
&

gr

t.'

o b K
K;i>

r

K
■ -

te

fe.

"3

g

4K-

fe

•f.'

$ ■

1K

5

■4 • t

z
5. f'l

j. y '.i

;W:

Pirmas Lis luutų Dienraštis Amerikoj

Oi
t/ &

AddrMi:

« NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALS7EU STREET lįp

VOL. V Kaina 2c.
£9

LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered ai Second Class Matter March 7, 19U at the Post Office at Chicago. DL, onder the Act of March 3. 1879.

True translation lilcd with the post- mastei* at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. C. 1917.

Amerikiečiai sue
4

me 6000 Belaisviu
Nusiminęs kaizeris šaukiasi 

dangaus pagalbos
George Lloyd už Tautų Lygą, 

Prūsų militarizmą sumušus
True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Sent. 13, 1918, 
as reųuired by tlie act ot Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
6000 NELAISVIŲ.

Su Amerikos Armija Franci- 
joj, rūgs. 12. — Anksti šį vakarą 
Amerikos kariuomenė paėmė 6, 
000 vokiečiu nelaisvėn.

Kartu su franeuzais jie paėmė 
išviso apie 10 tūkstančių nelais
vėn.

Londonas, rūgs. 12. — Vokie
čių oficialia pranešimas šiandie 
skelbia: “Tarp Meuse ir Moselle 
franeuzai ir amerikiečiai ataka
vo linijos įlanką apie St. Mihicl. 
Kova dar tebesitęsia.’*

Su Amerikos Armija Fran- 
cijoj, rūgs. 12. Generolui Per- 
shingui tiesioginai komanduo
jant, pirmoji Amerikos armija 
Francijoj šiandie, dar auštant, 
pradėjo išvien su fraucizals 
smarkų užpuolimą ištisu ketu
rių dešimčių mylių frontu, kurs 
apima ir pagarsėjusią St. Mibie-

skelbia kad franeuzai, kartu su 
amerikiečiais, paėmę ir patį St. 
Mihielį, kurį vokiečiai laikė ūžė 
mę beveik nuo pat karės pra
džios ir kuris nuolatos grūmo
jo Verdunui.

True translation filed wilh the post- 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

DIEVE MUMS PADĖKI—
ŠAUKIA KAIZERIS

Amsterdam, rūgs. 12. — Kal
bėdamas į darbininkus Kriųipo 
amunicijos dirbtuvėse Essene, 
kaizeris pasakė, kad jis nepali- 
k’s nė vieno akmens neapvers- 
to, “idant jums, įmonėms, ir 
visam ciyilizuotam pasauliui ka
rę sutrumpinus.”

Jis užreiškč, kad taikai pada
ryti reikią dviejų — vienas to ne

galįs padaryti kitaip, kaip tik an
trą nugalėjus. Vokietija, girdi, 
susitikus su tokiu priešu, kurs 
geidžiąs visomis jiegomis ją su
naikinti, dėlto ji turinti prieš tai 
stengtiems, kad savo gyvastį išlai
kius.

Paminėjęs savo taikos pasiūly
mus, kaizeris pasakė, kad Vokie
tijos vadovaujantieji žmonės aiš
kiai užreiškę kiekvienam, kurs 
norėjęs suprasti, “jogei mes 
kiekvienam laike esame prisiren
gę taikos ranką ištiesti.” Bet 
kad priešas nenorėjęs tatai su
prasti, todėl, sako kaizeris —

“musų priedermė dabar laiky-
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True translation filcd with the posl- 
niasetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as reųuired b.v the act of Oct# 6, 1917

LLOYD GEORGE Už 
TAUTŲ LYGĄ

Militarizmas Turįs Būt Sutriuš
kintas Ligi Toks Pienas Galėsiąs 

įvykti.

Price 2c No. 216.
■SKS T

True translntion filcd with the post- 
inoster at ('hieago, Sept. 13, 1918, 
ns i*cqulred by the act of Oct. 6,1917,

Debsas pasmerktas
True translation filcd with the post- 
maselr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLAI ARTINASI PRIE 
CAMBRAI.

True translation filed with the post-master at Chicago, Sept. 13, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917

f;

“Kiekvienam musų augščiatt- 
sias paskyrė tam tikrą uždavi
nį pildyti. Jums jis paskyrė kū
jį, arba tekėlą, o man — sostą. 
Betgi kiekvienas musų turime 
veikti atsidedant ant Dievo pa
galbos. Abejojimas tai didžiau
sias nedėkingumas Dievui, o da
bar aš jus nuoširdžiai klausiu: 
argi mes turime pamato abejoti?

“žiūrėkit, ką mes nuveikėme.”

“Tik pasižiūrėkite į tą ketve
rtų metų karę. Kokių milžiniš
kų darbų mes esame atlikę. Pu
sė pasaulio stovėjo prieš mus ir 
musų sąjungininkus, o betgi da
bar mes jau turime taiką su Ru
sija ir taiką su Rumunija, o su 
Serbija ir Montenegro mes pa-

“Tik vakaruose mes dar tebe- 
kariaujamė; taigi ar galima ma
nyti, kad Dievas apleistų mus pa
skutinėje valandoje?

“Aš prašau, aš reikalauju j u-

kurie taip šauniai pasižymėjo, 
ir visų Vokietijos žmonių štai 
ko: kad jus atmintumėte, jog 
mano ž(xlžiai pasakyti rugpiučio 
I, 191 1, apie save, apie mano 
sau tikins su mano žmonėmis, 
pasilieka ir dabar tie patįs. Aš

žinau tik vokiečius.
“Dabar ne laikas skaldylies į 

partijėles. Dabar mes turime su 
sijungti daiktan, į vieną kietą, 
kaip plienas, vokiečių kūną ir 
parodyti priešams musų stipru
mą. {

“Todėl, kas yra pasiryžęs ši
to pašaukimo klausyti, kieno 
širdis yra ten, kur ji turi būt, 
tegul atsistoja.

“O dabar prisižadėkite, man 
visų Vokietijos darbininkų var
du šitaip: ‘Mes norime kovoti ir

Majichester, Anglija, rūgs. 12. 
—“Nebent tik Anglų nacijos 
širdies liga galėtų sutrukdyti 

J nuims visišką laimėjimą perga
lės,“ pasakė šiandie premjieras 
Lloyd George savo kalboj Man-* 
chestere. Jis nžreiškė, kad An
glijos nuostoliai pastarajame $>- 
fensive Francijoj buvę tik penk
ta dalis to, kiek jų buvo 1916 
metais.

Lloyd George užreiškė, kad jis 
stovįs už tautų lygos įsteigimą 
ir kad, ištikrųilj, tokia lyga jau 
prasidėjus. Britanijos viešpa- 
tybe, girdi, esanti laisvų tautų 
lyga, ir talkininkų šalįs, kovo
jančios dabar kovos už tarptau
tines teises, esančios lajsv^ tau- 

lyga. t r

Militarizmas turi būt sutriuškin
tas.

“Kad pabaigus su visomis ka
rėmis,” kalbėjo premjieras, 
“mes turime priversti savo prie
šus prie pastovios taikos. Prū
sijos militarizmas turi būt ne
tiktai sumuštas, bet pati Vokieti
ja turi žinot ir Vokietijos žmo
nės turi žinot, kad jų valdonai' 
piktadaringai sulaužė žmonišku
mo įstatymus ir kad Prūsijos 
galybę neguli apginti jų nuo 
bausmės. * •

“šita karė turi būt paskutinė 
karė. Neapsivilkime manydami, 
kad įsteigę tautų lygą, o neturė
dami joje valios jiegų, galėsim 
apsaugoti pasaulį nuo tokių ka-

Cleveland, O., rūgs. 12. — 
Eugeniųs V. Debsas, kurį kal
tino dėl peržengimo snipavimo 
įstatymo, šiandie buvo grand ju- 
ryės pripažintas kaltu.

Kalbėdamas, šu laikraštinin
kais po to, DebsaS pasakė:

“Gerai. Guosties neturiu rei
kalo. Ateis geresnių laikų ir 
viskas išeis geram galui.“

Iš pradinių dešimties kaltina
mųjų punktų, prisaikintiesiems 
einant spręsti, buvo bepasilikę 
tik keturi. Jury pripažino Dcb- 
są kaltu tik trimis punktais, bū
tent, dėl bandymo kurstyti ne
klausymą ir neištikimumą ka
riuomenėj ir lalvj’bc; dėl bandy
mo trukdyti rekrutavimą, ir dėl 
“vartojimo kalbos linkusios su
kurstyti, sukelti ir padrąsinti pa
sipriešinimą Suvienytoms Vals
tijoms ir padėti priešui.”

Jury (prisaikinHeji sprendė
jai) užtruko penkias ir pusę va
landų, iki susitaikė dėl kiekvieno 
kabinamojo punkto.

Sulig snipavimo įstatymu, už 
šitokius nusidėjimus pasmerkta
sis gali būt nubaustas iki dvhlet 
šimties metų kalėjimo ir 10 tuks 
tančių dolerių pi ilgines pabau
dos.

Teisėjas Westenhaver pasakė, 
<ad ateinančios subatos rytą jis 
ilausysiąs a(dvoką|i/ įnešimo by- 
ai išnaujo nagrinėti. Iki to lai
to Dobsas paleista po kaucija.

Truę translation filed with the post- 
’.nasctr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
us reųuired by the act of Oct 6,1917,

Tris miestelius ir 1,000 nelais- 
vių paėmė.

Londonas, rūgs. 12. — Ne
žiūrint labui nemalonaus oro, 
maršalas Haig priėjo arčiau prie 
Cambrai. Jo kariuomenė paė
mė svarbius miestelius liavrin- 
court, Trescault ir Moevres, ir 
persigriebė per Du Nord kana
lą šįaurėj nuo Havrincourlo. 
Paimta daugiau kaip tukstan- 
its ne laisvių.

Kuomet šiandie visos anglų a- 
takos buvo atkreiptos į Cam
brai, maršalas Haig padare dar 
žygių šiaurvakariuose nuo Si. 
Quentino. Paimti buvo mieste
liai Attilly, Vendelles ir Ver- 
inand. Taip jau gerokai peženg- 
ta ant Helnon girios linkui.

Flandrijoj anglai pažengė La 
Besssee apygardoj ir į vakarus 
nuo Armentieres. Praeitą naktį 
jie užvaldė stiprias priešų pozi
cijas į pietų vakafrus nuo LaBa- 
ssee, ir paėmė nemaža nelaisvi u - v x.ir saujamųjų mašinų. 1

neša, kad Rebuso apygardose 
apie Prosuos pradėjo smarkiai 
veikti, artilerija. -

Du vokiečių netikėtu užpuoli
mu, vienas Champagnej antras 
Vogezuose, tapo atmušti.

Kaimiečiai paėmė
Petrogradą

Miesto gatvėse einančios 
smarkios muštynes

Rusijos delegatai keliauja j Lon 
dono konferenciją

True translation filed with the post-Į True translation filcd with the post- 
masei r at Chicago, Sept. 13, 1918, masetr at Chicago, Sept. 13, 1918,
as required by the act of Oct. 6,1917,

KAIMIEČIAI PAĖMĘ 
PETROGRADĄ.

Londonas, rūgs. 12. — Rusų 
kaimiečiai, kurie keletas dienų 
atgal sikilo prieš bolševikų val
džią, sako, įėję Petrogradan, 
kur prie jų prisidėjo didelė mie
sto gyventojų dalis, — skelbia 
gauta Central News Agency te
legrama iš Kopenhageno. Gat
vėse einančios smarkios mušty
nės ir miestas įvairiose vietose

as reųuired by the act of Oct. 6,1917. i & u
portus gavo. Keletą savaičių tie 
delegatai išbuvo Stockholnie, 
Švedijoj, laukdami leidimo ke
liauti j Angliją.

True translation filed with the post, 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as i equired by the act of Oct. 6, 1917

DU AVIATORIAI UŽSI
MUŠĖ.

4
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nuims Dieve padėk.’ Kas taip no
ri, atsakykite ‘taip’.”

Susirįnkusieji garsiai riktelė
jo: “taip”, po ko kaizeris pasa
kė: “Dėkui jums. Su šiuo jūsų 
‘taip’ aš dabar eisiu pas feld
maršalą. Dabar kiekvienas mu
sų tegul išpildo savo priežadus 
pildyti priedermę ir įtempti visas
savo kūno ir dvasios jiegas de^»

tų lyga. Prūsų utilitarizmui te
betriumfuojant, tai butų lapes 
ir žąsų lyga — viena lapė, o 
daug žąsų. Tos žąsįs labai suma 
žūtų savo skaič iumi.”

Vienintelis tautų lygai pama
tas, pasak Lloyd George, tai tal
kininkų laimėjimas. Taika tu
rinti būt tokia, kad ji suliktų 
su sveiku protu ir tautų sąžine. 
Aplamai, taika negali būt padik-

nos nė antros pusės.
*• A ■ ‘•n •

Antros Brest-Litovsko sutarties 
nebusią.

Kalbėdamas toliau premjieras

“Ne mes palįs nepriimsime, 
nė savo priešų nevešimu priimti 
tokios sutarties, kaip Brest-Li- 
tovsko.

“Mes negalimo leisti, kad bol
ševikai galėtų antmesti mums 
tokią pažeminamą taiką, kuri 
darytų gėdos šalies vėliavai ii’

rėš baisenybių. Kad atsieksime 
patenkinamos ir patvarios tai
kos, tuomet mes vėl imsimės su 
gryna sąžine statyti naują pa
saulį.”

tėvynės. Visokia abejonė turi 
išnykti iš musų minties ir šir
dies.”

tis visomis jiegomis kovoje su Skaitykite ir Platinkite
P'i'šu. “NAUJIENAS”

■■f iffH ' u , "  ..........................................

Dienos Nuostoliai \
■ S. V. Armijos,

Francijoj

Washington, D. C., rūgs. 12. 
— Pranešimu Amerikos karino- 

* / 

nenės Franci jo j komanduotojo, 
nuostolių sąrašas šiandie pa
skelbia: užmušti 29; prapuolu
sių mūšio lauke 111; sunkiai su
žeistų ’75; mirusių nuo žaiz
dų 2; mirusių nuo ligų 5; su
žeistų nežiniai kaip sunkiai 5. 
Viso 338.

Vakarykščiame nuostolių su
rašė buvo paduota: užmuštų 84; 
prapuolusių mūšio lauke 58; sun 
kiai sužeistų 118; mirusių nuo

sužeistų nežinia kaip sunkiai 16; 
įnirti nuo nelaimių su aerople- 
nais 1. Viso 320. .

Tuose sąrašuose paduota šių 
lietuviškai skambančių pavar
džių:

Stan. Kadelski, New Haven,

True translation filed with the post- 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918,' 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 |

AUSTRIJA i___________
LAIMĖJUS.

Joe La neis,Kast Windsor Hill 
i Gonti., mirė nuo žaizdų.

Vlncent Cominskey, 2124 W. 
48-th St, Chicago, sunkiai su
keistas.

4

Joseph Janezewski, Shelton, 
' Conn., sunkiai sužeistas.

SKELBIASI Washko, Philadeipbia, Pa.,
prapuolė mūšio lauke.

John Mavros, Boston, Mass 
užmuštas mūšio lauke.

True t^anslntiorf niea witn the post - 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917.
MATO NAUJĄ TAIKOS 

OFENSIVĄ.
’ r . ---------

Washington, D. C., rūgs. 12.
r

-4-iValdžios srityse manoma, kad 
(titbar vokiečiai pradėjo vėl nau
ją taikos ofensyvą. Ta kampa
nija matoma iš nesenai pasaky
tų, kaip ir netyčia, premjiero 
Hertlingo žodžių, paskui iš pasi
kalbėjimų Austrijos užsienių da
lykų ministerio grafo Buriano 
su Viennos laikraštininkais,,ka
me jis padarė labiau formalių 
užreiškimų, paskui vėl iš Vokie
tijos kroii||)rinco išsitarimų, o 
dabar vėl paties kaizerio Vilhel
mo kalbos į Kruppo darbininkus 
Essene.

True translation filed with the post- 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PARGABENTA 447 
SUŽEISTI.

Washington, D, C., rūgs. 12. 
Vyriausias chirurgas Gorgas 
šiandie paskelbė, kad per savai
tę, pasibaigusią rūgs. 6 dieną, į 
Suvienytas Valstijas pargaben
ta iš Europos 447 nesveiki ir su
žeisti Amerikos kareiviai.

Kad kam ko

Vienna, rūgs. 11. — Karės vai 
dyba šiandie skelbia, kad Asalo- 
Ae .sektore austrų-italų fronte, 
kuine italai buvo įsiskverbę į, Muss- Pr»PU<’15 '«ukc. 
Austrijos-Vengrijos liniją, pada Erauk Motuzas, Tariffville,
ryta kontr-atąka austrai vėl su- Conn., prapuolė inušio lauke, 
vo liniją atgriebę. ---------

* Joseph Durso, Cajmbridge,

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a ui i e- 
n u Reikalavimu Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi
skelbi m as atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St.
Telefonas Canal 1506

%

Talkininkų žmonės uždaryta 
Petropavlovske.

Stockholmas, Švedija, rūgs. 12. 
— Vienuolika Anglijos ir vienuo
lika Francuos piliečių, esą areš
tuota ir uždaryta Petropavlovs
ko tvirtovėj, sako gautos čia 
šiandie užtiki mos žinios iš Pe
trogrado. Tarp areštuotų ir ka
lėjime uždarytų anglų esąs An
glijos generalis konsulas Mask
voj R. II. B. Lockhart, kurį bol
ševikų valdžia |huvus pasmer
kus nužudyti, bet kuris nuo eg
zekucijos buvęs išgelbėtas tik vi
sų neutralių šalių, diplomatinių 
atstovų įsimaišymu.

(Petropavlovsko tvirtove yra 
vienas garsiausių pasaulyj kalė
jimų. Buvusic Rusijos carai gru 
zdavo ten savo pblitinius prasi
žengėlius, taigi revoliucionie
rius, kurių nedaugelis gyvais iš 
ten beišeidavo.)

Baltagvardiečių Veikimas.

Rusijos baltoji gvardija neti
kėtai įsteigusi frontą Arzamas

bernijoj, sako gautas iš Maskvos 
pranešimas, šeši tos gubernijos 
apskričiai susijungę, kad kovo
jus prieš sovietų valdžią.

legrama, kaimiečiai ėmę gink- 
luoties prieš bolševikus. Sovie
tai organizuoją savo kareivius, 
kad kįlančius maištus gesinus.

Dalias, Tex.» rūgs. 12. — Lei- •
tenantas Parker, chicagietis, ir 
įeit. Anthony Sego iš Ketnpvilh , 
Ind-, šiandie užsimušė, jų aero 
pienui nukritus žemyn apie pus
antros mylios nuo Lovefield.

True translation filed with the post- 
masetr at Chicago, 
as

Tn*— t^islation filed with the post- 
masetr at Chicago, Sept. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSŲ DELEGATAI GAU
NA PASPORTUS.

Londonas, nigs. 10. (Suvėlin
ta). -- Rusijos socialistų revo
liucionierių delegatai į talkinin
kų šalių darbininkų konferenci-

Sepl. 13. 1918, 
rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Skaitytojams 
Pranešimas.

Del nereguliario dienraščio gavi
mo.

Dažnai gauname iš kituose 
miestuose gyvenančių savo skai
tytojų laiškų su paraginimais, 
kad jie nereguliariai gauna Nau
jienas. Dėlto jie visados kaltina 
dienraščio administraciją ir eks
pediciją.

Jaučiamės priversti esą viešai 
skaitytojams paaiškinti, kad 
Naujienos jiems siunčiamos kas 
dien reguliariškai, tai yra jos 
kasdien reguliariai atiduodamos 
vietos pačtui, idant skaitytojams 
j»ristatytv. Taift-i dėl neregrulia.- 
rumo ne Naujieną administraci

ja kalta, bet dalykas priklauso 
nuo pačto ir dabartinių komuni
kacijos sąlygų.

čia pažymėsime, kad ne vie
nos tik Naujienos, turbut, skaity 
tojus nereguliariai pasiekia, Su 
kitais laikraščiais esti taip - pat 
Pavyzdžiui, Naujienų Redakci- 
jon ateina iš kitų miestų laikraš
čiai taipjau labai nereguliariai.

Šitai paaiškinę,prašome savo 
gerbiamų skaitytojų neišmetinė- 
ti mums ir nekaltinti, bet turėti 
kantrybės ir taikyties prie tų 
aplinkybių, kurios dabar viešpa
tauja.

 j ! ją, kuri ateinantį utarninką pra- 
dės savo posėdžius Londone, pas

■am— .................................................................................................... UI
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Naujienos.
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2 N A U J 1 E N O S, Chicago, E.
True translation filed with the post- cijos netrukus susivienys viena- 
master at Chicago, Sept. 13, 1918, ‘ .
m reiiulred by the act of Oct. G, 1917. galingame čekų darbininkų

Žinios iš tarptautinio 
darbininku i|r socia

listu judėjimo.
(Rašo Alex. Trachtenberg).

._________ S____ 1

ČEKA1. Nesenai buvusi pir- 
meiviosios tautinės grupės. Čekų 
Nacionalės Socialistų Partijos 
konferencija išsireiškė už tarp
tautinį socializmą ir permainė 
savo vardą į “čekų Socialistu 
Partiją.” Nariai “Realistų Par
tijos”, įsteigtos prof. Mazuryko. 
kuris skelbia save “Vyriausiu 
čekų-slovakų jiegų vadu Siberi- 
joje, taipgi prisidėjo prie naujo
sios partijos, kuri yra vadovau
jama socialisto atstovo iKiofa- 
ko. Čekų Sočia 1-demok ratų 
Partijos atstovui Nemok ir Sli- 
vin, kurie iiuvl^konferencijoje, 
išreiškė viltį, kad abi organiza-

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

klesos tarptautiniame socialistų 
judėjime.

ISPANIJA. Ispanijos par
lamenti* (Cortes) šeši socialis
tai atstovai nesenai padarė rū
pestingai siiplenuotą užpuolimą 
ant valdžios, kaltindami ją ne
deramame pavartojime savo au
toriteto didiesiems pereitųjų 
metų streikams malšinti su ka
rinės galybės pagelba, keturi so
cialistų atstovų .buvo pasodinti 
į kalėjimą už vadovavimą tuose 
streikuose: jie apsiginklavo fak
tais ir privertė valdžią pasiduo
ti jų reikalavimui, kad butų pa
skirta komisija ištirti visą tą da
lyką ir pranešimą įteikti parla
mentui. Kad Socialistų Partija 
pata|M> svarbiu veiksniu Ispani
jos politikos gyvenime, lai tą 
pripažino net jos priešai. įdo
mu, kad prof. • Besteiro, kuris 
neteko savo vietos prie Madri
do universiteto, jam patekus j 
kalėjimą už jo veiklumą rugpjū
čio streikuosi*, vėl savo vielą 
atgavo, kuomet jis liko išrinktas 
parlamentai) socialistų (įkirtu.

ŠKOTIJA. Dvidešimts pir
mas škotų. Amalinių l’nijų kon
gresas, nesenai laikytas mieste 
Ayr, pastatė Škotijos darbinin
kus tiesiog užpakalin Anglijos 
Darbo Partijos tarptautinės po
litikos. Nežiūrint to, kad Ame
rikos Darbo Misija atsilankė, ko
ngresas 108 prieš 35 balsus pri
ėmė rezoliuciją, pritariančią de
mokratinei taikai, paremtai pri-

DIDELIS BALIUS
Rengiamas

CENTRO KETURIŲ DRAUGIJŲ
Dr-jos šv. Roko, Liet. Pilieč. Darb. Pašelp. Kliubo, Liet, Darbi
ninkų Dr-jos ir Aušros Vartų š. P. M. Moterų ir Merginų Dr-jos.

Subatoj, Rugsėjo-Sep. 14, 1918

Pėtnyčia, Rugsėjo 13, 1918.

M. Meldažio Svetainėj
2242-44 W. 23rd Place

Pradžia 6:00 valandą vakare.
Šiuomi kviečiame visus lietuvius ir lietuves j šį labai linksmą 

BALIŲ, nes dabar, užsibaigus piknikams, turėsite pirmutinę ir 
geriausią progą pasilinksminti. Taipgi bus skrajojanti ki^ąsa su 
keturiomis dovanomis. Muzika bus pirmos klesos, kuri grie ui- 
kiaušius šokius. — Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Subatoje atdara iki 9:15 vakare.

Motery Gražiai Pasiūti Siutai

M 5 ♦275P
Geriausios stailes; mes parodome didžiausią 

pasirinkimą.
Moters pirkdamos dabar išvengs trigubo pabrangimo—daugu

ma dėvės šiame sezone, pilnas pasirinkimas ir pigios kainos.
VILNONIO POPLINO SIUTAI 
užtikimos materijos. Žiponas pa
darytas su pynės papuošalais ir 
satino pamušalu. Platus diržas 
yi*ti naujo rudeninio darbo; ta
msiai mėlyno, juodo ir rusvo; 
pardavimo kaina ^07 
kiekvienas ............... » ■ «wU

SIUTAI MERGINOMS — pui
kus nadji merginų siutai, vyriš
kos vilnonės sorge, kautas pada
rytas augštu juosmeniu, pilna 
kvolduota išvaizda; dryžuoto ši
lko uanuišalas; spe- J?JĮ f? H 
ciaO po ............... 40.UU

tikrųjų atstovauja didžiumą na
rių Socialistų Partijos, sustiprin
toje Anglijos Darbo Partijoje.

VOKIETIJA. Jurgis Lede- 
boup, ^Nepriklausomasis socialis 
tas, išreiškė drąsią šitos partijos

cija priėmė dvidešimtį su viršum 
rezoUflcijų, tarp kurių buvo ir 
garsusis Nottinghamo alsleigi- 
mo programas, taip plačiai dis- 
kusuotas darbininkų rateliuose

MOTERŲ BROADCLOTH SIU
TAI — .jnidaryli iš (’hiffon 
broadeloth iš tamsiui mėlyno, 
tamsiai rusvo arba juodih Ki- 
šenis pamuštas storu satinu ir 
ge rai pasiutas, puikiai nudirb- 

nepaprasla ver- 75
VILNONO POPLINO SIUTAI 
šis praktiškas modelis yra 

vienas musų specialių vadovų 
šiame išpardaviiųe. Žiponas, su 
diržu, turi platų kvoiduotą už
pakalį ir gražius kišenius;; šia
me išpardavime tik- 00 

SIU 1AI Iš Bl RELLA AUDEKLO — šis elegantiškai pasiutas siu- 
tns yra padarytas iš puikaus burella audeklo. Kišeniai pamušti 
šilku; puikios naujos išvaizdos rankovės, liuesas diržas ir naujas 
atverčiamas kalnierius, specialiai šiame pardavime sOH CA 
tiktai ............   vfaivU

t;

Pardavimas. Pančiakų
VYRŲ PANČIAKOS — juodos, I baltos, pilkos arba rudos: nu- 

megstos visai be siūlių su dvi
gubais užkulniais ir pirštu ga
lais; šioje savaitėje tiktai išpar

davimo kaina, pora £)C

VAIKAMS MOKYKLAI PAN- 1 
Č1AKOS — geros rųšies: tvirtos 
spalvos: visai be siūlių; mes už
tikriname tvirčiausiu dėvima 
•’ųšj; inieros 9, 9*Xi, 35c.; mieros 1 
8, 39c.. mieros 5 iki OEm
7‘Xa .................................... CdC

MOTERŲ CASilMERE PAN
ČIAKOS — su pilku merino už
kulniais ir pirštų galais: mes 
patariame jums prisipirkti sau 
žieminių reikmenų dabar, kol 
yra šių prekių; pora

KŪDIKIŲ PANČIAKOS—pui- 1 
kios baltos Šukuotos bovelnos; , 
mieros 4 iki 6%, spcci- *fl Op 
aliai, pora ................. ■

MOTERŲ PUOŠNIOS SPAL
VUOTOS BATUKŲ PANČIA
KOS — padarytos iŠ puikaus lis- 
le; baltas apmatas su puikiai 
spalvuota antauda ir dryžčmis; 

j^labai specialiai; pora 25C

VYRŲ CASHMERE PANČIA-J 
KOS — natūraliai pilkos; spal
vuotos; antros po reguliacijos S 
armijos * pančiakoS; ilgiausiai 
dėvimos; specialiai šio- ACp 1 
ji* savaitėje, pora ..........."tUv I

ncipais, atmetančiais aneksijas, 
karės nuostolių atlyginimą, ir 
pritariančiais tautų apsisprendi
mui bei reikalaujančiais, kad 
Anglijos valdžia panaikintų vi
sas sutartis, turinčias tikslą te
ritorijas užgriebti ir ekonominę poziciją reichstage nesenai pa
karę varyti. Jūreivių rezoliuci
ja, raginanti boikotuoti Vokie
tiją per penkis metus po karės, 
buvo visiškai sumušta. Aštrus 
apsiėjimas su sąžiningais prieši
ninkais karės buvo nupeiktas.

Kongreso pozicija sulig eko
nominiu atsteigimu buvo aiškiai 
revoliucinga. Kongresas išsirei
škė už šešių valandų darbo die
ną, pramoninį unijizmą ir kole- 
ktyvį valdymą visų gaminimo 
priemonių, su reikšminga sąly
ga, kad visoks visuomeninimas 
pramonės ir vaizbos, idant jis 
butų patenkinamas ir atitiktų į 
teisėtus darbininkų klesos troš
kimus, turi patiekti veikmingą 
paliečiamųjų pramonių organi
zacijų kontroliavimą jų drauge 
su valstybe”.

Nepribuvus Troelstrai su pra
nešimu nuo vokiečių ir austrų 
socialistų, negalima buvo tolinus 
veikt kariaujančių šalių darbin-

Al’STBIJA. — Judėjimas 
priešingas karei tarpe Austrijos 
ir Vengrijos darbininkų tolyd
žio auga. Skaitlingi streikai po
litine reikšme buvo iššaukta į- 
vairiuose Dvilypės Monarchijos 
kraštuose. Streikai amunicijos 
dirbtuvėse vra dažnas atsitiki- 
mas, ir grūmojimai streiku, |cąd 
karę užbaigus, yra girdimi.

rlijos konferencija reikalavo iš

t i taiką, paremtą šitokiais prin
cipais:

1. lautų Lyga, visuotinas
nusiginklavimas ir trečiųjų tei
smas. v

2. Išsižadėjimas aneksijų ir 
Atlyginimų.

Duoti apsisprendimo tek
Uitisę pavienėms valstybėms, 

dalinančioms Rusiją.
Konferencija taipgi nu

Brest Lilovsko ir Bucharesto su-

imperialistinių norų ženklus, ir 
atsiliepė* į Austrijos darbinin
kus, ragindama “laikytis pasire
ngusiais iki galutinės kovos pa
togioj valandoj, kuri neišven-
giamai ateis”.

Masinės darbininkų demons
tracijos dažnai įvyksta Vienno- 
je ir Budapešte. Tokiuose atsi
tikimuose girdimas šauksmas 
“Mes norime duonos ir taikos”, 
primena pranašingas kovo die
nas pernai metais Petrograde.

FRANCIJA. — Albert Tho- 
• mas, buvusis amunicijos minis- 

ti ris, paskutinis socialistas, ku
ri; apleido franeuzų ministeriją, 
n trukus turės atsakyti į apkal
tinimus jam daromus jo parti
jos, kad jis slaptai pagelbėjo bu- 
Vud.ir.) ministerių, pirmininkui, 
Riko’., atmesti Austrijos taikos 
pr.Siiayn.Gs 1917 m., ir išaiškin
ti savo susidėjimą su taip vadi
ni ma “Q tiara n te.” grupe, ketu
riomis dešimtimis “socialistų” 
at. lovų, kurie priešinasi Tarp
ia įlipęs Socialistų konferenci- 
ior šaukimui.

šita “Ųuarante” grupe suside
da iš kelių nacionalistų majori- 
tarų (didžiumiečių) sociailstų, 
vadovaujamą Alexandre Varre- 
neš) ir keleto radikalų socialis
tų, žinomų kaipo “užsispyrėlių”, 
kurie drauge sudaro dešinįjį so
cialistų sparną. Thomas’o po- i 
zicijoje nėra nieko nauja. Tarp 
majoritarų vadovaujamų Rena- 
udel’io jisai buvo dešiniuoju.

sakydamas, kad “Vokietijos pro
letarų priedermė yra visur šau
kti prie revoliucijos”.

Henry Barten, Nepriklauso- J inkų konferencijos reikals, nors 
masis socialistas, nesenai laimė
jo aldcrmano vietą Berline prieš 
didžiumos socialistą 906 balsais 
prieš 811, nežiurinl to. kad jo 
priešą rėmė buržuazija. Tai yra 
skaitoma daug reiškiančiu daly
ku. Gi auganti Nepriklausomų 
socialistų įtekme tarp Vokietijos 
darbininkų ant galo varo didžiu
mos socialistus prie kritiško at- 
sinešimo linkui valdžios. Jų atsi
sakymas balsuoti už paskutinius 
karės kreditus gal būt buvo ųe 
tiek atsivertimui prie revoliuci
nio socializmo, kiek noru apsa
ugoti save, kaipo socialistų ju
dėjimą, nuo galutinio išnykimo.

KANADA. Nesenai paskel
bta Kanados organizuotų ama
lų statistika parodo priaugimą 
11,223 narių Kanados dai'bo u: 
ni jose 
ž i u hi
ganizacijų yra skyriaus

pernai melais D i d- 
i Kanados darbo or

Tarp-

Amerikos Darbo • Federacijos. 
Bet Kanados (unijos kai rėja ir 
pradeda rodyti įtekmę viešame 
šalies gyvenime.

Antru kart suareštavimas ir 
įdėjimas į kalėjimą Kanados 
laikraščio “For\vard” redakto
riaus Isaac Bainbridgę, sukėlė 
didelį trukšmą Kanados darbo 
žmonėse. Bainbridgę nuteista 
už perspausdinimą savo laikraš
tyje gynimo Fcner’o Brockway’-

somos Darbo Partijos organo 
4

“Labor Leader” redaktoriaus, 
kuris buvo nuteistas 112 dienų 
kalėjimo už ne 
Ii tariu įsakymo.

ANGLIJA. — Anglijos Darbo 
Partijos konferencija, laikyta 
Londone birželio 26--28, nors 
nebalsavo už pilną pertraukimą 
ryšių su valdžią, ištraukimu Dar
bo Partijos vyrų iš ministerijos 
(priemonė pasiūlyta Nepr. Dar
bo Parį.), bet ji nubalsavo už
baigti “politinę santaiką”. Tai 
reiškia, kad Darbo Partija to
liaus statys savo kandidatus vi
suose dapildomuose rinkiniuose, 
Rokeri Smillie, senas vadovas 
kalnakasių unijos ir galva galin
go “triguboje susivienijimo,’’ at
stovaujančio 1,500,000 kalnaka
sių, gelžkelninkų ir transporto 
darbininkų — vadovavo kovoje 
už Nepr. Darb. Part. pasiūlymą. 
“Mes nesame ta'iji stiprus, kaip 
mes turėtume būti, jei musų 
darbo žmonės nedalyvautų val
džioje,” kalbėjo jis. Arba vėl, 
“Darbo judėjimui nėra jokios 
pagalbos, kuomet valdžia atsi
sako įleisti musų pąkviestus sve
čius ir neišleidžia Magdės Bond
field, už tai, kad ji negalvoja 
taip, kaip galvoja valdžia.” 
(Čia turima omcnčje atsisaky
mas įleisti Petrą Troelstrą, ho- 
andų socialistų vadą, kuris ža-1 

dėjo atgabenti konferencijon ai-

Emile Vondervelde, T'arptauti- 
nio Socialistų Biuro pirminin
kas, lljalmer Branling, iš Šve
dijos, Albert Thomas ir Pierre 
Rcnnuld atstovaujantis franeu
zų didžiumiečius ir Jean Lan
gui*!, atstovaujantis franeuzų 
mažmniečlus, buvo atsilankę 
konferencijon, kaip svečiai, ypa
tingai, kad išgirdus Troelstros 
pranešimą.

šalininkai karės “iki kariaus 
galo” ir kare “be pabaigos” 
(“bitter-enders” ir “never-end- 
ers” kaip jie vadinta konfe
rencijoje) nedaug smagumo bu
tų turėję iš delegatų ūpo. Net 
atsargusis Henderson, išgirdęs,; 
kad sugrįžusius Amerikos Darbo 
Misijos nariai pasakoja, jog An
glijos darbininkai žadą išsižadėti 
Tarptautinės Konferencijos ge
rai sudrožė tiems, kurie skleidžia 
Amerikoje klaidingas žinias apie 
Anglijos darbo padėjimą. Di
džiausią ovaciją apturėjo nentio- 
ulsus franeuzų mažumiečių va- 
<Jas. Jean Languet. Languet 
kalbėjo atvirai. Jis pajuokė ma
nymą, kad kapitalistų valdžios 
iššauks revoliuciją Vokietijoje. 
“Vokietijos žmonės nesukils. 
Francijos ir Anglijos valdžių ra 
ginami. Bet sukils paraginti 
darbininku klesos. Ve delko mes c
norime Tarptautinio susirinki
mo,” sakė Languet.

Išskiriant kraštutinius deši
niuosius socialistų judėjimo spar 
nūs talkininkų šalyse ir Ameri
kos Darbo Federaciją, kuri yra ;

viena, ir kuri į 

niekuomet nedalyvavo tarptauti 
niuose socialistų susirinkimuose, 
visos pasaulio darbininkų ir so
cialistų jiegos stoja už greitą ir 
pilną tarptautinį susirinkimą. 
Mes dabar gal esame už kelių 
trumpų savaičių nuo tokios kon
ferencijos, nežiūrint krvžkarės;i 
Anglijoje, kurią veda buvusieji 
Amerikos socialistai, vadovauja
mi Jono Spargos, kuris daro ką

•paklausymą jni-1 atsiskyrusi pati vi

socialistų partijų ir į nedavimą 
pasporto Marga retai Bondfield,

Darbo Federacijos konvenciją.) j 
Po išreiškimo pasipriešinimo

akių.
— ‘

Del sužinojimo kareiviu 
adresu.

True translation filed with the posl- 
master at'Chicago, III., July 19 1918 
as rci|uircd by the act of Oct. G, 1917.

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

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė1 J. LAUKIS.

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

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

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

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

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

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Strecl, Chicago, III.

TeJ Pūtimai) 342
Dr. D.J. Bagočius, B 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS 

10711 So. Michigav Ari
____ Roseland, TU-

<1

j Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketvergi* j r Subatoj 

Balkonas
Prie .Mų kaitipriskaitoma ir 

Ir ir 2c karĖkas mokestis
1 DIDELI AK’AI KASDIEN 
HALSTED ir J i ta GATVES

.. ♦ i • unvuvijj, AKVLVe

koalicijai (susidėjimui) su bur- Pirmus' Floras '15c.
įThomas’ą privertė prieš jo norą žuazinemir. partijomis ir paskati- 
paremli Tarptautinę konferenci-l nimo veikti nenuolankiai, nepri- 
ją įtekmė minoritarų, kurie iš- klausomai politikoje, konferen-

Lietuvių Legenda. 
t '< TV" . ' J. ' .

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šu 1866 metų. Knygelę patašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
NO S”

1846 S Halsted St.,______ Chicago, DL
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Ansonia,Conn
Iš vietos lietuvių veikimo. .

Vienintelis Ansonijos lietuvių 
veikimas dabar yra — piknikai. 
Sulaukę nedėldienio visi keliau
jame į laukus nors valandėlei at
sikvėpti tyru oru. Tokių pik
nikų šią vasarų buvo surengta 
visa trylika. Piknikų rengėjai, 
žinoma, tai daro medžiaginiais 
išvoktivintais: jie sustiprėja pini- 
giškai ir žiemai atėjus turi kuo 
rengti prakalbas ir šiaip įvairias 
pramogas. Taip* daro vielinė 
LSS. 186 kuopa, SIA^ 66 kuopa, 
LMPS. 15 kuopa ir Liet. Švie
sos Draugija. Minėtos draugi
jos daugiausia pasidarbavo vie
tos lietuvių kulturinimui, gili
nimui jų klesinės sąmonės ir. 
apskritai, jų organizavimui.

Bėda tik, kad pas mus nesiran
da gabesnių inteligentiškų jiegų. 
Mal gabesnis, mokytesnis žmo-

CHICAGO

LAW
SCHOOL

MIDLAND 
UNIVERSITY

Dieninės ir Va
karinės Law & 
High School kle- 
sos. 22 metų pa
sisekimus. 2,000 
baigusių mokslų.

Kuisai priveda 
prie LI..B priė
mimo į “B a r”

gus nenori čia apsigyventi, ka
dangi neranda atsakomo sau dar 
bo. Darbai čia begalo sunkus 
ir ilgos darbo valandos nuo 
10 iki 1 4 valandų į para. Al- 
go6 taipjau labai menkos paly
ginus su pabrangimu visų pra
gyvenimui reikalingų dalykų. 
Tiesiu randasi ir lengvesnių dar
bų, bet juos veik išimtinai uži
ma moters. Tatai vietos lie- 
tuviasm prisieina būti be inteli
gentiškų Jiegų ir tenkinties tuo, 
ką duoda musų laikraščiai 
“Naujienos," Laisvė" ir “Kelei
vis”. Tai Jtic neleidžia galuti
nai užmigti jnusų kolonijai.

Šiaip ansonieciai gana drau
giški žmonės: sulaukę nedėldie
nio, kaip jau minėjau, jie išva
žiuoja į lauks ir susirinkę j ba
relius linksmai praleidžia laikų 
draugiškais pašnekesiais bei pa
sitarimu kaip gerini varius pir
myn musų viešąjį darbų.

Rugsėjo 8 d. LSS. 186 kuopa 
buvo surengus piknikų ant d. 
P. Vosyliaus ūkės. Kalbėtų bu
vo atvykęs d. J. Jukelis, iš New 
Yorko. Kalbėjo apie valandų 
laiko. Daug naudingų ir pra
kilnių (? “N.” R.) žodžių teko 
išgirsti iš kalbėtojo lupų.

S. žiūraitis.

vieno lietuvio. Tuo tarpu lie
tuvių Muskegane nevisai mažas 
būrelis.

Iš vielos draugijų pažymėtinos 
šios: LSS. 246 kuopa ir LDLD. 
83 kuopa. Praeitais metais mi
nėtos kuopos ylin sparčiai vei-
kė. Buvo surengta nemaža pra
kalbų, koncertų ir vienas persta
tymas • “Pirmi Žingsniai”.

Kitaip dalykai stovi šiemet. 
Išvažiavus keliems gabesniems 
kuopos veikėjams visas veiki
mas apsistojo. Šiemet sureng
ta vos dvejetas išvažiavimų į gi
rias. lai ir viskas.

persisamdė 
Bet apart 
nieko dail-

nuolatinę svetainę.
vieno šokių vakaro 
ginu joje nesurengė.

— B. VValtsh.

Red Lodge, Montana
Šitas miestukas yra gerai žino

mas tiems lietuviams, kur turė
jo progos kada-nors keliauti po 
vakarines valstijas, 
yra tik angliakasių
čia visi pa laiko gyvvybę tik i

Red Lodge 
“kempė”; 

a

menų: S, Bukimo, F. Savicko 
ir A. Pipiro. z

Nutarta surengti vakarų ap-( 
skričio naudai, o sekantį susiva-, 
žiavimų turėti tuoj po naujų 
metų Bridviile, Pa.

—4N.W Reporteris.

(spūdžiai iš Parodos 
Racine.

Musų rudeninis ati
darymas išpardavi* 
mo prasidės pane- « 
dėlyje, rugsėjo 16- 
tą. Tėmykite suba- 
tos dienraštyje.

ILĮ.'?.'1...... I!'■ II. —F

Klauskit Pono Cha
rles Putris, musų 
lietuvio pardavėjo; 
jis suteiks jums ma
ndagų patarnavi
mą!

Gerbiamas Tamsta: Mes norime, kad Tamsta pamatytumėte šiuos

visose Valstijose.
Mokinusieji legalius mokslus kole

gijoj arba prie advokato, ima augs- 
tcsnj stovj.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos j visas k lesąs 

Kudeninis terminas prasideda Bugs. 
23. Del kataliogo adresuokite: |

Chancellor J. J. TOKIAS, 
53 W. Jackson Blvd., Chlcago.

Tel. NVabash 5593.

Muskegon, Midi.
M L. S. S. kuopos veikimo.

“Naujienose” nebesimato jo
kių žinių iš šios lietuvių kolo
nijos. Rodos, kad čia nebūtų nė

tuc
ko
liti-
IIB *

Retai kuris čia
užkliūva”, įsigiję

I Didžiausias šios die- 
| nos klausimas yra

Socializmas
Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
tik 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- 
skusuojamaa au
si rinkimuose; dt- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie ji kalba ir rašo syie- 
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:

M NU i riki

1840 S. Halsted St Chicago, III.

džiulei Northwestern Improve- 
ment kompanijai. Randasi čia 
ir lietuviu angliakiusių. nors ne
daug; tankiai čia gali susitikt 
naujai pribuvusį lietuvį, o 
pačiu laiku nebematai seno 
kio nors pažįstamo. Tatai 
dija, kad lietuviai čia nelabai 
Ii apsigyventi.
taip sakant,
nejudinamojo turto ir apsibūva

Darbai eina gerai; kompaniji 
už toną iškasamo anglies moki 
po 85 centus; vietomis gi yra to 
kių darbų, kur galima uždirbi 
po $150 ir daugiau i dvi savaiti 
Oras sveikas, ypač vanduo ym 
geras. Tas būrelis lietuvių, km 
čia gyvena, nieku nepasirodo 
O veikti čia Unitų galima, nes čil 
randasi daugiausiai laisvai mą
stau lįs žmonės. Neseniai buv< 
sumanyta sutverti SLA. kuopą 
Nepavyko. Tam buvo įvairii 
klinčių. Bet lietuviai čia liepa- 
siiorde nė tuo, ką butų galinu 
atlikti pavieniai, kaipo aukavi- 
me i įvairius pirmeiviškus fon
dus, skaityme laikraščių ir kny
gų, Tai negerai.

— Kalakutus, o< u

Pittsburgo Kolonija
Prakalbos.—Suvažiavimas.

Bugs. 8 d. LMPSA. 21 kp. bu
vo surengus prakalbas. Kalbė
jo d. Andriulevičius, Valparaiso 
Universiteto studentas, kurs šio
mis dienomis pasakė visą eilę 
(prakalbų Pittsburgo apielinkėj 
Prakalbas jam rengė LSS. III 
Hajonaš.

lą vakarą kalbėtojas savo 
kalbą pašventė gvildenimui mo
terų judėjimo. Kalba buvo ri

Kų jisai kalbėjo kitose vieto- 
, aš nežinau: neturėjau laimes 
prsti. Todėl nieko apie tai

tiek nuo kitų, kur buvo pasi
klausyt jo prakalbų, kad kalbė
damas apie dalykų stovj Rusuo
se, liepęs neklausyt nė “Nau 
j ienų”, nė “Keleivio” “ką jie 
ten rašo”...

S.L.-A. 3čio apskr. suvažiavimas

apskričio kuopų atstovų šuva

daug palyginus su S.L.A. kp. 
skaitlinių Pittsburgo apielinkėj. 
Mal, dauguma SI.A. kp. da vis 
snaudžia. ..

stovų buvo suvažiavę ale gyvai 
ir rinitai dalykus svarstė. Dau
giausia buvo s v a r s t o m a 
apie rengimąsi prie apdraudos 
ir sveikatos savaitės. Delei tin- . a . . .kalnesnio prie jos prisirengimo 
liko išrinkta komisija iš šių as-

Parodos rengimo komitetas 
pakvietė mahe į Racine ant 1 ir 
2 dienos rugsėjo.

Paroda rankų darbų, ne ką 
daug turi parodyt Amerikoje. 
Moterų darbai, siuviniai, mezgi
niai, įvairios rųšies ir spalvos. 
Audinių Amerikoje negali būti, 
nes čia tokių įrankių, kad rankot 
mis išausti, nėra. Pabrikai tą 
atlieka. Buvo truputis ir austų 
dalykų, bet tenai, Lietuvoje, pa
darytų.

Nors ir be tokių įrankių, kaip 
staklių, ratelių, vistik moterįs 
parodė savo darbštumą adata, 
kabiniuku, virbalais... Nuknebi- 
nėta, daug laiko ir kantrybės 
tam sunaudotu. Puikius me
džio darbus — lovą, staliukus, 
paveiksimi rėmus - parodė dr. 
Molis. Už darbus išstatytus pa
rodoje valdyba davė didelių ir 
laug dovanų, — pinigais ir daik
tais.
/anas
/anas 
los.
jrogramo: iškilmingai atidary- 
ną parodos, gyvų paveikslų su- 
aisymą, arlislų-lošėjų, šokėjos 
>rkestros, chorų, solistų, smulki- 
linkų, pianistų, dekliamatorių 
aikvietimą ir paraginimą daly
vauti parodoje, čia tai pasiro- 
le rengėjų didžiausis darbštų- 
nas, gabumas, sumanumas ir 
lailės skonis.

Dovanas tiems atstoja tik di
liausia garbė ir publikos užsi- 
janedinimas, nors, tiesa, nelabai 
;kaiDingos, bet apvertinančios 
•engėjų pasišventimą ir jų sun-

Už parodytus daiktus-do- 
parodoje didžiausias do- 
užsipelnė rengėjai paro- 
Už surengimų .puikaus

Laike* parordos daugiausia 
larbavosi pirmininkas drg. Moc- 
capetri?. Jo nenuilstantį darbų 
r triūsų atlygins jo paties, šir- 
lies užsiganūdinimas, jog atli
ko taip iškilmingų, naudingų dar 
)ų;x sužadino, sukrutino lio- 
uvius ir lietuvaites darbuotis to

Komitetas, kviesdamas mane, 
aidėjo kelionės lėšas atlyginti.

Parodoje, laike programo, 
urmininkas davė publikai įne
šimų, sumesti aukų, kiek kas iš
gali, mano naudai.. Publika sii 
liko ir maža valandėlė, sumetė 
21 dol. su centais.

Dešimteriopai atlygino už ke
lionę, už ką ištariu nuoširdžią 
padėką geriems žmonėms ir pir
mininkui draugui Mockapetriui. 
Dar sykį ačiū!

žemaitė.
........................., ■į,. į, ,1, ...................................................

LIETUVOS LAISVES FONDO 
TAISYKLES.

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

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi-Į 
nigai yra suvartojami kovai už I 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta Įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės! 
Fondo gali būti išmokami dvie- I 
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 lę. iki

Mėlynus Serge Siutus Po
Jie yra padaryti sulig ta minėta, kaip 

GEHl siutai turi būt padaryti. Siutai, ku- R[| ■ 
t ie išrodo geriausiais, yra geriausi.

Naujausi siutai'ypatingo gerumo — kon- J
servatyviai modeliai vyrams, kurie jau- 
ėiasi jaunais, puikios paskutinės stailės ____
jauniems žmonėms, tokios kaip platus ka- 
rinis užpakalis; kuopuikiausiai pasiūti HHHHH 
siūlai gvarantuotos vilnonės tvirtos spalvos, mėlyna serge. Didelis 
skaičius mierų pritaikymui vyrams visokio ūgio.

-■ -....;■------------------------- ■ ; "J 1 j|
Society Brand Drapanos

Kuppenlieimer, Sincerity ir kitų pagarsė
jusių Chicagoje drabužių siuvėjų, kurie yra 
teisingai padaryti $ 25°° ikl *55  00

Vaikų rudeniniai siutai
Jie yra pasiūti dėl gero, teisingo dė

vėjimo, tokia ryšis, kurią tik vikriems 
'vaikams galima duoti, savo staile pa
tenkina kiekvieną vaiką.

Puikus Norfolk Siutai
Naujos mados užpakaliu, sugnybtu už
pakaliu arba su diržu stailė, puošnių 
maišytu materijų geros kokybės. Mic- 
ros vaikams nuo 7 iki 18 me- CA 
lų.............. ....................... o.OU

Vaikų su dvejom kelnėm 
x siutai.

Puikus cassimere arba maišyti tvvecds 
-- puikios kokybės, visi naujausiu ru
deninių modelių dėl vaikų. Visi pa
rodyti vėliausių spalvų, mieros nuo 7 
iki 18, su dviem porom kel 
uių .....................

Vaiky iki kelių kel
naitės tamsių pat
ronų, puikių mai
šytų, cassimcres ir 
Ivveeds, taipgi ly
gios mėlvnos serge. 
mieros iki $<79 
17 metų.... ■

9.50
Vaiky mėlynos ke- 
nurės, puikios mai
šytos visos vilno
nės mėlynos kepu
rės, paprastos golf 
• r trench stailės, 
laike šio iš- 
pardavimo WwV

3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas Z 
ir t't. Lietuvos Laisves Fondo 
naudai.

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

Spauzdinlus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L J). 
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 vieliniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus nioney orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

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

Vicc-Pirmininkas.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ...............    $52.813

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

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. ‘
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:'

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY •

Jf

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1.

4.
5.

Bendralaikinės nuosavybes formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

1840 So. Halsted St., Chicago, III
11^



M Al h i 0 dėjimą šiandie skiria trįs pu- idemann’o 
v metini^ hiisimos didžiumai

VU MTHMANIAN DAILY NEWt

OmiIa tfki.eiil Kunday b) 
l.itliuHuiai) Pub Co., Ine

1840 SO. H AUSTE D ST., 
UH1CAG0, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienins. Leidžia Naujienų Ben 
drųvė, 1840 S. Halskd St., Chicago 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

Užateakooioji Kaina:
Chic ago je—pač t u i

Metams .............................
Pusė! meto ....................
Trims mėnesiams .........
Oviein mėnesiam .........
Vienam mėnesiui ....... .

Cbiragoje—nešiotojua:
Viena kopija .. ................
Savaitei .................. L..
Mėnesiui .............

Suvienytose Valstijoje, ne Cbicagoj. 
pačiu:

Metams ................... ;
Pusei melo ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

1.45
.75

45.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Rašytoju ir korespondentą prašome 
siunčiaiAus išspausdinimui laikraštyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus larp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atąal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

į matiniai klausimai: busimos 
1 taikos sąlygos, taikos jvyki- 

nimo būdas ir Internaciona
lo atgaivinimo klausimas. 
Kaipgi grupuojasi socialistų 
srovės sulig šitų trijų klau
simų ?

Aplamai imant, didelė so-1 
cialistų didžiuma stoja už 
tai, kad taika butų be anek
sijų, be kontribucijų ir su 
tautų apsisprendimo teise. 
Jie stoja, toliaus, už tai, kad 
karė butų vedama toliai, ko-i 

! liai abi kariaujančios valsty
bių koalicijos nesutiks pri
imti tas taikos sąlygas; to
dėl jie kartu stoja ir už tai, 
kad kariaujančios valstybės 
tuoj pradėtų mėginimus už- 
megsti taikos d e r y- 
bas, kaip tik bus ženklų, kad 
jos palinkusios toms sąly
goms pritarti. Pagalios di
delė didžiuma socialistų pa
saulyje stoja už tąi, kad dar 
karės laiku butų daroma pa
stangos atgaivinti socialistų 
Internacionalą; ir todėl jie

NAUJIENOS, < ’hiCRgo, Et
S vadovaujameji I alistų partija, kurios dalimis i žvalgos” numeryj taip ir mirga sipralusieji darbininkai, o lam- 

didžiuma). Ji remia 9avo| jie yra, diktuoja jiems kito-j “Naujienos”, “Keleivis” ir Bauli sesnieji musų broliai visa tai lai
ko šventu ir teisingu dalyku.

Ar ilgai taip bus?
Darbininkai ,laikas pabusti ir 

a|>sidairyli. Gyvenimo ajriinky-

vaidžią, nežiūrint to, kad ta kią taktiką. Socialistų parti-j naitis. Rodosi, kad mysų Są- 
yaldžią aiškiai kariauja už ja stoja ųž visuotiną demo-i jungos buletino redaktoriai ar- 
aneksjjas ir mindžioja tau- kratinę taiką ir už neatidėk 
tų apsisprendimo teisę; ji liojamą Internacionalo at- 
balsavo už taikos sutartį su gaivinimą. f 
Rumanija, nors ta sutartis 
apiplėšė šitą šalį. Taigi ji ne- Tai dabar matote, kas yra 
gina demokratinių taikos dešinieji’ ir kairieji socialis-

Pėtnyčia, Rugsėjo 13, 1918

Česnių priešų, su kuriais reiklų 
kovoti, nei neturi.
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Kairusis ir dešiny
sis socializmas.
(Socializmo srovės Interna

cionale.)

Neišlavinto proto žmonės 
labai mėgsta vartot nesu
prantamus jiems žodžius. 
Juo žodis yra navatnesnis, 
tuo jisai jiems labiaus patin
ka, nes, mat, jisai išrodo 
jiems labai “moksliškas” ir 
turintis gilią prasmę. Ir ka
da’ jie vartoja tokius žo
džius, tai jie pats išrodo sau 
labai “rimtais” ir “moky
tais” žmonėmis. Todėl tai 
dažnai tenka skaityt menkai 
išsilavinusių rašytojų strai
psniuose ir nuolato’š tenka 
girdėt menkai nusivokiančių 
apie dalykus “oratorių” kal
bose tokius žodžius, deda
mus vietoje ir nevietoje, 
kaip “ekonomišku atžvil
giu”, “materialistiška teori
ja”, “buržuaziškas imperia
lizmas”, “moksliškas darbi
ninkų judėjimas”, “oportu
nistiškas socializmas”, “soci- 
al-patriotas”, ir tt.

Prie tų įėjusiųjų į madą 
žodžių priklauso ir “kairu
mas” bei “dešinumaš”. Tais 
“kairumais” ir “dešinumais” 
dabar stačiai mirgėte mirga 
tūlos rųšies socialistų raštai 
ir kalbos. O vienoj ką tie 
žodžiai reiškia, tai labai re
tas jų mokėtų lenitai išaiš
kinti. Didelė didžiuma var
tojančiųjų juos žmonių, ma
tomai, visiškai nesupranta 
jų prašinės,
jau vien iš to fakto, kad jie, 
pav., “Naujienų” pozicijos 
socialistus nuolatos krikšti
ja “dešiniaisiasis”.

Šioje vietoje jau buvo ke
letą kartu plačiai gvildena
mą tų politikos terminų isto
rija ir prasmė. Dabar mes 
pažvelgsime, kaip jie yra 
pritaikomi prie įvairių sro
vių, apsireiškiančių šių die
nų socializmo judėjime.

kas aišku

išuiškiua, kodėl žmonės sapnuo
ja, jog jie šokinėja ant medžio 
nyo medžio, lekioja, plaukia-va
ndenyj, kaipo žuvįs ir tt.

2. Neguli jokiam atsitikime. 
Tai yra prietarai. Labai drfor-

Sarmata, kad delei savo ypa- bes diena iš dienos darosi vis jj m uotas kūdikis gali panešti kiek 
t iškurnu, iMTeikalingų užsivari- labiau nepakenčiamomis. Mes j į kokį nors gyvulį ir tamsus 
liejimų prieš savo idėjos drau-( vargstame, o kili žmonės npu- žmonės išveda iš to, kad pas 
gus, jus apjaįeot ir nebematole (lojusi tuo musų vargu ir daroymolerį užgimė šuniukas, viščiu

kas ar kas kita.
Z. Gapšiui, Baltimorc, Md.

Apie panašius dalykus reikia 
| klausti vietos duktaro. Laikra- 

’Į štyj negalima atsakyt, o laiš
kais atsakinėt neturiu laiko.

sąlygų ir stoja už “pergalės I tai dabartiniame tarptauti- likryjų socialhmo priešų. Jum« «uu puikų gyvenimę. 
taiką”. j niame socialistų judėjime. viskas pasaulyj butų gerui, tik neteisybėI

“kariijieji” ka<l ne tie “kapitalistų klupčiu-
iš. “Naujienų”, “Keleivio"^. iM((|<)
liet pasižiūrėkit, draugai/ Ma( kunjg.li8 ..cms

■ socialistai esą didžiausi žmoni
jos neprieteliui: norį viską šnai 

' kinti ir kunigus bei jų gaspani- 
nes išbarti. Jie patįs negir
dėjo socialistų kalbėtojo, neda
lyvavo jų susirinkimuose ir ne- 

’’ gali žinot kaip ten ištikrųjų yra.
Tie, kur turi daugiau drąsos, pa
ts bando įsilikrinti. Pamatę,

“Dešinieji” irVokietijos “didžiumiečių” 
pėdomis eina ir dalis tolyn) socialistai yrą tie-, kurie ne-_ kai 
vis mažėjanti dalis) Austri

jos socialistų.
Anglijos Tautinė Socialis

tų Partija (vadovaujama 
Hyndman’o) taipgi neprita
ria tarptautinio socializmo 
pozicijai. Ji priešinasi tam, 
kad taika butų vykinama 
derybų keliu; ji nori, kadi 
karė eitų “iki kartaus galo”, 
t. y. iki galutino centralių 
valstybių sutriuškinimo. Už 
karę “iki kartaus galo” sto
ja ir Francijos “didžiumie- 
čiai” (kurie dabar tečiaus 
jau turi partijoje mažumą)įtekmei, nes liberalizmas y- 
savo pusėje), 
Quarante (keturių dešim
čių) grupė. Anglijos nacio- 
nališki socialistai, lygiai 
kaip ir Francijos Quaran-

I te grupė, be to, nepritaria 
visuotinai tarptautinei soci- 

| alistų konferencijai karės 
| laiku.

Už karę “iki kartaus ga
lo” ir prieš tarptautinę soci
alistų konferenciją karės la
iku stoja ir amerikiečiai En- 
glish *Walling, Simonds ir 
(nors ne taip griežtai) Spar- 
go su savo pasekėjais.

Rusijoje į vieną eilę su 
tais dešiniaisiais socialistais 
reikia pastatyt dešiniuosius 
socialistus-revoliucionierius 
ir liaudies socialistus.

Bet ir iš kairės pusės yra 
aiškių priešų tarptautinės 
socialistų pozicijos.

Pirmoje vietoje stovi Ru
sijos bolševikai, kurie pirma 
buvo social-demokratų par
tijos dalis, o dabar ne tiktai 
atsisakė nuo tos partijos, bet 
ir išsižadėjo social-demoHra- 
tų vardo ir pasivadino “ko
munistais”. Bolševikai sto
jo už “taiką kadir čia dar 
taip, ir ačiū tam jų politika 
privedė Rusiją prie separa- 
tinės ir priešingos demokra
tinėms sąlygoms taikos. Jie, 
be to, atmeta Internaciona
lo atgaivinimą; jie sako, kacf 
antrasis Internacionalas es
ąs “sutriunėjęs”, ir jie nori 
sutverti “naują Internacio
nalą” vien iš kairiųjų socia
listų partijų frakcijų. Todėl 
bolševikai, suprantama, vi
sai nesirūpina, kad butų 
kuogreičiausia sušaukta vi
suotina tarptautinė socialis
tų konferencija; Stockbol- 
mo konferencijai jie perei
tais metais griežtai priešino
si.

Bolševikų idėjoms simpa
tizuoja Vokietijoje grupė 
“Internacionale” (kurios va
dovas yra Fr. Mehring); bet 
praktikoje ji eina išvien su 
Nepriklausomais social-de- 
mokratais. Holandijoje joms 
simpatizuoja radikalių soci
al-demokratų kuopa, atsi- 
metusioji nuo partijos. Fra- 
ncijoje bolševikams pritaria 
“kienthaliečių” frakcija, ku
ri tečiaus yra neskaitlinga 
ir praktiškoje politikoje lai
kosi partijos (“mažumie- 
čių”) pozicijos. Amerikoje 
bolševikų idėjas remia latvių 
socialistų federacija, lietu
vių socialistų Sąjungos did
žiuma, finai socialistai ir 
Bergerio frakcija (Bergeris 
pavasaryje reikalavo sepa- 
ratinės taikos); bet jie re-iHMu

pavyzdžiui, Vokietijos soči- mia jas daugiaus Žodžiais, pai^šiai. vięna, čią ir ambonas. Vhokiariau-
Antra tame pačiame (6) “Ap- siais budais ten niekinama su-

mo pilnos Visų šalių socialis
tų konferencijos šaukimo.

Šitais trimis punktais su
tinka Anglijos Nepriklauso
moji Darbo Partija ir žymi 
didžiuma Darbo Partijos; 
taip pat Franci jos socialistai 
“mažumiečiai” (kurie dabar 
jau sudaro tenai didžiumą), 
Italijos oficialė socialistų 
partija, Rusijos social-demo-1 
kratų partija ir socialistų 
revoliucionierių centras, Au
strijos social-demokratų par 
tijos didžiuma, Vokietijos 
Nepriklausomoji social-de
mokratų partija, Amerikos 
socialistų partija ir kone vi
sos socialistų partijos neu- 
tralėse šalyse. Šitais trimis 
punktais socialistams tolyn 
pritaria vis aiškiaus ir dar
bininkų unijos. Kaip žino
me, už juos jau griežtai išsi
reiškė Anglijos unijų kong
resas ir Francijos Generalės 
Darbo Konfederacijos suva
žiavimas.

Taigi galima drąsiai saky
ti, kad augščiaus išdėstytoji 
tuose trijuose punktuose so
cialistų pozicija šiandie yra 
tarptautinio socializmo po
zicija. Ji yra tokia ir fakti
niu žvilgsniu ir principialiu [ 
žvilgsniu. Faktiniu žvilgs
niu ji yra tarptautinio so
cializmo pozicija todėl, kad, 
kaip matome iš anksčiau pa
duotųjų faktų, ją priėmė di
delė didžiuma pasaulio soci-

sniu ji yra tarptautinio soci
alizmo pozicija todėl, kad ji 
pilniausiai sutinka su socia
lizmo ir su internacionaliz
mo principais. (Jeigu kas 
mano, kad šitie principai 
pi ieštarauja jai, tai mes ma- 
lonėtume išgirsti tokio žmo
gaus nuomonę.)

Norime čia pastebėti, kad 
mes anaiptol netvirtinam, 
buk tarp soc., pritariančių 
tai pozicijai, nesą jokių nuo
monių skirtumų. Skirtumų 
yra įvairiuose klausimuose, 
bet tai nedidelis daiktas; 
svarbu yra, kad jie daugiaus 
ar mažiaus susitaiko pama
tiniuose dalykuose, ir todėl 
gali delei jų vienyti į daiktą 
savo jiegas bendram veiki
mui.

O kas yra priešingas tai 
pozicijai ir kame?

Priešą ta pačia pozicija 
turi iš dešinės ir iš kairės 
pusės.

Prie dešiniųjų socialistų, 
nepritariančių tai pozicijai 
viename arba kitame minė
tųjų trijų punktų, priklauso,

Juk tai 1

I pritaria tarptautinio socia- 
| lizmo pozicijai viename ar
ba kitame pamatinių šios 
dienos klausimų; nepritaria 
arba demokratinėms taikos 
sąlygomis, arba taikai dery
bų keliu,' arba Internaciona
lo atgaivinimui, arba vi
siems trims šitiems daly
kams. “Dešinieji” socialistai 
yra nukrypę į liberalizmo 
pusę, o "kairieji” socialistai 
yra nukjrypę į anarchizmo 
pusę. Vieni ir antri jų yra 
pasidavę buržuazinių idėjų

i” 
' ir tt.

į musų klerikalų ir tautininkų >' 
|)astangas. Kaip Kemėšis laip 
ir Šliupas nejuokais žada už
kurti socialistams pirtį, los 
įdvi srovės jau padare uniją. Jie 
nedaro skirtumo tarpe “bedie
vio” Šliupo ir kunigo Kemėšio- 
kad (ik nugalėjus bendrą prie
šą socialistus. O jus — ką

Tamsus, prietaringi darbinin- 
lenkiasi

.darot? Ogi mėnesini Sąjungos . . . . ... ’ . .v . „ ; .. . , kad jų dvasiškas tėvas meluojabidetiną ‘Apžvalga uzpddol .. .. .v . _.. . . .. . i .lie» žinoma, nebegrįžta pas 11,uzsipukiinciiinais, kohoiunai-. . . . . . ,. v , ... As pasakysiu, kad tie kur ku-
sis prieš savo draugus socialia- .... . . ’.■ — l’ul/k V Iii r Įtinu HI'KI ItilIKlūlil ni>u>

ir ypatingai | ra vidutinės ir stambiosios 
buržuazijos judėjimas, o a- 
narchizmas yra smulkiosios 
buržuazijos judėjimas.

Tikrasis-gi socializmas y- 
ra ne kairiojoje ir ne deši
niojoje pusėje. Ir “Naujie
nos” kaip tik ir gina tikrojo 
socializmo idėjas, be jokių 
“kairumų” arba “dešinu- 
mų”. Priešingai gali manyt 
tiktai tie žmonės, kurie apie 
socializmą nieko neišmano, 
arba kurie sprendžia apie 
“Naujienas” pagal visokių 
grikštinių rėksnių pasakas.

tus ir tuos laikraščius, kurie pui
kiai atmuša visas atakas iš kle
rikalų^ ir tautininkų. “Nuujie- 
ąos”, 
Žlą nei vieno svarbesnio klausi- . ..vykite juos 
ąio, palietusio socialistus ir ap-f j)ur({() ’(|.ba
skritai, visus darbininkus. Josi 
atmuša kožną ataką kaip iš kle-į j 
rikalų, taip ir tautininkų puses. ..

' e Kliu
O kur jūsų nuopelnai? Gal tie, 
kad jus dažnai jiakišat “Nau
jienoms” ir “Keleiviui” koją jų

atima sakyti, nepraleid

rsto žmones prie panašių prie
vartos aklą, yra ne socialistai, 
o musų klerikalai. Sociali
stų prakalbose, jus niekuomet

(“bedievius”) iš 
“meskite juos iš

I savo draugijų”! Socialistų kal- 
’ bėtojas savo klausytojams aiš- 
.....a apie tai, kaip yra sudaryta 
draugijos tvarka ir kieno nau
dai ji sudaryta. žodžiu, jie 

i šviečia darbininkus nurodo jie- 
kovoj su klerikalais ir tautiniu-j ,ns ke|iu8 kl|1.iais (,’i<Ialnj ji(. ga_ 
kais ? Taip bent jus baiutčt <la-j |?tŲ 1MI8iiiUOSHoli.

Darbininkai karta ant visados 
turėtų suprasti, kad kunigija ir 
kapitalistai draudžia jiems lan- 
kyties į socialistų susirinkimus

Viso pasaulio socialistų ju- al-demokratų partija (Sche- negu darbais, kadangi soci-

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

TAIGI—KOKIU IŠROKA- 
VIMU TAI DAROMA?

jungos administratorius, d. J. 
Šukys,' rašo ilgą straipsnį. Ten 
jis klausia visų tų sąjungiečių, 
kurie neužsiganėdinu dabhrli- 
niu centru delei jo sukeltos Są
jungoj betvarkes: “kokiu išro- 
kavimu tas daroma,”

Klausia, tai klausia, bet kokiu 
lomi! Ne, kaipo Sąjungos ad
ministratorius ir sąjungietis, bei 
kaip koks juokdarys, kuris ten 
pat išjuokęs dar iškolioja visus 
tuos sąjungiečius, kur nesutin
ka su centro taktika. (Tik su
simildami nebandykite teisintis

(o centro: tame centre aš esu tik 
vienui vienas). Norima mat 
užginčyt visa kas tik dabar Są
jungoj bloga dedasi. Jis gal 
norėtų pasakyti, kad Sąjungoj 
dabar viskas kaip pas dievą 
užpečkyj... lik paukščio pieno 
stoka.

Taigi pažiūrėsime, kokia ten 
puiki tvarku. Pirmiausiai, pa
skutinis, šeštas, ‘Apžvalgos” nu- 
meris, kuriam tilpo minėtas 
“tolerantiškas” straipsnis, yra 
Išleistas už birželio (June) me
nesį, o musų 71 kuopa jį gavo 
(ir tai tik vieną egzempliorių) 
rugpjūčio mėnesyj. Reiškia, į 
<|n mėnesiu po išleidimo. O aš 
tų patį egzempliorj gavau sau 
lik 8 d. rugsėjo. Aš esu p. 4y. 
narys ir jis man labai reikalin
gas. Na, ar lai nepuiki tvarka 
Uiusų Sąjungoj? Vadinas, na
riui ir net Sąjungos įstaigos ko
mitetai gauna savo buletiną tik

nio. Gi kada jie užtai pasisku
ndžia per kilų socialistišką laik
raštį, tąi tas sąjungiętis ir tas 
laikraštis d. Kukio, ąkysę. lieka 
didžiausiu griešninku, “oportm 

<<

lyti su protestais prieš Karevi
čių . ;

i Trečia, jųsų betvarkėj tai pa
likimas dievo valiai jaunųjų są- 
jlingiečių. kurie išbuvę Sąjun
goj po pusę metų ar metus ap
leidžia ja nesupratę nė ką reiš-i . , . . . . r„ ., . J , j , . < pinas darbininku gerove. laip,kia socializmas. Kiti kad ir pa-. .. , ,.... . ... ,..v.i jie rūpinas, bet tik savo gerove,silieka Sąiungoi, lai naudai is |U. . , , v '. , _ .,v;Nes jeigu darbininkai susipras,tokia, kad užsimoku menesmęi , . .v. , . . .......... ., . . , . F tai aišku, kad kunigijai ir kapi-mokcsti ir reikale balsuoja uz , .. . u .. . „.V1 „ .. , ! tahslains bus po biznio . la-bolsevikiską referendumą.
Tai—viskas.

Vieloj fanalizuoti tuos drau
gus ,privalėtumetc juos lavinti, 
jei nedaugiau, tai nors patarti

lakraščius ne lodei, kad jie ru-

ta$ darbininkų užduotis yra 
tšviesties ir organizuoties ir ne
duoti kad visoki parazitai dary

tų iš jų biznį. —Ilgavietiškis.

ip “Apžvalgą”. Gal jus nežino
te. kp(J didesnė pusė “kairiųjų” 
neskaito nei savo organų (pir- 
ipa “Kovos” ir “Naujosios Ga
dynės”, o dabar “Apžvalgos”). 
Negana to, kili “kairieji” visai 
ųė nemoka skaityti... Bet Mar
ksą, Bebelį ar Debsą jiems nė

chelsoną nerti kas sakyti: jie 
juos iškolios kaip tik mokės. Jie 
(ubai daug žjno. Tai tikra Gri- 
škto sėkla.

Tai ve kokios puikios tvarkos 
esama musų Sąjungdj. Dabar 
klausiu d. J. Šukio: taigi ko
kiu išrokavimu lai daroma?

— J. Raulinaitis.
I ... -r—----,
Darbininkai, Susipraskime!

Liūdna, labai liūdna, kud dau 
gelis musų brolių darbininkų 
vis dar negali suprasti kas yra 
jų draugai, o kas priešai. Juos 
engia įvairus republikoniški ir 
demokratiški darbininkų “dra
ugai” ir dumia jų protus kuni
gija. Nuo mažens iki žilos se
natvės je’neturi “ramios valan
dos”. Nuolatinis jų gyvenimo 
draugas yra v vargas. Ir jie 
vargsta, vargsta ir dėkoja aug- 
šoiausiam už suteiktą jiems 
“kryželį”. O naudotojai užsi- 
grįžę juokiasi iš jų paikumo.

Negana to, kud jie nemato 
daromų jiems skriaudų, bet dar 
šventai tiki kiekvienam darbi-

dvasiško žodžiui. O tie nau
dotojai pasirenka visas galimas 
įmones dumti darbininkų pro
tą. .Jįems tarnauja didžiule 
spauda, visa arnrija rašytojų ir

'Sveikatos Skyrius

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

J. U. S. iš Bockford, III., klau
sia:

1. Ar tiesa kad sapnai išsipil
do, pav., sapnavimas kokių ne
laimių ar veda gyvenime prie 
nelaimių?

2. Ar moteris bile kokiam at
sitikime gali pagimdyti šuniti-
ką? .

Atsakymai: —
1. Sapnai yra veikimas įspū

džių iš lauko ir iš paties kūno į 
miegančias smegenis. Kadangi 
orientacijos ir protavimo cent
rai yra neveiklus šikime s lovyj, 
o meduliu (mažosios sniegenįs)

valgio

dingas impulsų priėmimas ir jų 
klesifikavimas. l’ž tai sunkus 
skilvio ir žarnų darbas ant ne
lengvai pervirškinamo
kūno dalių prislėgimas ir pozi
cija, kurioj stabdoma cir|<ulia-| 
cija, besivystančios kūne ligos f 
gąli vesti prie bjaurių ir baisių 
sapnų. Prastas oras miegriri- 
myj, užimąs ir bildėsis aplinkui | 
ir kilos nemalonios aplinkybės- 
iš lauko gali irgi vesti miegoto- 
j,ą prie nesmagių sapnų. Kada 
jokių keblumų nėra, tuomet ga
li įvykti prasti ar geri sapnai, 
žiūrint kurios celės veikia. Ma
noma yra, kad yra sustingusių 
colių rūšis kurios neveikia, kuo- 4 ‘ t
met žmogus nemiega, bet kurių 
veiklumas yra didesnis miege, 
kada veikliosios celes nuvargs
ta ir apsnūsta. Tos sutingusios 
celės prisimena pergyventus i-

socialpptriolu” ir tam, kalbėtojų ir pagalios spaviedny- spūdžius r. e lik netolimoj pra
(ityj, bet kas ir musų protėvių 
buvo pergyvento. Šita teorija

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popic. 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galini 

platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

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

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

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų iš
trūkimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų ncatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Žemaites Raštai

Kares Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knygą. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St, 
Chicago.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip ieriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismiose. Daro 
visokius dokurnenius iryopieras.

Namų Ofhaai
3123 S. Nalsted St.

Ant trečių lubų
Tel..Drover 1310

MilYjto Ofiaasr
11T H. Oeirborn SI.

111 -1|ttidlyBU|.
Te!. Central 4411

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estate ofisij į 

CENTRAL MANUfACTURING 
s OISTRICT BANK

1112 W. 35th Street
Su paskolom, ’iiišurinais ir su vi

sokiais reikalais malonėkite lankytis 
Šičia.

Telefonas DąOVEH 6310



Pėtnyčia, Rugsėjo 15, 191$

True tianshdion filed yith 
maslrr a t Chicago, Sepl. 
as i'oųuired by the uct of Oct.
Užsiregistravo 420,000

hfl spfjama. kadi vakar turėjo 
n/sirA»istrti<>1i apie 120.000 vy-

1918, 
1917

ŽINIOS

lllinois valstijoje, manoma, užsi
registravo nemažiau kaip 1,740,- 
000 vyrų. Begis t ra vi m o board- 
ai dirbo nuo ankstaus ryto iki 
9 vai. vakaro.

Dabar visi užsiregistravę vy-' 
rai gaus iš savo boardų tam ti
krą klausimų blanką — Ques- 
tionnairc, kurią išpildę turės pa
siųst ariba palįs nunešt į boardą. 
Kaip greit bus pradėta siunti
nėli Queslionnaire’ai, nežinia, 
bet turbūt šiandie pat.

kukliausios didžiųjų lapų — 
(Tribune, Daily Ncws ir Po d 
agitacijos prieš jį. Taigi džiu
gu l'ribune’o šalininkas laimėjo 
lik ačiū atsilikusieins farme- 
riains.

Koks nebūtų Thompsonas, vis- 
tiek jis galutinai nepasidavė šū
kaujančių džiugų įtekmei. Da
bar jie bijosi, kad jis neužsima- 
nytų išnaujo “runyt“ į majorus.
True lianslation filed with thc po»t- 
master at Chicago, Sept. 13, 1918, 
h»s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Atsisako pratęsti V. Berge
rio bylos nagrinėjimą

tynis |M)licijos viršininkas, Al 
cock, vakar buvo priverstas pa
skelbti griežtą užreiškhną, bu 
tent, kad visa tai yra prasima

cock, vakar 
skelbti griėž 
tent, kad visa 
nymas. “Chicaga dabar yra 
^variausiu miestu kaip kada 
nors pirma“ - pasakė jis sa
vo užreiškime. O kad jis yra 
švariausiu miestu”, tai liudija 
gauti nuo kunigų 'laiškai, ku
riuose jie išreiškia didelį pasi- 
t«-nkiniijo Alcoclco, šoitmiun

židotnc, 
kad “Karde” nėra nieko tokio, 
už ką valdžia galėtų prie jo ka- 
binties. Kone visas jo turinys
yra pašvęstas kritikai religinių 
prietarų ir bažnyčios; tie-gi 
straipsniai ir paveikslai, kttric 
paliečia politikos klausinius, y- 
ra atkreipti ne prieš valdžių ir 
ne prieš karę, o prieš Vokietijos 
kaizerizmą ir jo sėbrus.

Vyrų 
pedalai 1918

Rudeniniai

Mums malonu pranešti kas link atvežimo 
daugelio musų rudeninių ir žieminių sandėlių, 
drapanų, Čeverykų, skrybėlių ir parėdalų.

Sergėkite savo akis

Thompsonas laimėjo 
(hicagoje.

Suv. Valst. prokuroras, Char
les F. Clyne, vakar atmetė ex- 
kongęesmano V. Bergerio ir be
turiu kitų žymių socialistų Ad
vokato, Seymour Stedmano, rei
kalavimą pratęsti bylos nagrinė
jimo laiką. Je yra kaltinami už 
peržengimą įstatymo apie šnipi
nėjimą. Byla paskirta an^24 d. 
spalių. Manoma, kad atsitiki
me, jei Stedman negalėtų imt 
dalyviniu) byloje, kaltinamuo
sius gins Morris Hillųuit, iš New 
Yorko.

Pralošė valstijoje.

Bcpublikonų ‘laitas’ užsibaigė. 
Thompsonas užvakar |>ralaimė
jo. .Jo konkurentas, Medill Mc- 
Comickas, nominacijoje gavo di
džiumą balsų apie 50,000 
daugiau už Thoni.|>soną.

Chicagoj ir visame Cook pa
viete tečiaus pergalėtoju buvo 
Thompsonas; ir tai neveizint at-

. ............ .......... - ■ ■' ■ ■■

Chicaga—ištvirkavimo 
lizdas?

“Ne4 — sako policijos viršinin
kas.

Pasigirdo naujų balsų, kad 
Chicaga esanti niekas daugiau, 
kaip “ištvirkimo lizdas”. Ka
dangi tie balsai pasiekė tūlas 
mgšhSnes staigus, tai veikian-

W. M. LAWH0N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

Aš pėr daug melų Atkreipiau specialę (lomą i šį 
: įskil ą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs įtvgu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gj<Liu visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skaudi !;ai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba i>ik- kokia kita priežastis prasto regėjimo.
Aš išAlbėjuu daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kin i urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu
mai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domit.

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos (lomos. Nepraleisk neatkreipęs doruos į dusulį, slogą ir bron- 
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumų.
“Džiovą ga'ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kit# į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. lawhon, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

D R. A. MONTVID
G YDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st
Suite <500-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

NedildtenUla tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany 9549

1225 So. Leavttt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 Iki • vakaro 
Phone Canal 462t

—

DOCTOR ROSS
Chieagos Specialistas !

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, ■ 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas ■ 

Privatiškas Negales. I
35 So. Dearborn 8t. kampas Monroe,^ I n* D U CHICAGO, ILLINOIS

Ule De Ule H V V V 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok I
elevatorių iki Penkto augšto. *

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedė- < 
lyk Seredoje, Pėtnyčioje ir Suimtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

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, 8222 S. Halsted St., Chicago, III,

kaviniu.

Sakoma, kad tuos pasknhis 
paleidęs buvęs moralybės reika
lų inspektorius FnnkhouserU 
vienas jo pcgelbininkas.

“Sugrįžo"—gavo metus 
kalėjimo

ir

“Kardą” išleis. Meldžiame skai

tytojų turėti truputį kantrybes.
A. Ambrozevičia,

Administratorius,
1443 N. Paulina st., Chicago, UI.

nos dabartiniu Jaiku ^greitai kila, mes dabar 
galime dideles vertes prekių parduoti už vi
dutinę kainą. Tos pačios puikios eilės, ant ku
rių mes pastatėme savo biznio sąrašą, kurie 
yra žinomi gerai rėdantiems Roselande per 
gana ilgus metus.

1914 metais Sam Rosenthal 
pabėgo nuo savo prisiekus Saros, 
šiomis dienomis jisai “sugrįžo” 
(policijos padedamus) iš New 
Yorko, o džiodžiė Mahončy pa
siuntė jį vieniems metams į 
Bridewellą. '

Naujienų 
Draugams

Kadangi žymiai visame sviete drapanų 
kainos pakilo, mes patariame išanksto pirk- 
ties rudenines drapanas. Tokiu burtu mes pa
tariate išanksto pasinaudoti, dėl geresnio pa
sirinkimo ir didesnio išvengimo sparčiai kį- 
lančių kainų artymoje ateityje.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoritri k šori ui ar kėliau-

j>4*1 •<!rji vaitai. nes Jie sn~ 
*^*1K‘* Jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą i- 
galiu lityrt jus akis Ir pririnkti 
iums nkiiiiua tikrai. Darbą atlie
ki belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 80. Ashland Avė. Chlcaf^.
Krmpas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, viri Platt’o aptieks* 
Tfmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
M vai. vakaro. Nedėlioja nuo I 
vai ryto iki 13 valandai dieną.

Nebegalėjo dirbti —- 
nusižudė.

Conrad Holziezel, 222 \v.

kad seno žmogaus likimas blo
gesnis ir už šuns likimą. Conrad 
norėjo dirbti, kad turėjus iš ko 
pavalgyli. Bet prie kiekvienos 
dirbtuvės jam atsakydavo “ne
reikia”. Jis žinojo, kad darbi
ninkų (laibar visur reikia, lik ne
reikia jo vieno, kadangi turi 83 
melus amžiaus... Vakar kažkaip 
jis gavo sa?b draugo revolverį 
ir pakučio krūtinėn kulką. Se
nis nuvežta į paviečio ligoninę. 
Vargiai bepasveiks. I ’><! I.

Lowdenas Chicagoj

grįždamas iš Oregon valst., gu- 
Mrnatorius Lowden. Laikraš
čių reporteriams Lowdenas ap
reiškė, kad šiemet republikonai, 
ši ii r užkariausią visą Illihojnus

Pateko bėdon

Mielinei Sultis, lietuvis, pateko 
bėdon. Užvakar jis norėjo pa
siųsti dešimtį galindų viskes į 
tūlą “netvarkią įstaigą” East 
Chicagą iš Hammondo. Bet tu
rėjo atsilikti nelaimė: vienas ga
lionas sudužo ir išdavė visus -ki
tus. Sultis tuoj areštuota ir kal
tinamas andeliavimu svaigule is.

Užpuolė darbininką

Trįs nepažįstami vyrai įėję ga- 
ragen prie 6209 Western gi., už-

darbininką, William Stangą. At
ėmę iš jo 30 dol. blogadariai

Sudegė kūdikis

Victory Buksla, trijų metų 
mergaitė, 2148 W. 51 gt., vakar 
mirtinai apdegė bežaizdama prie 
sukurtos gatvėje ugnies. Mirė 
bevežama į paviečių ligoninę.

True translation filed with the post- 
master ui (Hueago, HU Sfipt. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pranešimas “Kardo” 
Skaitytojams.

Spaudoje jau buvo pranešta, 
kad rugpjūčio mėnesio numeris 
“Kardo”, kurį dabar leidžia Lic-

jau tapo atspausdintas. Jisai 
yra paduotas pautui išsiuntinėti 
prenumeratoriams; vienok pač- 
te jisai užkliuvo.

Chieagos pačias atsisakė siu
ntinėti “Kardą”, atrasdamas, 
kad jo “dvasia esanti priešinga 
valdžiai”, ię prisiuntė jį į Wash- 
ingtoną, kad dalyką išrištų gene- 
ratis pačio viršininkas. Todėl 
esame priversti laukti atsakymo 
iš Washingtono.

Dabar, kada sunkus laikai 
atėjo laikraščiams, neužmir
škite SAVO VIENINTkLIO 
DIENRAŠČIO.

NAUJIENOMS Jus gali
te pagelbėti bent dvejopu bu
du:

1. PADAUGINKIT NAU
JIENŲ SKAITYTOJŲ BŪ
RĮ. Kiekvienas stengkitės 
gauti bent po vieną naują 
skaitytoją.

j Kiekvienam reikalingos 
yra Naujienos, kiekvienas 
jas gali šiandien išsirašyti, 
todėl Naujienos turi rasties 
kiekvienoj šeimynoj. Naujie
nų metinė prenumerata už 

į Chieagos ribų dar tebėra 
$5.00.

2. PIRKITE NAUJIENĄ 
ŠĖRUS.
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta jų svarbą, privalo 
tapti Naujienų šerininku. 
Pirmųjų Naujienų serų jau 
visai mkžjlilbėi’a likę neiš
pirkta. Greitu laiku Naujie
nų kapitalas bus padidintas, 
nes Naujienų turtas jau dau
giau išneša. Vien tik Naujie
nų namas yra vertas iki $12,- 
000. Paskutiniai Naujienų 
Šerai dar yra parduodami po 
$10.

Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus:

GAUTI NAUJĄ SKAI
TYTOJA NAUJIENOMS;

NUSIPIRKTI NAUJIE
NŲ ŠERĄ.

Nenusiraminkite/ kol ne
padarysit abiejų šitų daly
kų.
Tikimės, kad daug ragini
mų nereikalausite.

| Dr. A. R. Blumfinthal |

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžIoĮantis ir Ictuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 05c. buteliuku* visose aptlekose arba 

stūmiai nuo
F. AD. RICtITBR & CO.

7*-8O VVashinijton Street, Naw York, N. V.

Dr. F. 0. CARTER

Bach i Bros.
Michigan Avenue at 115 Street

NAMAS HART SCHAFFNER AND MARX 
DRABUŽIŲ IR FLORSHEIM ČEVERYKŲ 

■ Sankrova atdara seredoje, pėtnyčioje ir su- 
batoje vakarais.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Cįiicago, III.

FURKISH .79

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams 1‘opiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą išvidaus, po $1.40 už gai.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

3003-3039 8. Halsted St., Chicago, Iii.

1840 So. Halsted St.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut
■ 'l f i , v f

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

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

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS SIMPTOMAI, 
GERKLĖS IR PLAUČIŲ 

LIGŲ.
Ar jus kosite? Ar jus vystate? Ar 

jus kosėjote nakties laiku? Ar jus 
turite skausmą šone? Ar jus greit 
pagalinate šalti? Ar jums duria die
glys šone? Ar jus kosite iki u/.lrok- 
štate? Ar jums kariais nupuola dva
sia? Ar jums pasidaugina putotos 
materijos? Ar jus spjijunate gelto
nais skrepliais? Ar jus kosite eida
mi gulti? Ar jus kosite rytais? Ar 
jūsų kosulys trumpas ir aštrus? 
Ar jus spjaunate mažais baltais kaip 
suris šmotukais? Ar jus esate nu
siminę nuo riebią valgių? Ar jums 
kutena7 gale gerkles? Ar jus turite 
skausmą krutinės kauluose? Ar jus 
jaučiatės einą silpnyn? Ar yra de
gantis skausmas gerklėje? 
kosite bloginus naktimis ir rytais? 
Ar jus turite atsikelti naktimis, ' 
pakvėpuoti?

DR. F. O. CARTER 
120 So. Štate Street

Valandos: 9—7. NėdčliomiH 10—12.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS . .
Parašytos Kl. Jurgeliohio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų ėitfų to 
n člis, kur telpa apie šimtas įvairių gilių. >

Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

u

1140 So. Halsted St Chicago, 111.

/’KI 
Ak>a

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame
■ ialF-K* pagerintą Oph- du C thalmometer. Y- 

ro'.’VĮMP^ patinga donia at- 
s kreipiama 1 vai

kus. s ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
uedėl lieti, nuo <0 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at

’l elephone Ynrds 4317 
Boulcvąrd G487.

RasMoeamaasaauHMsaauNaBi

llezid. *33 S. Ashland Bitd. Chicagf Harnarket 2M4

DR. A. A. R0TH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Valką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 8. Halsted SU Chicagt 
'I.T«ph<*n« Drovai OSM

V A La N 0081 10-11 rytoj 2—S popkOl

5032

DR, g. M. &USER
Praktikuoji;, 27 inetni 
(iyvenimas ir Ofisas 
S. Morgan »••!.. kertė 32 st.

Cliicagt-, IP.
SPECIALISTAS 

Moterišką, Vyrišku ir Vaiką 
'1'a’pRi Chronišką Ligą 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vnk. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yafds 687

DR. M. HERZMAN į 
IŠ RUSIJOS

Carai Jįefuviltnisi iinomas per 16 rno i 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* į 
ir akušerį. - 1

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, vy- ' 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* I 
metodas X-Ilay ir kitokiu* elektros prie- J 
toisua.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 1 
8t. netoli Fisk Bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 1 
6.-8 vakarais. .Telephone Canal 3110. >
GYVENIMAS: S412 8. Halsted Street >

VALANDOS: 8—» ryto, tikrai.

x Telephone Yards 5834.

D r. P.6. Wiegner 
lyteiuimo valandos nito 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St„ Chieago.

Or. Leo Awotin
Gydytojau, Chirurgas, Akušeris 
1920 . Sol Halsted SL, Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
va-

Ar jųs‘- 
ksd

JOSEPH C. W0L0N 
UETUVtS ADVOKATAS 

20 S. Lą Šalie St 
Telephone Central 63M 

V 
2011 W2011 W. 22nd Street.. 

Telephone Roėkwell C9W

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbia^ 
Naujienose.

I i -urnai- > - t . r i |u r i lix — r ( u waaa ... ...........................................

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryt) ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda poiH5 
ir 25 'doleriu*.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ilp 
$35 siutfri ir overkotil, nuo 97.50 ik. 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pnnmi 
tą overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiaji. Kelnės nuo $1.50 ik; 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3IW 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir v* 
karais. »

S. G O R D O N 
1411 8. Halsted SU Chlcar** I

Valandos: 10—12 rytą; 0—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel Yarda 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIchn»ewlcz
teigusi Akušerijos Ko* 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospftalčee ir PhiU- 
elphijoj. Pasekmių- 

gal patarnauju prie 
rhndymo. Duoda rodą 
Isokiose Ilgose mote- i 

•ims R*''merginoms.
^ H13 So. Halsted Stę. 

JKhO (Ant antrą lubą) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



Pėtnyčia, Rugsėjo 13, 1918.
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WEST SIDE
dalykus negu kuopos arba pavie
ni nariai.

Sis ir tas. —M.TiUškis.

M. Mi ldažio svetainėje šiandie 
Įvyks I.SS. 22 kuopos susirinki
mas tuo tikslu, kad galutinai

titucijos projektą. Visų narių 
INireiga todėl yra dalyvauti su
sirinkime. Be to, susirinkime 
bus aptarta ir daugiau svarbių 
reikalų. Nepamirškite!

Artinanlics sekamam “veiki
mo sezonui“, žiemai, ir vestsai- 
diečiai pradeda krutėti. Daro
ma prisirengimų prie “puikiau
sių ir geriausių vakarų.“ Nors 

•sekamą žiemą musų veikėjų spė
kos bus žymiai praretėję, vest- 
saidiečiai betgi to nepaiso ir žada

Kun. Kriaučiūno laidotuvių 
įspūdžiai.

Ak sviete svieteli, kiek tu tal
pini savyj Įvairumo! Kiek ne
lemtos nelygybes... Tie, kur 
nuo jaunystės triūsia* prakaituo
ja ir neša sunkią gy venimo naš
tą. amžinai lydimi nelaimių 
ir nusiminimo. Bot, žiūrėkite, 
kunigai, tie vadinamieji dievo 
tarnai, jie laimę semia rieškučio
mis!. Jiems užtenka tūlų pa
kraipų žmones iškoliot, užtenka 
parodyt pirštu Į dangų -- ir jie 
turi visko.

žiūrėsime

Vienuoliktos \vardos socialis
tai žada suruošti didelį “cam- 
paign.“ /‘Keli šimtai dolerių 
rinkimų kampanijos reikalams, 
tai mažmožis” — sako vestsai- 
ilieciai. Na, tegul bunic — iš 
jų lupų Į dievo ausį!

Tnulavykų kronielis nesigarsi- 
na. Viena po kitos vietinės drau 
gijos atsisako dėties prie “vienin
telio tautiško laikraščio, 
ko, “tai asabiški reikalai
ris norės ir pats prisidės, o drau
gystei nėra reikalo k išties”... 
Tai savo rųšies strategija be o 
fensyvo vejanti priešą iš pozi
cijų. Look 6ut!

Sa- 
ku-

Dvidešimt antroji visuomet bu
vo duosni. Anava, Sąjungos na
mui ji paaukojo net 200 dolerių 
(nors Sąjungos bosai tą jos auką 
pažymėjo vos vos matom rai
dėm. o bubnijo tik apie dideles 
■philadelphicčių ir brooklyniečiu. 
aukas po penkinę ar dolerį...). 
I>abar Chicagoj steigiasi sociali
stų Propagandos Mokykla, Drau 
gai, kiek duosime?

O gal jus manote, kad dan
guje butų tarp mus ir kunigų 
lygybė? Ne. Poteriuose, tiesa, 
yra sakoma, “kaip danguj, taip 
'ir ant žemės." Bot Žiūrėkite, 
numirė kunigas; jo dusia buvo 
taip pat griešna, kaip mus visų. 
Bet jį lydi pulkai žmonių, gieda 
jam kunigų tuzinai, per kelias 
dienas nenustoja gaudę varpai, 
rodos, duodami ženklą šv. Pe
trui, kad pas jį atvyksta tas, kur 
siundė savo paratpijonus ant ki
taip manančių žmonių. Gyvie
ji jo amato draugai sako ilgų ir 
karštų pamokslų.

Bet tu, vargo pele darbinin
ke, kuomet tu mirsi — keli ku
nigai laikys tau mišias, keli sa
kys ilgus karštus pamokslus? 
Gerai, jeigu tu turėsi susitauso- 
jęs ceotelį-kitą, kunigėlis tuo
met burbtels vieną kitą žodelį, 
ir atliktas kriukis. Jie nepasi
stengs išpasakot visų tavo nuvei
ktų darbų, to vargo ir nelaimių, 
kuriomis tu pirkai 
kiliems skaisčią gyveni
mo laimę. O, gink dieve, jeigu 
mirtų toks “parmazonas” Gri
gaitis šiur, kunigų organas 
dar pasirūpintų jį visaip išbiau- 
roti.

t okia tai “lygybė” tarp kunigo 
ir parapijono čia ir danguje.

—Atomas.

Inumieji liko išteisinti, o kleiri- 
| kului turėjo nosis nuleist. š 

Bet laisvurfianiai, su advokatu 
^Haroldu O. Mulks pryšakyje, 
tuo neužsiganėdina ir rengiasi 
pajieškoti savo išlaidų ir taipgi 
už neteisingus apšmeižimus. Jie 
mano pa j ieškot išlaidų ir už ap
šmeižimus nedidelės sumos, tik 
$10-(X)0.00 atlyginimo. Advoka
tas Hnrold O. Mulks sakęs “fai- 
tuosis” kad ir kelis metus, bet 
klerikalams turi ragus visai nu- 
laužt, idant jie daugiau prie 
laisvamanių nusikabintų.

Trumpu laiku bus surengtos 
prakalbos ir jis pats bus kalbe- 
tojum ir pažiūrės, ką jam pasa
kys miesto valdžia. Taigi visi 
tėmykite, kada įvyks tos prakal
bos.

Prie progos turiu priminti, 
kad viso teismo bėgis, tai yra 
teismo rekordai, trumpu laiku 
pradės eiti per “Naujienas.”

—Olesius.

POLEMIKA
Atsakymas Aštunto 

sekretoriui.
Rajono

“Nauiienų” nr. 202 tilpo ma
no reikalavimas Aštunto Rajono 
sekretoriui, d. J. Jurgaičiui, bū
tent, kad jisai atšakių -savo ne
teisinga raportą. Aš reikala
vau, kad jis viešai paskelbtų tą 
laišką, kuriuo aš buk iškoliojęs 
Ccntralinj Komitetą.

“Naujienų” n r. 212, teisinda
mas savo raportą, d. Jurgaitis 
piisipažino, kad raportas, kurį 
jisai parašęs ir išdavęs praei- 
toj Rajono konfcrerncijoj, buvęs 
ne jo vieno. Raporto teisingu- 
mą e.yy paliudiję ir kili Centra- 
linio Komiteto nariai savo 
paradais. J •

Gerai. Sitų nederamą <iarhą 
atlikti padėjo dar ir kas nors ki
tas. Ta 12 Centralinio Koniite* 
to narių, vadinas, sudaiv, taip 
sakant, “Jury triąl”. Mane ;lp- 
l^altinę jię pąyęde d. Jurgaičiui 
išnešti nuosprendį... Bet kurgi 
teisybė? To liepa rodote.

BRIDGEPORT
Susirinkimas.

RINKIMŲ KAMPANIJOS REI
KALAIS.

LSS. 234 kuopos mėnesinis suairin-1 ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
kūnas įvyks nedėlioj, rugsp. 15, 10 
vai. ryto University of Chicago Set- 
tlernente, 4630 Gross avė. Visi na
riai malonėkite atvykt.—Sekretorius

LMPS. 9 kp. repeticijos “Nutru
kusi Styga” ir “Mulkių Apaštalas” į- 
vyks nedėlioj, rugsėjo 15, 2 vai. po 
pietų, 1829 Peoria st., vienas blokas 
nuo Halsted st. Visi lošėjai malo
nėkite atvykti lygiai pažymėtu laiku.

—Komitetas

LSJL. t 
lavinimus 
lloj, rūgs, 
svet., 3001 
“Iš politiškos ekonomijos", 
drg. K. Btiza. — Draugės 
malonėkite atvykti liuku.

kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
susirinkimas Įvyks nedė- 
15 d., 9:3(1 v. ryto, Aušros 
S. Halsted st. Lekcija bus 

. Skaitys 
Draugės ir draugai,
J. J. Jonusevičius.

LSS. Vyrų Choras rengia draugiš
ką vakarą su programų rūgs. 22 d., 
Viešo Knygyno svet., 1822 AV. Wa 
bu n si a ajve. Komi t. L. Vėžį s

LSS. 3^7 kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą pčtnyčioj, rūgs. 13, 8 vai. 
vakare, 
S. Halstėd st. ■ 
visi malonėkite atvykti, nes tu 
daug svarbių dalykų apkalbėti.

Rašt. K. Kazlauskas

alinauskio svetainėj, 1843 
— Draugai ir draugės, 

> turime

LMPS. 58 kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks panedėlyj, rūgs. 16, 7: 
30 vai. vak., Davis Sųuare parko sve
tainėj, 45ta ir Paulina gtv. Visos na
rės malonėkit susirinkti, taipjau 
kviečiamos ir naujos ateit ir prisidė
ti kuopon. Org. E. Vasiliauskienė.

i.MI S. ’) kp. mėnesinį susirinkimą 
laikys subatoje, ingsėjo 14, Fellow- 
ship svet., 831--33 PI. — Alalonėkite 
visos nares ski.itlingai susirinkti, 
nes reikia išrinkti delegatą į suva
žiavimą LMPS. į Philadelphiją ir 
daug kilų svarbių įeikalų apsvars- 
’\li —Valdyba.

LSS. 22 kp. extra Nunirinkimas į- 
vyks pčtnyčioj, rugsėjo 13 dieną, 
7:30 vai. vakare. M. Meldažio svet., 
2242 AV. 23 PI. Nariai, malonėkite 
atsilankyt laiku, nes yra daug svar- 
rbių reikalų, pav., konstitucijos pro
jekto priėmimas ir tt. Atsiveskite ir 
naujų narių. Org. B. Zaweckis.

šiuo pranešama draugijoms ir ra
teliams, kad LDLD. 15 kuopa, \Vest 
Sidėj, pradės mokintics komediją 
aukso veršį. Bus statoma lapkričio 
30 dieną M. Meldažio svetainėj. Tai
gi nesimokykite tą patį veikalą ir 
jeigu bus galima, nerenkite tą dieną 
panaš/iMs vakaro šioj apiclinkčj.

—Komitetas.
Rockford, l)l — LSS.' 75 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks 15 d. rūg
ščio, 1:30 po pietų, A1 Jose Club svet., 
hnt Mulberry g'ilvės, netoli upės. — 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku, nes randasi svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi ir norintįs 
prisirašyti ateikite.

—Rašt. A. Meldažis.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMft
PAJIEŠKAU savo brolio J. Astra

usko ir sesers, po vyru A. Difonienė, 
devyni metai atgal gyveno New Yo- 
rk’e. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijos, Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul 'atsišaukiu, 
ar kas jį žinote praneškite jo adre
są.

. ' A. Astrauskas,
1521 So. 5Jst et., Cicero, 111.

REIKIA veiterkų. Gera mokestis. 
6% dienos j savaitę. Atsišaukite į 

Harry Rlock,
1356 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeport distrikte. 
Atsišaukite pus J. B. Aglinską, 3238 
So. Halsted St„ Chicago.

DOBILŲ ŽEME UKES

Pajiešknt! savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujainų 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-4 
mas praneš .gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybiene, 
732 W. 18 str., Chicago, III

REIKALAUJAME merginų prie 
lankstymo .pakevimo ir siuntinėji- 
om (folding, enclosing and mail- 
ing). Darbas pastovus.

BABSON BROS.
2845 \V. 19111 St., Chicago,

J IEŠKO KAMBARIŲ

REIKALAUJA gerų Renį Eslate 
pardavėjų. Prityrimo nereikia. Ge- 

. ______ ___ at
sišaukite į PECK & PUZ Kcal Esta- 
te Co., 421 41b avė., Room 119, Pills- 
burgh, Pa.

ra mokestis ir pastovus darbas. Al 
” sisaokih* i PECK Ji- PI'7 Kėln

VAIKINAS pajieško šilto kamba
rio 18 gatvės distrikte, tarp 18-tos 
ir 35-tos nuo Halsted iki ežero.
72(1 W. IX st., Chicago

REtKALIl^jAS antrarankis duon
kepys. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Atsišaukite greitai.

Marozas Bros.,
4617 So. Paulina st., Chicago

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Grcen Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. 2cmė 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 
prisiunlimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą 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. CRAAVFOR1) & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, H).
PAJIEŠKO kambario vaikinas pas 

laisvus žmones, su valgių arba be 
valgio, tarp 31-mos ir 35-tos ir abie
jų pusių Halsted st. Atsišaukite ypa- 
tiškai arba telefonu, Drover 2840.

Louis Zajewski,
3246 S. Halsted st., Chicago

JAUNAS vaikinas pajieško kam
bario Bridgeporto apiclinkėje, tarp 
30-tos ir 35-tos — garu šildomo, ele
ktros šviesa. Atsišaukite laišku.

•M w. P.,
3001 S. Halsted st., Chicago

VEDUSI pora, be vaikų, su mažai 
rakandų, įieško kambario mažoje 
šeimynoje. Kas turite vietos, pra
neškite greitai.

” E- U3409 Lowc avė., 1-inns augštas, prie- 
k*s, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODU rendon kambarį vie

nam vaikinui su valgiu arba be val
gio.
3251 Lowc avė., 3rd fl., Chicago, III.

■ĮIEŠKO PARTNERIŲ
$200 į mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
piąigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigus bile kada pranešus 
prieš dešimts dienų., Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Bpx 41, 1840 S. 
Halstck) Št., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
RASTAS žiedas, kuris paliktas pas 

daržo .savininkų. Kas pametė, tegul 
atsišaukia paš daržo savininkų.
National Grovc, Riverside, III.

REIKIA vežimų plovėjų, taipgi na
ktimis žmogaus prie šėrimo. North 
Sidėj. Atsišaukite j
317 S. Jefferson st., Chicago

PARSIDUODA 30x130 lotas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksite 
greit, nes turiu išvažiuot j mokyklą. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA tabako, cigarų, sal

dainių ir tt. KRAUTUVE. Turiu par
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikplų. Adolf Pocevičia, 
1916 Canalporf Avė., Cor. String St.

AUTOMOBILIAI

AU1OMOBILIUS ant pardavimo 
2-jų sėdynių, ką-tik pataisytas. $135. 
Ontario Garage, 6840 Stony Island 
avc„ Phone Hydc Park 2534.

PARSIDUODA pirmos klcsos bar- 
zdaskutykla (Barbei* Shop) labai pi
giai. Biznis išdirbtas per daug me
lų, gera vieta' dėl ženolo, yra rui
mai pagyvent. Renda pigi. Atsišau
kite greitu laiku laišku į “Naujienų” 
ofisą pažymėdami No. 44.

PARSIDUODA augštos rųšies smu
ikas už pusę kainos.
221 N. May st., Chicago, 111.

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

RAKANDAI
$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 

paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzie 
avė.

PARDUODI) geni inotoncyklį. Kam 
reikia, pasinaudokite.
3531 Emerald avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA gramofonas su re
kordais, mažai vartotas, vertas -95. 
I’arsiduos už pusę kainos.
843 AY. 33 Place, Chicago

PARDAVIMUI nebrangiai naujas 
geras pianas. Atsišaukite greitai— 
nepraleiskite progos.

Mrs. Eva Vasiliauskienė, 
796 Garfield avė. Tel. Lincoln 7874

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

H0FF BROS. 1603 S- Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

Rugsėjo 10 dieną įvyko LDLD. 
19 kp- susirinkimas Aušros sve
tainėje. Narių susirinko nedaug. 
Gaila, kad musų draugai taip 
aptingo. Rodos, vasarai baigiau 
tis reikėtų pradėt veikt energin
giau i bet Čia to nematyti. Tie
sa, .yra kelintas draugų, kurie 
veikia. Pav., kiek laiko atgal, 
19 kuopa nutarė surengti va-

kad vakaras Įvyks Padėkavones 
Dienoj, lapkričio 28 d., š. m., 
Meldažio svetainėj. 'Fodel butų 
geistina, kad kilos draugijos ne
rengtų tą dieną jokių pramogų.

LSS. 4-toji kuopa pradėjo 
sparčią priešrinkiminę agitaciją. 
Tuo tikslu buvo išrinkta komi
sija, kurion įeina keturi veiklus 
ųariai J du vyru ir dvi moteri. 
Belo, praeitame kuopos susirin
kime nutarta paskirti iš iždo a- 
gitacijos reikalams 25 dolerius.

Apie komisijos veikimą tuo 
tarpu galima pasakyt tik tiek, 
kad ji savo posėdžius laiko drau
ge su anglais vieną kartą savai
tėj. Bet kadangi anglų socialis
tų ketvirtame distrikte kaip ir 
nėra, tai veik visas rinkimų 
kampanijos darbas prisieis vary
ti mums, lietuviams. Todėl 
draugai turėtų subrusti. Gana 
šnekėti apie “kairumus” ir “dė
siu umus“ — visi stokime dar
ban. Rinkimai jau netoli, išju-

sekamą Rajono konferenciją, aš 
nereikalauju. Asmeniškais ki
virčais nemanau trukdyti Rajo
no konferenciją. Tamstos mane 
apšmeižė!, tamstų reikalas atitai
syt savo klaidą. Nenorėdamas 
bereikalingai užimti laikraščiui 
brangią vietą atkartosiu jums 
savo reikalavimu trumpai: Rei
kalauju, kad Centralinis Komite
tas paskelbtų tą laišką viešai! 
Tegul jį pamato visi Aštuntojo 
Rajono nariai ir nusprendžia kie 
no teisybė.

Tiek turiu pasakyt į d. Jurgai
čio atsakymą.

,—A. B. Liutkus.

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

—Rengimo Komitetas.

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakari), subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tą diena nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedų.

—Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio, Antano 

Zubricko, prasišalino nuo musų ir 
Saliko du vaiku, pirma gyveno 

’orth Chicago, dabar išvažiavo į 
kitą miestą. Prašau atsišaukti į 6 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, priduokite ,jo adresą.

Jot Laurinat,
4417 S. Alarshfield avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S; Free Employment Service) 
Jieška'ntleji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
! 116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

Pranešimai

tš PRIEŽASTIES mirties mano 
moters esihi priverstas parduoti sa
vo I kambarių Halo rakandus už 
$95.00. šie rakandai verti $298.00 
ir vartoti 2 metu. Turiu parduoti 
šią nedėlią, kadangi išvažiuoju iš šio 
miesto. Atsišaukite į 4418 Emerald 
avė., k Chicago, III.

LIBERTY BONDS ir kontraktai 
įerkami už cash. Emil and Co., 710 

AV. Madisoų st., kampas Halsted gat
vės, kambarys 232, 2-ras augštas, 
virš Famous Clothing Store. Vaka
rais iki 8 vai? Nedaliomis 10 iki 1.

MOKYKLOS

NAMAl-žEMfi

Toliaus, 19 kp. besvarstydama 
Įvairius reikalus, priėjo prie se
kančio klausimo: Ar nebūtų 
praktiška panaikinus LDLD. 
knygiaus įstaigą? Tai reikėtų I din kini e ta,t lietuvių balsuotojų 
pavest centro sekretoriui (ir 
pats dabartinis centro sekreto
rius tokią nuomonę išreiškė) 
Tuomet butų išvengta daug ke
blumų knygų sutvarkyme ir po
draug susimažintų siuntinėjimo 
lėšos. Dabar knygius dirba vel
tui, ir už tai jo negalima per
daug “kikinti“, kad jis neatlieka 
savo darbą. Žinoma, norint to
kį sumanymą įvykini, reikėtų 
duot įnešimą referendumui. Bet 
19 kuopa susilaikė nuo to, nes 
mane, kad dabar gal būt yra ne
patogus laikas, kuomet prasidė
jo nominacijos kandidatų į cen
tro valdybą. Mano nuomone, 
centro valdyba šitą klausimą tu
rėtų nuodugniai apsvarstyti, ir 
jeigu pasirodytų praktišku, tuo
met galėtų duot Įnešimą. Mat (pamiršo iš to strioko su kuo tu
re ntras, stovėdamas prie draugi- ri reikalą), kuris buvo skaity- 
jos vairo, geriau gali permatyt tas teisme. Nežiūrint to, kąlti-

Roseland, III. — LSS. 137 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčios 
vakare, rugsėjo 13, Aušros Knygyno 
kambariuos, 10900 Michigan avė. 
Malonėkite visi nariai susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Organ. A. N.

Pajieškau savo brolio vaikų, Juli
jaus, Edvardo .lukštų ir jų motinos 
Onos Jakštienės, palikau Clmnt Ok- 
lahomoj. Jie patįs lai atsišaukia ar
ba kas juos žinote praneškite jų ad
resą. s

Antanas Jukštis 
IkiTington, III., c-o Frcd Stale Farm

REIKALINGA leaų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c< | va
landą, 19 ir 11 vai. darbas.

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

REIKTA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chicago, III.

minias. Tai musų uždavinys.
—Komisijos Narys.

LMPS. 9 kp. rengia, vakarą rugsėjo
29 d., Meldažio svet., naudai “Mote
rų Balso”. Statoma scenoj 2 veika
lu: “Nutrukusi Styga” ir “Mulkių 
Apaštalas”. — Vietos draugijų ir 
kuopų prašom tą dieną jokių pra
mogų nerengti. Remkite šį visuome
niškų darbą. Sekantis 9 kp. vakaras 
bus vasario 9 d. 1919 m., Meldažio 
svet. —Komitetas.

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Urbono, gyveno New York’c, 8 me
tai atgal, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Raguvos parap. Tideikių so
džiaus. Tegul jis pats, arba kas 
jį žinote, praneškite jo adresą.

Marijona Urbonaičiukė, 
1714 Gjrard st., Chicago, 111.

REIKALINGA dviejų kriaučių — 
prie moteriško kostiunieriško darbo. 
Gera mokestis, pastovus darbas. At
sišaukite greitai. L. Kaspar, 
3145 So. 5th Avė. Tel. Yards 2263. 
Chicago, 111.

CICERO
Laisvamaniai nejuokais pra

dėjo laužyt ragus klerikalams 
ir jų pataikūnams. Utaminke, 
pasidekavojant advokato Harol
do O. Mulks’o gabumams, jiems 
tiek teko į kailį, kad kaltintojai 
tai juosdavo, tai baldavo iš pik
tumo, delei papuolimo į tokią 
pirtį.

Klerikalai, norėdami, kaip 
nors, įklampyti laisvamanius, 
atsiuntė į teismą laišką nuo Šv. 
Antano parapijos ir kelių kata
likiškų draugijų apie su šešiais 
apkaltinimais socialistų (mat jie

LSJL. 1 kp, ir LSS. 4 kp. Apšvie- 
tos Kom. narių posėdis įvyks pėtny- 
čioj, rūgs. 13 d., 7:30 v., Aušros svet., 
3001 So. Halsted st. Apšvietus ko
misijos nariui būtinai turite atsi
lankyti. —J» Jomiševičius,

Chicagos ir apielinkių laisvama
niams. & Lietuvių Laisvamanių Fe- 
derncijos Konferencija bus nedėlioj, 
rugsėjo 15, M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 Place, Chicago, III. Konferen
cija prasidės 10 vai. iš ryto, šion 
konferencijon būtinai privalo atsi
lankyti kiekvienas LLF. narys, nes 
randasi daug svarbjų reikalų apkal
bėti, kaip tai: “Kardo” reikalai, kun. 
Mockaus maršrutas ir tt.

Draugiškai, Julius Mickevičius

Brighton Park. — Pranešu visiems 
Keistučio- Paš. Kliubo nariams, kad 
mėnesinis susirinkimas įvyks .nedė
liok rugsėjo 15, 1 vai. po pietų, Li
berty syef., 3925 S. Kedzie avė., ka
mpas 39 PI. Draugai ir draugės, ma
lonėkite būti laiku , nes yra datų? 
svarbių reikalų. Nepamirškite atsi
vesti ir naujų draugų.—J. Gustaitis

Pajieškau savo pusbrolių Stanis
lovo, Julijono čermųiskių ir kitų pa
žįstamų. Jie paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Užvenčio parapijos, 
Sasakyskių sodos.

Girdėjau, kad gyvena Chicago. Jų 
pačių ar kas juos žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

J. Maceikis, 
1426 So. 481h Ct., Cicero, III.

REIKALINGA 25 merginos sudėti 
saldainius. Pastovus darbas. Mo
kestis $8 iki $9 išpradžios. Amžiaus 
18 iki 25 metų.

Temptation Candy Faclory, 
1929 S. Halsted st., Chicago

Pajieškau savo draugo Juozo Pet
kevičiaus, Suvalkų gub. Gyvenome 
Vilsbury, Pa.. 5 metai atgal. Jis pats 
tegul atsišaukia arba kas žinote 
praneškite jo adresą:

Steponas Petraitis, 
1810 S. Halsted st., Chicago, IR.

REIKIA vužnyčių ir leibcrių i 
Scrap Iron Yardą”. Gera mokestis 
ir pastovus darbas. Atsišaukite i 
1632 W. Kinzie st., Chicago

REIKTA prityrusio šieno ir grudų 
pardavėjo. Rašyki laišką į “Nau
jienas”. pažymėdamas No. 45,

Pdjieškau savo kaimynų — Juo
zapo jr Prano Valaitiejų, Katino g., 
Raseinių p., Juodgirio viensėdijos, ir 
visų savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti.

Marijona Bakšaitč-Koreckienė 
1422 S. Sangamon st., Chicago, 111.

REIKALINGA pagelbininkas-jani- 
lorius arba porteris. Geras valgis, 
kambarys ir gera užmokesnis.
6222 Harper avė., 3rd floor, rear

REIKIA vyrų šlavimui* grindų n’ 
prie abelno darbo. Trumpos valan
dos. Pastovus dienomis darbas. 
$18 į savaitę, atsišaukite tuojaus. 
• Martha Lane Adams Co,,

ChicagoPajieškau savo pusbrolio M. Sau- 1040 AV. 35th st., 
noros, Kauno gub., Raseinių pav., ■
šidtavos miestelio ir pusseserės ....... *. INT,.Av 
Marijonos Kimbrytės, Kauno gub.,!
Raseinių pav., Girkalnio parap. Kas <hrbti uz janitoiuj, \ .
juos žinote, praneškite šiuo adresu: nesupranta, jį tuoj , aStasys Kimin as • atiduosiu ant jo. Kas norėtų šilą da-
10524 Indiana avė., Chicago, dl. D’bą, atsišaukite, per 3* dienas.

* *■11111  ....... * » ■ 1 ' 735 AV'. 73rd st.,’’ Chicago, III.

PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5110 ir 5142 
So. Kotner avė. 2 namų, nauji lo
tas 60x125, elektra, gaza 
na $2800.
McDONNELL, 2630 AV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1119 AA\ 47th St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 AV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai:‘McKinley 3543 ir 1613.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
gelis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street,

1648’ 
L, arti Mikvaukee, 

5 kambariai ,tinkavo-

nauji lo
ti. Kai-

floras. Kaina $2000. __  _
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1648.

4125 School st
Cravvford ,4—.' 
ta, lotas 37x125. elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 W. 38tli Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

5635 Oaklcy avė., 5 kambariais, 
bungalov.’. elektra, cementinis heiz- 
menlas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125. kaina $3000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3113 Oakley avcnuc, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
tl. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdi'1. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4521 S. Halsted SI. 6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. renda $300. 
Kaina $2500.00. , .
McDONNELL, 2630 AV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. į 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

TURfiK SAVO NAMA.
$3(10 įmokėjus nupirksi mūrinį 

namą; maudynė, medinis garage; 
arti 31-mos gatvės ir Union avė. 
Kaina tik $18(10. Pasiskubinkite, 
nes greitai parduosime.

AVinlon <Sr Narten,
6447 S. Halsted st., Chicago

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

Specialia skyriuj 
Mokiname rankomis 

siūti elektros niašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

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

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišaukit ant 4-to augšto.

AVIRELESS 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 
UNĮVERSITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Tel. AVabash 5593, Chicago.

VYRAI. MOKYKITĖS BARBERYS- 
TES AMATO. Dienomis ar vaka
rais. L’žiinkite liuosas vietas. Pri- 
sirengkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Ateikite-rašy- 
kite: MOLER BARBER COLLEGE, 
101 Prospect Avė., N. AV. Cleveland.

z.. ...   —s
VALENTINE DRE88MAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma-

* dlson, 1850 N. Wella 8L
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuti ui 
$10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmiuiakl

nA5TER SYSTEM
ŲM1AIGIMU1 nuosavybės įgalioti , 

esame parduoti muro nameli: 8 ka
mbarių, tinkanti dviem šeimynom; > 
didelė atika ir augštas apatnamis; ’ 
arti 29-tos ir Lowe avė., už žemą 
kainą, už $2300.

AVINTON and NARTEN, 
6447 S. Halsted st., Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DESTGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

MubU sistema Ir ypatiiku mokinimu pa
darys jua žinovu | trumpą laiką.

Men turime didžiausius ir geriausiu* kirpt 
į rno-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su- 
! teiksime praktiiką patyrimą kuomet jų mo 

kysitžs.
Elektra varomos mašinos musų siuvimo aky* 

___________________ Į riuoee.
' Jus esate užkviečiomi aplankyti ir pama-EX1 RA. Ant Bridgoporlo mūrinis mU8ų mokyklą bile laiku — dienų ir va 

namas ant 6 pagyvenimu, 3 po 6 ka- karais ir gauti speciaiiikai pigią kalnų, 
mbarius, 3—4 kambarius. Noriu Patrenos daromos pagal Jūsų mierų - t>!h 
mainyti ant namu Gary, Indiana ar- •rU dyH».o. <1 Ml. m..lų knw. 
ba Cicero, su pačiu savininku. l MVTvRK^ilk?I^raRMi»2OI>Krank Kabu. J* KMn,c“’
3518 Parnell avė. Tel. Drover 9694 H® Šalie gat., prieš City H t I 

Tclefoliuokite tarp 7—9 vakare Atsišaukit ant 4-to augšto.Atsišaukit ant 4-to augšto.




