisas a Klaras ir nedėliomis nuo 11 iki 3 po pietų.

atre akėjo kongresininkus Mc 
Cormick’ą ir Foss’ų už tai, kad 
jie nebalsavo už priverstinų paė
mimų turtu.

Tarp kita ko jis pasako:
“VaGdžia nesenai paėmė gelž- 

kelius, garantuodama dideles da
lybas (dividentus) dalininkams. 
Kodėl Foss, ar McCormick, ar 
Le\vis ne j nešė bilių į kongresų

cija. Į Sąryšį priklauso’astuo
nios Norlh Sidės draugijos, ir 
i tas aštuonias draugijas pri
klauso įvairių nuomonių žmo
nių; katalikų, laisvamanių, so
cialistų ir II. Koks nuošimtis 
raukusi katalikų arba 'laisvama
nių kalinamose draugijose, čia 
nesvarbu; bet svarbu pasakyti 
tai, kad visų astuonių draugijų 
nariai pilnai remia Draugijų

Knygyną ii- svetainę. Visų as
tuonių draugijų nariai moka 
proporcionalį mokestį, dėlto kad

sio tvarka ir jo tvarkomu kny
gynu ir svetaine. 'Kaipgi turim

lią visi lietuvių katalikiški laik
raščiai, visi laisvamaniški laik- 
taščiaiį, visi sodialistų Jaikraš- 
čiai ir visi tautininkų laikraščiai- 
reiškia, į minėtą Knygyną atei
na visi Amerikos'lietuvių, laikra
ščiai.

žvalgų žmonės ir jie skaito to
kias knygas ir tokius laikrašč
ius, katrie, jų supratimu, neša 
jiems daugiau dvasinės naudos.

Su svetųine, kuri randasi prie 
Knygyno, irgi tas pat: svetainę 
gali niMinioli visi, katriems ji

buvo nusinuomoję minėtą sve
tainę laisvamaniai Mockus ir

guli nusinuomuoti ir katalikai 
kun. Maliausko konferencijoms.

paėmimui didžiųjų šovinių dirb- svetainė.
siems prieinamas, taip-pat ir

cagos ofisas po nųm. 3301 So. 
Halsted str., Chicago, III., o ant 
farmų ofisas, LIBERTY LAND 
and INVESTMENT CO., P. O.- 
Khinelander, AVOODBOIU), VVI-

remia SCONSIN. 5
Sąryšį,! Mes visi, gyvinanti \Voodbo- 

mokestj m mieste ir apielinkėj pasira
šom :

P. A. Paliulis 
John Paulius 
’Keodor Urbas 
Vincas Gilius

tai irgi

susirinkime korespondento vic- • 
nmintis davė įnešimų atsimesti]

tai viso lik keturi katalikai te- > 
atsirado, katrie balsavo už atsi
metimų nuo Sąryšio. Reiškia, 
didžiuma sveikai protaujančių 
katalikų moka atskirti grudus 
nuo pelų”.
Ir jie kalba dar apie “dorų“, 

“žmoniškumą”.
Pasiuntus Draugui augščiau

nų ir vėl Drauge tilpo purvų

gos drįsta rašyti savo murzinų- 
jame organe apie “dora”, “žmo
niškumą”, “progresą” ir kilus

ir žmoniškumo neturi nei už su
dilusį skalikų.

štai, kad buvo pasiųstas į 
Draugų atsakymas į šmeižimus, 
kelioms dienoms praslinkus, na
kčia ateina tie “doros” apašta
lai ir atlieka lokį nešvarų darbų,

drįsti padaryti. Tatai leidžia 
mums manyti, kad lų biaurų da-

pondencija sukurstyti tamsiau- 
žmonių, 
klerika- 
kad su

si fanatikėliai. Yra 
kuriems išlaiko vienas 
lų meisteris pasakojo,

kę, o da jus, girdi, nieko neži
not !

jau du sykiu, vietos žmonės ži
no, todėl ėia viešai neskelbsiu.

strukeijų Knygyno komitetui, 
kad jis pasistengtų Inos gaiva-

suvaldyti, jeigu jie palįs nesusi
valdo. —Komitetas.

FARMŲ TEŠKANTIEMS.

kur

ta, kur butų visi parankumai ir 
?era žemė, lai yra sunku, nes 
vietomis dar žemė kad ir butų 
gera, bet kelių nėra, geležinkelis 
ir miestai toli, tai yra labai

kins savo produktus, pertoli

no

Mes visi lietuviai, žemiau 
sirašę, norime pranešti kitiems 
savo tautiečiams ir kaimynams, 
kad mes kol suradom tinkamas 
vielas dėl ukininkyslės, tai tu
rėjom gana daug išvažinei po

pa-

per vidurį miesto ir musų že
mes, o aplinkui visur yra geri 
keliai ir miestelis yra pačiame 
viduryj žemės, kad visiems far- 
merianis su reikalais yra visai 
arti. Žemė yra gera, ant kurios

mas javų tų liudija. Daugumas 
farmų stovi ant krantų gražių

daug, o uogų ir grybų tai pilni 
laukai, žodžiu sakant, yra labai 
linksma vieta, todėl mes čia ir 
apsigyvenome, nors dar trum
pas laikas kaip jie pradėjo žemę 
pardavinėti tik trečias mėnesis, 
o jau šiandien yra gražus būrė

John Sinkus
Kuzis 'Kolis

L. Krikščiūnas
Jonas Maksvitis
F. Gotautas
L. Kukuraitis

.1. Szlikas

(Apgarsinimas).

VISŲ MUSŲ TALKININKŲ 
PRIPAŽINTA.

talkini-Visi dabartiniai musų 
ūkai pripažino Trinerio 
kūnišką Kariaus Vyno 
kaipo vadovaujantį vidurių vai-

mo.
Buvo apdovimolus augščiau- 

siomis dovanomis — auksiniais 
medaliais ir Grand Prix — Ang
lijoje (Londone 1910), Belgijoj 
(Brussel 1910), Italijoje (Ryme 
1911), Francijoje (Paris 1911), 
ir dar atėjo aukso medalius iš 
San Francisco 1915 ir Grand 
Prix iš Pannma 1916.

Visos šitos dovanos buvo auk
ščiausiomis, gaunamomis dova
nomis. į

Trinerio Amerikoniškas Kar-( 
taus Vyno Elixiras yra gefiau- 
sis visoms vidurių betvarkėms,! 
užkietėjimui, nerviškumui, gal
vos skaudėjimui, nevirškinimui 
ii- lt., nes jis išvalo žarnas, gelb
sti virškinimui, sujudina alkį ir

se$1.10. |
'Kaipgi augščiausios dovanos 

buvo suteitkos Trinerio Lini- 
m.entui, puikiausis sulaisymas 
dėl reumatizmo, neuralgijos, iš-' 
sinėrimo, strėnų* skaudėjimo, I 
sutinimo ir lt.; apliekose 35 ir 
65c. Per k rasų 45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333 13 13 S. 
Ashland ave„, Chicago, III,

Laisves Bondsail
perkami už cash. Ėmei am! Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Famous 
Clotbing store. Atdara vakarais iki 
.8:00. Nedčldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

Tel. Drover 6369

CONRAD
nigų.

Bet mos dabar atradome, kad 
LIBERTY LAND and INVEST- 

’MENT CO. turi išrinkus labai 
gerų vietų, kad visi parankumai

Fotografisas.
Mes traukiamo 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais

.launavedŽHuns 
duodame kuopti! 
kiaušius dova
nas. Karbą ai 
liekam gerai j» 
pigiai.
3130 S. Hal ited 
St., šalę Milda* 
teatro.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pili uis pasirinkimas kailiu pamufi- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i
$4.50. Vaikinams siutai nuo $1LM 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va 
karais.

S. G O R D O N
141$ 8. Halsted SU Chicago, 1IL

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akia Egaamhauoja Dykai 

Gyvenimas yra 
' v tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
9 *^cs vartojame 

J®®? M* pagerintą Oph- 
ibaimoineter. Y- 
patinga doiua at- 

<1'11 kreipiama 1 vat
inis. Va).: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
i <-dėldieri. nuo 10 iki 11 dieną.

8. Asldand Av. kamp. 47 st 
"TrJ^phone Y«rd’ 4317 

j Boulcvard 6187.

Itpzid. 933 S. Anhisnd Blvd. Chicagt 
r«t»l*hun« Hayniuirt 2(44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS

Specialistą* Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir viny chronišką ligy

OfUaa: 3354 S. Halsted St.. Chlcagt
Tctevhune Dro«er

V 4 LANDOS i 10 11 ryto; 2—1 popieti
• v N»44Koml# 10—t, dienų.

3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS* Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo iki 8 vakare

B R. C.
Priktikunį; 27 melai

i-r; c

SI i'ClAi 1STAS 
škų, V\r..»k J ir Va 
Din Chronišku Livų

iki 9 ryto, nuo 12 ’ki 2 uo 
^ir nuo 6 iki 8:30 vuk. Nrd 
mis viikariiis ofisas uždur

Telenhone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per ifi me
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgas J 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas. vy~ n 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abnrntoriji: 1025 W. ISth 
tlt. netoli Fi»k

VALANDOS 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS; 8—»

St.
: Nuo JO—12 rietiĮ, ir 
Telcphone Canal 3110. 
3412 S. Halsted Street 

to, tiktai.

Telephone, Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 įld 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Sr. Leo Awotin
Gydytojau, Chirurgas, Akušeris 
1920 8<». HalHted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

-----—--------------------------------------N
Tel Yardu 3654. AKUŠERKA

Mts.A.Mfchniewicz
iaigual Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 

uai PeiinHylvanijotJ

Iphijoj. Pasek m i n-
i patarnauju prie Į 
mdyino. Duodu rodą! 

visokioae ligose mole* 
rimg ir merginoms.

113 So. Ilalaled Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.1



N A ū JI E N O S, Chicago, Iii. Subata, Rugpjūčio 31, 1918.

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
W*<WWWWW**W**^**'**4*-*l••*■m,**,■’

Ateities žiedas vaiky draugijėlė 
rengia gražų vakarų, subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tą dienų nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedui

—Komitetas.

Draugiška vakarienė su progra
mų, rengiama LSS. I kp., rugsėjo 21 
d„ Mildos svel. Tikietus galimą gau
ti pas kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted st.

—-Komitetus.

Cicero Laisvamanių 2-ra kuopa 
laikys savo susirinkimą nedėlioję, 
rūgs. 1 <1., 9 vai. rvto, Jankaičio sve
tainėje. 1837 XV. 14th st.

..—Komitetas.

Cicero, III. — Lietuvių Laisvama
nių 2 kuopos mėnesinis mitingas į- 
v\ks nedėlioję., rugsėjo 1, Jankaičio 
svel.. 1837 XV. I I St. Visi draugai 
malonėkite atsilankyti, bus renka
mi darbininkai Kanto piknikui.

—J. M.

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

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų it 
rolių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdeginta 
randų. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramaneo pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

REIKALINGAS tuojaus patyręs 

linotype operatorius. Gera mokestis. 

Darbas nuolatinis. Atsišaukite pri

sirengę dirbti. NAUJIENOS, 

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

PAliSIDl'OhA laimi pigiai 2 fla- 
tai — 5 ir 5 kambariai ir nau jas mū
rinis namas ir 6 lotai, 54th si. ir 
kampas Milard avė. Namas 3610 
AVest 54 st.. Atdara nuo 8 ryto iki 
8 vakaro kasdien.

Barich Bros.

GERA PROGA lenkams arba lie
tuviams pirkti puikų kampinį biz- 
niavą namą su groserne ir bučerne. 
Geriausia lietuvių ir lenkų aptelin- 
kė. Savininkas turi parduoti kadan
gi išvažiuoja iš šio miesto.
1758 AV. 19 st., Chicago

REIKALAUJAME PATYRUSIU 
MERGINU — SIUVAMU MASINU 
OPERAT0RKŲ.
.. MARSHALL VENTILATED .. 

MATTRESS CO.,
1454 S. Sangamon st., Chicago

PIGIAI parduodu niotorcykle “In- 
dian” 1917 m su sidekariu, ir visu į- 
iaisymu. Geras ir senam žmogui 
turėti. 2917 So. Lowe Avė.

NAMAI-ŽĖMfi

MOKYKLOS
Pagisiųk pati suknią.

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

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros inašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

MASTER SEWING SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 

118 N. La Šalie «t., Prieš City Hali
Atsišauklt ant 4-to augšto.

DRAUGIJOS 
etrauskas, pirm, pagelbinink., 

, 664 W. 18 SI.
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 501 h avė., Cicero, III, 
Frank Micklin, turtų raštininkas, I 

1901) S. Union Avė,' 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, | 
„ r 2129 W. 21 si SI r.!
Kaz. Karinaiiskas, ligonių globėjas, 

r 3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

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

DRAUGIJOS
jUETp DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 

KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Ručine. Wis.:— 1<SS. 124 k p. Te
atrališko Ratelio susirinkimas įvyks 
seredoj, I <1. rūgs. 7:30 v. vakare, So- 
<ialist; svetainėj.—Malonėkite visi 
nariai atsilankyti, nes bus svarbus 
susirinkimas. —Matulionis, sekr.

S LA. 22. kuopa laikys mėnesin 
susirinkimų panedėlyj, rugsėjo 2, 
7:30 vai. vakaro, N. D. S. svet., 1822 
Wabansia avė. Visi nariai būtinai 
atvykite, nes yra labai svarbus rei
kalus. —M. ('zepulevicz, sekr.

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos su
sirinkimas įvyks subatoj, 31 rųgpj. 
8 vai. vakare. M. Meldažio svetagiėj, 
2212 XV. 23 PI.—Visi nariui nepa
mirškite atsilankyti paskirtu laiku 
ir atsivesti naujų narių prirašymui 
į draugija. —Valdyba.

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

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, III

PARSIDUODA namas labai pigiai, 
2 fialai, 5 ir 4 kambarių. Parsiduo
da už $1700. $200 cash, kitus kaip 
renda.

Meldžiu kreipties prie 
A. Grigas,

3114 S. Halsted st., Chicago

VVIRELESS ir AVIATION.
Pasirengk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Karė padarė reikalavi
mą daug didesnį už skaitlių darbi
ninkų — Nepatrotyk savo progos. 
Musų fakultetas yra Expertai Instru
ktoriai ant vandens ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDLAND 
UN1VERS1TY, 53 W. .laekson Blvd., 
Tel, Wabash 5593, Ghicago.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKU ANTRASAI:

BEI KALINGA 20 darbininkų, 40c. 
i valandą, lt) valandų dienoje. At
sišaukite į 
2716—26 W. 12 st., Chicago

PAJIE.ŠKAU pusbrolio Mykolo 
Briedžio, paeina Iš Kauno gub., Pa
nevėžio, |>av., šidinbiravo ĮKirnpios, 
Sibžčių sodžiaus, gy veno Joliet, III. 
Aš paeinu iš Kauno gub,, Panevėžio 
pavieto, Smilgių valsčiaus, Keizėnių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu. Aleksandra Stukinis.
56 E. 101 Place, Roseland, III.

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis.
Rathbornc, Hair and Ridgvvay Co. 
2279 S. Union Avė., Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas, 2- 
,ių uugštų. 2 fintai 6 ir 4 kambarių. 
Parsiduoda už $2500, ant Union avė., 
tarpe 33 ir 34 gatvių.

Meldžiu kreipties prie 
A. Grigas,

3114 S. Halsted st., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystts, dailiarašys- 
tės.

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

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia Avė.

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

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansiu avė.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunąs, pirm, pagelbininkas,
653 Garden str 

I’elix Bartkus, prot. raštininkas, 
„ . R. R. 3. Box 33
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. PakŠis, iždininkas,

462 Jenne Str. 
Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
I ranas Kimontas, iždo globėja, 

. 730 Engei str
Jonas Kasiulis, maršalka,

, 653 Garden Str.
Mikolas Nakrušas, maršalkas,
. . „ , , . 420 Orange Str.Ant. Bubele, teisėjas
, , . 313 Quince str.
Juozas JureviČIa, vėlavnešys,

152 Main Str 
Petras Miliauskas, vėlavnešys, 
„ , . R. f, Box 56.
I etras Rimkevlčia, durininkas,

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

614 Market Str.

LIETUVIŲ DARBININKU DR-.IOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Lietuvišku Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginu prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis. 1418 W. 22nd St.

PARSIDUODA namas Cicero, III. 
šitas namas galima nupirkti pigiau 
negu yra vertas. Priežastis parda
vimo — savininkas gyvena ant far- 
mos. Meldžiu kreipties prie

A. Grigas.
3114 S. Halsted st., Chicago

Bridgeporto L. L. F. 12-tos kuopas 
susirinkimas įvyks ularninke, rug
sėjo 3 d., 8 vai. vak. pas kuopos na- 
iį, J. G. po No. 3356 So. Halsted st. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes 
y . i daug svarbių reikalų svarsty
mui: laipinu bus dalinama L.L.I*. 
konstitucija. Atsiveskite ir nauju 
narių. —J. Plačiukaa, Sekr.

LSJL. 1 kuopa rengia draugiškų 
išvažiavimų i .laekson parkų ant 
Lietuviškos salos, nedėlioję, rūgs. 
I d. Pradžia 12 vai. pietų. Kviečia 
visus. Komitetas.

Springfietd. III- — LSS. 29 kuopa 
šaukia nepaprastų susirinkimų ne- 
dėlioj, rugsėjo I d.. 2 valandų po 
pietų, A re n Baile. 4lh ir Jefferson 
sts. — Visi draugai atvykite; yra 
svarbus projektas balsavimui.

—Komitetą*.
Roseland. — LDL. 79 Kp. išvažia

vimas į \Vashington Heighls miš
kus (107 ir Ručine gatvių! įvyks 
nedėlioj. rugsėjo 1 <1. Kviečiami visi 
atsilankyti. nes tai bus vienas gal 
paskutinis išvažiavimas šia vasarą.

—Komitetas.

Rocklord, III. — LDLD. 29 kp. su
sirinkimas įvyks rugsėjo 2 dienų, 
7:30 vai. vakaro, VeCa Hali.—Drau
gės ir draugai, ateikite visi, ir ku
rie esate neužsimokėję už 1918, už
simokėkite. nes kitaip negausite 
knygų. Be to bus balsavimo blun
ka. —Rast. A. Meldažis.

Pajieškau Kazimiero šarkausko, 
Andriaus šarkausko ir Jono Jan
kausko, ir kilų pažįstamų.—-Visi Su
valkų gubernijos, Alvito parapijos.

Pijušas Povilaika, 
GUI Oaklaiid Avė., Peoria, III.

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. G2 \V. \Vashington St., 
R(.(>m 2, Chicago.

Pajicškmi savo giminių arba pa
žįstamų: švogerio Bronislovo
Pociaus ir Antano, Pranciškaus ir 
Juozapo žimunlų ir pusbrolio Liud
viko žim.mto ir Franci.škaus čer- 
bauskio. Paeina visi iš Kauno gu
bernijos. Šiaulių pavieto, Užvenčio 
parapijos. Turiu svarbų reikalų.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

K. Lukauskis,
1329 \Vi< ker Park Avė. Chicago, III.

> ■ ♦ ą

1

REIKAL\UJAMA leiberių dirbti 
pasam krautuvėj. $4 i dieną.

ED\V. J. RUTLEII and ( O. 
6427 \Ventworth Avė., Chicago

PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 
l'.nglt vvood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentas, furnacas. ą- 
žuolinės grindįs. porcelinė plumbe- 
rystė, skalbinyčios, “storm” langai, 
skrvnai. Naujai inalevota. geras ga- 
ražius, makademuota gatvė, arti ge
ros mokyklos ir bažnvčios. $3.300.

C. A. Robbins, 
5935 Eggleston Avė., Chicago;

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGE8

6203 So. Halated aU 2407 W. M*< 
diaon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valatijoao. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dei biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
•10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK. Pb«i»Ut4

REIKALINGAS pirmos klesos par- 
d; vėjas valgomųjų daiktu krautu- 
vėn. Turi būt patyręs bučeris. Tu
ri kalbėt angliškai, lietuviškai ir 
le' kiškai. Jordan Packing Co., 
84b \V. 20th St., Chicago

PARDUODU 3 aii'Zšlu m irinį na
mą, 6Vj pėdų aapalnamis (beizmen- 
tas) 3 fialai po 6 kambarius. Su 
visais naujais intaisymais. Randasi 
prie Emerąld avė.. M. J. KIRAS, 
3331 S. Halsted St., Chicago.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pageli).
3525 S. Union avė.

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

Juozas Kczius, turtų rast.,
1109 Montgomery sl. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

Fr. Ginhvainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avc. 

I. Jankevičių, muršulku,
726 \V. 181h sl.

Susirinkimui utsibunu kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svel., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėsti tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

RAKANDAI

REIKALAUJAME moterų dėl griik 
dų ulovimo (Serui) women)

Chicago \Vindow Cleaning Co., 
R ;om 2, 62 \V. \Vashington Street.

PARDUODI’ rakandus, visai nąu- 
ji,. užteks 6 kambariams. Atsišaukite 
gvęilai po 7 vai. vakarais.

Kazinueras Kurmauskas, 
4600 S. AVood st.. Chicago, III. 

3-čias augštas, priekis.

BEN. LIL’RINAS, pirmsėdis.
2129 W. 21st St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli).,
634 W. 18th Sl.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St 

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

ED. ČEPULIS, Kapinių uŽveizda, 
Lithuanian National Ceinetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APBVIETO8 
DRAUGIJOS VALDYBA:

I .'jieškūP savo dviejų brolių Ma
telis.) ir Antano Judeikių. Girdėjau 
kad Mat tušus gyveno Amerikoje, o 
\nt;.nas I t metų atgal gy veno An
glijoje, Uiipgi pajieškau pusbrolio 
Konstantino .lodeikio, paeina iš Kau
lio gub., Šiaulių pavieto, Užvenčio 
Parapijos, Zalakų sodžiaus. Prašau 
jų pačių atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus — busiu dė
kingas. Juozapas Jude i kis, 
P. I . Co.. C.amp No 1, Deary, Idaho.

MOKYKIS KIRPIMO IR PESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APBfDALŲ

Musu siotema ir ypattiku moklnimaa pa 
larya jus iinovu j trumpą laiką.

M— turime didžiausiai ir gerlauiiui kirpt 
mo-de^igninK ir niūrimo skyriui, kur mei su- 
-eikime praktiik* patyrimą kuomet jų tno 
kysitils. t

Elektra varomos mažiuos musq liuvtaao įky 
riuose.

Jus esate utkviepiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va- 
karais Ir gauti specialiikai pigią kainą.

Petrenus daromos pagal Jūsų mierą — bils 
<tailė« arba dydžio, it bile madų knygos.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro- 
z>'s Pašelpinio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo G 
dienų. 8 vai. vakare, .1. Neppo svetai
nėj, 1.500 S. I9th avė. —Valdyba.

Tou n of Lake. Liet. Mot. Progr. 
Si'siv. 58 kuopos susirinkimas^bus 
laikomas nedėlioj, rugsėjo 1 dienų, 
1 vai. po pietų, Davis Sq. svel., prie 
46-tos ir Paulina gatvių. Kuopos na
rės malonės susirinkti laiku.—Drau
giškai, I.MPS. 58 ko. sekretorė

—S. Laury navičiutė.

SIŪLYMAI KAMI?AIUV
ATIDUODAMA rendon “froidi

nis” kambarys, vienam arba dviem 
vaikinam. Elektros šviesa, garu šil
domas, vana.

J. Uktveris,
3203 S. Halsted st., Chicago 

Tel. Drover 8418.

REIKALAUJAME
MOTERŲ DIRBU DIRBTUVĖJE 
l)\RBA. KURIS PIRMIAU BUVO

DD>RAMAS VYRU IR VAIKU- PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. ŠVA
RI S IR SANITARIŠKAS DARBAS. 
S A N ž IN Lš K A U 2M O K ESTI S.

ROOS MFG. CO.,
1051 W. IGth ST., ARTI CENTER 
AVENUE, CHICAGO, H.L.

ATIDUODAMA rendon Gontinis 
'"kambarys vienam vaikinui prie ma
žos šeimynos. Graži vieta prie Mark 
VVhite Square parko. Tel. Yards 3111 
Mrs A. Dobkevičienč, 295G Poplar av

BEI KALINGAS janitoriaus pagel- 
bimkus arba kaipo porteris. Gera 
mokestis, valgis ir kambarys.

E. J. Therien, 
6222 Harper Avė, 8-tas augštas už
pakalyje. Chicago

BARSI 1)1’0 DA flct nnmokč’.iitno 
sto-age remtos .sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
t'ąkandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausioj mados, naudoji 
tikląi penkis mėnesius. Pirmas pa- 
sjulijimas nupeikiu Mes taipgi pat- 
(lupsime tuos daiktus atskirai. Mes 
piiiimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokėsiu, ir pristatysime daiktus 
bile j kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
' akaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ai eikite tuojaus.

\VESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 \V. Ilarrison st., Chicago

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdilinti,

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali
Atsišnukit ant 4-to uug.što.

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash avė. 

Stanislovas Shimkus. viee-pirminin..
10707 \Vabash Avė.

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

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. BertaŠius, pinig. raštininkas,
’ 349 E. 115 Sl. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pčtnyčią 
kiekvieno mėnesio. 7:30 vak vakare. 
F. Shedsvillo svetainėje. 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti j Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba- 
kijulžio, 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 Waiiace str.

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

P. Balcckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant į centrą mokestis, mu- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinėsimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

DRAUG 'OŠ IK ORGA 
NI2ACU0S. DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 

KUNIGĄ IKSČIO G E DIMI NO 
KENSINGTON, 1LL.

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas, -
708 West 171h Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

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

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

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

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

A. LALTS, Sekretorius,

LSJL 1 k p. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks rugsė
jo 1. 9:30 v. ryto. Aušros svet., 3001 
So. Halsted St.—Lekciją iš politinės 
ekonomijos skaitvs A. Dvylis. Visi 
draugai ir draugės susirinkite.

—J. J. JonuševičiuH.

Sietyno M. Choras rengia spek
taklį “Caras Sibire”, spalių 19 d., 
Meldažio svet. Meldžiame kitų or
ganizacijų tų dienų nerengti pana
šiu vakarų, kad nepakenkus vieni ki 
tiems. —Komitetas.

{vairus piknikas, rengiamas Lie
tuvių Partnerių, nedėlioj, Rugsėjo 
Imą dienų. 1918, Ix»afy Grove—Blin- 
srupo daiže, XX’illow Springs, III. 
Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c po
rui. Kviečia visus atsilankyti.

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuo
jos susirinkimas bus subatoj, rugp. 
31 d., 7:30 vali vakare, Schlitz Hali. 
Malonėkite visi ateiti. Ant tolinus 
susirinkimui bus visada prieš linų 
kiekvieno mėnesio, subatomis.

—Kaz. Brazevičius.

PASIRANDAVOJA gražus kamba
riai su rakandais, dėl pavienių vai
kinu. 3210 Emerald Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU švariai užlaikomo 
kambario su valgiu. Butų geistina 
apie \Vest Side. Turinti malonėki
te atsišaukti: S. R.,
910 XV. 33rd St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Eree Employment Service) 
J iešką n tieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

UŽ darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicago], 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS
1696 S. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi S850 piayer pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dienu. Priimsiu Liberty Bon.l 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.“

Mrs. A. Schvvartz, 
Rezidencija, 3222 .laekson Blvd., arti

Kedzie

1840 S. Halsted St., Chicago, (11. 
K. GUGIS, Iždininkas,

127 N. Dearborn St.» Chicago, III

D. Shalkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillaš, kasierius,
341 Kensington Avė.

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

LIETUVOS SUNŲ DkAUGIJOS 
SIIEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 101h St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA ŽEMAITft.

2919 W. Division St., Chicago, JB
I

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPJNIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj, lietuvių ir lenkų apgyven
to], vietoj. Biznis gerai eina. Prie
žastis — tunu kitą biznį.
4102 S. Campbell avė., Chicago

HET/V PROGAI Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
apartmento daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 piayer pianas tiktai už $225 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
lieįiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tuojaus.

Rezidencija, 1926 S. Kedzie avė.

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

TURI BŪT PARDUOTA gioscrnė 
šią savaitę, nes savininkas turi išva
žiuoti į AVisconsin valstiją. NorintĮs 
gali pasilikt ant vietos, nes biznis 
gerai išdirbtas ir remia pigi. Parsi- 
duoda stockas atskirai arba kartu 
su fisčeriais. Ateik ir duok savo pa
siūlymą, šiuo adresu: \
2956 Union avė., Chicago, III.

Cicero. —Vyrų ir Moterų Apšv. 
Di-stės susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 1 d. J. Neffo svet., 1500 So. 
I'.llli Avė. Pradžia 2* vai. popietų. 
Kviečiami visi nariai .nes yra svar
bių reikalų. —Valdyba.

Melrose Park, III. — LSS. 43 kp. 
susirinkimas ivvks nedėlioj, rugsė
jo 1 d.. 9:3(1 vai. ryto, Frank ir Ja
mes svet., 23 avė. ir l.akc gat. Drau
gai, malonėkite visi susirinkti laiku 
Bus konstitucijos balsavimas, taigi 
ir daugiau svarbiu dalykų svarsty
mas. — Org. A. J. Staškua.

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

REIKTA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbq> Gera mokestis.

Roseland. 111. — L.MPS. 25-ta kp. 
rengia teatrų ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje naudai Moterų 
Balso: scenoj bus ?.tatoma veikalas 
“Kunigas Macochas*. Vietos drau
gijų ir kuopų prašnn tą dieną ne
rengti jokių pramogų, kad neužken- 
kus vieni kitiems. — Komitetas

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
pirtyje.

Douglas Baths,
351G W. 12th s L, Chicago

PARDUODU šį 8 sėdynių auto- 
mabilių, arba mainau ant kokio 
kito vasarinio automobiliaus arba 
truko. J. Stankus, 821 W. 341h Str„ 
Tel. Drover 4789 Chicago.

PARSIDUODzY rakandai — lovos, 
kėdės ir supamosios kėdės, taipgi ir 
karpetai ir stalai. Visi beveik nau 
ii — už pigią kainą.
3409 S. Lowe avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI-

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialybė 

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str„ 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS
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.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

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

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

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

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

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

1617 N. Wincaester a v., Chicago III 
J. Jakubauskas, komiteto narys,

3362 Lowe avė., Chicago, III. 
J. šmotelis*, komiteto narys

10604 Edbrooke avė., Chicago, III. 
F. W. Zolpe, komiteto narys,

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

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

luozapas Užubalis. pirmininkas.
2823 .laekson Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziumis, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje. 3420 W. 12th St., 7:30 v 
vakare ant antrų lubų. Musu Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mčn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

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

A. C. XV. of A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė.

J. čepelis, ptnn. pagelbininkas,
1060 Noblc St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabnnsia avė., 7:30 v. 
vakare.

A. Chcpaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 15th SI., Cicero, III.

Ofisas: 1579 Mihvaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas.
1685 Mihvaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėlny- 
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-Čią subatą kiekvieno mėnesio .1. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS;

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str.

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

K. Čenukas, iždininkas, 
1648 XV. Division st. ' 

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

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas.
728 Park Ct.

F. Rasčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Ayc. 

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas. 
267 Milwaukce Avė.

Dr. 1. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

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

...... ~ ............ 1

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

XV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
x 900 XV. 191 h St.

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

B. Busgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašaiiskas, 1-mas iždo globėjas 
I). Chcpela, 2-ras iždo globėjas,
J. Skyrius, iždininkas.

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

“Naujienų” Piknikas
Labor Day

Panedėlyje, Rugsėjo 2-rų dienų

M. Cheiįnaucko darže
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