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True translation filcd with Iho post-innster ai Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Hjim miestas puolė
Vienas milijonas vokiečiu 

. žuvę mūšiuose
Karės lauko padėjimas 

kaizerio sostinėj
True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

FRANCŲZAI PAVIJO 
PRIEŠĄ 10 MYLIŲ.

Miestai Chauny ir Ham pa
imta. Du Nord kanalas 

pereita visa linija.

LONDONAS, rūgs. 6. — Vi
su 1l0-mylių frontu nuo Ypres 
Rheimso vokiečių armija vis te
besitraukia.

Tarp Veste ir Aisne upių, nuo 
laiko kaip vokiečiai ėmė tniuk- 
ties atgal per Aisne upę, Ame
rikos kariuomenė pasistūmė | 
priekyn nuo keturių iki septy
nių mylių.

Oficialia franeuzų pranešimas 
šia naktį skelbia, kad kai-kurio- 
se "vietose į rytus nuo Du Nord 
kanalo franeuzai pažengė dau
giau kaip dešimt mylių prie
kin. * imi ir*

Franeuzai užėmė vėl visas 
savo senąsias tranšėjas ištisu 
frontu į šiaurę nuo Aisne.

Ham ir Chauny puolė.

Ham ir Chauny tapo šturmu 
paimti.

Talkininkų linijos dabar taip 
arti prie pietinio Hindenburgo 
linijos galo, jog sunkiosiomis 
anuotomis, gali bombarduoti 
Laonų ir La Fere. Laon ir La 
Fere yra du •vyriausiu punktu, 
į kuriuos pietinis Hindenburgo 
linijos galas remiasi.

Neuve Chapelle taipjau tapo 
paimtas.

šiauriniame linijos gale ang
lų kariuomenė šiandie paėmė 
Neuve Chapelle ir Bussy ir per
ėjo antron pusėn Du Nord ka
nalo visu frontu, išskiriant tik 
į šiaurę nuo Havrincourt į Scar- 
Pe.

True translation filed with the post, 
mastei* at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

i.ooo.ooo žuvę
Vokiečių kareivių mūšiuose 

nuo kovo 21.

SU FRANCUZŲ ARMIJA, 
FRANCIJOJ, nigs. 6. — Remia- 
nties gautomis labai akuračio- 
mis informacijomis, padaryti 
sųskaitojimai parodo, kad nuo 
kovo 21 dienos vokiečiai žudė 
vienų milijonų ir šimtų tuksian
čių kareivių.

I .ONDONAS, rūgs. 5. — Pa
sak Daily Mirror, Anglijos pač
io darbininkai savo nacionalėj 
konvencijoj, kuri bus veikiai la
ikoma, reikalaus didesnės mo
kės lies, pensijų ir geresnio dar- 
bo valandų sutvarkymo.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

BERLINE PASKELBTA 
KARĖS LAUKO ĮSTATY

MAS.

Kancleris Hertling pasitraukiųs 
nuo vietos.

AMSTERDAMAS, rūgs. 5 (su
vėlinta). Berlyno miestas ir 
visa Brandenburgo provincija 
tapo pastatyta po karės lauko įs
tatymu. arba pasak Koelno 
Volks Zeitungos, “apgulimo įs
tatymu. sulig kurių skiriama 
piniginės ir kalėjimo pabaudos 
asmenims, prasimanantiems ir 
skleidžiantiems neteisingų žinių 
tikslu sukelti neramumo žino-

— 99 .1nese.
Pastaba prie to dekreto, po 

kuriuo pasirašo Brandenburgo 
provincijos generolas Linsin- 
gen, atkreipiama (lomos į sklei
dimų pašiepimų, kartais piktų 
ir išdavingų paskalų, labai per
deda n t apie laikinų priešų pasi
sekimų, sėjant abejojimų apie 
lai, kad Vokietija sugebėsianti 
ekonominiai išsilaikyti, nieki
nant pastebėtinai narsius Vokie
tijos armijų žygius.

Laikraštis Volks Zeitung pa-’ 
stebi, kad panašus dekretas esųs 
paskelbta taipjau Breslave ir ki
tuose miestuose.

(Brandenburgo provincija tai i 
I lohenzolk rnų valdonija. Taigi', 
toks karės lauko įstatymo pas-
kelbimas loję provincijoje lai
koma kaipo labai reikšmingų 
dalyką). .

Teisybė esanti slepiama.
Berlyniškis Vor\vaerts nusis

kundžia, kad žmonėms nesako
ma teisybės apie dalykų padėji
mą, o lai, sako, ir duoda prieža
sties visokiems gandams plėto
tis. Tas šeidemaniškis organas 
ypatingai aštriai atsiliepia apie 

' karės biiiielenus (trumpus pra
nešimus), kuriuose, sako, teisy
bė visados šyru padengiama.

Vakarinė Frankfurter Zeitung 
ularninko laida užsipuola ant 
Hertlingo valdžios už tai, kad 
per dešimt savo buvimo mėne
sių nesirūpino daryti visa, kas 
(ik galima, “gerai laikai” atsie
kti; ir už lai, kad ypatingos 

žvarbos momentais ji pasirodė 
silpna esanti. ■

True translation filed with the post- 
mastei* ai (’hieago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

KANCLERIS VON HERT
LING PASITRAUKIĄS

LONDONAS, rūgs. 6. •— Gra- svarstymas atidėta rytdienai. daugiau, negu kuria kita savai-

fas Georg E. von Hertling, vo
kiečių valstybes kancleris rezig
navo. Kaipo savo pasitrauki
mo priežastį jis paduoda blogų 
sveikata. Tų žinių praneša 
Daily Express korespondentas 
Genevoj, remdamasis gauta iš 
Muencheno, Bavarijos, telcgra-

Truo translation filetf *rth the post- 
innster at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SUSTABDĖ PINIGŲ 
RINKIMĄ.

•.... . .... ¥
NEW YORK, rūgs, 5. — Dis- 

trikto prokuroras Swann įsake 
sustabdyti pinigų rinkimų fon

ma.

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Javų Malūnai Sudegė

ST. JOSEPH, Mo., rūgs. (>.— 
šį rytų sudegė čia Schreiber 
Grain and Milling kompanijos 
javų malūnai, devyni prekių ir 
du Pullmano vagonai. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia apie 
125 tūkstančių dolerių.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Turės Eit Armijon

WASH1NGTON, D. C., rūgs. 
6. — Kares sekretorius Baker 
įsakė visų karės departamento 
biurų viršininkams, kad iki 
gruodžio 31 jie visur savo sky
riuose dirbančius kareivinio 
amžiaus darbininkus, kurie bus 
įtraukti į 1-mų klesų, pakeistų 
tokiais vyrais, kurie fiziškai ne
tinka kareivio tarnybai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Socialistų Laikraštis
Suspenduotas 24 Valand.

■e šiais metais buvo padaryta.
PARYŽIUS, rūgs. 6. — Vaka

rinis socialistų dienraštis L’He- 
ure tapo dvidešimt keturiomis 
valandomis sustabdyta. Figaro 
ir kiti laikraščiai sako, kad vy
resnybė suspendavo jį Amerikos 
generaliam štabui reikalaujant.

't rue translation filed with the posl- 
inastci at Chicago, III., Sept. 7, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Cukrus ir Toliau Bus
Du Svarai Mėnesiui

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
(>. — Maisto administracija, 
pasitarus su įvairių valstijų ma
isto administratoriais, šiandie 
paskelbė^ kad dabartinės suk
raus porcijos —- du svarai per 
mėnesį vienam asmeniui — pa
siliks ir toliau.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Katalikai galį vest 
protestonus.

ROMA, rūgs. 3. — Del karės, 
kuri labai trukdo susižinojimą 
vienos šalies su kita, konsisto
rijos kongregacija suteikė A- 
merikos katalikų vyskupams 
teises duoti šliubus apsivedi- 
jnuose katalikų su proteslonais, 
nereikalaujant gauti tam išank- 
sto popiežiaus leidimų.

True tianslation filed with the post- 
inaster at (’hieago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nori tyrinėti medžioklę 
ant “slakerių”.

\VASHINGTON, D. C„ rūgs. 
5. — Senatorius nuo Utah vals
tijos, Smoot, įnešė senatai) re
zoliucijų, kuria proponuojama, 
kad senato militarė komisija 
imtų tyrinėti padarytų New Yo
rke ablavų ant draftuojamųjų 
vyrų. Keletas senatorių aštriai 

’ smerkė tų ablavų, kaipo nelega- 
i lę ir neleistinų. Senatoriui Kir- 
i by prieštaraujant, rezoliucijos 

dui, įsteigtam kares sunaikin
tiems miestams ir miesteliams 
a įsteigti. Uždraudimas padary
ta po to, kai prokuroras, iškla
usinėjęs tos organizacijos sek- 

| relorę. Miss Jean Wick, pada- 
I re fondo revizijų. Revizija gi 
parodė, kad nuo įsteigimo fon
do buvo surinkta apie 9000 do-, 
lerių pinigų, o iš tos sumos iš
leista 7000 dolerių fondo virši
ninkų algoms ir šiaip smulkes
niems dalykams.

Miss Cecelia Sartoris, genero
lo Ulysses Granto anūkė, kuri 
dabar yra Francijoj, pažymėta 
kaipo to fondo organizuoloja, o 
jo prezidentu yra augščiausio- 
jo teismo teisėjas Charles L. 
Guy.

Tnie translation filcd wltn the post- 
masler ai Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as i equired by the act of Oct. 6, 1917,

TRYLIKA NORVEGIJOS 
LAIVŲ PASKANDINTA

LONDONAS, rūgs. 6. No
rvegijos legacija paskelbė šian
die, kad bėgiu rugpjučo menesio 
tapę, dėl karės priežasčių, pas
kandinta trylika Norvegijos lai
vų, visa, dhiklan paėmus, }22,- 
976 tonus talpos.

Ti ue translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as roquircd by the act of Oct. 6, 1917

Reikalauja nubaudimo tiems 
kurie išnaudoja kareivių 

gimines.

WAS1I1NGTON, D. C., rūgs, 
i. — Massachusettso kongresini- 
nkas Treadway, savo pasiūlytu 
biliumi reikalauja nubaudimo 
dviem metais kalėjimo visų tų, 
kurie reikalaus atlyginimo \ iš 
pasimirusio kareivio giminių už 
atjieškojimą užsilikusius jo nio- 
kesties, ar pripuolamų pinigų; 
bilius prielankiai (lajia pi’iimlas 
atstovų buto militarčs komisi
jos. Treadvvay papasakojo k(K 
misijai, kad advokatai Washing- 
lone ir kitur pradėjo su a iridėj k 
niu jieškoti kritusių kareivių gi
minių tuoju tikslu, kad pasipel
nius už bereikalingų patarnavi
mą atjieškojime pinigų iš val
džios.

True trunslation filed with the post- 
master at C.hicago, UI., Sopt. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

S. V. Vartos Vokiečių Lai
vus Internuotos Peru vi joj.

LIMA, Peruvaja, rūgs. 6.
Kongresas patvirtino susitari
mą, padarytą Peruvijos ir Ame
rikos valdžių apie vartojimų Ca- 
llao porle internuotų vokiečių 
laivų. 8-ni vokiečių laivai in
ternuoti Callao, buvo Peruvijos 
kal inių spėkų paimti dar praei
to birželio mėnesyj. Tarp tų 
laivų yra keli dideli pasažieri- 
niai garlaiviai, kurie, pirmiau 
vaikščiodavo tarp San Francis- 
co, Pietų Amerikos portų ir Vo
kietijos portų.

True trunslation filed wtth the post- 
masler at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

1,806,121 Tonų Anglių
Iškasta Viena Savaite

WASHINGTON, D. C. — Sa- 
vaiteje, pasibaigusioj rugp. 31, 
iškasta 1,806,121 tonų kietųjų 
(antracito) anglių, tai reiškia 

inio translation filcd with the post- 
n.aster ai Chicago, 111., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917.

GEN. KORNILOVAS DAR 
SYKI UŽMUŠTAS

KOPENHAGENAS, rūgs. 1. 
— Generolas Kornilovas, buvu- 
sis Rusijos armijos komunduo-
lojus, tapo granatos užmuštas 
Ekaterinodare — praneša laik- 

! raščio Politikei! koresponden
tą,; Helsingforse. (Ekaterinoda- 
ras yra vyriausias Kuba no sri
ties miestas). Politikcn’o ko
respondentas sako, kad šitokią 
žinių jis gavęs iš vieno finų ar
mijos oficieriaus.

(Apie generolo Kornilovo mi
rtį buvo jau kart-kartčmis pra
nešta. Telegramose iš Rusijos 
visaip apie jo mirtį buvo skel
biama: jis buvo ir nužudytas 
valdžios nuosprendžiu, ir šiaip 
nudaigotas ir mūšiuose užmuš
tas).

True translation filcd wilh the post
ui. istc r at C.hicago, III., Sopi. 7, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

25 METAI KATORGOS

Tokių bausmę paskyrė karės 
teismas I.\V.W. vadovams.

ROCKFORD, III., rūgs. 6.
Roy Dempry ir AHen Wilson, 
abudu tariamu I.W.W. vadovai, 
už įsakymų neklauayinų vakar 
.tapo Camp Grant karės teismo 
pasmerkti dvidešimt penkiems 
malajus katorgos Leaveinvorlh 
kalėjime. Juodu buvo atsisakę 
vilkėti uniformas. •

True translation filed with the post- 
master ai Chičago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

S. V. Garlaivis Paskandinta
Vokiečių Submarinos

VVASHINGTON, D,. C., rūgs, 
(i. — Laivyno departamentas ga
vo šiandie žinių, kad Amerikos 
garlaivis Lake ()xven tapo vokie
čių submarinos paskandintas. 
Žuvę penki civiliai įgulos žmo
nės. Garlaivis buvo 2308 tonų, 
vartojamas karės medžiagoms 
gabenti. Šoviniais iš submari- 
nų kanuolių garlaivis paskandi
nta svetimuose vandenyse rug
sėjo 3.

Išskiriant penkių pasigenda
mų žmonių, visi kiti įgulos na
riai išgelbėti, šeši jų sunkiai su
žeisti, šeši kiti lengviau.

True translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Neleis naujų trobų statyt 
kol karė pasibaigs.

VVASHINGTON, D. C., nigs. 
5. — Niekur Suvienytose Vals
tijose nebebus statoma naujų 
trobų, kol kare tęsis, be Stale 
Council of National Defense lei
dimo. Šitokį sprendimą pada
re vakar kares industrijos tary
ba. Nuo dabar, nori n lįs trobą 
statyt, turės kreipties į Stale 
Council of National Defense. Jei 
tas pritars, aplikacija turės bul 
apsvarstyta dar VVashingtCne.

True translation filed wilh the post- 
niasler at Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. fl, 1917

Buenos Aires Pačto
Darbininkai zStreikuoja

BUENOS 1RES> Argenlina, 
rūgs. 6. — Vakar vakitre sus* 
Ireikavo čia du tūkstančiai pa
čto ir telųgrafų darbininkai, rei
kalaudami daugiau algos, l ies 
centraline pačio valdyba jie su
rengė demonstracijų ir dainuo
dami inaršavo jniesto gatvėmis.

k .3-.y.________ ------------------------------------- 1

1 True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., Sept. 7, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS DARBININKŲ 
KONGRESAS NENORI

NAUJOS PARTIJOS

DERBY, Anglija, rūgs. 6. — 
Nesulyginama balsų didžiuma 
Anglijos darbininkų kongresas 
šiandie atmetė Havelock VVilso- 
no rezoliuciją. Ta rezoliucija 
reikalavo, kad butų steigiama 

’ nauja amalų unijų politinė par
tija Anglijoj.

(Įdomu pastebėti, kad apie tų 
Anglijos darbininkų unijų kon
gresą, reprezentuojantį apie pe
nkis milijonus organizuotų da
rbininkų, spauda jokių žinių ne
paduoda. O juk ten, be abejo 
svarstomi ir rišami opiausi ir 
nepaprastai svarbus šio mome
nto politiniai, ekonominiai ir 
socialiai klausimai! -Red.).

True translation filed with Iho post- 
mastei’ al Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917

NEDISKUSUOT KARĖS 
JVYK1Ų

Toks persergėjimas duota Vo
kietijos reichstagui.

ZUERICH, rūgs. 6. — Vokie
tijos generalis štabas pranešė 
valstybės kancleriui Hertlingui, 
kad šiokios ar tokios diskusijos 
reichsftagc apie1 dabartinius ka
rės atsitikimus labai pragaištin
gai atsiliepsiu kaip į kariuome
nes taip ir visų Vokietijos žmo
nių dvasių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

HOLAND1JA PROTES
TUOJA

Kam vokiečiai skandina jos 
laivus.

HAAGA, rūgs. 6. — I [Olandi
jos pasiuntiniui Berlyne duota 
instrukcijų, kad jis užprotestuo
tų prieš Vokietijų už naikinimų 
submarinomis Holandijos laivų 
taip vadinamoj neįsileidžiamoj 
zonoj, ir už paskandinimų sep
tynių jos žvejojamųjų laivų ru
gpjūčio 21.

True translatipn filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Sept. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (į,1917

Sibiras paskelbęs karę 
Vokietijai.

Valsi\bės departamento gail
ios iš Irkutsko, Sibire, pavėlin
tos žinios (datuotos rugpjūčio 
13) sako, kad Omske įsisteigus 
provizionalė Sibiro valdžia for
maliai paskelbus karę Vokieti
jai, prisiėmus ant savęs užsie
nio skolas it atsišaukus į talki
ninkus pagelbos.

Gatidai apie užmušimą Sim- 
birske buvusiojo Rusijos užsie
nio dalykų minislerio Sazonovo 
palvii’linli.

True trnnskdion filcd wilh the post- 
niaster al Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rockcfelleris išsisuko nuo 
taksų ant 5,000,000 nuo 

savybės.

CLEVELAND, O., rūgs. 4.— 
County auditorius John A. Zan- 
gerlc vakar paskelbė, kad John 
D. Rnckefe.lleriui nercikėsių šie
met mokėti taksų nuo jo 5 mi
lijonus dolerių vertos nuosavy
bės Cuyanoga countyj, dėlto 
kad jis negyvenęs Clevelande.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sepl. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

DELEI “SLEKERIŲ” 
GAUDYMO.

Prezidentas reikalauja oficialio 
.. pranešimo po karčių debatų 

senatorių.

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
4.—Prez. Wilson pareikalavo iš 
gener. prokuroro Gregory pilno 
pranešimo apie aplinkybes “sle- 
kerių” gaudymo New Yorke įių 
savaitę.

Prezidento pranešimo reikala
vimo! tikslas nesužinota. Jo pa
reikalavimas pasiųsta po karštų 
ginčų šiandien senate ir po U- 
tah valstijos republikonų sena
toriaus Smooto pasiulymufrezo- 
licijos, kurioj jis reikalauja, kad 
butų paskirta militarė komisija 
ištyrimui to, kas davė prisal/us 
panaudoti kareivius ir jūreivius 
gaudymams. Arkansaso sena
torius demokratas Kirby buvo 
priežastimi atmetimo jos, bet 
senatorius žada jų vėl paduoti 
pirmadienyj.

Bielaski prisiima kaltę ant 
savęs.

Vyriausio maršalo gen. Crow- 
dero raštinėj buvo sakoma, kad 
areštavimai padalyta be tos ra
štinės leidimo ar žinios. Bet 
vėliaus vakare buvo autoritetin
gai paskelbta, kad New Yorke 
gaudynės buvo daromas justici
jos skyriaus įsakymu ir kad vi
sų atsakomybę prisiima vyriau
sia tyrinėjimo biuro skyriaus 
viršininkas J. Brucc Belaski.

Šitų dalykų senate iškėlė sena
torius Chamberlain. Jis pasakė, 
kad nors jis neapkenčia taip va
dinamų “siekerių“’ bet jis norė
tų, kad jie butų pasiekiami pri
deramu įstatymo keliu.

šitame nupeikime areštavimų 
pritarė jam šitie senatoriai: 
N<ew Yorko — Cadler, Connecti- 
cut0 — Brandegee; Oklahomos 
— Gere, Gali foru i jos — John
son, ir kiti.

Poindexter užsistojo.
Washingtono senatorius Poin- 

dexter atsiliepė, kad senatorių 
tvirtinime dalykų yra daug pa
laidumo ir nad New Yorko val
džios esą J ik savo priedermę pi
kto. Jis gynė tąjį pasielgimų 
kaipo “išteisinamų karinį veiki
mų“.

Senatorius Lodge tvirtino, 
kad senatas privalo žinoti, kokia 
valdžia atsako už nepaaiškinimų 
kareiviams ir jūreiviams, geibo- 
jusiems areštuoti, kad jie priva
lo klausyti tik savo tiesių virši
ninkų.

“Man visviena, kas atsako, at
rėžė senatorius Poindexter. Aš 
norėčiau, kad jie tų patį padary
tų visose Suv. Valstijose ir kad 
kiekvienas slekeris butų suim
tas. Valdžia yra verta pagyri
mo, o ne papeikimo”.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, 111., Sent. 7, 1918, 
a s reųuired by the act of Oct. 6,1917
Prezidento Užtarimu

Išgelbėta Gyvastis
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

6. — šiandie sužinota, kad pre
zidento Wilsono įsimaišymu ta
po išgelbėta kareivio gyvastis. 
Priv. William A. Kerner, komp 
G, 306 inf., Camp Upton, N. Y., 
buvo kares teismo pasmerktas 
mirti už neklausymų paliepi
mų. Prezidentas Wilsonas ap
reiškė, kad prokuroro teisėjo 
asistentas buvęs netiesotai pas
kirtas, ir įsakė kareivį atgal tar
nybon įstatyti,
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sari; susukus plaukus į pintą 
mazgą, uždūdavau aplink jį bal
tojo žasmino žiedų vainiką; ir 
su mažu veidrodėliu rankoje at

----------- ---------—-------------

Turiu čia tau pasakyti vieną

aiškiau.

Muzika ūme griežti.

ant

'lio nuobodumą. Žasinino ir lio

vėsi uvės tai tokia linksma pro-

paišeliu.

popie* ‘Rašyti tik ant vienos

linksmų vestuvių puošmenis. kiek

jei kas

būdavo,

AKUŠEREjo mane ir aš nuėjau pas brolį
A M. KAITlENt

■

pasitaisiusi sniego baltumo dro
bulę ant vejos, būdavo atsigu
lu ant jos, galvą ranka parėmus. 
Kitą ranką padėdavau su aps-

tos drobulės ir būdavo manau 
pati sau, kad kažkas pamalė ste
bėtiną mano rankos pozą, kad

riuos aš sau 
mas būdavo 
mano širdį.

lepi i nuo manęs. Vieną dieną 
jis įėjo puošniai apsitaisęs ir 
pasiskolino iš mano brolio ka
rieta vakarui. (r

riau: ‘Daktare, ar pamiršai apie 
savo vestuves? Laikas eiti.

.savo darbo ir pradėjo rengtis, 
aš tariau jam kvatodama juo-

jau, Kad 
muzikos?”

uitis spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Siuriihlaf h greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligone. Prižiūri ligo
nei* ir duoda patari niuo mergi
nom* bei moterlroa.
1436 N. Ashland Avė.. Chicago

že po medžiu pasitaisiau sau lo
vį).

gražiai 
riešą iš po antklodės.

si į vaistinę ir parsinešusi milte
lių, kuriuos prie patogios pro-

“Aš vėl pasileidau juokais. 
‘Ne, ne; taip negali būti, kalbė
jau aš. ‘Kas kur girdėjo, kad 
vestuvės butų be šviesų, ir mu-

daug rimta. Iš kur juokas at
eis? Kur butų grobiai su išsivie
pusiais dantimis?

“'Taigi leisk man pasakoti to
linus.

“Šiaip ar taip, nuo to laiko aš 
niekuomet nebuvau viena. Kuo
met, eidama, pastebėdavau že
myn nuleistomis akimis, kaip 
mano gražus piršleliai atsiremia

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilau

likom, pabučiavo rožiniu del
nai! ir pamažu nuėjo sau.

“Kaip tu sakai, ar užtektų,

ksmai kalbėjau apie
apie tai, kas atsiliks, ką aš dary- šypsą, nušviečiančią“Nedaug ir nakties beliko 

taipgi,” murmėjau aš.
“Po tūlo laiko aš palėmijau, 

kad daktaras ipasidare keistu 
užuomarša ir man atrodė, kad

butų truputį nepilna, bet aš len
gvai galėčiau praleisti likusią 
dalį nakties paskutinius brūkš
nius bepridėdamas”.

kimis, jausmingu baldu tarė: 
‘Na, lai turiu eiti.’

“Mano linksmumas netik ne
paliko daktarui, bet ir erzino jį.

“Kaip gi lai, daktare,” kalbė-
nei

simi šilkiniais ir auksiniais nuo
takos rūbais. Išsiėmiau savo 
gražutis ir pažibas iš indaujos

mani' su mirties idėja; ir taip, 
meile ir mirtis buvo du dalykai, 
km i'* mano mažą pasaulį pripil
dė. M- no pasaka dabar beveik 
p'.t 'baiuū nedauu kas ios be-

“‘O, pasakyk, kur jis ištikro 
važiuoja?’, prašiau aš jo.

baisiai įsimylėjau. Bot neži 
rinl visu tą glamonėjimų, k 

vikiau, atsidusę 
slankioja aplii

“ ‘O, tai šitaip!? tariau aš gar
džiai ir garsiai nusijuokus.

“Pamažu aš sužinojau, kad

užsako visas pų, kaipo pėdsaką rožiniai spal
vuoto vyno; kad aš šitaip palcn-

ahivožia vienas po kitam, ten

doli. “Ar tu čia?” klausiau. 
•Nebuvo atsakymo.

Rytmečio šviesa įsiveržė ka
mbarin.

3343 S. Halsted st

Linguoju laiku aš gavau karštį. 
Gydytojas atėjo mane pamatyti.

susiėjimas. Aš gulėj 
langą, kad vakarinės 
raudonumas sumažintų mano 
veido blyškumą. Kuomet dak
taras įėjęs pasižiurėjo į mano 
veidą, aš atsistojau į jo vietą ir 
įvaizdi! pasižiurėjau į save. Aš 
mačiau vakarinėj

susitaršę plaukai nudribę ant 
kaktos, o kukliai nuleistos blak- 
stienos metė patetingą šešėlį 
ant viso veido.

“Daktaras bailiu

CHICAGO

LAW
pa

MIDLAhD 
UNIVERSITY 

Dieninės ir Va
karinės Law & 
11igh School klc- 
sos. 22 melų pa
sisekimas. 2,000 
baigusių mokslą. 

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

Visose Valstijose.
Mokinusieji legalius mokslus kole

gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnj stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas klesas 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs. 
23. Del kataliogo adresuokite:

Chancelior J. J. TOBIAS, 
53 W. Jackson Blvd., Chicago.

NAUJIENOS, Chia' jo, UI.
4

Milžiniškas Vakaras su Programų įf
Parengtas

CHICAGOS 5-kiy PROGRESYVIŲ DRAUGIJŲ SPĖKOMIS

Draugystės D. L. K. Keistučio; 2) Draugystės Apšvietimo Brolių;
Draugystės L. B. ir Seserų Amerikoje;. 1) Draugystes Jaunikaičių

Dainos .Mylėtojų, ir 5) J. L. D. Pašelpinio Kliubo

Subatoje, Rugsėjo 7, 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2212 \Y- 23rd Place, Chicago, III.
Pradžia 7 valandų vakarė. Inžanga 25 ir 35c ypatai

tučio Dramos Skyrius, vadovaujant p. Dundulienei, sulos

“DAKTARAS Iš PRIEVARTOS”
Gerbiamieji lietuviai ir Heliupilės, kas mylite praleisti linksmai 

l;4k.'i ir smagiai pasijuoki i, o juokties yra malonu ir visiems sveika; 
malonėkite atsilankyti į viršminėlij vakarų. Užtikrinam, kad alsi 
lankę j šį vakarų bus pilnai užganėdini j, nes prisijuoksite iki sočiai) 
Orkestrą .1, Phillips. Kviečia KOMITETAS.

‘KARDO’ PIKNIKAS
Aš ligtol nebuvau mačiusi dak
taro taip gremėzdiškai ligonio 
pulso žiūrint.

aš sai-

neliui numini?

sirgau ir pasitaisiau, tai aš pa-

kurie ateidavo į mano išsvajo
tas vakarines vaišes, pradėjo 
mažėti iki sumažėjo iki vieno! 
Ir antgalo mano mažame pašau

Didžiausias šios die
nos klausimas yr

Sociali zm<

>WNilllillilW
:sWjllW‘W

žumo luojaus nusibosta? Anaip
tol ne! nes aš mačiau save ne 
savo akimis.

taras jauslių, jei matytų juos. 
Vidudienyj dangus prisipildyda
vo saulės žėrėjimu; jokio balso, 
būdavo, negirdi, jei bent retkar
čiais ištolo sukrankia pralėkda
mas varnas. Anapus musų so
do sienų būdavo kromininkas c

praeina giedančiu balsu šaukda
mas, ‘Apyrankius parduodu,

Kalbės Adv. F. J. BAGOČIUS,

Rengia

Lietuvių Laisvamanių Federacija

Nedelioj, Rugsejo-Sept. 8 d., 1918
G. M. Chernaucko Darže

LYONS, ILL.
Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga tik 25 centai.
'Taipgi kalbės ir

kleri ka liškų
KalbGs Kun. X. M. MOCKUS

tiiicųgos Lietuviail Ar Jus norite išgirsti kalbas šiųdviejų įžymiausių Amerikos lietuvių kalbėtojų — Adv. F. J. oagočiaus ir km 
(. M/ Mockaus. Jai taip ,tai būtinai pribukite i šį 1-inų KARDO piknikų, kurį rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija.
/yiai ir moterjs, visi kas tik gyvas Chicagoj ir apielinkėse .nepraleiskite šio pikniko, nes šiame piknike Bagočius ir kun. Mockus 
laug ką nauja pasakyt dėl (Jiicagos lietuvių. Diena nors butų drėgna ar šalia, bet prakalbos visyicn įvyks ,nes Chernaucko darže 
okįų vielų, kur nė šaltis palies nė lietus užlis. KOMITETAS
Kaip nuvažiuoti: —' Važiuokite 22-ros gatvės karais iki galo, nuo ten prisėskite i Lyons karus .kurie

Puikus Piknikas
Lietuviškos Tautiškos Draugystes Liuosybes

Nedėlioj, Rugsėjo 15, 1918

G. M. CHERNAUCKO DARŽE
Lyons, Illinois 

'______ \
Daržas Ims atdaras nuo 9 vai. ryto.

Kas mėgsta praleisi: šventadieni anl tyro oro, lai turės pro.ių užbai 
vararų ant švieži:) oro, atsigaivinti tyru ir šviežiu Aru ir pa 
kyli gardžių cigaru, o taipgi pasilinksminti ir pašokli prie gražios I 
luviškos muzikos. laigi nepamirškite atsilankyti kaip seni taip 
jauni, visi bukile šiame piknike. Kviečia visus KO.MITET

PASARGA: Važiuodami imkite 22ros gatvės karus iki Ogden 
iki I.vons karų .

Inzanga

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas dl- 
skusuojamas mi
si r i tikimuose; dt- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci-

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

’ naujienos
1840 S. Halsted St Chloago, 111.

eia :

gabenti daktarui didelę sumą 
pinigų. Bet kam jis dėjo nie
kais mane, visa tai slėpdamas 
nuo manęs? A<t aš kuomet pra
šiau ar meldžiau jo nevesti, nes 
tai mano šų-dį perplėštų? Vy
rais nega'li užsitikėti. Aš savo 
gyvenime pažinojau tik vieną 
vyrą ir kaip bematai tą atradau.

VIENATINIS RSGIS7RUOTA8 RU8ĄSĮAPTfEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRĄMS IR .SLAUGIEMS
AKir.iai aukso rdmuoie nuo ?3.00 jr ou- 
gšėiau. Sidabro iliuuobc nuu ?1.00 ir 
auftf.įiau. Pritaikome akinius nždyka. 
A t m .lik i J.: Galvos sopėjimas, Bervišku- 
mns, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, korius ga
li intos g*rų ūkinių pritaky-
mu. ištyrimas už<‘ 
skauda akis. Jei jc 
va sopa, jei blogai matai, j 
sta, netęnk ilgiau, 
aptiekoj, kur kiekvienam prr 
kiniui iiždykų.

'liam gvarantuojam 
nppi gėjai prirenkam.

S. M. MKSIROFI), Yftspcrtas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo hrba vaistų, ateikit nasanane. AA buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ašr Irfkomeu^pciju tik GERUS daktarus. Aš e-u 
draugas žmonių. S. M. ME8IROFF. 3140 S>4MORGAN ST.. CHICAGO. ILL. 
wrmiTWir i1 im

stiklą. |
“Daktaras, vienu gurkšniu iš

gėręs savo stiklą ir žiūrėdamas

jei peršti ar 
loiioa, jei gal- 

akįs silp- 
o jieškok pagelbės 

ikotna a- 
Atmiuk, kad mm kož- 

akiniuj ir kiekvie-

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiški 

angliškų. Gramofonai nuo $10.1)1) iki $250. Parsiduod 
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOG/\ knygi, 
žiedų, leiifiugėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų 
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. .štampų.

......................... BUDBIK,JUOZAPAS 1 
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liek pacientų, jis užvedė savo 
biurą musų namo apatiniam 
kambaryj. Tąsyk a,š būdavau 
kartais juokavodama klausiu jo 
apie vaistus ir nuodus ir kiek lo
kio ar lokio vaisto užmuša žmo
gų. Tema būdavo labai tinka
ma ir jis aiškindavo atsidėjęs.

Pašnekėjus apie ką kita, ant 
galo paklausiau jo: “Beje, Dada, 
kur daktaras važiuoja šį vakarą 
tavo karieta?”

“Mano brolis trumpai atsake: 
“Pas savo mirtį.”

smagumu.
“Kuomet muzikos balsas pra

dėjo eiti silpnyn; mėnesio šviesa j 
ėjo tamsyn ir tamsyn; pasaulis 
su savo viso gyvenimo namų ir 
giminių sąryšiais ėmė nykti iš 
mano nuovokų, kaip kokia iliu
zija; tuomet aš užmerkiau a- 
kis ir nusišypsojau.

“Aš maniau, kuomet žmonės

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

pondeneijos ar šiaip stlaipsniai 
turi bul adresuojami tiesiai

Naujieną Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o

trūkimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalu nuo Bedakcij

Reumatizmas Sausgėla.
iŠ

nuotaką, | kambarį, nusinešiu su savim tą 
i mano vei- 

siu, kaip jaunavede pareis. ‘Da- <lą. Bet, vargas nuotakos kam- 
k tarė’, klausiau jo,’ar tu vis pul-( bariui! Vargas nuotakos šilkų 
sų žiūrėsi 4<a ! ka ! ka ! T“ 
vidujiniai jausmai žmonių, ypa-įb 
tingai vyrų, norą matomi, bet išvydau 
aš galiu prisiekti, kad šitie žod- Rančius

Nors | ir aukso rūbams! Kuomet aš pa
budau nuo barškėjimo manyje, 

bet, išvydau tris vaikezus, besimoki- 
os teologijos anl mano 
Kur mano krutinėję, 

džiaugsmai ir nuliudi-
“Vestuvės turėjo būti kelia

mos vėlai vakare. Prieš išei
siant, daktaras Siu mano broliu, 
kaip tai kasdien pas juos buvo 
įprasta, žadėjo išsigerti po stik
lą vyno terasoje. Mėnuo buvo lik 
ką užtekėjęs.

tardamas vardus. O kas dėl los 
šypsos, kurią aš su tokiu atsidė
jimu kartojau, ar beliko nuo jos 
bent ženklas?

“Sakyk, kaip patiko pasaka?” 
“Puiki,” atsakiau.

— bent pusę colio.
Kiekviename rnšinyj 

pasirašo slapyvardžiu, 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pJu 
vardę ir pilną udresąc • j..

Rašant biznio reikimais (kaip 
ve prenumeratos, /skelbimų, 
knygų užsisakyino, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti Lu ne phl kb n ver
te, kuriuo siuučimna raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O lai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku-

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kuno* gyvybę 
ir dažnai anl patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vir.šmi- 
nčtas ligas; rmfms šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
venos pasveikę.' Kaina 25c, 
per pačių 28c.

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

Knyga “ ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai- 1
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Iš Mentelių, Mass.
Vietos chronika.

Šia učių streikas dar tęsiasi, 
nors daugelis apdumtų darbinin
kų nuėjo dirbt. Mažuma dar 
laikosi. Manoma todėl paskel
bti streiką išnaujo. Tik nežinia 
kaip pavyks, nes labai sunku 
susitarti su tamsiais airiais, ku
rie nieko nežiūrėdami eina ske- 
bauti. Labai todėl galimas dai
ktas, kad streikas bus praloš
tas. jei darbininkai laiku nesu
sipras ir nestos jĮ vienybę.

Tragedija lietuvių šeimynoj.
Naktį iš rugpjūčio 24 į 25 d. 

vienas lietuvis šeiinyninkas ra
do prikruvintą savo burdingie- 
rio kambarį, bet kadangi bur- 
dingierio čia nesirado, tai jis 
pašaukė policiją. Jieškota, bet 
niekur nieko nesurasta. Tik 
trečią dieną vaikai bėgiodami 
rudo burdingierio lavoną krū
muose. Ant kaklo buvo užner
ta šniūras. Policija dabar ne
gali suprasti, kaip visa tai galė
jo atsitikti: ar tai saužudystė, 
ar piktadarių pasikėsinimas.

Rugsėjo 1 d. vietinis Liuosy- 
bes chor. ir bostoniŠkis Gabijos 
choras buvo surengę bendrą iš
važiavimą į Brockton Ifeigtits. 
Publikos buvo daug ir rengė
jams liks nemaža pelno.

—Kuršėnų Studentas.

Waterbury,Conn.
Apie mėnuo laiko atgal kaž

kas apvogė Lietuvių Pramonės 
korporacijos krautuvę. Išimta iš 
saugiosios šėpos apie 900 dol. 
Bet kad niekas nebuvo sulaužy
ta, tai žadama kabinties prie 
krautuvės iždininko ir manage- 
rio, kurie yra |m> kaucija. Kol 
kas dar eina tyrinėjimas. Kuo
met paaiškės dalykai, pranešiu 
apie tai daugiau. Į korporaci
jos krautuvę tatai neatsiliepė. 
Ji gyvuoja kaip gyvavus. Nors 
kai kas norėtų, kad ji mirtų. 
Nelaukite. —Boblaukio Juozas.

Springfield, III.
Susirinkimas.

Rugsėjo 1 dieną buvo vieti
nės L. M. P. S. 16-tos kuopos 
susirinkimas. Tarp kitų moterų

igBag-i.MgB-fci'... .................

JUS ,
TURITE j T, }
MOKĖTI
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KAIP UŽ GERĄ, TAIP 
IR UŽ BLOGĄ DARBĄ

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

organizacijos reikalų buvo pa
kelta klausimas apie L. M. P. S. 
organą, “Moterų Balsą.“ Mat 
pastarasis “M. B.“ numeris mo
terims labai -nepatiko delei kai 
kurių jame tilpusių straipsnių-j 
editorialų. Tatai narės suma-! 
nė duoti pa teini j imą musų orga
no redaktorei, kad ateityj butų; 
vengiama panašių datlykų.

Suprantama, kad patėmijimas 
nėra peiktinas darbas, ypač ži
nant tai, prie ko privedė LSS. 
organą “Kovą“ tos rųšies “s t ra i p 
sniai“. Be abejo, kritika yra pa
geidaujamas dalykas, bet ji turi 
būti rimta. Todėl ir musų 16 
kuopa nebūtinai reikalauja, 
kad musų organo pažiūros visa
me kame pilnai sutiktų su ki
tais. Bet ir nesutinkant su kilo 
nuomone reikalinga prisilaikyti 
tam tikrų ribų -— sveiko proto 
ir padorumo ribų. Be to musų 
judėjimas turėtų daug nuostolio, 
kuriuo pasidžiaugtų nebent mu
sų priešai.

— M. L.

Binghamton,N.Y.
Prakalbos. — Išvažiavimas

Rugpjūčio 25 d. L. D. L. I). 
20 kp. surengė prakalbas. Kal
bėjo M. X. Mockus. Taipgi ro
dė tam tikrų paveikslų. Žmo
nių buvo pilna svetaine per abu
du vakarus. Mockus turėjo 
kalbėt dar du vakarus, bet vie
tos davatkoms pavyko tai su
trukdyt.

Rugsėjo 1 d. buvo rengiama 
Aušros Choro draugiškas išvažia 
vimas. Bet kadangi nuo rug
sėjo pirmos dienos yra uždraus
ta važinėt automobiliais, tai iš
važiavimas neįvyko, vietoj to 
draugiškas pasilinksminimo va
karas ir vakarienė tapo sureng
ta svetainėje.

Prieš vakarienę ir po vakarie
nei buvo įvairių žaislų, taipgi 
Aušros Choras padainavo keletą 
dainų. Laike vakarienės buvo 
suruošta programas. Geri). J. 
Lankelis, Aušros Choro vedėjas, 
pasakė trumpą prakalbėlę ir pa
dainavo keletą juokingų, daine
lių. P-lė Baranauskiute iš 
Scranton, Pa., dainavo solo —» 
angliškai. Taipgi dainavo trio 
pės Baranauskiute, Keršu Ii ulė ir 
Spulauskiųtė. Pagalios gerbia
mas M. X. Mockus pasakė ilgą 
prakalbą, linkėdamas juo geriau 
šio pasisekimo kaip Aušros Cho
rui, taip ir visai progresyvei vi
suomenei.

Buvo renkama aukos Moc
kaus bylos vedimui, kuri jau tę
siasi net trečias metas. Aukų 
surinkta $22.19.

Butų geistina, kad Aušros Cho 
ras surengtų ir daugiau tokių 
vakarėlių.

— Vienas iš dalyvavusių.

Cleveland, Ohio.
Susirinkimas. — Prakalbos. — 

“Kongresas.“

Rugsėjo 11 dieną buvo L. M. 
P. S. 24 kuopos susirinkimas. 
Tik kasžin kodėl, iš 46 narių į

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

J. Grušo Orkestrą
Geriausia Orkestrą Chicagoje ir jos 

apielinkėje

3147 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Drover 8674

1) Geros, gvurnutuoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
5) (rauti savo pinigų vertę.
.Iri Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

Penki Daiktai
Paskučiausi

A. MAUSNER’, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 f| ( Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materiją 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių Kampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano viela liūną atdara Alio 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti j jūsų namus ur ofisų.

susirinkimą atvyko vrts septy
nios. Lengva tečinus suprasti, 
kodėl narės taip atšalo prie savo 
kuopos susirinkimų. Tai musų 
nelemtasai “bolševizmas“. Pa
staruoju laiku ta slraksėjimo li
ga apsirgo kelios min. kuopos 
narės, “Užmiršę”, kad L. M. 
P. S. yra progresyvu organiza
cija, o ne kokia nors botševikų- 
komnnislų frakcijos šaka, jos 
mele į šalį draugiškumą, sveiką 
protavimą ir net mandagumą. 
Jų slraksėjimas.taigi ir privedė 
prie lokių liūdnų pasekmių. 
Mat nėra to susirinkimo, kad

čarlerį ir tuoj išsiuntinėtų jo ko
pijas kuopoms.

Pagalios buvo svarsty ta klausi 
mus, būtent, ar reikalinga jsteig 
Ii prie L. M. P. S. pašelpos sky
rius. Dėlei tp kiek pasiginčyta 
ir užbaigta susirinkimas.

• •
Rugpjūčio 17 d. buvo sureng

ta prakalbos per Clcvelando pro
gresyvių draugijų ir kuopų Są
ryšį. Kalbėjo “Naujienų“ redak 
torius <1. P. Grigaitis. Buvo iš
nešta protesto rezoliuecija prieš 
svetimuosius Lietuvos pavergė
jus ir jų bernus, musų klerika-

|wimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

i ŽODYNAS
Sutaisė A. LAUŠ

g Lictuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudeda vienon knygon.

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

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

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 

§ raktu prie jos.
Apart vertės, kokią šis žodynas at

lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 

|s *-os apdaruose—$7.00. Kreipkitės j: 
g NAUJIENOS

1810 S. Halsted St., Chicago, III.

Ihiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
tos kelios bolševikuojančios na
rės nerasiu kokios nors prieka
būs prie “Naujienų”. Tuo bil
du kuopos susirinkimai užtęsia- 
ma net po i —5 valandas ir — 
vien tiems tuštiems nesąmonin
giems ginčams!

Taip buvo ir pereitame susi
rinkime. Pav., kuomet buvo 
perskaityta laiškas nuo L. M. P. 
S. 17 kuopos, iš Detroit, Mieli., 
kuriame kviečia musų kuopą į 
L. M. P. S. kuopų konferenciją 
Detroitan,tiksliu įsteigti L. M. P. 
S. Rajoną, lai trįs narsios “bol- 
Ševikės” kiek drūtos priešinosi 
tam tikrai geram sumanymui. 
Vieton pritarus 17 kuopai ir iš
rinkus delegates, musų “bolŠevi- 
kės“ pradėjo rėkti, kad, girdi, 
musų kuopa tam negali pritart, 
kadangi už įsteigimą L. M. P. S. 
Rajono buvo daug rašyta... 
ne “Laisvėj”! Ir kas svarbiausia, 
kad už Rajono steigimą agitavę 

menševikės!... Matote, kiek 
čia nuoseklumo. Bet kad pa
dengus tą negudrų užsispyrimą 
jos stengėsi priparodyt, kad mu- 
ni kuopa esanti silpna ir neišga
lėsianti pasiųst delegačių, ir lt. 
Bet tai netiesa. Musų kuopa ir 
nariais ir iždu gana stipri (visa 
ko jai stoka, tai tikro draugingu
mo) : Narių, kaip jau minėjau, 
ji turi 16, o pinigų ižde randasi 
apie 150 dolerių. •

Dar vienas pavyzdėlis. Kar
tą musų bolševikus pakele, termą. 
Viena jų “bekritikuodama” mu
sų dienraštį “Naujienas“ įneša, 
kad išbraukt vieną narę, kam ji 
rašanti korespondencijų į “Nau
jienas”. Esą, “Naujienos” 
vieni niekai. O tar Chlore ten 
šmeižianti musų kub^i. Ji taip
jau rašanti ir “Keleiviui”, kuris 
tik “biskį geresnis už “Naujie
nas” — kuomet jame yra Mai-. 
kio su levu pasikalbėjimas...! 
Kita vėl šokasi: reikia tą negerą-' 
ją narę pirma “gerai išjuokti 
per “Laisvę”, o lik paskui išmes
ti.”

Na, kaip gali jhusties kilos 
narės klausanties tokių nesąmo
nių? Aišku, kad į sekamą su
sirinkimą jų nebeįprašysi.

Beje, buvo skaityta laiškas 
nuo drg. Z. Puišiu les. Drgė 
Puišiulū pranešė; kad jije sutin
kanti atvažiuot į vakarines vals
tijas ir pasakyt ten eilę iškalbų 
nuo 12 iki 23 dd. rugsėjo. Bet 
kadangi musų kuopa dar neturi 
čarlerio, tai miesto vlddžia nie
ku budu neišduoda perimto. Be 
leidimo dabar negalima rengti 
jokių prakalbų. Labai gaila, 
kad delei lo mes negalėsime su
rengti drgei Puišiulei prakalbas, 
o musų apidlinkėj būtinai reika
linga pavaryt kiek spartesnę agi
taciją. Butų geistina, kad L. M. 
P. S. valdyba pasirūpintų išimti

lūs. Prakalba žmonėms patiko.
Prie ClevPlando progresyvių 

draugijų Sąryšio priklauso se
kančios draugijos ir kuopos: L. 
S. S. kuopa,*L. M. P. S. kuopa, 
Mirtos Choras ir Laisvės Paš. 
Draugystė.

Rugpjūčio 27 d. pas mus prasi
dėjo šeštasis “vyčių kongresas.” 
Žinotumėte, tik ir bailumas tų 
“kongresininkų.” Pav., atida
rant “kongresą” paimta svars
tymui toks klausimas: ar galima 
įsileisti “Dirvos“ reporterį, ku
riu buvo p-lė O. M. Baltrakuniu- 
lė. Nubalsuota, kad nepriklau
sančių vyčių “vaiskni“ negalima 
įsileisti. Biedna ta musų “Dir
va” ! Argi ji to užsitarnavo nuo 
“savų žmonių”? Užtai dabar ji 
atsimoka jiems: jų “kongresą”' 
pavadino slaptu Seimu”.

—Kuku žemaitė

Kl. 10 — Ar Čia gimęs Suvie
nytu Valstijų pilietis? (Jei kas

kada jis gimė, tai jis vistiek 
skaitosi Suv. Valstijų piliečiu).

Kl. 11 — Naturalizuotas Suv. 
Valstijų pilietis? (Naturalizuo- 
tais piliečiais vadinasi tie, kur

True translanon tncd wiūi thc post- 
niasler at Chicago, August 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Registravimos klaie 
simai.

Į kuriuos turės atsakyti re- 
gistrantai amžiaus nuo 

18—20 ir nuo 32—45 metų

Provostas maršalas generolas 
Cro\vder išsiuntinėjo jau vi
siems vietų rekrutavimo boar- 
tlams visose Suvienytose Valsti
jose instrukcijas apie registravi
mą vyrų amžiaus nuo 18 iki 20 
ir nuo 32 iki 45 metų.

Ant registravimo kortų yra 
dvidešimts klausimų, į kuriuos 
registrantai turės atsakyti. Tie 
klausimai truputį skiriasi nuo 
tų, kurie buvo vartojami regis
travimui vyrų nuo 21 iki 31 me
tų.

Klausimai yra toki:
Klausimas 1 — Vardas? (Rei

kia paduot pilnas vardas ir pa
vardė; pav.: Jonas Karklaitis).

Kl. 2 — Nuolatinis namų ad
resas? (vadinas, kur dabar nuo
latos gyveni, o ne kur dirbi ar
ba kur gimęs; pav. 1000 Union 
Avenue, Chicago, Illinois).

Kl. 3 — Kiek turi metų? (tai 
yra, kiek metų suėjo, o ne ke
lintus einh pav. 39).

Kl. 4 -— Gimimo diena, mė- 
nesis ir metai? (pav. spalių 20, 
1879).

Kl. 5 — Baltas? (tai yra, ku
rios žmonių rasės registrantas. 
Lietuviai priklauso baltajai ra
sei, todėl į šį klausimą ir atsa
kys “yes”).

Kl. 6 — Negras?

Kl. 7 — Rytietis?

Kl. 8 — Indijonas pilietis?
Kl. 9 — Indijonas nepilietis?

amerikoniškas popieras”. Kurie: 
lik “pirmąsias popieras” tetu
ri išsiėmę, jie skaitosi tik dek- 
larantai, o ne piliečiai).

Kl. 12 — Ar Suvienytu Valsti-1 
jų pilietis, nes tėvas patapo na- 
turaliz uotas pilietis? Registran-1 
tui dar esant nemečiui? (Natų-! 
ralizuotų tėvų vaikai, turėjusieji1 
mažiau kaip 21 metus amžiaus I 
laiku, kada jų tėvai naturaliza- 
vos, jeigu jie gyveno Suv. Val
stijose ligi |xisieksiant pilnų me
tų, skaitomi šios šalies pilie
čiais).

Kl. 13 — Ar ateivis deklaran* 
tas? (Deklarantu vadinasi as
muo, kurs atvykęs į šią šalį, na- 
turaliazcijos teisme padarė de
klaraciją/ jog jis nori būt šios 
šalies pilietis, arba, kaip papra
stai sakoma, “išsiėmė pirmas 
amerikoniškas popieras”).

Kl. 14 — Ar ateivis nedekla- 
rantas? (tai yra, ar neturi nė 
pirmų popierų išsiėmęs?).

Kl. 15 — Jeigu neesi Suvieiiy- 
tą Valstijų pilietis, tai kurios 
šalies esi pilietis arba valdinys? 
(Į šilą klausimą atsako tik de- 
klarantai ir nelurintįs nė pirmų
jų amerikoniškų popierų. Jie. 
turi pasakyt vardą viešpatystės, 
kurios valdiniais skaitosi ar 
skaitėsi, pav. “Russia” ir prie to 
dar vardą šalies, iš kurios kilęs, 
pav. “Lithuania”).

Kl. 6 — Dabartinis užsiėmi
mas? (Vadinas, ką dabar dirbi, 
ar kokiu amalu užsiimi).

Kl. 17 — Samdytojo vardas? 
(tai yra, vardas ir p:f\rarde to 
žmogaus, ar kompanijos, ar fir
mos, kuriems dirbi. Jei patsai 
savo bizni turi, taip ir reikia pa
sisakyt).

Kl. 18 — Darbo arba biznio 
vieta? (t. y. adresas tos įstaigos,

. 1 • ( » • -

NČlAl RASAIAš. ADOMAS A. KARAI.AUSK
Aš labai sirgau per 3 meti A m o 

sija, nevirinimas pilvelio, oud.tbi 
abelnas spčkų nustojimas viso ku <v 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau p 
rikoj ir už rubežių, bet niekur ne; .•

Bet kada pareikalavau Salularus < 
jOj Nervatona, Inkstų ir Reumatizme 
minėtos gyduolės pradėto mano pi Iv., s ;.| 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipiia* 
mutizmas pranyko, diegliai neben rJ 
išnyko po užmušimui visų ligų. B< 7’ 
vaite po bulelį Salutaras, Bitteria, ii 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp d te/ 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu 
radėjistei ir linkiu visiem savo ai am i 
atsitiMimais patariu nuoširdžai k’, ei i lies

S A I. I TARA 
CHEMICAL INS'l ITl 'TI

1707 8o. Halnted St

W. M. LA Vili JN,

Plaučiu

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ii i 
gos (lomos. Nepraleisk uculkreipęs •.! 
chito keblumus. Leiskite man išeg/. • 
plaučių silpnumų.
“Džiovų ga.’ima išgydyti, jeigu teisiu: 
kitę i mano ofisą ir leiskite man iš:, 
užsilaikymo dėl AKIU. ALSU. NOSU

TAI YRA I

219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos l’jncs
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

!WSSIAN . 
rURKlSH 
^ATH. .

WITH saj

kur dirbi).
Kl. 19 — Vardas ir pavardė 

artimiausio giminūs? (jei vedęs 
— pačios; jei nevedęs, arba naš
lys — tėvo, ar motinos, ar bro
lio, ar sesers, ar šiaip artimo gi
minės, arba artimiausio drau
go)..

Kl. 20 — To artimiausio gi
minės adresas? (t. y. namų nu
meris, gatvės vardas, miestas, 
county ir valstija). «

Kada registratorius visa sura
šo ant kortos, registrantas pasi
rašo ant jos, apačioj.

Milda Teatras
j VODEVILIUS IR PAVEIKSL/d 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdelyj, Ketverge ir Subata

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

1c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir «2-»a GATVfcS

ORKESTRĄ—BET'Ą I

1414 So. 49th Coi.
Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAKA$
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jų Ir korespondentų prašome 
• mus išspausdinimui laikraš- 
inkraščius adresuoti tiesiai

kija su Bulgarija tą “nepriklau- o tikrųjų darbininkų priešų
somybe“ pripažino. Kada p

sai jau turėjo gerai žinot apie ta 
“nepriklausomybę“, nes jau ir 
amerikiečių publiką buvo senai 
pasiekusios žinios apie ją.

Tolinus. P-as Šliupas turėjo
Chicagojc pasikalbėjimą su 
“Naujienų“ redaktorium ir jam 
taip-pat gyrėsi tąja Lietuvos

pažinusios Turkija su Bulgari- 
n; girdi, dabar reikia tiktai, 

kad jų pripažintų Washingto-

Tai, rodos, faktų užtenka. 
Juos gerai žino ir “Lietuva“, ir 
ji turi drąsos straksėti “Naujie
noms“ į akis! •

Įsismarkavus ,ji dasitarška i- 
ki to, kad prasimano, buk “Nau
jienos“ kritikuoja kaizeriškos 
“nepriklausomybės“ pritarėjus 
tuo tikslu, kad “denunciavus“

nes. “Denunciacija“ tasai tau-

i mą to dalyko* kurio pripažini-,ienų Redakcijai, o ne Redakto-. * „
vardu Reikia būtinai rašyti mo p. Šliupas žadėjo prašyt 

•• ir ant vienos popieros pu- vVnchinofni»< paliekam platesnius tar- " OSllinglOl
, eilučių Redakcija pašilai-. lo|.j pr()(a7
» (eiws rankraščius taisyti ir| \ . .

Netinkami spaudai raš j Ir kas, kas kalbėtų apie de
ni. arba Krqžinarni atgal,? tikini imi ne “Lie-h’ieją savaičių autorius ' nu,icu)( ija» , iiKuti jau ne uie 
1. ją n atsiunčia krasos tuvos“ redakciją, kuri per eilę

ir am vienos popieros pu- Ar matėte* kur

frw J*
Subata, Rugsėjo 7,1918. < 

- r

ii ti
k i narni, 
4H •{

! jų ir dsiunČia
iK.iid ••»>»» iMHMiuntimo

i <i.«ki*>' iu hihI v i gali- 
k> »,3ll vhI v u k

Apžvalga

-nenešiu stengėsi diskredituot 
Darbininkų Tarybą, kaipo “ne- 
lojališką“ organizaciją — kol 
neatkando dantis.

Et, jau, pnouliaN Nespręski-

’ rue translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Sept. 7. 1918, 

■ s pequired by the act of Oct. 6, 1917
KO JIEMS TRŪKSTA.

Klesų kova ir ki 
ti galai.

Butų didžiausia nesąmone.

šios vadu,4

kad “Naujienos

buržuazijos, jos surėdymo be
veik nekliudo. Jie biznierius ir 
ukininkus-farmerius skaitė lo
kiais pat darbininkais, kaip 
rankpelniai.

xne žinot* kodėl tokia rankpel-

rbininkai taukiaus j ieškosi len
gvesnio darbo, nors ir kvoteriu 
mažiau uždirbtų. .Jie, mat, pa-

žiu taikėsi su biznieriais: šilk smagumus: nori perskaityt laik-

parašylas formoje polemikos su
“Naujienomis“, bet ištieskit lai

Bet polemikos forma, kurią 
pasirinko autorius, gali iššaukti 
jo straipsnio skaitytojuose kin
kinių nesusipratimų; ir mes no-

kritų tiesa“; bet mes juk žino
me, kad neretai kapitalistai ir 
nusibankrutija; tiesa yra, kad 
mokslinis socializmas yra dar
bininkiškas; bet kartu yra ne- 
užginčinamas dalykas ir tai, kad 
socializmo mokslą 
darbininkai; ir tl.

Musų Moterims

SIJONAS. — Pav. No. 8979.
sutvėrė ne

tūlą laiką “socialistais“ (net lo
ki, kaip Dr. Graičiunas jr A. 01- 
szewski buvo įsirašę). Bet ar 
tada LSS. turėjo didžitutisą są
monę? Priešingai, jos sąmonė 
buvo visai menkti. Greičiau lai 
buvo nesąmonė. Jos sąmonei 
kįlant, biznieriai atsimėtinejo

gas. Dld. šliupas, pasMeid.o su 
prakalbomis atlikti (o niekini
mo kovą.

Toliaus “N.” rašo:
“Tokia neišmintinga taktika 

stačiai kenktų darbininkams, 
nes ji stumtų smulkiuosius biz
nierius ir mažažemius ferme
rius į stambiojo kapitalo glėbį: 
reiškia, stiprintų aršiausius dar-

Šitas argumentas neišlaiko kri
tikos. Jeigu stambusis kapita
las biznierius “smaugia kariais 
nemažiau kaip darbininkus“, lai 
kaip gi tie biznieriai puls į jo 
glėbį? Kad tik jie galės rasti 
smagesnį gyvenimą tame glėby
je* kad tik galės susitaikyt su 
savo smaugikais, tai nors mes, 
socialistai, jiems medaus ant 
liežuvių teptume, jie vis sakys,

(taip dabar šliupas sako).
Biznieriai, tiesa, neuzin įpre

suoti tuom, kad fabrikų darbi
ninkai dirbtų už mažesnius už
darbius; jiems geriau, kad dar-

jeigu darbininkai tiek-pat savo pas nllls “biznieriais“ yra ir vi- 
I šoki anialninkai—meisteriai, ktp. J. šliupą, nuo j energijos eikvotų kovai su sinti- 

Ji pasipiktino tuo, »|<iais biznieriais arba mažaže
miais fanneriais, kuriuos stam-jogei

daugelis klerikalų ir tautininkų. |)usjs kapitalas smaugia kartais 
kalbėdami apie Lietuvos t nepri- nemažiau kaip
klausomybę, turi omenėje 
“nepriklausomybę“.

tcatrus, koncertus ir tl. Nusidir-

si — n 
atlikti.

nesiprausęs, o gal nė iK'nusirė-

aiškinančių žodžių.

Stambiausis nesusipratimas

J. B. rašo straipsnį pavidale gin
čo su “Naujienomis“, tai skai-

liktai kelia- 
padeda di-rodis, kuris mums 

deliame dalykų įvairume nepa
mesti iš akių tikslo, prie kurio 
einame. Bet ji nėra atsakymas 
į visus konkrečius klausimus,— 
ką supranta ir drg. J. B., kuris

Kritikuodami biznierius ir fe
rmerius nenuvysime nuo socia- 
lįstiškojol judėjimo, jeigu jie so
cializmą supras ir matys, kad 
lik jame yra visų vargstančiųjų 
išganymas. Bet jie turi suprast, 
kad jame yra pirm visko labiau
siai skriaudžiamųjų uždarbiau
jančiųjų darbininkų išganymas. 
Dėlto jie neturi pas mus daryt 
tokių savo manierų — kaip tai 
lankiai atsitinka, — kad darbi- 
ninkų-sociaUstų solidarumo ir 
kovos kaštais išsikėlus -save į (Ii-

kaip mums geriau, o ne, tai mos 
einam šalin nuo jus!

Biznieriai ir maži farmeriai 
tarpe socialistų tankiai tampa 
radikalais. O kad radikalizmas

ujienos“. Amerikos farmeriai, 
ypač vakaruose, yra toki radi- 
kališki, kad nei su anarchistais 
juos lygina. Socialistų Partija 
jau jiems nepataikauja taip, 
kaip dešimts metu atgal.

Jeigu jie mes socializmą tik 
dėlto, kad socialistai juos kriti
kuoja, lai jie dabar nėra socia
listais; jeigu jie nubėgs į glėbį 
didžiojo kapitalo, to savo smau- 
giko, tai ne tiesa, kad lasai yra

yra išreiškusios priešingą jum 
nuomonę visame kame, ką jisai 
tvirtina. Pavyzdžiui, jisai bai
gia savo straipsnį lokiais saki
niais:

Mokslinis socializmas yra 
darbininkiškas. Jis turi bul 
toks nuo apačios iki viršui.

gu norime, kad jis įvyktų. 
Biznieriai ir farmeriai nėra 
tikrąja prasme darbininkai. 
Jeigu jie nori būt socialistais,

pric/inokslinio socializmo, te

ninkiški socialistai. Tegul jie 
nenori, kad prie jų laikytųsi

kad gerbtų jų smulkiai bur- 
žuaziškas tikslas. Tada ne-

kos socialistų tarpe, kad, ot, 
“tu biznierius“, “tu buržua-

Žmogui, perskaičiusiam ši
tuos autoriaus užreiškimus po 
to, kaip jisai skaitė, jo išvadžio
jimus, kritikuojančius “Naujie-

raujančių augščiaus minėtajai 
“Naujienų” minčiai ir, to ne
veizint, visgi sako ir kartoja, 
kad ta mintis yra tiesa.

Bet reikia pastebėti, kad jo 
pavyzdžiai nelaimi tinkamai pa
rinkti. Jisai mini apie Tilžės 
“Ūkininko“ kovą su kunigais, a- 
pie “Darb. Balso“ kovą su rau- 
donsiuliais, apie Amerikos lietu
viu. laisvamanių taktiką ir dar 
kitokius dalykus, neturinčius su 
“Naujienų“ pakeltuoju klausi
mu beveik nieko bendra. Mes 
kalbėjome apie,darbininkų kle- 
są ir jos santykius su kitomis 
klesomis, o ne apie ką kita. Ir 
mes turėjome omenėje tuos 
santykius tani tikru aplinkybių 
ribose, į ką musų oponentas 
visai neatkreipė (lomos.

Jau jo kritikuojamoje “Nau
jienų” citatoje nurodoma į “ka
pitalistų korporacijas ir Irus
ius“; o ilgokame paragrafe, ku
ris eina pirm tos citatos, musų

8579
Pažymėtinas dalykas apie šitą si

joną yra tas, kad jo pasiuvimui rei
kalinga mažai materijos. Tiktai 1!4 
jardo — 54 colių pločio materijos su 
į '/c jardo, — 9 colių kitokios mate
rijos. Kitokios materijos pratarpis 
yra parodomas naujausios mados si
jonuose. Sijonas, kaip paveikslėlyj, 
yra surauktas apsukui nuo abiejų 
protarpio pusių, prie truputį pakel
to juosmens. Dirželis puikiai pa
puoštas atlenktais galais.

šitas sijonas (No. 8979) yra su
kirptas penkeriopo didumo: 24, 26, 
28, 30 ir 32 colių per 'juosmenį. Pla
tumas žemutinės sijono dalies yra 
1% jardo. By kokiam didumui rei
kalinga 2V« jardo—42 colių, ar 1% 
jardo — 54 colių pločio materijos, 
su 1% jardo—9 rolių pi. kitokios 
materijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

sukirpti /r pasiųti pavyzdi, prašom 
iškirpti Žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardąz 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted 8tr„ 
Chicago, III.

socialis sąstatas visuomenės, 
kurios klesų santykius mes gvil
denome. Tenai minima stam
bus kapitalistai, kurie vien ki
lus žmones išnaudoja; tenai mi
nima mažesni kapitalistai, smul
kieji savininkai ir žmonės, ne
turintis turtai, bet ir netarnau
jantis kapitalitams. Ir tiktai po 
to jau išreiškiama ta “aplama

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

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8979.—
......... colių per krutinę.kad “Naujienos“ ir šitame da

lyke yra išreiškusios priešingą 
nuomonę, tai yra: kad jos ne
pritaria tam, kad mokslinis so
cializmas yra darbininkiškas; 
kad biznieriai ir farmeriai, ku
rie' ateina į socialistų partiją, 
privalo taikyties prie darbinin- 
kų, ir tt. Bet lai, žinoma, butų 
visai klaidinga mintis. “Naujie
nos“ šitame dalyko mano,' ap
lamai imant, lygiai taip, kaip

(Vardu ir pavardė)

(Adrasaa)
jie savo pusėj užinteresuoti, kai 
darbininkų uždarbiai nelabai

del kokių savo asmeninių, laiki
nių išrokavimų prisiplakę priedarbininkus, 

kiek ir kovai su kapitalistų kor- 
ir turtais”, rašo 

“Naujienos” 2X d. rugpjūčio sa
vo straipsnyje “Klesų kova ir 
taktika“.

Apskritai imant, tai tiesa pe

kuriąja poraeijomis

jogei Lietuva gavo’tą “nepri-

ičiau darydavos toki gizeliai, 
kaip ir jų meisteriai; kai prisi
ėjo jiems sustreikuoti, tai čia ir 
užvirė, kova su biznieriais. Taip,

Moksliitis.soęializinas yra dar
bininkiškas. .Jis turi būt toks 
nuo apačios iki viršui, perdėm,

Mes, vadinasi, statome tam 
tikrą dėsni ‘(būtent, kad darbi-

(Adraeas)

liniukų organas šaukia, kad tai 
esąs “melas“ ir dagi kuziuua

wskį kovojo jo zcceriai;
jaut

las.
G< rai; pažiūrėsime.
Pirmiausia apie melus. “Lie- 

’uva” prikiša “Naujienoms“, 
jos skaito kaizeriškos “ne- 

Tlausomybes” mylėtojais vi- 
- Lietuvos nepriklausomybės 

balsio šalininkus ir net kone 
• įsą lietuvių tautą. Tuo-gi tar
pu “Naujienos“ kalbėjo tiktai 

“daugelį klerikalų ir tauti
škų“. Vadinasi, kitiems me- 

’”s prikaišiodama, pamelavo 
ti “Lietuva“.
Tolinus. Ji mėgina užginčy- 

i, kad Dr. J. šliupas rodė džiau- 
•smą delei tos kaizeriškos Lie- 
uvos “nepriklausomybės”. Tad

• -odysime jai faktus,.
Visi atsimena, kad p. šliupas 

’tišė telegramą “Tėvynei“ iš

vojo jojo darbininkai, kada ji
sai tapo spaustuvės savininku 
So. Bostone.

kad jis įvyktų. Biznieriai ir 
farmeriai nėra tikrąja prasme 
darbininkai. Jeigu jie norPblft 
socialistais, tegul taikosi .prie

Turime

aš visados sakydavau: nereikia 
pirm visko su mažiukais kovo-

prieš didžiuosius savo priešus.
l)a maža bėda, kad tūli socia

listai kovoja su tais mažiukais 
tiek pat, kiek ir su didžiaisiais.

si darbininką-zecerį ir žinau, 
kad tarp samdininko ir samdy
to] aus negali būti tikro sutiki
mo. Sutikimui, tiesa, čia yra 
vienas principas: jeigu tavo biz
nis neš tau daug pinigų ir tu 
mokėsi geras algas, pridėsi nors 
penktuką daugiau nekaip kiti 
samdytojai, lai sutikimas tarp 
tavęs ir tavo samdininkų rody
sis draugiškas. Bet lik rodysis.

lingmnas ženklįs tai, kad tu ne
labai jau rūpiniesi augštomis

vndcsralas (Taryba) paskelbė 
i tuvą “nepriklausoma“; toje 
•legramoje jisai net sušuko “vi-

iuk paskelbė Lietuvą “nepri
klausoma“ kaip tik toje pras
idėję, kaip norėjo 'kaizeris (pa
siremiant tuo Landesrato pa
skelbimu, kaizeris išleido savo 
deklaraciją apie Lietuvos “ne
priklausomybę").

Bet gal sakysite, kad tautinin
kų lyderis tuomet, kai šaukė 
“vivat“, dar galėjo nežinot tik
ros Landesrato paskelbimo pra
smės. Leiskime, kad taip. Tad 
(įklausykite tolinus.
P-as šliupas, pagrįžęs Ameri

kon, atliko didelį maršrutą per

vietų buvo pranešta, kad jisai

gavimą Lietuvai “nepriklauso
mybės“ ir džiaugėsi, kad ir Tur-

džiausią nesąmone. Iš pradžių 
visuomet daugiau yra kovoja
ma su mažaisiais priešais, negu 
u didžiaisiais. Tilžės “Ūkinin

kas“ kovodavę su klebonais, nes 
patįs kaimiečiai katalikai su jais 
kovodavo. Jis maža kovojo su
tikruoju priešu — su bažnyčios' idėjomis ir besibroliavimu su 
vadovais ir visa klerikalizmo si- savo samdininkais: vis labiau ir 
lema. Žiūrint į valdžią, taip labiau tu skiriesi nuo jų ir gal 
‘t kininkas“, taip “Darb. Bal-* atsiskirsi nuo jų klesos. Nors

žiūrint į

as (LM)t’. organas) daugiau 
kovodavo su “raudonsiuliais“ 
fžemskiais, žandarais), negu su 
viršininkais, gubernatoriais, vi
daus dalykų ministerija, — žo
džiu, daugiaus, negu su didžia-

Liet. Soc.-Dem,. Partija išpra- 
džių buvo nutarus vest kovų 
tiktai su darbininkų samdyto
jais, nesikišant j politiką —* rei
škia, nebandant griauti netiku
sio surėdymo. Tą jų “ekonomi
zmą" pasmerkė ypač lenkai iš 
PPS.

Aš jau tada manydavau ir sa-

vau: “ne žemskis yra kaltas, bet

be tokie žingsnių. Už tai reikia 
naikinti tvarką“. Panašiai pas
kui, atvažiavęs į Ameriką, kri
tikuodavau laisvamanius, kad 
jie daugiausia ėda tik kunigus,

faktiškai nealsiskisi, bet dva-

kas nors suras.
Iš to neišeina, kad jau ir rei

kia su tais smulkiaisiais biznie
riais tiek pat kovot, kiek ir su 
didžiaisiais.

man, kad jos socialistų lame 
straipsnyje neminėjo, o tik ra-

Bet darbininkai nesočialislai 
šią gadynę prieš stambųjį kapi
talą nėra labai aršus. Kiekvie
nas jų pasakys, kad “didesnėj 
fabrikoj geriau dirbt“. Mat, di-

negu pas mažų

kunuis, raumenų syvų .spaudi
mas — lai menkniekis, bile kvo- 
teris viršaus už dienos darbą, ši-

vo dvasia būna darbininkiški 
socialistai. Tegul jie nenori, kad 
prie jų laikytųsi darbininkai 
rankpelniai , kad gerbtų jų 
smulkiai buržuaziškus tikslus.

dalis kalba apie dalyką, kurio 
mes specialiai nenagrinėjome 
kritikuojamame jo straipsnyje. 
Mes rašėmk tenai apie klesų ko
vą, o ne apič J<ritiką. l'ie drg.

kovot su didžiųjų išnaudotojų 
klesa, negu su mažaturčiais tik
tai tam tikrai visuomenei — au-c 
gšlo kapitalistiško išsipletojimo 
visuomenei, o musų oponentas 
kalba apie kovą su “dideliais“ 
ir su “mažais priešais“ visur 
ir Lietuvos kaimuose ir Ame
rikos lietuvių “tautiškuose dir-

A. Petratis
..perkėlė savo Rcal Estate ofisą į

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35th Street 

paskolom, inšurinais ir su vi-

kritikos socialistų tarpe, kad, ot, 
“tu biznierius’1, “tu buržuazas”.

mes diskusavome.

vemtose :
Turime loddl čionai pabrėžti, 

kad mes savo straipsnyje visai 
neketinome daryti “kovot* teori
ją". tinkančią visoms šalims ir 
visoms gadynėms.

Su .
šokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia. /

Telefonas DROVER 0310

Kazimieras Gugis

—J. B.
Antras nesusipratimas. kuri

Veda vieokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumemus ir popieros.
Namų Ofisas:

3121 S. Halited St
Ant trečių lubų

Tai. Drover 1310

MlMto Ofiso, 
I1T N. Dtarborn 31. 

111 -UlnlIyBMt.
T ei. Central 4411

Klesų kovos taktika
Mes labai džiaugiamės tuo,

sidaliuli savo mintimis su dien
raščio skaitytojais. Taktikos

dalykas socialistinius ir šiaip 
protaujantiems, darbininkams, 
l ik išmokus juose orijenliioties, 
galim:) sąmoningai svarstyt 
tuos skirtumus tarpe įvairių so
cialistinio ir darbininkiško ju
dėjimo šakų, kurie šiandie iš
šaukia tiek daug ginčų socialis
tų ir darbininkų spaudoje ir or
ganizacijose. Bet pas mus, Ą- 
merikos lietuvius socialistus, tie 
klausimai yra visai apleisti; ir

leresą prie jų. Visi nori girdėt ir 
kalbėt tiktai apie “principus“,

mo nuspręsti, kas yra “ištiki
mas idėjai’; ir .“teisingas darbi
ninkų draugas’’, o kas yra “par
sidavęs“, “nudardėjęs“, “subur-

ir tt.

J. B. straipsnis prisideda prie 
to, kad daugiaus nušvietus tą, 
iki šiol pas mus menkai teiš- 

darbininkai išaiškins laikraštyj, gvildentąjį dalyką. Jisai yra

“Naujienų“ žodžius be sąryšio 
su kitomis kritikuojamojo strai
psnio mintimis ir tuo budu duo
da jiems platesnę prasmę, negu 
jie turi. Jisai paduoda iš dien
raščio sekamą citata: C c

Butu didžiausia nesamo- 4» €
nė, jeigu darbininkai tiek- 
pat savo energijos eikvotų ko
vai su snWilkiaisiais iuzuii- 
riais arba mąžažemiais farme- 
riais, kuriuos stambusis ka
pitalas smaugia kariais nema
žiau, kaip darbininkus, kiek

racijomis ir Irusiais.

skritai imant,

tai “ne taip yra.“ Bet ar “Nau
jienos" norėjo pasakyti (lan
giaus, negu aplamą mintį, kuria

Yra senai žinoma visiems, 
kad aplama (arba “apskrita", 
“abelna”) tiesa dažnai pasirodo 
netiesa, kada ją pradedi “nagri- 
net smulkiau“, t. y. kada mėgi
ni ją pritaikyt atskiruose atsiti
kimuose. Bet jeigu pasakysime, 
kad kapitalistai krauju turtus iš 
darbininkų, tai bus tiesa, “aps-

gumenlo, kad
Tokia neišmintingą, batika 

stačiai kenktų darbininkams, 
nes jis stumtų Smulkiuosius 
biznierius ir mažažemius Kar

glėbį: reiškia, stiprintų ar
šiausius darbininkų išnaudo-

Girdi, tas argumentas kritikos 
neišlaikąs“. Kodėl? O-ili ve:

biznierius “smaugia kartais 
nemažiau, kaip darbniinkus“, 
lai kaip gi tie biznieriai puls

sti smagesnį gyvenimų utine

kyl su savo smaugikais, tai 
nors mes, socialistai, jiems 

1 medaus ant liežuvių teptume,

Išrodo, kad šitie argumentai

išlaikyti. Bet (ai tiktai taip iš
rodo.

uMsų oponentas užmiršta, 
kad ekonominiai reikalai (iš
naudojimas) ir jų supratimas

žmonės labai dažnai įsivaizdina, 
kad jų laime kaip tik ir yra

buti savo išnaudotojų glėbyje; 
šiandie dar didžiuma žmonių 
taip įsivaizdina. Ir ve čionai tai 
ir yra svarbiausia socialistų už
davinys: atsiekti to, kad vis di
desnis ir didesnis žmonių skai
čius suprastų, jogei kelias prie

inėsi su išnaudotojais, o kovoje 
su jais. Šitą uždavinį socialis
tai pildo, skelbdami savo mok
slą; bet jam tarnauti privalo ir 
jų taktika (veikimas).

Žmonių minios negreit suf>-

tę jos sprendžia visų-pirma pa
gal josios darbus. Todėl, jeigu 
socialistai ir dar taip gražiai kal
bėtų apie kovą su išnaudotojais, 
o praktikoje daugiaus eikvotų 
savo energijos kovai su žmonė
mis, kurie patįs kenčia išnaudo
jimą, — tai jie nepatarnautų nie
kam, kaip tiktai aršiausiems sa
vo priešams.

Ne tiktai žodžiais, o ir dar
bais — ir darbais dar labinus, 
negu žodžiais! — mes turime 
skelbti tą idėją, kad mes kovo
jame su išnaudotojais ir išnau
dojimo sistema, o ne su tos sis
temos aukomis.
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•augus ir mokytojas. Petras

Jaunuomenės Skyrius
Dangus Užsidegęs

Vėl vienas klajoju •
Durnas bedumoju.
Ir godas kerštingas pinu širdimi

Inkiro ant žemės bedalės klajot!

■T

Balis Sruoga.

i

Kaip skruzdė*^) t žemės klėstu jau senai

l'os pačios kariones.

Gana prakeiktosios ant žemės buities!...

Paskui gi nurimęs.

(Pirmasai Baras)

SIEKIM, SESUTE!
■■ &

E, siekini, sesute,
Prie tikslo—saulinius keliais!
Mus kelias erškėčiais išklotas,
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galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai- 
k\k savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožų seną, atsa
kančią, iš daržovių šei-,

Thedford’g

Black- Draught
Mrs. W. F. Pickle Iš 

Bisiug Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame TliėU- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt (jdomcl, 
nes tas būdavo perstip-’ 
rus jai, lodei ji v«r 
davo Black-Draug 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” 
ja. Reikalauk 
Thedford’o 25c

čiorn: tai knygelių, tai šiaip į- 
1 vairių proklamacijų jis parvež
davo Kupstų jaunimui. Nemo
kančius skaityt jis pasikviesda- 

| vo pas save ir mokindavo. Aiš
kindavo jiems apie įvairius val
da lyką ir stengėsi neužmiršti 
Jaunieji visuomet godžiai sek-

į vienas mokinosi jam užduotą 
: dalyką ir stengėsi ncusmirŠti 

lai, ko buvo išmokęs. Jaunieji 
ypač interesavosi darbininkų 
klausimu — socializmu, apie 
kurį Petras dažnai skaitydavo

tuose svetimose jiems šalyse, 
apie kurias pasakodavo Petras, 
rodėsi, neužilgio turės užlieti ir 
tykųjį Kupstų kaimą... Po kie
kvienos lekcijas draugai ir dra
ugės stačiog užversdavo savo 
Petrą įvairių įvairiausiais klau
simais. Petras gi niekuomet 
neatsisakydavo duoti paaiškini
mų. Jaunieji klausėsi ir stebė
josi: iš kur tas Petras gali tiek 
daug žinoti.. . Ko lik paklausi 
— jis visuomet atsakys be ma
žiausio svyravimo.

didokame Petro mokinių bure- 
lyį randasi lokių, kur norėtų 
jam blogo - vai, toks butų užsi 
traukęs bėdos!

Tie musu troškiniai šventi— v
Kas drįstų tatai mums atimti?
Sun< rkime nūnai rankas —-

Ir siekti prieš vejų, bangas!
—Alb. Rasa.

AUŠRELĖ PRAŠVITO

jas niekieno nemis'lvtas ir nu- 
niižiurinias įdavėjas. Kupina 
kerštu siela mojusi ant jaunojo 
Petro ir lik laukė “geros pro
gos”, kad pražudžius jį ir tuo 
išplėšus jauniemsiems drauga
ms ir draugėms.

Niekas to netikėjo ir nelaukė 
- bet sulaukė!

Gražus vasaros nedėldienis.

link. Urnai Petras prabilo: — 
Kur gi musų Jonas? Kas su juo? 
Jo pasielgimai man išrodo per-

—-Ne! ne! ne!!! pertarė jį dra
ugai ir drauges. Nei vienas nė 
pamislyt negalėjo, kad Jonas 
drįstų likti įdavėju.

atsisveikino ir nutarė susirinkt

dicnį. Petras žadėjo skaityt lek-

Draugai išsiskirstė

Tylus ncdcldienio vakaras.

tur girdėt šunų lojimas. Tylu, 
ramu. Petrui kažkodėl taip ne
jauku, nesinori eit gultų. Neno
rėdamas išbudyt senų tėvų jis 
nuėjo į “atsargos kambarį”, kurį

gulė ir užmigo.

rio Borisovo balsas: “kelkis! 
Petras atidarė akis ir pamatęs 
nelauktus svečius urnai stvėrėsi 
už priegalves norėdamas išsi
trauki revolverį. Stiprus smū
gis kardo rankena paguldė jį 
ant žemės. Oficieras suprato, 
ko nori Petras ir smoge jam gal
von. Lauke stovėjusieji dragu- 
na i tuoj suvirto į vidų ir prasi- 
<lėi<» Icu nl< i u i nins. "Vissy sulcril-

Išbudinta sena Petro motina is-

sūnų ir apalpo. Kuomet ji atsi
gavo, kareiviai dar tebekankino 
Petrą. Tarp' kitų motina paste-

na oficierio uniforma. Jonai!
c.

ir pririšt prie, obels

\ Vargdieniai jau siekia kits kito, 
įKpd delnus sunėrus tvirtai: 
» Draugai, mes kentėjom dėl po-

nų,—
m'suprasto, neišreikšto gražu

mo! Ten, tarp reto alksnyno

Dabar kelelų žodžių apie lį>’ 
sumanymo reikalingumą. Kad 
Lietuvoje stoka gerų knygų arba 
raštų, apie tai kiekvienas žino. 
Bet pasiliovus šia u siti dabarti-

biau. Prisižiūrėkime kas deda
si šioj šalyj. Visi, kas tik gyvas, 
griebiasi mokslo; visi godžiai 
skaito laikraščius ir knygas; vi
si trokšta pagilinti savo žinoji
mą, kad permačius ir supratus 
kokioje atmosferoje jie gyvena 
ir pasekmingiau kovojus už bu- ’

apšvietus bus kur kas didesnis,1 
nes tikimasi, kad po dabartinės 
audros pirmu kartu Lietuvos is
torijoj įvyks tikras dvasiškas si t-» 
gimimas. Lietuvos jaunimas 
stversis mokslo, o mes, būdami 
prie to prisirengę, jiems žymiai 
pagelbėsime.

jaut pradėti vykdinti gyvem-

naują idėją.
Šiandien Lietuvos jaunimas y- 

ra suvargintas, nualintas sunkia i 
gyvenimo našta; jis reikalauja 
musų pagalbos. Taigi nenusuki- 
nie savo veido nuo jo. Meskime 
visus savita Tipini us ginčus ir ne-* 
susipratimus ir padavę vieni ki-

«»»■■....1. n ,1 IIĮI n.I IĮ '' .i^—. W I

Suvienytųjų Valstijų Valdžia reikalauja, kad jus sutaupytumėte pp- 7 
čių kaulelius — Išsausykite ir sudėkite juos j Laisvės bačką, vidu
je įeinant nuo Canalport avė.

KLEIN BROS.
HALSTED 4 20111 STS.

Bei kalinga pardavėjų vy
rų ir merginų virš , 16 
metų. Prityrimo nerei
kia; gera mokestis, atsi
šaukite ant trečio aug.šlo.

Didelis Supirkimas ir Išpardavimas

5800 Porą Ceverykų 
Geriausios prekės iš VVinthrop—Įves (Jo., 1243 Wabash avė., Mail 
Order sandėlis, už piginu negu žalia medega kainuoja.

Be klaubimo vienas iš nepaprasčiausių čevery- 
kų iš pardavimų matė Chicago per kelis metus. 
NVinthrop-Ives apd Co. užlaiko vieną puikiausių 
eilių čcverykų šalyje. Jie išsiuntinėjo į mies
tus visose dalysd valstijų. Jų visas stakas buvo 
parduotas ant lie,ilacijos —mes buvome laimin
gi gaut didelę dąlį jų taip pigiai, kad mes dabar 
galime padėti šį sadėlį pardavimui už pigiau 
negu praeitų metų kainos.
Moterų 9 colių Batu
kai glazed kidskin, ir 
t L, $5.50 rųšis .. $3.85 
Moterų Vici kid juliet 
naminiai sliperiai 2.50 
rųšis ................ $1.59
Moterų Patentuoti col- 
tskin arba dūli kid
skin čeverykai $5 rų
šis ......... .‘........ $2.95
Vyrų puošnus tėve- 
rykai gun metai calf- 
skin, $4 rųšis .. $2.79

Vaikų Čeverykai iš vlci kid arba 
patentuotos calfskin, pora $1.19 
Merginoms ir Vaikams čevery. 
kai; patentuotos colt arba dūli 
kid, mieros iki 2 porai .... si 98

29c

savo dūmimo mašinerija į Lie-1 
tiivos jaunimo eiles

spėkas; visi rengiasi prie aštrios 
kovos su naujomis į dejomis Lie
tuvoje. Klerikalai jau senai šū
kauja apie tai: organizuoja vy
čių armijas, renka aukas, rengia ;
tinkamos literatūros ir įvairiais 1

riai; rudi arba juodi 
viri kidskin, $2.25 ry
šis ........'........... $|,69

Vaikų Mokyklai čeve- 
rykai kasdieniniai ar
ba pasirėdymui, mie- 
ros iki 5 V-, pora $2.95

Kūdikiams minkštais 
puspad ž i n i s če ve ryką i 
paprasta 75c rųšis, j>o 
ra

; Gana! Savo delnus sunėrę
Į Te nevieši mus taq)e bailums...

nur kitur pasigirsta smagi spar
nuočio daina... Pievų žirgeliai, 
bitutės dūzgia... O ten toli, toli

Kupstų jaunimas neteko my
limo savo mokytojo ir draugo 
Petro. Bet jo paskleistos min- 
tįs brendo juose. Nei vienas ne
norėjo susitikti su “Kupstų Ju- 
došium”, taip vėliau tapo pavar
dyta Jonas. Viši vengė suminet 
jį. lik senoji Petro motina, klū
podama prie sūnaus kapo, daž
nai suminėdavo tikrąjį “Kupstų 
Judošiaus” vardu...

Pastokime kelią juodiesiems 
draugijos elementams, rengiu-1 
mes prie naujo prakilnaus dar-

Mėgink 
tikro- 

už krė

UIGluK GrafafonaH 
’ ir Lietuviški Re-

kordai. $10 ir 
aukščiau.

Roseland 
Music 
Stop

11416 S Michigan Aie., Chicago, III.

f Pirma Tvirčiausia

I

čių viskas priklauso tik mums!
Sukruskim, jau laikas atėjo!

ana viešpatauti tranams.

• i.dintiems musų draugams!
—S. A. D—tis.

Kupstų Judošius

(Vaizdelis iš 1905 m.).

kas
Ir

Kupstų kaimo jaunimas 
metas laukdavo vakacijų. 
buvo ko laukti. Laike vakacijų 
mat sugrįždavo iš miesto Luk
šių Petras - - mylimiausias jų

ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

k

k

i o lėlė grynai l.ieluviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
a Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
. laupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką,

> g' ai anlimjauia, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
....i''ii ant pareikalavimo.

1 n uosi mi ta mokama už padėtus pinigus.
i oj.it.. pūtimo, ani pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

kinius reikalus.
' ' .ra I '.ji ninkais, Ketvergius ir Subatotnis iki 9 valandai vakare. 
' . .. flčli.os, Seredomis ir Pfilnyčiomis iki 4 valandai po piety.

VYRIA (JSYBfi:
JON 'S BBF.NZA. Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasierius
■nx w KHOTKAS. Vi«<- Pirm VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
1‘HANAS GEISTAB 
ST. SZYMKIENVICZ 
A N ENZBTGIEL 
JULIUS C. B RE N Z A.

BBENZA 
KHOTKASH).X \š

ANJ \'<AS BRO2IS
KAZ MATULIS

Petras su savo
rasta nusižudžiusi savo kluone.

—Giriu Paukštis

kių vaisių.
Tatai mes atsišaukiame j ju

mis progresyvu šios šalies jau
nuomenė reikalaudami jūsų 
pritarimo ir bendro darbo šia
me dalyke. Savo ratelių susi
rinkimuose svarstykite šį klau
simą rinitai ir neatidėliojant. 
Paskelbkite savo nutarimus, ar
ba išreikškite savo nuomonę, per 
laikraščius. Mes, lygiečiai, lau
kiame jųsų balso.

—A. Dvylis.

Didelis Metinis Divonų Išpardavimas
Svarbiausias išpardavimas m ūsų istorijoje.

šis yra įvirtas prirodymas — bei nežiurint į lai las yra faktas. 
Divonų išdirbėjai išpildo tik pusę tų dabartinių užsakymų ir nie
ko visai neima sekančiam prisiunlitnui!

Sutaupymai laike šio Išpardavimo prasideda nuo 
10 iki 40

Wilton Aksomo divo- 
nai 9x12 mitra. pačios 
geriausois kokybės, vi
skas vienam šmote, be 
siūlių, stangiai supinta, 
visi naujausių pelrrnu

>H ir spalvų, apkainuta tik 
pn ............... $39.40

Lengvais Išmokėjimais
Bruselio Divonai. 9x12 
pėdų, stangiai austa, iš 
vieno šmoto ,be stalių, 
visas vilnonis viršus. 0-
\xminster Divonai. - 

’ bes, gero šilko gaurai

procentų.

rientalės arba kvietku- 
otos petrenos .. $18.80 
Lengvata Išmokėjimais 
Asininster Divonai — 
9x!2, extra stora koky
bė, geri vilnoniai gau
rai .................... $36.80
Lengvais Išmokėjimais
Aksomo Divonai — 9x 
12 — puikins kokybės, 
puikios NVilton petre

nos .................... $27.60
Lengvais Išmokėjimais

27x54 extra storos kokv-
šiain pardavime po .. $2.97

si, linksmus: Petras šandie skai
tys lekcijų apie rusų japonų ka-

mat visaip šneka: vieni sako,

tas tolimasai rytų geltonveidis.
Kiti kalba dar kitaip.

Praliejo. Tyliais bet rimtais

Tvarkų: kokia ji ir kieno reika
lams betarnauja. Turčiai įieško

To išnaudojimo, kuris viešpa
tauja šalies viduje, jiems nega
na. Jie nori dar daugiau, jiems

sukiši savo tavoms ir engi tų

vengiamu bildu jie turi susidurt

kiais pat turčiais naudotojais, 
kurie taipgi neatsisako nuo rie
baus kąsnio... Kada jie nebesusi-

beturčiai, apginkluoti nuo gal
vos iki kojų. Tie patįs, kuriuos 
•turčiai išnaudoja ir dar siunčia 
kaulies už svetimus jiems reika
lus... Ir lai dėsis tol, kol skriaud
žiamieji musų broliai praregės 
naują pasaulio šviesų—socializ
mų ! c

Daugelis jo mokinių verkė... Bet 
į čia jau radosi pikta kerštininko 
siela ir laukė patogios valandos.

Kada saulė nuslinko už girai
tės, jaunieji rengėsi apleist ją. 
Šnekučiuodamies apie d r a u- 

f g ų p o I i t i v o s prasižengige- 
lių kankinimą visi ėjo namų

Naujas Sumanymas
Lietuvių Socialistų Jaunuo

mėnesiniame susirinkime, pri
ėmė sekamų sumanymų: Įsteigti 
knygų fondų jaunuomenės švie-

išrinkta komisija, kuriai paves
ta to dalyko tvarkymas.

Kadangi, mano nuomone, nu
tarimas) gana svarbus, tai pasi-

čia u apie jį.
Pirmiausia reikalinga supra

sti nutarimo prasmę. Ji yra se
kama: Minėta organizacija, pri
imdama tą sumanymą, padaro

šios šalies progresyvūs jaunuo
menės, įvygdinti jį gyvenimai!.

kų, sflversimės aktyvio darbo.
Visos progresyvūs jaunuome-

niens, kurie išreikš savo pritari
mų min. fondui, turėtų paauko-

zempliom; naudingų knygų ar
ba tūlą suma pinigų, už kuriuos 
butų galima nupirkti reikiamos 
literatūros.

žiūra tam tyčia paskirto komi
teto. Ir taip greitai, kaip tik bu

menės rateliams, kurie jų reikli-j

ėmė aukščiaus minėta samany 
mų.

Mokinkimės
šioje vietoje nekartą jau bu

vo raginta draugai jaunuoliai 
(ės) lavinties. Leiskite ir man 
tarti vienų-kitų žodelį.

Pirmiausia: kas nenori lavin-

musų jaunuomenes tokių neras
tume, kur nenorėtų lavinties. 
Man teko dalyvauti musų jau
nuomenes draugijėlėse bei ra
teliuose ir visur mačiau vieną 
ir tą patį — norą lavinties.

Tai kodelgi mes taip mažai

gų iu draugijų? paklaus tū
las. Apie tai aš ir noriu pakal
bėti.
Kaip jau sakiau, gero noro musų 
jaunuoliams niekuomet ne sto- 
kuoja. Tik viena beda, kad ša
lia to gero noro mums stoka 
tokio jau gero noro pasiryžimo 
bei ištvermės. Mes greitai puo
lame prie bile naujo dalyko. 
Bet vietoj studijavus jį, vietoj 
mokinusis rinitai ir ncatlaidžiai1

(įtinu ” ir j ieškome kitos nauje-; 
nybės. Tai, rodoš, didžiausia; 
musų jaunuomenės yda, kuri 
būtinai reikalauja gydyti.

Aš, žinoma, nenoriu pasakyti, 
kad šitaip elgiasi visa musų jau
nuomene. Bet didžiuma jos —

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

: NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., , Chicago, III.

Bet tokioms ‘ kolionijoms.

Bostonas butų visiškai nesunku.

tos 
šalies kalba bei literatūra, lo
kių draugų pas mus labai daug. 
Nors tiesa amerikiečių social
istinė literatūra yra neperturtin- 
giausia. Vis dėlto, ji keliais 
kartais hirtingesne nei mūsiškė 
lietuvių soc. literatūra. Paga
lios mokantis anglų kalbą gali; kitų draugų bei draugių nuomo

nių tuo, mano manymu, taip 
svarbiu mums klausimu. — V.

vinties 
mu!

rimtai ir su pasiryžt-

. —Vyturėlis.

glijos. Tatai mums, gyvenan
tiems šioj šalyj, būtinai reikia

vinės, kuria tenkinasi daugelis 
musų draugų, bet siekti plačiau, 
mok y t irs literatūrinės kalbos,

geęų raštų.

Aš norėčiau duoti vieną “prak-

Lošimas ir Jaunuo
menė.

Tūlose musų kolonijose man 
teko pastebėti labai įsivyravusį 
paprotį lošti kortomis iš pinigų. 
Kuomet “kaziruoja vedę, suaugę 

j žmonės, išrodo keista ir žiūrint 
į nesmagu darosi, bei kada musų 
jaunuoliai užsiima lokiuo "ama
lu,” tai nieku budu negalima ty
lėti nepasmerkus lokį nederamą 
žygį.

į Nereikia tečiaus manyti, kad

lišką .sumanymą”, nors ir bijau-' 
si, kad draugai gali mane “už- • 
bombarduoti”. Vietoj tų men
kos vertes diskusijų, kurioms 
mes aukojame liek daug bran
gaus laiko musų t. v. “lavini
mosi susirinkimuose”, sunaudo
kime jį išmokimui taisyklingos vjsj jalinuojjai užsiima “kazira- 
lietuvių rašybos ir būtinai anglų ; vį|nu”. N išai ne, bet gera dalis 
kalbos. I ies.i, draugams, gy \ i - jaįp daro. Beto, neturiu tikslo 
nantiems mažesnėse lietuvių ko-1

pasakys, kad 
mums, bemoksliams (ėms) jau
nuoliams, stoka gerų rankve- 

džių ir net pačių mokytojų. 
Tai tiesa. Bei aš pasakysiu, ....

'kai! yra nedovanotina nuode- lionijose tatai pasirodys persun-1 (Seka ant 6-to pusi.)



( Kaip ir Romanas.
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atsiliepti į tų jaunuolių jausmus 
juos misti tą “užsiėmi- 

kad tai mažai 
Kita, tai ir aš pats ne-

s<i tečiaus liudijo, MAt,<jis kad jis '^or iiefli1'lai/k. P Priėjęs Tiedu vyru ištiesų atrodo kaip 
kiai nusummo medicinoj ir m o-?'atidariau duris ir pašaukiau jį tikros alikIFš. Paėmę Fredą už

mą , nes žinau,
gelbės.
tikiu į jausmus.
pratimai nėra galima pamesti i

,st k“ dikiams. Nepamirškime 
nl^11 kūdikiai yra paveikslas savo! 

gimdytojų - visų jų ypatybių’ 
“kaziriavimas” užtraukia labai

dincracc pagelbininkai suvy-

mfs yra n esu pranta irtos.
nors keliais žodžiais noriu a t

Kazyravimas yra pragaiš
tingas dalykas dviem atvejais: 
(a) asmeniniu ir (b) visuome
nišku. Dabar pažiūrėkime del-

' desperaciją ir arba lieka amžinu 
: nupuolėliu arba visai nusižudo. 
ITokių atsitikimų šimtai.

Tos visos silpnybės, tie visi ne- . , .... ...... ....... . , ję automobiliu atveži* jį inslilu-
ki«i iu> 11 tllz11 1 tvitU’1/h i/v/lu

* tau.
Kada aš skaičiau šį aprašymą,1 

jokiu budu negalėjau atsikratyt 
tu nemaloniu minčių, kurios 
man primine, kad Fredo lavo
nas bus arti manęs.

Laboratorijos statymas gahi-

Daktaro pasakojimas, kuriją pro duris, puolė prie lango ir bandė priverst jį vaikščiot, 
buvo skirtas neva manęs sura-’ stipriai sulojo. Norėjau paimli 
miuimui, lik dar kibiau užbaigą jį už “apykaklės“ ir atitraukti 
štilio mane. Dabar man buvo* nuo lango. Čia netikėtai aš ir 
aišku, kad visa ką aš mačiau, vėl pamačiau laboratorijos dar
iai buvo tikrenybe.

Daktaras Siburc užmigdė ma- rengtas baltais rūbais.
ne kažkokių vaistų pagelba ir-gas gi be paliovos Jojo, taip kad 

| išėjo. Naktį aš miegojau giliuj aš pradėjau bijot, kad jo loji-’ 
gerai, bet ant rytojaus, atsimi-’ mas gali atkreipti Fredo atydą.

VIEŠAS PRANEŠI 
MAS

Jis buvo ap-
Svin-

Pirma, jaunuolis “kaziriuoda- 
nrtis ” “užmuša” laiką, virto, 
praleidus ji ant tvrooro, kas vra
b 9 tina sveikatai po sunkaus die 
nOs 
nuo 
du i

Treeia. “Kazvravimas“ 
suomei tampriai sujungtas 
girtuokliavimu. Girtuokliavimo 
pasekmės visiems gerai žinomos. 
Jas daugiausia atjaučia nekaltos 
moters, kokie “kazirninkai“

su ties mano namo langais dabar 
stovėjo didelis keturių a ilgšių 
namas. Puikus pagražinimai
ant langų ir durų ne tik kad 
nedabino jį, bet dar biaurino.j

darbo.

parą būtinai turi praleisti 
tris valandas ant tyro oro, 

ypačiai vasaros laiku: turi ati
traukti savo mintis nuo visokiu v

tikimi ir dori gyvenimo' drau
gai, nei moteriai nei kūdikiams, 
kurie, būdami nekalti, turi neš
ti visą girtuoklystės prakeiksmą 
ant savo pečių. Jaunuolis bū

žiis, bet man jis išrūdytų bjau
riu, vien jau dėlto, kad jis\už-

tvirtoves.

ir vėl neturėjau ramumo. Die-i stipriai jį suspaudžiaįu, bet ma
na išrodė labai ilga ir nobodžia. loma, Fredas jau buyo užgirdęs 
Ilgu man buvo laukti daktaro^ jo lojimą ir staigu pakėlė akis į 
Simbure. Jam Ailsilankius. a,š mano langą. Aš puikiai paži- 
luoį išpasakojau jam apie savo nau jį ir buvau tikras, kad apie 
matymą ir užklausiau: Į klajojimą čia negali būt kalbos/

Ką jus manote apie tai? j'lai buvo aiškus faktas, šį syk' 
Bet Simburas, mažai atkrei-' Fredas buvo viemuj. Arčiau1 

pdamas atidą į taip nuoširdų^ prisižiūrėjęs aš pamačiau, kad 
pasakojimą, šaltai atsake: • jis nei kūdikis, žųidžia daržo'

Klajonė, tamsta pats save smėliu.,.
gązdini ii nervuoji. Patariu( po valandėlės jis liovės žais-

bet pamatęs, kur jį veda, jis 
pradėjo priešiniies. Prisiėjo pa
imli už rankų ir kojų kad įne
šus j vidų.

—Aš apsirikau, manydamas, 
kad jis yra paralyžuotas 
tarė daktaras. Keistas 
kas...

Mums bešnekučiuojant 
tarnas pranešė apie a 
prof. Poincrace. Paliepi 
vesti jį pas mus.

Profesoriui įėjus aš prista
čiau jam daktarą Simbure, kai-l 
po savo gydytoją. Gavės pro-! 
gos Poincrace be jokio dvejoji-' 
mo užreiškė:

mano

tamsios ligos reikalais. .Jei ga
lima, norėčiau duot tūlų paaiš-

čia gamta, kuri suteikia mums 
naujų pajiegų ir atgaivina vidu
jinį žmogaus gyvenimą. To 
reikalauja sveikata. Sveikata y 
ra brangiausiu žmogui dalyku. 
Be sveikatos asmens gyvenimas

tokia. Visi juk žinom, kad gir
tuoklystė yra motina asmens 
nupuolimo ir sunaikinimo.

Dabar keletą žodžių apie “ka
ziriavimo pasekmes iš visuome-

lango ir dar kartą pažvelgiau 
inslilutan.' Toj pusėj instituto,' 
kur aš gyvenau, buvo ilgom len
tom aptvertas daržas. Kadangi; 
aš gyvenau ant antrų lubų, tai

mų apie hipnoslišką mirties 
bausmę ir nežiūrėt į savo kai-' 
mvnų langus. Visa lai turės,

ūžti prie IvorOs. Nusitariau lė- gę vjSų (y nemalonumų, kurių 
myl, ką jis darys. Bet turėjolamstai prisiėjo pergyveni. Bet 
• vykt nelaimė: bešliauždamas; pjrm negu prieisinč^prie dalyko, 
jis kažkaip pavirto ir pradėjo noriu tamstų paprašyti, kad vi-

yni našta dėl kitų apsupan- 
iziriavi-čių jį Žmonių. 

hiiB", kuris veik išimtinai turi 
vii tos tvankiuose mažuose kam
bariuose, ytin skaudžiai nu- 
skrhmdžia asmenį, sunaikinda-

> z *

iHjis <Uh sveikatos.
Antra. “Kaziriavimas” suar

do vidujinį jaunuolio gyvenimą 
mąstymą, protavimą, etc. 

Įveskite mane į būrį jaunuolių, 
kuriame rasis pusė “kazirnin- 
kų“ ir pusė ne kazirninkų, ir

Pirma. Kaip jau minėjome, 
neganu, kad palįs “kazirninkai“ 
savo nupuolimu tnmpa visuome
nei pavojingi, bet ir jų kūdikiai*

jam? yra. 
mo gyveno 
Poincrace.

Dešinėj pusėj na-' 
pats profesorius’ 

Prie vieno lango aš

I .......... ........——.r— ..
Į rankom. Aš nustebau. Visa
I lai man išrodė labai keista. Fre- 
( das nedarė pastangų, kad atsi-

mėt paslaptyje.
j_____ . _

sakykit, daktare, kotlel aš paži-' - - ...

na>t abudu profesoriaus pagel-^ Lėhis, lik verkė ir kapstėsi. Ne- 
bininku, kurie laike už pažastų uįi)gO pagiriMlė poni Poincrace 
1 ledą? Kodėl Svingas pama- :.. sL|ikin; iM'ihčmis nusodino va

pons Poincrace atsiliepė Sim
bure. -Manim jus tikrai galit

(lenkias miuides, ir aš be apsi
rikimo išrinksiu iki vienam vi
sus “kazirninkus". Ant jų vei- 
<hf‘kaziriavimas uždeda nusimi
nimo ir susigraužimo ženklą, o 
loa&oje nebėra nuoseklumo,

atstumiantis išsireiškimai.

riuojant 
įtempti.

lošti).

Delko? Delio, kad kazi- 
nervai yra begaliniai 
Jis nuolat susirūpinęs, 
laukia: “išlošiu ar prti- 
Jeigu išlošė, tuo-

gali išlošti, o jeigu pralošė, lada 
visas susigraužęs įtempia ner
vus. kad atsigriebti. Toki įtem
pimą daktarai pripažino esant 
kenksmingu nelik sveikatai, bet 
ir vidujinei žmogaus spėkai, ku
rią mes galime vadint protu, 
dvasia. Protauti toks asmuo 
jau negali; jo minlįs visuomet 
nukreiptos linkui “kazyrų“. 
Godumas išlošti ir baimė pra
lošti uždeda ant jo veido nusi
minimo ir susigraužimo ženklą, 
kurio išdildvmas arba visai ne
galimas, arba reikalauja ilgo lai
ko ir specialių aplinkybių. Belo, 
kaziriavimas išvysto neapykantą 
linkui oponento, kuri persikelia 
ir į kilus žmones. Delio tai kiek 
vitnas “kazirninkas“ visuomet 
susinervavęs ir susirūpinęs. Ki

Severos Gyduoles užlaiko • 
Šeimynos sveikata. *

Nusilpneje žmonės
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
ries v ei kata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagalba būva per
veik Jie reikalauja tokio sustiprin
tojo, kuris sustiprintą visą kūną. 
Nedaryk išmėginimų. Niekuomet 
ncsigai'.Ssi, pareikalavęs

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietą vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe
nų ligų. Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose. ,

SEVERĄ CO? 
>AR RAPIDS, IOWA ?

lių ir idijotų klausimas visuo
met buvo svarbus klausimas 
draugijoje. Žinoma, didžioji da 
lis įvairiausių prasižengimų yra 
vaisiumi ekonomiškų gyvenimo 
aplinkybių, tečiaus tūkstančiai 
iš jų paeina nu “kaziriavimo.“

Antra. Kaziriavimas atitrau
kia daug jaunuolių-veikėjų nuo

jau suprasi. Silvija stovėjot 
prie lango ir be paliovos žiurė
jo kairėn namo pusėn.

Nusilariau sekli jos judėji
mus. Maniau, kad ji nori ką- 
nors užhipnolizuot, panašiai sa
vo tėvui. Po valandėlės betgi 
aš pamačiau priežastį jos žiūrė- 
iimo, ir nustebau. Buvau tik-< . . .............. i

| lai, kad tamsta
nenoriu užginčyt ’ šluostyt nuo jo veido -t- ašaras, 

nematėt Poin-Į Fredas nusiramino ir vėl pra-

valandėlės neturime

n i darbininkai, kurie padėtų 
statyti naują pasaulį. Bet štai, 
žiūrėk, vos lik pasirodo jauniui* 
is, taip laukiamas ir šaukiamas 
irie švento ir prakilnaus darbo.

tik li<k, kad lamstai visur ir vi-| <ie besąmoniška šypsą, kuri pri- 
same dabar prisįvaizdina Fre-] sipažinsiu, į mane darė biaurų 
do paveikslas. Delko sulojo ta- įspūdį. Svingas nutilo, turbut 
mstos Svingas, -- apie tai tik manė, pilnai perspėjęs mane 
jis pats tegali žinot... Dar sykį| nuo pavojau^. Nieku budu ne
lauktai šakalį: jeigu tatnsta ne-| galėjau sugalvot, ką aš turiu da- 
pames'i tų kvailų m indui; tai su-G’vb lik supratau, kad reiks ką- 

Taręs tai jis nors daryt, iįnogžuda, kuris 
Aš likau buvo pasmerktas mirtin ir mi

nėtinoj. Iššyk aš nn-| baustas, pasirodė esąs sveiku ir 
“*■•*■ *.. , ir kokiu budu tai atsiti-

pričjaif prič išvedimoj ko? Buvau tikras, kad Fredas

Šėrininkarns l.uck
and Ucfining

Buck IU111 Oil aud
Go. išmokėjo savo šėri n in
kams 5% dividendo 22 <!. 
Bugpiučio-August, l'.HM. Di
videndų čekiai, kiek man 
žinoma, buvo pasiųsti vi
siems šėrininkarns. „Todėl, 
tikiu, jog visi gavo savo di
videndus. .!< igu-gi nekiirie 
negavo, lai malonėliau, kad 
man apie tai luojaus prane
rtų, o pasistengsiu jiems 
pagelbėti.

Kun Oi!
Co.

l’A.I I I- š KAI sekančiu Bn k 
l’.un Oil and Beltning Go. 
Sėdininkų: Joseph Hodgers, 
gyvenusio G27 S. Decker si.. 
Baltiinore, M<l.; I.ouis Ai 
man, P.O. Box 192. Nobles- 
lown, Pa.; Pelei* K. Yaka- 
vonis. 14 Arthur si., Monlel- 
lo, Mass.—Visi jie permainė 
savo g\ veninio vielas ir m - 
pridavė naujų adresų. To
dėl jie palys ar jų pažysta
mi malonės luojaus alsišan- 
kli ir priduoti man savo 
miu'jus adresus, o. Imsiu dė
kingas.

Parduodu saugius norus in- 
yrslmenlus, galim’ins ttlneš- 
li didelius pelnus. Norin-

Dėkite rašyti.

J. ILGAUDAS,
313 S. Dearborn SI., ( hieago

Profesorius sėdėdamas savo 
kėdėj ironiškai nusišypsojo ir 
užreiškv: j

Mantui, kad tamstos dali-
Jiai jau žinote,. Fredas Buže 
buvo tikrai miręs...

—Čia tai perdaug — sušuko
Simbure. — Tamsta nori mus
įtikint, kad Fredas vra miręs,1 .. .. "i ■
kuri tik valanda atgal nūs na JJ, § 110801131 
tėm esant gyvu. i ~

—Aš ir nesakau, ka jis yra Medikališka ir Chirurgiška 
negyvas, — įkirto prof. Poin- 828 W, 35th Placė, ChicagO. 
crace. — Aš sakau, kad jis bu- Telephone Drover (>0G0.
.yo miręs tada, kada jūsų kole-. DB. J. M. LIPSON, Administratorius

no lango
vas ir sveikas! Jis buvo apren-1 sirgsi dar labiau.
glas baltais rūbais, o du vyrai,i atsisveikino ir išėjo.
turbūt Poincrace pagelbininkai.
laikė jį už pažastų. Buvauj rėjiau patikėt jo’tvirtinimui, bet, gyvu.
baisiai nustebintas tuo nepapra-j paskui priėjau^prie išvedimoj ko?
siu man reginiu ir jokiu budu. jogei negalih nHikėt pats savoj yra gyvas. Pagalios nutariau 
negalėjau suprasti, kaip lai ga-’/akim. ,! j pranešti apie tai policijai. Skai-

Pradėjo temti. Buvo penkta tydamas save-esant geru pilie-Išsyk mailiau, kad 
man i 
pagelbininkai

ziriavimo bedugnę. Panašių ai- j 
silikimų yra labai daug. Jeigu j 
mtij buvę galima tie musų bro-| Poincrace 
iui išgelbėti nuo “kaziriavimo,“ ' nori iškirsti Sil 
mes šiandien turėtumėm daug! apsirikau. F 
didesnį būrį jaunų veikėjų. Bet Į l’redas pradėjo keistai 
<ur toji minia jaumiolių dabni'?’ kuo! ir IkukIc ištruki iš

Labai liūdna darosi matant j cių jį pagclbininkų ra 
apsivedusius žmones puošiant į to | paskui ėmė idijotiškai j

apsirikau. l ž poros minučių
i mosi-

rodės, valanda vakaro kaip tarnas manj čiu aš turėjau tai padaryt. Bet 
i; atnešė vizitinę korčiukę. Per- tuo tarpu aš išgirdau lengvą bil- 

drebėjau. Ten <lėsį į duris ir tuoj pasirodė dak- 
“Prof. P. Poin-1 taras Simbure. Nei nepasveiki- 
Uugo bulvaras nęs manęs, jis piktai riktelėjo: 

I —Tai jau perdaug! Jus nie-
- Tas ponas atėjo pasiteirau-, kuomet jjeaįsitraukiate nuo to 
apie tamstos sveikatą — pra-,'lango! Juk aš jums uždraud-

buvo parašyta: 
ęrace Vi e t oro

gi

tiri kentėti jų žmonos ir maži kambaryje.
Didikiai. Koktu darosi malant mediją aš bučiau skaitęs tikra

Vis dėlto šia ko- v
nešė tarnas. Jis žadėjo ryto’ ziau tatai daryt, tumi pasakyt, 
tuo pačiu laiku ateiti ir prašė kad aš senai tėmiju tamstą. Na, 
tamstos priimti jį.

Nekurį laiką aš varčiau kor- lę?
kų — ir vėl matot kokią baidyk-

Dalykas visai ne baidyklė- 
Jų mano akyse niekuomet 

Klausykit, daktare,

liais žingsniais žengiant prie “ka ; ngas. Kelios savaitės atgal jis, 
ziriavimo*’ bedugnės. Bet kada | išgelbėjo mano gyvastį, karži- 
pamatai ir tulus musų draugus giškai puldamas ant Fredo. Gal. 
socialistus traukiant į lokį pat ir dabar jis išgelbės mane iš lo 
“amalą“ jeigu butų galima, j baisaus ir nesuprantamo regi-' 
rodosi, negailėtum visko, kad tik! nio. O rasi aš einu išproto... | 
išgelbėti nors vieną tokį jaunuos' Svingas gulėjo ant grindų, iš* 
lį. Darlx> mes turime daug, dar-* rodė nei nulindęs/ Pasišaukiait|
bininkų stoka, o čia, žiūrėk, darj jį prie lango ir pirštu nurodžiau; togu, akyvaizdoj to, kad jo pa-į - Aš pažįstu Fredą iš paveik-
dešimtimis atsitraukia nuo jo < link Fredo. Svingas jį pama-į gelbininkas suteikė man didelį} siu, kurių prisižiūrėjau laikraš-
dingdami nupuolimo bedugnėn.; h>s piktai šulojoi. Nežinau dėl-! natarnavima. > čiuose ir nieko stebėtino, kad

tarną, ir maniau sau: kokių vel-t se.
nių jis nori,. Buvau tikras, kad. nebuvo.
jis mane nepažįsta, o jeigu ir^ dabar pats galit persitikrini, 
pažįsta, tai ką reiškia tas jo su-j Žiūrėkit pro langą ten į labota- 
sirupininias... Aš nenorėjau] torijos daržą. Simbure atsisto- 
turėt nieko bendra su tuo ponu.j jo šalę manęs ir nebegalėjo atsi-

l iesa, mes žinome, kad tam-!i
sumas nustuma daugumą jau-

limus, liet mes turim atminti ir

neperkeitus šiandieninio surėdy-. 
mo. Tokiu bildu musų užduo-;

nuolius, kuriuos matome puo
lant į “kaziriavimo“ paprotį;

išgelbėjimas vieno puolančio 
jaunuolio reiškia didelį smūgį

sai, padės mums kovoti prieš
ių priešą.

gą, kurį kaziriavimas atneša, o'

nuo jo.
— A. B.

b Dr. K. Draugelist DENTISTAS
3261 S. Halsted St.

Phone Drover 5052 
Chicago

tęs piktai sulojo,. Nežinau dėl-' patarnavimą, 
ko, bet jo lojimas'išmušė man " 1
paskutinį lašą jiegų, ir aš nete
kau sąmonės. Alsipeikjau lik 
po valandos begulįs lovoje.

Kuomet aš Vyto atsikelsiu, šis žmogus labai pantišus į 
tai tu atvesk jį čionai — aš pa- pagalios prataria daktaras, 
galios pasakiau tarnui. —Dalykas yra ne panašume

mano akyse.
Baime galutinai užvaldė ma-

Bytmetyj aš užsnūdau' reiškiat! daktarui. Svingas pa- 
i man nrisisaimavo, bu-t iuto Freda šiandie ryta. Užtik-

gos apžiurėjo ir pripažino jį mi
rusiu.

Maniau, kad daktaras neišlai
kys. Jis buvo besikeliąs iš krė- naudojama medicina Jiydrotherapi- 
slo. Profesoriuj tečiaus sulai
kė jį užreikšdamas:

— Aš pilnai žinau ,kad dr. Gi
lo bandymas taip gerai žino
mas tamstai kaip ir man. Juk 
moksliškai buvo priparodyta.

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,motery ir vafky. Obslre- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra

ja, elektrotherapija ir

iiiiiiiiaiiiiiiHiiiiiiiiiinm

Todėl nematau reikalo už-

kvt tamstai lik tiek, kad aš al Akjs:
Ligos išgydytos, nčra pavojaus, nč- 

| ra skausmo. Daug serijoznių akių 
Taigi, man ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi- 

... . Į lankymu. Žvairios akjs. silpnios a-

dų po jo mirties. Aš galėjau ta
tai padaryt ir vėliau bet nema
čiau tam reikalo.
rodos, kad tamstos negalit tu-'kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai v- 
rėl nei mažiausios abejonės, kad ra Prieki™ akly nuovargio.

Ausis:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša-

jis buvo lavonas. Mano pas
tangos yra kuortoširdžiau— per
tikrini tiimstas. Vis dėlto atsi-

, .. - . • , .• lYiiriuinus ir muku iiK"^ esu pi usa-sakau atidengti savo paslaptį, ((nynios per specialę gydymo metodą, 
taigi kokiu budu aš tai padariau. Skambėjimas užimąs ausyse pi ašali-

” 1 nand, ausų tekėjimas. Išgydoma dve-
Galiu nurodyt tik vieną dalyką, jonai: per speciali gydymą ir opi ra

sugrąžinimui žmogui gyvasties
- lavonas neprivalo turėt jokių

ne; taipjau ir ligos, kuri butų

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus <lvėsn- 

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

Gerklė:
ir tuojau man prisisapnavo, bu-| juto Fredą šiandie rytą. ----
lėni, kad pas mane atėjo prof.j rinu, kad jis pažino jį. Tamsta 
Poincrace, o paskui jį sekė tąsi negali tvirtint, kad šuo savo no-

. , . . 1 1 1 I « -J S • S . 1 1 • 1 A M 1

Tuo tarpu betgi mano ka- baidyklė Fredas, aprengtas bal- slein gali padaryt klaidą tik de-
- . . •« • • • — a _ - a I V a • 1

dėt.
mbarin įėjo puikiai pasirėdęs■ tais rūbais. Poincrace sustojo' lęi panašumo. Mudu nutilom

rusu jokis burtininkas, kad ga
lėčiau sugrąžinti mirusiam nuo

Galiu sugrąžint gyvastį tik tam,Į ■ .............
kuriam aš pats ją atėmiau. Iš- lės gydoma, užkimimas u sunkumas *’ * A lllinciui 1UIO <> I oncilai

Pakilę tonsilai išgydomi, išiine gė- 
k 

„ . . . . dvftšavime paliuosuojama. Tonsilai
taręs šiuos žodžius profesorius gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
nutilo, šimbure sėdėjo ir neri- operaciją.
mnvo. Pasinaudojęs proga
{kirtau:

Mano šeijmininkas patėmijo' siu j baidyklę ,larė: Gal tamsta| vis dar tebežaidė ant smėlio, 
per savo langą, kad lamstų nu-; busi malonus susipažint su juo?| Saulė pradėjo leisties. [ 
stojot jiegų ir pasiuntė mane( čia mano pirm ulinis klije.ntas, me darėsi ilgi šešėliai. Aš 
suteikt 
gelbą. Ištariau jam širdingą a-j Nežiūriai lų baisių sapnų, at-'valanda, buvau manęs prašyt 
čiu už patarnavimą, bet neslė- sikėlęs aš jaučiausi gana ramiu daktarą ,kad jis atsitrauktų nuo 
piau ir lo, būtent, kad jo alsi- jr tvirtu, šį kartą aš apsircn- lango, bet tuotarpu išėjo poni 
lankymas vargina mane. Va- giau dargi be svetimos pagel- Poincracę. Priėjus prie Fredo
Laro pas bume užėjo mano so- bos. Pusryčius valgiau su ytin ji paglostė jo galvą, paskui pri- nio?
nas draugas, daktaras Simbure, geru apetitu. Vėliau valandėlę siartino prie didelių stiklinių du _ Taip, panašiai, bet negali- 
kuris buvo mano gydytoju lai-i žeidžiau su Svingu, parašiau ke- rų ir pabeldė. Už kelių sekim-'nin daug kalbėt apie hipnotiz-
ke ligos. Jis papasakojo, kadį lėtą laiškų, perskaičiau laikraš- dų durjs atsidarė ir ant slenks.......     1. 1

žodžyi, jaučiausi puikiai čio- pasirodė anie du profeso- 
maniau esąs visai sveikas, viaus pagelbininku.

Svingas išrodė nei ko susirupi-j ję tarp savęs jie prisiartino prie Man pavyksta keliom minutėm 
nęs ir dažnai urzgė. Maniau, Fredo. Daktaras prasijuokė.’ perves! lavonai! dalį savo va-

Saulė pradėjo leisties. Kie

lamstai pirmutinę pa-kurį turėjot, progą sykį matyt, žvelgiau į laikrodį: buvo šešta 
Nežiūrint lų baisių sapnų, at- valanda, buvau manęs prašyt . .. . . . . • ' _ _ — - . . a . «

F.O.CarterMD.J . ----- /
vinį tik tokius “numirėlius“,' ... . _
kaip, pav., Fredas Ružė... Bet Pl^cum and Surgcon
pasakykit, profesoriau, ar tam- 120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS 
sla tai darai pagelba hipnotiz- VaiandoM 8:30 iki 7 P.M. dienomis;

' Nedėldicniais 10—12

vyras, kuris suteikė man pirmą

| budelio (taip jis'vadino prof.
Poincrace) pagelbininkas. Vi-

ir
nu. .. Manykit kaip sau norit, aš 

Pasikalbę- galiu tamstom pasakyt tik tiek:
l’žtenka los mažos kibirkštėlės, 
kurią aš atiduodu, kad suku-



Chieago ir Apielinke
D’DELIS GAISRAS

cija tik-ką išleido naują veika
lą: “Minykų Kunigų Darbai Fi
lipinų Salose“. 64 pusi. Kaina

Sudegė milžiniški grudų 
sandėliai.—$500,000 
nuostolio.

Kažin kokiu budu kilęs gais
ra?* vakar naktį sunaikino mil
žiniškus grudų sandėlius Bon- 
donte, priklausančius genera- 
liam Arnimir’o skerdyklų kom
panijos tmųiager'iui, Artbur 
Mcckcrhn. I'rumpu laiku gais
ras iki pamatų nušlavė septynis 
didelius budinkus, šešis sandė
lius ir apie 200 vagonų įtalpos 
grudų. Viso nuostolių padary
ta už penkis šimtus tuksiančių 
dol. Tokių milžiniškų nuostoliu 
aplaikyta ačiū tam, kad nelai
mes vietoj nebuvo užtektinai 
vandens, kuo užslopyli šėlstantį 
gaisrą. uSbėgę ugnagesiai delei 

ro pašVfiistė buvo matoma kc 
lėto mylių atstume.

Prašo policijos užtarimo 
prieš policijos “pasikėsi
nimus”.

vardą kaipo John Novak, 1722 

plaines policijos nuovadą ir už- 
reiškė. jogei jis reikalaująs 

(’.bicago avė. nuovado policija 
padariusi “sumoksią“ nužu-

gavo protekciją — uz geleži
nių štangų. Jisai bus atiduotas 
i nesveikaprocių ligoninę egza
minavimui ir jeigu pasirocMrAlt 
sveikapročiu — bus paliktas tvi>

Nevykęs žygis.

Erie

gesniu ir įėjęs valgyklon nebesi
didžiuos bumaškomis. Vis įkil
to. jis turės kuo pasididžiuoti. 
Ir šiai dulko. Du nepažįstami 
vyrai vakar užpuolė jį išėjus iš 
tūlos klerkstryčio valgyklos ir 

pat, skersai gatvės 

trukti nuo jo kirikų. 
truko nuo Jacobs’o.
i narsavo klerkstryčiu.

Jisai tol

je valgykloje užklupo vieną už
puolusių jį banditu, ir atidavė jį' 

........................ ........................ ...............■—■■■■

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Madi.ion st 1224 So. Leavitt St.
Siute 6o0-nl2 Kampas 22nd pi.

Valandoa: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Havoiaiket 2563 Phona ('anai 4626

Nedėldieniaia ttk pagal sutarti
hezidetičijos Telephone Albany U46

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

(lydo Užsenėjusiaa, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas

Privatiškas Negales. . , t .
_ _ __ _k 35 So. Dearborn St. kampan Monroe.
fir R DnCC CHICAGO, ILLINOIS
IITa £>• in« IIV uw Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kandien 9 Iki 4. Nedėldieniąis 10 iki 1. Taipgi Panedė-
Iv j. Seredoje, Pėtnyčioje ir Snbatoje vakarais nuo 7 Iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
*nt Durą, Lenly. Rėmą ir Stogams Popiern

SPECIALIAI: Maleva malevojiinul Htubą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

1003-3036 H. flaluted St.. Chlrajra. II*

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

kelio, ir partraukiame sulūžusias. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chieago, III.

i esąs David Karash, gyvenąs 6165 
Broadvvay gatvėje. Policija da
bar, medžioja antrąjį, kuris, sa
ko, nusinešęs pono Jacobso bu- 
n Miškas.

Neteko mikroskopo.

Daktaras S. Didson, -turįs ofi
są 1548 Belmont gi., kreipėsi į 
policiją prašymu i 
“brangų mikroskopą“. Nežinor 
mas blogdaris vakar dasigavo jo 
ofisan ir išsinešė jį.

. i I llv t I

suieškoti jo mastei- at Chieago, III., Sept. 7, 1918,

“Paliuosavo” nuo pinigų* au
tomobilio ir... mergelės.

nakli iškirto labai negudrų špo
są ponui Heroldui Fordui, iš 
Indiana Harbor. Banditas pa- 

ir... “paliuosavęs” jį nuo pini
gų, automobilio ir mergelės. 
Banditas mat atėmęs iš Fordo 
pinigus ir automobilių paliepė

šiai automobiliuje panelei. Ag
nės Lamberg, pasiūlęs savo “pa
tarnavimą“ —- nuvežti ją iki 

i namų. Panelė pasiūlymą priė
mus, o ponas Fordas turėjo ei
ti namo pėsčius. Blogdarys ne
pagauta.

Užsimušė “pirmas elevato- 
rio operatorius”.

l'orl Dearborn banko budin- 
ke vakar užsimušė tūlas ('.bar
ies HoAvelI, elevatorio operato
rius. Bandė įšokti pradėjusiu 
kilti augštyn elevatoriun ir, ne
pavykus, nupudlė šal tu nuo sep
tinto augšto. Uošveli skaitoma 
pirmu modernaus budinkų ele
vatoriaus operatorių Chicagoje. 
Savo darbe jisai išbuvo virš 20 
metų.

Metai kalėjimo už pavogi
mą britvos.

Teisėjas T. Brenlano vakar 
nuteisė metams kalėjimo ir 10(1 
dolerių pinigais pabaudos 
liam Polinskį už pavogimų 
vos, kuri neverta daugiau

Wil- 
brit-

NAUJA KNYGA

Lietuvių Laisvamanių Federa-

ta Ii kiškų zokoninkų šeimynin- 
kavimas Filipinuose. Ji suside
da iš ištraukų iš W. H. Tafto 
nunirto Suv. Valstijų preziden
tui, pat upiu to 1900 m. ir pas
kui išspausdinto Kongreso re
korduose; ir iš vertojo įžangos.

Knygelė labai įdomi ir kiek
vienam vertėtų jų perskaityti.

True translątion filed wjth the post

us rcųuired by the act of Oct. 6,1917. 

PRANEŠIMAS “KARDO”
SKAITYTOJAMS

‘ > — o—
Spaudoje jau buvo pranešta, 

kad rugpjūčio mėnesio numeris 
“Kardo“, kurį dabar leidžia Lie 
tuvių Laisvamanių Federacija, 
jau tapo atspausdintas. Jisai y- 
ra paduotas pačtui išsiuntinėti 
prenumeratoriams; vienok pač- 
te jisai užkliuvo.

Chicagos pačias atsisakė siu
ntinėti “Kardų“, atrasdamas, 
kad jo “dvasia esanti priešinga 
valdžiai“ ,ir pasiuntė jį j Wash-

neralis pačio viršininkas, 
dėl esame priversti laukti atsa- 
Jcymo iš Washinglono.

M<‘s, iš savo pusės, žinome, 
kad “Karde“ nėra nieko tokio, 
už ką valdžia galėtų prie jo ka- 
binties. Kone visas jo turinys 
yru pašvęsta 
prietarų ir 
straipsniai ir paveikslai, kurie 
paliečia politikos klausimus, y-

bažnyčios; tio-gi

ne prieš karę, o prieš Vokieti
jos kaizėrizmą ir jo sėbrus.

Taigi mes tikimės, kad pač
ias “Kardų” išleis. Meldžiame 
skaitytojų turėti truputį kantry
bės. —A. Ambrozevičia,

Administratorius,
1413 N. Paulina St., Chieago, III

WESTSIDE.
Susirinkimas.

Kelvergo vakare, rugp. 5, bu
vo LSS. 2-1'06 kuopos susirinki
mas. šis susirinkimas, reikia 
pasakyt, visų laikų užėmė įvairių 
komisijų ra|M>rtais ir vienu ki
tu menkesnės vertės nutarimu. 
Dūlei to prisiėjo atidėti seka
mam susirinkimui net tokį svar
bų dalyką, kaip LSS. konstitu
cijos projekto svarstymas. Aš 
manyčiau, kad draugai galėtų 
sutausoti daug brangaus laiko, 
jei neklausinėtų savo komisijų 
kiekviename susirinkime. Rapo
rtų reikalinga išduoti tik tuomet, 
kada randasi kokių nors naujų 
reikalų, kurių komisijai nesijau
čia esanti kompetentiška nus
pręsti arba ir tuomet, kada dar
bas jau yra atliktas.

Sekamas nepaprastas kuopos 
susirinkimas turės įvykti petny- 
čioj, rugsėjo 13 d., toj pačioj 
svetainėj. Susirinkimas šaukia
ma specialiai naujojo konstitu
cijos projekto apsvai-stymui. 
'Lodei visų draugų pareiga yra

Lietuvių Darbininkų m*u l.Y
Bučernių ir Groserių

• * ■ * t Jjy ’ *

Susivienijimas Amer.
šaukia

Extra Susirinkimą

Sercdoj. rugsėjo (Sept.) 11 d., 
.J. MIKALAJŪNO SVETAINĖJ, 
2331 So. Leavitt SI., Chieago. 
Pradžia 7:30 valandų vakare. 
Taigi pranešam iškalno, kad 
kiekvienas atsilankytų. Bus 
svarbių apkalbėjimų kas link 
musų organizacijos. Meldžia
me visus draugus pilnai prigu
linčius pribūti susirinkimam. 
Už ncpribuvimą bausmė pagal 
nutarimų, arba įstatus.

—Raštininkas.

atsilankyt i busimų susirin 

dažniau lankytųsi į kuojuis susi
rinkimus senieji patyrę nariui. 
Pastaruoju laiku jie lyg ir aptin
gę. Tai negera. Nauji narini 
kur įstojo kuopon menuo kitas 
atgal kad ir dar taip gerais 
norais nevisuomet sugebi orien- 
tuolies painesniuose organizaci
jos klausimuose. Vienas tų 
klausinių yra konstitucijos 
projektas.

Pastaruoju laiku 22 kp. nete
ko daug senų ir veiklių narių. 
Vieni jų pašaukti karei vi jon, ki
ti persikėlė į kitas kolonijas. 
Vietoj jų betgi kuopon stoja na
uji ir veikimas eina nepaprastu 
tempu. Tik reikėtų įtempti jie- 
gas, kad tie jaunieji draugai gu
lėtų pKnai atstoti senuosius, pa
sitraukusius draugus, čia turi 
pasidarbuot senesnieji “kuopos 
veikėjai“. Pirmas jų uždavinys, 
mano supratimu, turi būti toks: 
užintel-esuoti naujuosius drau
gus skaitymu geros soc. literatu-

Mokykla. Pasidarbuokite, “se
nieji veikėjai“. —P.K—lis

LIETUVOS LAISVfiS FONDO 
TAISYKLAS.

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

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

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D, Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liuo- 
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir tt. Lietuvos Laisves Fondo 
naudai.

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

1 Tarybos centro komitetui.
Spauzdintus įgaliojimus, kvi

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

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su Vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi Išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
eago, 111.

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

Vice-Pirmininkas.

JOSEPH C. W0L0N
* LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6396

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 69H

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

I , , , ■ ■ '•»*

True translation filcd with the posl- 
masler ai Chieago, III., July 19 1918 
os rcųuired by the act of Oct. 0,1917.

Giminės ar pažįstami vyrų, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenėj, jeigu norėtų 
su jtlis susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresų sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ten 
laiškeliu. Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing- 
ton, D, C.

1840 So. Halsted Str.,
♦ *•

Chieago, Illinois

MUSŲ TRYS(

Pirmos klcsos saldainių, Ice Crea-

Sergėkite savo akis
Gerumas, Gražumas, Gardu

mas yra trįs G, kurie padaro 
Trinerio Amerikoniško, Kartaus 
Vyno Eliksirą nepralenkiamu1 
vaisiu visuose vidurių keblu-' 
niuosc, labiausiai užkietėjime,I 
nevirškjinime, galvos skaudėj i- gi 6 
me, niigreniuje, išpūtime vidu
rių, nerviškume, bemiegėje ir —
abelnn.ne silpnume ir l.l ■ yyjj^y

Isdirbvstes gerumus ir didelis * * 1 s *■, o* J . . Nauji, neatimti, daryti ant uJsh-
gražlimas padaro ši vaisią laip kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo ” t ... 'fc'm !l'i ........i,.....
veikiu, kaip galima ir puikiausi 
gardumą padaro jį maloniu nei 
ir silpniausioms viduriams.

Jo gerumas turi bul permaty
tas, kuomet perkama ką nors, 
bei labiausiai kuomet pi rkama 
vaistą dėl vidurių nelvarkumų.

Tamsta privalai reikalaut Tri
nerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Eliksiro, nes gerumas yra 
jo pamatas. Apliekose $Ll().

Atsitikime' reumatizmo, neu
ralgijos, strėnų gėlimo, išsinėri- 
mo, tinimo ir tt.

$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo iki 
• $3.1 .MliUlI H ovruntiti. utiv J i ,»0 lk> 

18 dolerių.
Pilnu* piiuriniutiM* kuiliu pHiiHife 

t p o verkei ų.
Visai mažai vartoti siūlai ir ovrr- 

kotai, vertčs nuo $25 iki $85, dubai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutui nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedAJiomh Ir va
karais.

8. G O R D O N
1411 R. Hal'trd SiU Chtearo. III

Dr. A, A. Blumenthal
P. CONRAD

Nemėgink bandyti, bet tno- 
jaus reikalauk nuo savo aptie- 
koriams Trinerio Linunento. Ta- 
mista nieko geresnio negali ga
uti. Apliekose 35 ir 65 centai, 
per knisą 45 ir 75 centai. Jo- 
seph Triner Company, 1333 
1343 So. Ashland Avė,., Cbica- 
go, III. (Apgarsinimas).

• Potografisas. 
Mes įraukiame 
paveikslus dieni 
mis ir vakarais

.laun a rodžiam? 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. Laibų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Hahted 
St., šalę Mildoj 
teatro.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ava. 

Roseland, | ll

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

t Teologijos Profesorius.
* Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

Ouiic»iiiiiĮT.:

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

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

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

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

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

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

'kaipgi Imi automobilių

W. 31hI Str., Chieago, Iii.
l’hoiie Boulevard 7351

v»vo regėjimo pir 
iiiuhnn b> kokiam neprityrusiam 
aptickoriūi .auksorhii ar keliau- 

un |)ur«lavėhii. nes jie su- 
jip akifu> lik daugiau blogu.

AS turiu 15 metu patyrimu lr 
galio ifttyrt jąs akis ir pririnkti 
juni.s akinius tikrai. Darba •Hie- 
k<i belauki uit. ažtikrinlai.

jums akiniai nebus reikaHn- 
mes lai jums pasakykime

M’f V SPECIALISTAI
• So A h hl m n <1 Avė Chieaf « 

K«inpK* I8*t»«
' e*<»& lubos viri o uptlehM

IV m y kilę į mano parašą
VmImihIos diio 0-los vai. ryto Hn 
>. vai vbkuio NrdMIole ouo I 

ik* • ol-*nd»l dim*

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Kr>au*ts90|a Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojama 
pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val

us, Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
edėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
•«49 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telennone Yardš 4317 
Boulevard 6487.

Retid 933 S. Ashland Rlvd. Chlca*« 
t.'.ohun, H«vv>ark»t 2S<«

DR. A A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

*i»eri»tiutau Moteriškų, Vyriški, 
Vviky ir viny chroniškų ligų 

3354 S. Haluted Stw Chicag* 
I elephun* Drover

V a LAIDOM t 10-11 ryto; >-S poptatų
* « va.bnr. NadAliotni* ’O—U 4>ena

Tcle;-hcne Yards 5032

Dr. M. Stupniski
3109 S. Morgan si. Chieago

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo h iki <S vakare

DR. S. ALfiLASER
luotaikertė 32 st.

G
ergu n ; 
Chicuį,

Molei •j ir Vaikų 
ką Ligą

iki 9 lu, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (> iki 8:30 \a!r. NcdMio-

Telephone Yards CS7

DR. M. HERZMAN
! Š RU5IJ0S

Gerai tietuviam.s per 16 me
tų kaipo patyręs Kyoyt->jas. chirurgini 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų. moterų ir vaikų, panai naujausius 
metodas X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laba ra tori ja : 1025 W. Iflth 
St. netoli Fisk 3t.

VALANDOS: Nuo 10—12 {kietų, ir 
6—« vakarais. Telephone Canal 31 lik 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: U—ft ryto, tiktai.

Telephope Yards 5334. , .

D r. P-G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted 8t., Chieago

Br, Lee Awotin
Gydytojau. Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted 8t„ Chieago. 
Kuiba llctiiviJkn(. latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—f va
kare. TeL Canal 4367.

Tel Yards 3654. AKUŠJJRKA

FTVffiMrs.A.MIchMcz

B
aigiasi Akušerijos Ko- 
egljąj ilgai praktika- 
usi PenngylvanijoB 
OHpitalėae ir Phila* 
elphijoj. Pasek min
ai patarnauju prie 
irndymo. Duodu rodą 
tuoktose ligose mote- 
Ims ir merginome. 
113 So. Halsted Stt.

(Ant antrų labų)
* Chieago.

Nuo C iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo rak. h 
Į,-.—-------- -  —r.r'iiurirrT.TTTnuaaniff



NAUJIENOS, Chicago, ni- Subata, Rugsėjo 7,1918.

Pranešimai JIEŠKO KAMBARIŲ

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

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras' 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 
rosj\^f^3^4So:^nJšt^^t°’ Lėk-1 VAIKINAS, pajieškau kambario 

vliru (.niK r.iVnHn Pas ^^*0 šeimynų — vienam. Gel- 
ju a u , tapSVieta reikttiin* ąfinn Irnd hutu rust nnn dJMina 

gesnč darbininkų klesat Prelegen- 
tas M>. J. Olssijos. Draugai ir drau
gės susirinkite laiku.

- J. J. Jonnšoviėius.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEM*

S. L. S. D. a. 1 apskričio Jungtine 
Taryba turės savo susirinkimą su- 
baloj, rugsėjo (Scpt) 7 d. T. Rada- 
vlčlaus svetainėje, 936 XV. 33rd St. 
8 vai. vakare. —Gerbiamieji chorų 

dyba maitinėkite pri-

DIDELIS BARGENAS.
_____ ___ ______________ ___ f Parsiduoda grocernė lietuvių ir 

stina, kad butų east side nuo 43čios svetimtaučių apgyventoj vietoj. Biz; 
55tos gat. Meldžiu atsišaukti laiš- nis išdirbtas per ilgus metusi 'p....
ku i Naujienų Ofisą, pažymėdami būti šių savaitę parduotas. 
No 39. | duodu atskirai stakų, arba su

į „ į . . į ’ i’inis. Priežastis pardavimo
JIEškojPAOTNERiŲ I šaukite imt adreso

OURU IT.. 1.... A,

DOBILŲ ŽEME UKES

DRAUG TOS IR ORGA
NIZACIJOS.

DRAUGIJOS

“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj. 
rugsėjo 8 d>, 1918., G. M. Chernau- 
cko darže I.yons, UI. Rengia Lietu
vių Laisvamanių Federacija. Kalbės 
visiems gerai žinomas adv. F. J^Ba- 
gočius, adv. Mulk. kuris veda Cice
ro laisvamanių bylų prieš Cicero 
klerikališkų miesto valdžių, ir geras 
kunigijos tarkuotojas kum X. M. 

Mockus, žiūrėk daugiau apgarsini-j 
n)e. Komitetas, i

delegatai ir valdyba malbnčkitc pc 
būti į šaukiamą Jungtinės Tarybos 
susirinkimą. Sekr. Frank Mazolaa.

algos dėl gero biz- 
$2500 valdyti kiek- 
pinigų ir tie patįs 
užtikrinti. Galima 
blle kada pranešus, 
enų. Turi suprasti.

“■‘i J 4 4 A J/K O *

$200 į mėnesį 
nio žmogaus su 
vieną doleri jo 
pinigai yra visi 
išgilinti pįnigus 
prieš dešimts di 
angliškai. Rašykite: Box 41, 1840 S 
Hclsled St., Chicago, III.

Turi 
Par

šu fikče- 
-r- savi

ninkas išvažiuoja ant farmų. Atsi-

2956 So. Union Avė., Chicago, III. 
Telephone Yards 5480.

Mėnuo laiko atgal L.8.S, VIII Ra
jono Ceiitridinis Komitetas nutarė 
surengti viešą susirinkimą tikslu 

ięnešti protesto rezoliuciją prieš nc- 
teisolą pasmerkimą myriop darbi
ninkų vado Mooney, kuris laukia 
kartuvių Californijos kalėjime. Su
sirinkimas įvyks subatos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meldažio svetainėje.

PARSIDUODA cigarų ir saldainių 
ir valgomųjų daiktu krautuvė. Par
duosiu labai pigiai, bet turit skubin
tas pirkt, nes turiu išvažiuoti į ki
tą miestą. Petras Piliutis'.
1908 Camilport avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Darbininkų Bučerių ir 
(iroserių Susivienijimas Amerikoj 

šaukia ekstra susirinkimą. Todėl iš- 
anksto pranešam, kad kiekvienas at
silankytų. Bus svarbių apkalbėjimų 
orpanizacSjos reikale. Taigi visi na
riai pribukite scredoj, rugsėjo 11 d. 
7:30 vai. vak. į J. Mikalajūno salę, 
2334 So. Leavitt St., Chicago.

USS. 2p kp. narių domai.—Drau
gai, kurie esate apsiėmę nešiot li-l 
leraturą nedėlioj, rugsėjo 8 d., bu- 
linai atsilankykite <1. S. Spurgio bar- 
bemnėn 22(i9 XX’. 23rd PI. kaip 8 v. 
ryta. Tik Imtinai atvykite laiku. 
Informacijos ir literatūra bus sutei
kta ant vietos. —P. Gallauskas.

LSJL. Imon kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoi, rugsėjo 
7 d.. Aušros svet., 3001 So. Kalstei 
st. Pradžia 8 vai. vak. —Visi malonė
kite susirinkti, nes turime daug rei
kalų nutarti. O taipgi teikės ir raš
tininkas išsirinkti, nes senasis ap
leidžia Chicagą. —Valdyba.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PIIIBODVMO BIURAI 

(U. S. Free Eniployment Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

PARSIDUODAltabako, cigarų, sal
dainių ir tl. KRAUTUVĖ. Turiu par
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikalų. Adolf Pocevičia, 
1916 Canalport Avė*., Cor. String St.

PARSIDUODA buČernė ir groser- 
nė, du automobiliai, Packerd, Lėmu
siu ir Kordas, abu gerame stovyje. 
Atsišaukite 3355 XV. 38th St., Chigo.

Dr-stČH Liet. V. A. No 1, mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 8 d., 12 vai. po pietų, Davis 
Sųuare Park svet., 44 ir Paulina gat. 
Draugės ir draugai, malonėkite lai
ku pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. P. R. D. Matua.

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-
s\ klns, į ukius, į šiaip įvairias įstai- 
fus — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

u, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDUODU grosernę labai pigiai 
su namu arba be namo. Randa pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius, 5-tn.s biz
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K., 817 W. 3lth Place., Chicago

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Grecn Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerų žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAXVFORD A SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

RAKANDAI

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIUS ant pardavimo 

2-jų sėdynių, ką-lik pataisytas. 8135. 
Ontario Garage, 6840 Stony Island 
avė., Phone įlydė Park 2534.

P.

K.

A.

K.

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

JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Enierald Avė., Chlcago,

LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

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

III.

UI.

III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, 1)1
J. ŠMOTELIS,

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

2919 W. Division St., Chicago, DJ.

CHICAGOS LIET, DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

Rosriund. III.—SLA. 139 k p. mėne
sinis susirinkimas bus subatoj. rug
sėjo 7 d.. 7:30 vai. vak. Socialistų 
Svetainei. 11100 S. Michigan avė. 
(ant trečių lubų).—Visi draugai ir 
draugės atsilankykite, taipgi ma

nanti nrisirašvti prie SLA., meldžia
mi ateiti. —Už rašt. K. Kalnietis.

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyti 
veikalą Netikėtas Sugrįžimas, nedė- 
lioj, Spalių 6 d., 1918, taigi meldžia
me kitų draugiją toj dienoj nereng
ti panašių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

REIKIA kiek-nors patyrusios prie 
namų darbo merginos arba moters, 
geroj šeimynoj Vaikų nėra. Dar
bas lengvas. Kreipkitės adresu:

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tikta; 
90 dieną. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

Mrs. A. Schwartz, 
Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti 

Kedzie

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Ktiubo rcneticijos bus panedėlyj 
rugsėjo 9 d.. 7:30 v. vak.. Backo svet 
3261 Auburn avė ir 32 st.'Gerb. lo
šėjai, teiksitės pribūti laiku. Komit.

Chieagos Liet. Dr-jos Sav, Pasėl
iais speciaiiškas mėn. susirinkimas 
įvyks ned.. rugsėjo 8 d1., 2 viiL P<> 
pietų. Zvviązek Polek svet., 131.) N. 
\sblnnd avė. —Draugai, malonėkit 
atsilankyti laiku Taipgi ir tie. kur 
esate padavę aplikacijas, pribukite į 
susirinkimą, . Sekr. V. Ascila.

Ashland avė. 
atsilankyti laiku.

Indiana Harbor. Ind. — L»b. Z17 
kuopos mėnesinis susirinkimas į- 

vvks nedėlioję, rūgs. 8 cL, 10 vai. ry
to, pas dramią M. Mauricą, namė— 
3716 Bep'-h —V'si drauuai ir dra-

;ės malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes bus balsavimas LSS. 
konstitucijos projekto. Kviečiu ir 
naujus draugus norinčius prisira- 
svt' prie k»). ir likti darbininkiškos 
idėjos pasekėjais. M. J. Mauricas.

l.DLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj,- rugsėjo 8 d., 1:30 vai. po 
piet. Mark White Sųuare Club Room 
svet. ant viršaus. —M. T.

Roseland. III. — LMPS. 25-ta kp. 
1 engia teatrų ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus statoma veikalas 
“Kunigas Mncochaš*. 
gijų ir kuopų prašom 
rengti jokių pramogų, 
kus vieni kitiems.

Vietos drau- 
tų diena ne- 
kad neužken- 
— Komitetas

Draugiška vakarienė su progra
mų. rengiama LSS. 4 kp., rugsėjo 21 
d., Mildos svcl. Tikietus galima gau
ti pas kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted st.

—Komitetas.

TMD. 22 kp. ekstra susirinkimas 
bus nedėlioj 8 <f rugsėjo, 10 vai. ry
to, Fellowship svet.. 832 W. 33rd pi. 
Visi nariai atsilankykite, nes yra 
>varbus reikalas. —Valdyba.

Tolleston. Ind. — LSS. 209 kp. 
rengia balių, rūgs. 8 d., 2 vai. po 
pietų, Slickos svetainėj, 1520 Grand 
St., Tolleston, Ind. Pelnas nuo ba
liaus skiriamas padengimui lėšų, 
kurios pasidarė paliuosuojant drg. 
A. Bimbą. —komitetas.

Roseland, III.—LSS 137 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
rugsėjo 8 dieną, 10 valandą išryto, 
\ušros Knygyno kambariuose, — 

10800 Michigan avė. — Nariai, malo
nėkite atsilankyti visi, nes yra la
bai svarbus susirinkimas: turėsime 
išrinkti delegatus į VIII Rajono kon 
ferenciją, kuri bus rugsėjo mėnesį 
ir taipgi turim nubalsuot keletą la
bai svarbių dalykų. Atsiveskite ir 
naujų draugų. —Org. A, N.

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
J)r. tigi.ios pereitam susirinkime bu- 
••<> imlarl;. luikyti susirinkiimis kus 
ketvirti) kiekvieno menesio subatų, 
vakare, toj pačioj svetainėj—Slitz’o. 
Draugai .nepamirškite lai ir atsilan
kykite į sekantį susirinkimą. —P.S.

ISpringrfield, III. — Pranešu drau
gams ir draugėms, kad LMPSA. 16 
kp. rengiamos prakalbos rugsėjo 8 
d. šių metų neįvyks. Priežastis yra 
fa, kad kalbėtojas pavargo ir nema
no pas mus atsilankyti.

Tėvai, kurie manote prirašyti sa
vo vaikučius prie vaiku draugijėlės 
‘Ateities Žiedo”, malonėkite atsilan- 
kvti rugsėjo (sept) 8 d. į Pet Halln’s 
vietą, 7 VVashinaton St. Nuskirta 
mokytoja ir netrukus oradės mokin
ti. Butų geistina, kad lietuviai rū
pintųsi bent šiek tiek pamokinti vai
kučius lietuvių kalbos rašybos.

—Sekretorė.

Cleveland, O. — Clevelando irAk- 
rono socialistų draugiškas išvažia
vimas įvyks rugsėjo 8 d., Bedford, 
Ohio, miške. Prasidės nuo ryto. 
Važiuot reikia iki 28 sotpoi (?) nuo

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650. visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajetai, naujos elektros Patarė
jos. Viskas modemiškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

ĮVAIRUS skelbimai

Gustaitis, pirmininkas,
2902 XV. 39th St., Chicago, III. 

Jakavičia. sekretorius
927 XV. 33 pi., Chicago, III. 

Shvclnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alece PI.

Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

GalskisL fin. rašt. ir biznio agent., 
Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. XVinchester ai’., Chicago 
J. Jakubauskas, komiteto narys,

3362 l.o\ve avė., Chicago, 
.1. Šmotelis, komiteto narys 

10604 Edbrooke avė., Chicago, 
XV. Zolpe. komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvcy, 

Vilis komiteto narys,
2538 Frankfort St. Chicago,

.i.

J.

iii
m.

m.

m.
m.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: — 
Visi tie draugai Ir draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos Mo
kykla. malonėkite būtinai išanksto 
priduot savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
riau prisirengus.

Socialįstų Propagandos Mokyklos 
sekretorius, Ant. Jusas, 2252 XX’.

?2nd str., Chicago, III., Tel. Ca
naI 6265.

ADVOKATO ofisui reikia mergi
nos stenografės; turi žinot gerai an
glų kalbą ir pusėtinai lietuviškai. 
Kreipkitės asmeniškai arba laišku, 
pažymint savo patyrimą ir laukia
mą mokestį1 — K. GUGIS, 
127 N. Dearborn, Room 1111-1113.

PASKOLOS-MORGEČIAI

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarą, subatoje, spalio 
» <1., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite Žiedą.

—Komitetas.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
*Im« hininkų į ledų svirnus, 40c. 1 va- 
andą, IU ir 11 vai. darbas. 

Consumers Co„
35‘h st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
di'bluvės darbo. Gera mokestis. 
901 I8th st., Chicago, III.

ASMENŲ JIEšKAJIMAI
Aš. Wilimas Gražulcvičius, pajie

škau Petro Gražulevičiaus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto. Sazdunų kai
mo; taipgi giminiu arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

William Gradey,
H. 181h U. S. Inf., Camp Slurt, 

Nevvport News, Va.

REIKIA anglių metėjų, $55. Kam
barys ir valgis. Chicago Beach Ho- 
tcl, 51 and Cornell avė.

BEI K ALING AS luojaus patyręs 
barlenderls “Union” — unijos mo
kestis. Turi būti blaivus Meldžiu 
atsmaukti šiuo adresu. J. K. Jutelis, 
Box 26 , Divernon, III.

ANT PARDAVIMO pirmas mortgi- 
čius. Kas turite pinigų, tai yra ge
ra proga padėti saugioj vietoj. Par- 
siduos už. $1700. Turintis tą sumą 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
V. Rumchaks, 948 W. 36th St., Chi
cago.

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 (amai 1173.

NAMALŽEME

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Grj bo. Kauno gub., Raseinių pavM 
Girdiškės parap„ Tujainy kaimo, jau 
12 melų kaip persisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresą. Kas pir
mas praneš .gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grvbienč, 
732 XV. 18 str., Chicago, III.

Pajieškau brolio Matcušo ir sesers 
Buikų, gyvenusiu Massachusctts val
stijoj, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav^ Eržvilkio parap«, sodos 
Balnių. Kas žinote praneškite jų 
adresą, arba jie patįs tegul atsišau
kite. Izidorius Butkus.
H1 W. 14 St., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Mykolo Brei- 
džio, kuris keli metai tam atgal gy
veno Chicago, III. Jisai paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto. Si- 
dubravo parapijos, Sibičiy sodžiaus, 
lis pats ar kas apie jį Žinote malo
nėkite atsišaukti.

Alexandra Stuknis,
56 E. 101 Place, Chicago, III.

Pajieškau pusseserių Kažiunės, fi
nos ir Juzės ir pusbrolio Jono BA- 
LILONIŲ. Visi paeina iš Kauno gu
bernijos. Panevėžio pavieto, Roza- 
lino parapijos, Bališkių sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyveną Philadclphi- 
joj. Pa. Jie patįs ar kas juos žinote, 
malonėkite atsišaukti. Aš esu Solo- 
inčja žemaičiunsukė, po vyru We- 
shatena, 56 E. 101 Place, Roseland, 
Illinois.

Pajieškau savo švogerio, Antano 
Zubricko, prasišalino nuo musų ir 
paliko du vaiku, pirma gyveno 
North Chicago, dabar išvažiavo j 
kitą miestą. Prašau atsišaukti i 6 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, paduokite jo adresą.

Joe Taurinai.

Pajieškau savo pačios, Konstanci
jos Staskevičienės (iš namų Gabrie- 
lavičiukė), KumiškiŲ kaimo, Rau
dondvario parapijos, Kauno pav. ir 
gubernijos. Gyveno apie 9 metus 
Shenandoah, Pa.; turėjo štprą. 
gu kas ja žinote praneša i t e-^ man. 
Arba ji pati tegul atsiunčia man‘gu
bernijos pašportą ir bilietą, laibai 
busiu dėkingas ir atlyginsiu, nes :jui 
tas pašportas nereikalingas.

Stanist. Staszkevvicz, 
851 XV. 34 pi., Chicago; III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon švarus, 

šviesus kambarys .elektros šviesa, 
maudynė, nedidelė šeimyna.

Mrs. P. Urbonienė, 
3313 So. Halsted St., Chicago.

Akrono, ten bus žmogus, kur nuro- Į ! V 
dvs vietą. Jeigu lytų, tai nevažiuo- K

PASIRANDAVOJA gražus kamba
riai su rakandais, dėl pavieniu vai
kinų. 3240 Emerald Avė., Chicago.

Rb IK ALINGAS bartenderis virš 
45 metų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite į 2065 XV. 
Coultor st, Chicago, 111.

REIKALINGA GENERALIŲ PAR
DAVĖJŲ .VYRŲ, PARDAVOTI VI
SUOSE DEPARTMENTUOSE PO 
VISA KRAUTUVE. VYRUI, APSI- 
PAŽINUSIAM SU INVAIRIOS RU
SU S PREKĖMIS, ŠI VIETA SUTEI
KIA YPATINGA PROGA IR GERA 
MOKESTI. ATSIŠAUKITE.

KLEIN BROS., 
20 and CANALPORT AVĖ 3rd fl.

PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lota arba automobi
lių, pirmu imokėjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotner avek 2 namu, nauji lo
tas 66vi‘25, elektra, gazas ir tt. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

I119 XV’. 471h St. 5—5 ruimai, ran
da $252.0o. Kaina $2500.
MeDONNELL, 2631) XV. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

322(8 Paulina st. 7 kambarių na- 
•”i»lis, maudynėj beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaipo $2000.
MeDONNELL, 2630 XV. 38th
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai; MeKinley 3543 ir 1643.

4125 School st., arti Mihvaukee, 
Crawford ,4—5 kambariai .tinkavo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4.000. 
MeDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1643.

5035 OaRIcy avė., 5 kambariais, 
bimgalo\v, elektra, cementinis beiz
mentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125. kaina $3000.
MeDONNELL, 2630 VV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai:1 MeKinley 3543 ir 1643.

3413 Oakley avenue? 2 pagyveni
mų mūrinis. 2 lotu, elektra, gesas ir 
lt. Kaina $3500.00.
MeDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley 3543 ir 1613.

1521 S. Halsted St. 6—6 kamba
riai. maudynės, ir tt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
MeDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: MeKinley. 3543 ir 1643.

PRANEŠU VISIEM LIETUVIAM- 
SODAUNLNKAMS IR DARŽININ
KAMS, Sheridan, XVvo., kad aš už
laikau 1 RŪKTŲ KRAUTUVE 
ir perku fruktus bei daržoves, kaip 
tai: obuolius, grušes, slyvas, greip- 
sus, mushmelons, tomeites, oren- 
džius ir lt. Turintįs minėtų dalykų 
pardavimui kreipkitės pas mane:

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

K L! UBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė.
J. čepęlis, pirm, pagelbininkas, 

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North a
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 XVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

st.

Street,

137 N. Main St., Sheridan, XX’yo.

MOKYKLOS
Pasisiūk 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 SEVVING SCHOOL,
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 
N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišaukit ant 4-to augšto.

118

WIRELESS 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 
UNIVERSITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Tel. Wabash 5593, Chicago.

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

1903 Ruble slr. 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink.,!

664 XV. 18 St. j 
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III. 
Frank Mickiin, turtu raštininkas,

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21 st Slr. | 

Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 
3041 \V. 42 Str. Į

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedėldienį) 
kiekvieno mėnesio. 1-iną vai. po nie- ■ 
tų, Jut. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KL1UBO
S P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 \Vabansin

J. Dauginis, vicc-pirmininkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergrccn
V. Briedis, turtu raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Anlanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn si.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

Avė.

avė.

avė.

LIETUVIU DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 "

Kazimieras Rugis, pirmininkas.

iriu. pagelb.

M.

REIKALAUJAM atsakančio kriau- 
čiaus j biznį, kuris supranta apie 
darbą ir biznio reikalus. Su maža 
pinigų gali pristoti į tą biznį. Biz
nis yra atsakančiai išdirbtas ir dar
bo yra į valias.

Taipąi reikalaujam paprastų kria
učių pne moteriško darbo. Gera už
mokestis geriems darbininkams. Ma
lonėkite atsišaukti kaip galima grei
čiau šiuo adresu: 4465 W. Harrison 
St., Chicago, III.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeport distrjkte. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinską, 3238 
So. Halstęd St., Chicago.

REIKIA angliakasių j Kentucky, 
pavienių arba vedusiu vyrų su šei
mynomis. Gali uždirbti gerą algą. 
Mes apniokosime visas išlaidas ke
liones. ofiso. Dykai. Atsišan-
kitę. 30 S. CanaI St., 2ras angštas.

REIKALAUJAME pardavėjų. Ga
lima uždirbti daug pinigų. Dabar 
yra pats laikas. Kiti pardavėjai ge
rai uždirba, taigi galite ir jus. At
sišaukite laišku i Naujienų ofisą 
pažymėdami N 40,> ‘ I

REIKALINGA pagelbininkai j lic- 
Ivklą ir leibe.rtai. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Americtm Build- 
ing Ųotiųdry Co., 2300 So. Spring- 
field avė., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
lietuviškai .angliškai ir lenkiškai. 
Phone: Monroc 2545; 1645 Waban- 
sla Avė. Chicago.

REIKALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantjes. Gali uždir
bti $15 iki $20 dirbant nuo šmotų. 
Valandos 7:30 ryto iki 5 vai. po pie
tų. Subatoje pusė dienos.

Olson Rug Co., 
28 S. Laflįn st Ghicago.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
> Juozapas Užubalis, pirmininkas,
> 2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..

342 S. Crnwford avė. 
Jonas Burčikas, nutarimų rašt.,

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

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

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

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 15th St., Cicero, III.

Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milwaukce avė.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas,
• 1649 Girard St.

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

K. čepukas, iždininkas,
1648 XV. Division st. 

A. Montvidas, Daktaras.
J 3332 XV. North Avė.Z

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldie/iį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.: pra
džia 2 vai. po niet.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, XVIS., VALDYBA 1918 m. 
Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 

402 Lincoln Str. 
Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
Fclix Bartkus, prot. raštininkas,

B. R. 3. Box 33 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Slr. 
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei str 
Jonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden Str. 
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange Str. 
Ant. Bubcle, teisėjas

313 Quince slr. 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys,

152 Main Slr 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

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

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

614 Markei Slr

Lietuvišku Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

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

K L. BUOZIUS, pirmėdžio pageli)., 
634 XV. 18th SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St 

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

EDrCEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cenictery, 

Summit, III.
Phone XVillow Springs 10.

’ Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų šventadieni kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoina nėr valdyba.

PATIRK SIUOS BARGENŲS
Mūrinis namelis, arti 29tds ir 

Ix)we avė., du 4 kambarių flatai; 
puikus rūmas attikoje; vertas $2800, 
bet parduosime už $2300, užbaigda
mi nejudinamąjį turtą..

Muro namelis arti 31-mos ir Uni
on avė., puikus kambariai, puikus 
medinis garage; vertas $2500. bet 
pasenės savininkas, sako, parduos 
už $1800.

Medinis namelis 832 W. 34tos ga
tvės. Lotas 25x148; Savinikas rei
kalauja $2500, bet nori urnai par
duoti. Apžiūrėk ir duok pasiutimą.

Muro ir medžio namas, 926 XV. 34 j 
-tas place. lota* 50x142, puikus jar-1 
das: augykite palis daržoves ;tiklai 
$3500. I

10157 S. Aberdecn st. 5 kambarių 
medinis namelis, platus lotas, višti- 
nyčia ir barnė; 'jus galite laikyti 
karvę .turėti vištų ir patįs auginti 
daržoves, kaina tiktai $2300. ‘

Dvic.itj nviusšftj mūrinis mimus: ‘2 
llatij, arti l<)7tos ir Vincennes K<1; 
našlė sako parduosianti greitai už 
$2500. šis via ypatingas bartfcmis.

WINTON and NARTEN .
6417 S.‘Halsted SI., Chicago.'

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietysUJs, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

L. Anlonavičia, nutarimu rasi..
1713 Ruble 

Juozas Kczius, Imtų rast., 
4109 Montgomery 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. HaMęd 

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

Fr. Girdsvainis, Fin. Rasi.,
2000 So. Halsted Slr. 

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

St. LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

726 XV.
antri)

PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 
Englcwood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentai, furnacas, ą- 
žuolinės grindįs, porcelinč nlųmbe- 
rystė, skidbinyčios, “storiu” langai, 
skrvnai. Naujai malcvota, geras ga- 
ražius, makhdemuota galvi'', arti ge
ros mokyklos ir bažnyčios. $3,300.

C, A. Robbins, 
5935 Egglėšton Avė., Chicago.

PARDAVIMUI 4—-5 ir 6 kambarių 
namelis mūrinis ir medinis, už jūsų 
pačių kainą; išmokėjimai kas inėne-1 
sį taip pat kaip randa. Turi būt. 
parduota tuojaus; arti Crano Co. 
dirbtuvių. Imkite Archer- Cicero 
karą iki Tripp avė. i
Bauehwitz, 5107 Archer avė. 1

valentine dressmaking
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells SL

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

SARA PATEK, PlrminlaH

V

HflSTER 5T5TED

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRŠDALŲ

Uns'u sistema ir yr-ati»ka« mokinimas ps 
darys jus iinovu I trumpu laika.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo de^igning tr siuvimo skyrius, kur mea au- 
teiksime praktilka patyrimą kuomet Jq mo 
kyaitčs.

Elektra varomos nmkinos musų siuvimo eky 
riuose. 4

Jus esate utkviečiami aplankyti ir pama- 
tyti inu»ų mokykla bile laiku — diena ir va
karais ir gauti apecialiikai pigią kainą.

F’atrenon daromos pagal Jūsų mierą — blle 
•uHIGh arba dydkio, Ik bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka. Perdktinle,

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

Susirinkimai atsibuna 
subatą po pirmai dienai 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio; 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugyste numažino į- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

TAUTIŠKOS DRAUGYST ĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas.

10707 XVabash ayc. 
Shimkus. vice-Dircjinin., 

10707 XVabash Avė.

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

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 XV. 22 n d St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 XVallacc str.

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

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

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

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

Stanislovas

F. Grigula,
Vladislovas Markntisk is. kasierius, 

355 Kelis'ugi’»n avė.
Ant. Berlašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensinglon, III.
Draugyste savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėlnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. vakare. 
F. Shedwillo svetainėje. 311 Kensin- 
glon avė.. Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-slę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas Ims pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSTNGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Slr.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 SI.
K. Baltremns, protokolų raštininkas, 

z 311 Kenslnglon avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

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

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.
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L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A.. I ,cknickas, -viee- ■pii'tiiini nlcas,
708 West 1711! Street.I’. Orlauskas, nutarimų raštininkas,

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

900 West 191b SI.
J. Artišauskas, iždininkas,

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ linAUGIJOS 
SHEBOYGAN. XV1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarcvičia. padėjėjas.
1618 Huoran Avė.

Baltrušaitis, prot. rašt.,
1602 Indiana Avė.

Taukevičia, turtų rašt.,
1023 Broadway avė.

Pulką, iždininkas,
1128 N. I 8th St.

Motiejus

Justinas

Antanas
Andrius Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. 101h St.
Antanas Diellninkaitis, iždo globėjas 

1124 High avė.
Motiejus Žemaitis, maršalka.

1309 Broadvvay avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.




