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True translation filed with the post-master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ST. MIHIEL
PAIMTAS

Amerikiečiai Briaujasi ant 
Metz Tvirtoves

Didelis -Susirūpinimas Vokiečiuose
T«*— «.islntion filed with the posl- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ST. MIHIEL PAIMTAS

Amerikičiai Pasibriovė 8 My
lias; Paėmė 13,000 Nelaisvių.

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIŲ TAIKOS 
PLENAI

A>ddr««ai

KAMEROS, 1840 SOUTH KALSTĖS STREET

True translation riiea witn the post- Truc translation filed wilh the post- 
innstcr at Chicago, Sept. 14, 1918,} master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
us reųuired by the net of Oct. 6.1917. Rs reųuired by the act of Oct. 6,. 1017

TALKININKŲ LAIMĖJI
MAI SURŪPINO VO-

KIEČIUS.

HILLQUITAS SERGA 
DŽIOVA.

True translation filed with the post- master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Su Amerikos Armija Fran
cijoj, rūgs. 13. — St. Mibiel sa- 
liantas tapo visai nušluotas. 
Priešų kariuomenė dabar sten
giasi kirsties nugara beveik at
sidūrus į garsią Woltano-Hin- 
denburgu liniją, ištisiu frontu 
nuo Verdubo iki Moselle upės.

Paryžius, rūgs. 15. — Genero
lo Pershingo pirmoji Amerikos 
armija dabar besibriaujanti ant 
Metzo tvirtovės.

Po smarkaus kirtimo priešų 
per ištisas trisdešimt šešias va
landas, ditį^ Vokietijos salian- 
tas Frandjof tapodšnaikintas, ir 
Pershingo kariuomenė dabar 
jau stovi prie Moselle upės, taigi*
vietoj, kurią gali siekti kanuolės 
iš Metzo tvirtovių.

šiandie pavakariu Amerikos 
kariuomenės skyriai prasimušė 
nuo Combres iki Thiaucourt, pa 
imdami juos ir dar stipriai gink
luotus miestus Frcsnes ir Vig- 
neulles.

Paėmė 13.000 nelaisvėn.

Paimta daugiau kaip 13 tūk
stančių nelaisvių ir ši'šiasde- 

• šimt anuotų. Išduobus “kiše
nėj”, kaip vakar buvo praneš
ta, buvo dvi vokiečių divizijos 
— 25 tūkstančiai kareivių.

Pranešimai iš fronto, gauti 
šiandie vakare, sako, kad vokie
čiai ima smarkiau |>rie.šinties. 
To nežiūrint, vis daugiau ir dau
giau imtinių suimama ir gabe
nama į užpakalines linijas.

Keturios mylios nuo vietos, 
kame gen. Pershingo kareiviai 
stovi prie Moselle upės yra Port 
Sommy; šešios mylios už jo gu
li Metz.

Amsterdamas, Holandija, rūgs. 
13. Vokietijos vice-kancleris 
Friedrich von Payer, kalbėda
mas vakar Stuttgarte užreiškė, 
kad Vokietija, “kaipo nekalta ir 
užpulta šalis,” turinti teisės 
reikalauti nuostolių atlyginimo, 
Im I, sako, “šaltai apsvarstę, mes 
sutinkame nuo to atsisakyti, da
gi nežiūrint to, kad kariškas mu
sų padėjimas yra geras.”

Kalbėdamas apie užimtąsias 
teritorijas, vice-kancleris pasakė, 
kad, kaipo pirmutinė Vokieti
jos ir jos sąjungininkų taikos 
sąlyga esanti tokia, kad joms tu
rį bui sugrąžinta atgal visa lai, 
ką jos turėjusios ligi karės, o 
tame ir visos Vokiečių kolonijos. 
Tuomet, sako, Vokietija galėto, 
evakuuoti (apleisti) užimtuo
sius kraštus ir atiduoti atgal Bel
giją be jokių atlyginimų ir nie
kur nieko, — suprantama, sa
ko, jeigu nė vienai kitai šaliai 
nebusią leista užimti labiau pri
vilegijuotą padėjimą sulig Bel
gija, kaip kad Vokietijai.

Toliau jis užreiškė, kad Vokie
tija neduosianti talkininkų val
džioms, kad jos užkirtų arba 
darytų kokių - nors permainų 
taikos sutartyse, kurias Vokieti
ja padarius su Ukraina, Rusija 
ir Rumunija.

Vice-kancleris von Payer ga
baus pasakė, kad dabartinio  j i 
baisi karė nepasibaigsianti tai
ka, kaip paprastai taikos budavil 
sios daromos. Pakanka, sako,

ROTTERDAMAS, rūgs. 13.— 
Koelno Zeitunga, kurios egzem
plioriai čia gauta, rašo: “Musų 
padėjimas dabar rūsčiausias vi
soj Vokietijos istorijoj. Mes 
vien tik savomis jiegomis ka
riaujame su pasauliu. Patari
mai, kai mes pasitrauktume iš 
Belgijos, mums nieko nepade
da”.

Laikraštis Nicuwc Vandcn- 
dag, rašydamas apie kaizerio 
kalbą į Kr uppo amunicijos da
rbininkus, sako: “Argi kaizeris 
jaučiasi, kad jo sostas nebetvir
tai laikosi? Maldaujamsa jo ka
lbos tonas yra labai žymus že
nklas, kad šią valandą Vokieti
jos padėjimas yra krltingas”.

Muencheno Nachrlchten sa
ko: “Taip, kaip kaizeris aiški
na karę, vargiai begu išlaikys 
busimųjų istorikų kritikos.

O National Zeitung užreiš- 
kia: “Laikas jau senai praėjo 
gražiems žodžiams, dagi jei jie 
ir iš iškalbingų kaizerio lupų

True translation filed wilh the post- 
master at (’hieago, Sept- 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI PERSERGSTI 

VALDŽIĄ.

gą išsisėmimą.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Dabar yra sanatorijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
aa reųuired by the act of Oct. 6,1917,

VOKIEČIAI TRAUKIASI
Iš ST. MICHIEL SA- 

LIANTO.

ryti.
“Seniau,” sako, “taikos dery

bose. kada atstovai susirinkda
vo taikos sąlygų nustatyti, viduti 
n tosios ir žemosios klesos buvo 
šalin atstumiamos. Dabar taip 
nebebus. Valdžios turės busi
moj taikos sutartyj veikti su pil
nu visų žmonių sutarimu. Šio
je taikoj žmonėms rupi nelaimė- 
jimas daugiau žemių, turto, ar 
garbės; vyriausia, kas jiems 
šiandie rupi, tai įvykinimas ne- 
suardomos, patvarios taikos, o 
todėl ši taika nebus užkariavi
mų taika.”.Berlynas (pe Londoną), rūgs. 

13. — “Mes dabar stovime musų, 
naujose linijose, kurios buvo 
anksčiau prirengtos”, sako ofi- 
cialis pranšimas apie karės ope
racijas vakarų fronte, išleistas 
šiandie vokiečių generalio štabo. 
“Naktyj mes, bę trukdymų, pasi
traukėme iš (St. Mibiel) salian- 
to, kurį grūmojo priešai apsup
ti, ir iš kurio pasitraukti mes' sančios nužudytos, sako Felkets 
jau per metus svarstėme.” Dagblhd.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 14,. 1918, 
(u reųuired by the act of Oct. 6,1917.

KOPENHAGENAS (per Lon
doną), nigs. 13. — Sovietų res
publikos užsienio dalykų minis- 
teris čičerin šiandie oficialiai 
užginčijo paskatos, kad buk bu
vusioji carienė ir jos dukters e- 

V • v i, 1 T 5 11- . A..

Washington, D. C., nigs. 13. 
— Amerikos kariuomenes Fran
cijoj komanduotojas šiandie pa
duoda šitokių nuostolių: Užmuš
ta mūšio laukt? „48; mirusių nuo 
ligų 3; sunkiai sužeistų 86; su
žeistų nežinia dar kaip sunkiai 
5; mirusių nuo sužeidimų 15; 
mirusių nuo kitokių nelaimin
gų atsitikimų 6; mirusių, huo 
nelaimių su aeroplenais 1; pra
puolusių mūšio lauke 20; nelais
vėn patekusių 1; viso 185.

Ankstyvesnis nuostolių sąra
šas, paskelbtas karės depu Pimen
to vakar vakare, toks: Užmuštų 
mūšio lauke 28; prapuolusių mu 
šio lauke 21; sunkiai sužeistų87; 
mirusių nuo ligi) 6; sužeistų ne- 
žnia kaip sunkiai 3; mirusių nuo 
sužeidimų 20; mirusių nuo įvai
rių nelaimingų atsitikimų 8; ne
laisvėn patekusių, 1; viso 174.

šiuos sąrašuose paduodamos 
šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

> ■

Adam Yanchią, Fort h Grif- 
fith, Pa., prapuolė mūšio lauke.

|?rank Weigent, La Crossc, 
Wis., sunkiai sužeistas.

John Simonitis, Kenosha, Wis., 
prapuolė mūšio lauke.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 13. 
| •— Žinomas socialistų veikėjas 
ir kandidatas į kongresą iš Dvi
dešimtojo distrikto, pridš kurį 
eina susivieniję demokratai su 
republikonais, yra sunkiai susir
gęs ir dabar randasi džiovinin
kų sanatorijoj tūlam atokume 
nuo New Yorko. Pasak jo bro
lio, Jakobo, Hillųuitas jau apie 
penkeri metai kai nesveikavęs 
plaučiais. Pastaruoju laiku jis, 
atidėjęs į šalį visą savo profesi
jos ir politikos darbą, buvo iš
važiavęs į Bermudų ir kitas vie
tas sveikatai pataisyti.

True translation filed wltii the post- 
inaster at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

NUBAUDĖ ANGLIŲ KOM 
PANIJĄ Už PELNŲ 

PLĖŠIMĄ.

True lianslation filed the post-
M..«M .,i 14, 1918,
s reųuired by the flet or Oct. 6,1917

PALIUOSAVIMAS NUO

AMSTERDAM. rugs. 13. - 
Socialistų atstovai Vokietijos 
reichstage, Ebert ir Lęgien, pa- 
davė valstybės kancleriui von Į KAREIVUOS DEL DAR- 
Hertlingv^ šitokį memorandti- 
n’ul I U- > 1 ' 1 1

Valdžia |e^ul ųeziuri pro 
pirštus j didėjantį žmonių ne
pasitenkinimą maisto sąlygoips^ 
Aišku juk, kad mes slenkame į 
baisiausį padėjimą, jeigu vald
žia tonai nepasirūpins atkreip
ti dotuos į žmonių vargą”.

. PHILADELPHIA, Pa., nigs. 
13. — Kuro administracija nu
baudė Logan Coal kompaniją 
už pelnų plėšimą, įsakydama, 
kad ji užmokėtų Raudonajam 
Kryžiui 25 tūkstančius dolerių 
baados. Be to, administracija 
pareikalavo, kad kompanija ati
duotų Raudonajam Kryžiui vi
sų savo pelnų nuo rugsėjo 15 i- 
ki spalių 1, ir sugrąžintų vi
siems, kur iš jos buvo pirkę an
glių, visų skirtumų tarp valdžios 
nustatytos kainos ir kainos, ku
rią ji iš pirkęjy

BO PRIEŽASČIŲ.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ŠAUDO DEZERTERIUS.

AMSTERDAMAS, nigs. 13.-^ 
Koelno Volkszeitung rašo, kad 
Vokietijos reichstago narys, 0- 
berfeld, pasiuntęs valstybes ka
ncleriui von Hertlingui laišką, 
kuriame jis sakąs, kad Koelno 
niesto gatvėse, kur visados pil-

šaudoma j bėgančius dezerte- 
rius (iš armijos pabėgusius ka
reivius).
pavartoti priemonių, kad sus
tabdžius tokius šaudymus, ku
rie civiliams gyventojams grū
moja dideliu pavojumi.

.lis prašo kanclerio

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

“MES TROKŠTAME TAI
KOS”, SAKO HERTLIN- 

GAS.

LONDONAS, nigs. 13. —Gra
fas von Hertling, Vokietijos va
lstybės kancleris, kalbėdamas 
į Vokietijos amatų unijų ats
tovus, pasakė, kad kaip Vokie
tijos valdžia, taip armijos vado
vai trokštą susiprasti ir taiką 
daryti. Lygiai valdžia, kaip ir 
armijos vadovai, sako, nenorį nė 
jokių užkariavimų.

Kaip veikiai jis įsitikinsiąs, 
kai nėra galimybės susitaikyti 
su augštesniuoju (ponų) butu 
balsavimo reformų klausimu, 
jis žemutinį butą paleisiąs.

<Ht)leased by the Conimiltee ori t' 
Public Information).

1 i-,WASHINGTON, D. C,-Kk- 

rėš Departamentas leidžia pa
skelbt šitokį provosto maršalo 
valdybos paaiškinimą:

Vyrai tokių užsiėmimų, kaip 
bankininkai, komersantai, laik
raštininkai ir panašiai, kurie no
rėtų, kad jie butų dabar -paliuo
suoti nuo kareivijos ir perkelti 
į žemesniąsias drafto klesas, re
miant savo reikalavimą tuo, kad 
jie esą “asmens, dirbantįs tokioj 
pramonėj, tokiuose darbuose, 
arba ukyj, kurie laikomi kaipo 
būtinai reikalingi kariškam vei
kimui, arba pasekmingam kart
inų jiegų suvartojimui, arba ša
lies būtinų interesų išlaikymui, 
— visi tokie vyrai turi štai ką 
žinoti:

Kad jie turi savo District Bo- 
ardui pasirodyti: 1) kad ta įs
taiga, kurioj jis dirba, yra rei
kalinga kariškam veikimui, ar 
pasekmingam karinių jiegų su
vartojimui, ar šalies būtinųjų 
interesų išlaikymui, ir 2) kad ji
sai pats yra būtinai tai įstaigai 
Reikalingas žmogus.

Darant tokius reikalavimus 
paliuosuoti, registrantai turi va- 
rtot tą “Questionnairo” dalį, ku
ri skirta prašymams, kad per
keltų į žemesniąją drafto klesą 
dėl industrinių priežasčių.

True translation filed with the P»st- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

14 MILIJONŲ VYRŲ 
ARMIJAI." "

iek Davė Naujoji Registra
cija Rugsėjo 12.

Washingtoh, D. C., nigs. 13. 
— Iš pranešimų, kurie pradėjo 
plaukti provosto maršalo gene
rolo Crovvdero valdybon nuo 
valstijų vyresnybių pasirodo, 
kad praeitą ketvergę užsiregi
stravo kariuomenes tarnybai 
vyrų amžiaus nuo 18 iki 45 me
tų aštuoniais nuošimčiais dau
giau, negu kaip išanksto buvo 
apskaityta. Užsiregistravusių 
skaičius sieks arti 14 niilionų vy
rų. '<>>!

RcgiStradija rugpiučio 24 die
ną vyrų, kurie nuo berželio 5 
buvo sukakę 21 metus, davė 
157,963 vyrus, privalomus karei
vinei tarnybai.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PABĖGĖLIAI IŠ LILLE 
PLAUKIA Į ANT- 

WERPĄ.

Bel- 
kad

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

MOTERS—GATVEKARIŲ 
KONDUKTORĖS.

Londonas, rūgs. 13. — 
gijos laikraščiai praneša, 
daug žmonių, paliegusių iš Lilio 
miesto, plaukia į Antwerpeną ir 
Malinęs. Iš to sprendžiama, 
kad vokiečiai kraustosi laukan 
iš Liiie.

Admirolas Razvo
zov Užmuštas

Gorky Sovietų Propagandos 
Direktorius

True translation filed with the post-: True translation filed with the po?t- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, masetr at Chicago, Sept. 13, 19*8, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917.

RUSUOS ADMIROLAS
UŽMUŠTA.

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

VORWAERTS REIKA
LAUJA TAIKOS IR 

BALSO.
STOCKHOLMAS, Švedija, ru

gsėjo 12. — Pasak gauto iš Hel- 
singforso pranešimo, vakar Pe
trograde tapęs nužudytas admi
rolas A. V. Bazvozov, buvusis 
vyriausias komanduotojas rusų 
jūrinių spėkų Baltijos jūrėse.

AMSTERDAMAS, rūgs. 13. - 
Berlyno socialistų didžiumos la
ikraštis Vorwaerls išspausdino 
ant pirmo puslapio šitokį stam
biomis raidėmis manifestą:

“Vardu milijonų žmonių, ku
rie stovi už musų ir kurie šian
die negali daryti spaudimo į 
valdžią, mes griežčiausiai pro
testuojame prieš tęsimą tos rin
kimų reformavimo komedijos 

i Prūsų ponų bute (berrhaus) 
Stockholmas, rūgs. 13. — Ži- *r reikalaujame, kad ponų bu- 

tuojau paleistas.
su triklesiu parlame-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

GORKY VESIĄS SOVIE 
TŲ PROPAGANDĄ.

nios iš Petrogrado skelbia, kad bis butų 
žinomasai Rusų rašytojas ir re- 
voliucionier., Mixim Gorky, ap
siėmęs užimti sovietų projjagan- 
dos direktoriaus vietą. Gorky, 
sako, užreiškęs, kad dėl pusikė- tiesus ir slaptas balsavimas, 
symo ant preinjiero Lenino gy
vasties jis, ant galo, nusitaręs taika! 
veikti bendrai su sovietų valdžia.

Praeitą mėnesį buvo gauta Ko 
penhagene žinių, kad sovietų vai-: 
džios tam tikra tyrinėjimo ko
misija areštavus Gorkį ir jo lei
džiamąjį laikraštį visiškai susta
bdžius.

‘‘šalin 
ntu!

“Šalin
“Tegyvuoja visuotinas, lygus.

su ponų nuiu!

Tegyvuoju demokratijų ir

diiiiiiiiiiiiiiim
True translation filed wilh the post 
master at Chicago, Sopi. 13, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJOS SUTARTIS
SU ŠVEICARIJA PA

SIBAIGĖ.

PARYŽIUS, nigs. 13. — Te
legramos iš Genevos skelbia, 
kad Francijos valdžia atsisakius 
nuo francuzų-šveicarų padary
tos 1906 metais komercijos su
tarties. Tatai aiškinama tuo, 
kad talkininkų šalįs nori pabai
gti visas komercines sutartis to
kias, kuriose yra įdėta kliauza 
apie labiausiai favorizuojamą 
šalį, idant tuo budu užkirtus ke
lių priešui naudoties tuo karei 
pasibaigus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

“DIRBK ARBA KA
RIAUK”.

Skaitytojams 
Pranešimas.

Del nereguliario dienraščio 
gavimo.

Su Anglų Armija Francijoj, 
rūgs. 13. — Anglų kariuomenė 
besiverždama prieky n Havrin- 
courto dalyj, pietvakariuos nuo 
Cambrai vakar išstūmė vokie
čius iš jų pozicijų vietomis iki 
2,000 jardų. Toliau į pietus 
feldmaršalb Haigo armijos dalis

DEl'ROIT, Mieli., nigs. 13.— 
Detroito United Raihvays kom
panija paskelbė, kad dėl stokos 
darbininkų vyrų, ji dabar im- 
sianti moteris tardanti kaipo užėmė SI. Quentino girią,
konduktores ghtvekariuose. :--------

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
13. — Prezidentas Wilsonas 
pranešė Bridgeporto, Conn,., 
streikuojantiems mašinistams, 
kad jeigu jie negrįš atgal dirb
ti ir nesutiks su ta alga, kurią 
karės darbo komitetas jiems 
pripažino, tai jie per vienus me
lus laiko nebegaus darbo, o ka
riuomenės rinkimo boardams 
busią duota instrukcijų, kad jie 
atmestų visokius tokių darbi
ninkų reikalavimus paliuosuoti 
nuo kareivijos dėl priežasties, 
kad jie esą naudingi darbuose, 
kur karei reikalingi daiktai ga
minama.

Dažnai gauname iš kituose 
miestuose gy venančių savo skai
tytojų laiškų su parugojimais, 
kad jie nereguliariai gauna Na 
ujienas. Dėlto jie visados kalti
na dienraščio administraciją ir 
ekspediciją.

Jaučiamės priversti esą viešai 
skaitytojams paaiškinti, kad 
Naujienos jiems siunčiamos kas 
dien reguliariškai, tai yra jos 
kasdien reguliariai atiduodamos 
vietos pačtui, idant skaitytojams 
pristatytų. Taigi dėl neregulia
rumo ne Naujienų administra
cija kalta, bet dalykas priklau
so nuo pačto ir dabartinių ko
munikacijos sąlygų.

Čia pažymėsime, kad ne vie
nos tik Naujienos, turbut, skai
tytojus nereguliariai pasiekia. 
Su kitais laikraščiais esti taip- 
pat. Pavyzdžiui, Naujienų Re- 
dakcijon ateina iš kitų miestų 
laikraščiai taipjau labai neregu
liariai.

šitai paaiškinę, prašome savo 
gerbiamų skaitytojų nelšmeti- 
nėti mums ir nekaltinti, bet tu
reli kantrybės ir talkyties prie 
f ii aplinkybių, kurios dabar vie
špatauja. NAUJIENOS.

■Illllllllil



įvairiu programų.
Atsilankykite! —“Birutė”

Subata, Rugsėjo 14, 1918.NAUJIENOS, Chicago, I”rr i TTr’T:

“BIRUTE”
rengia

SUSIPAŽINIMO VAKARRLI
Gerb. St. Šimkui 

t

Subatos vakare

RUGSĖJO-SEPT. lt
Mažoj Mildos Svetainėj.

32-ra ir Halsted gat.
Pradžia 8 vai. vakare

Vakarėlis bus su užkandžiais ir

A. Petratis

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA

1900 S. Union avė., Chicago.

Piknikas
Lietuviškos Tautiškos Draugystės Liuosybės

Nedėlioj, Rugsėjo 15, 1918

naują

SKAI

Reumatizmas

Redakcijos Atsakymai
(III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

KODĖL NEŽINOTI

P. A. Baltranas
SAUGIAUSI STATE BANK

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, IllinoisChicago

GATVĖS

11111 
sonis, 
žinoti

Naujienų 
Draugams

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duodu jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko: pa 
rašais. ■' ' ' • - <

k 50c. Reikalaukite

True translation filed with the post- 
masler ut Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by tne uct of Oct. 6, 1917.

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

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Sent. 14, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,191/

Kareivio Laiškas. <

Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus:.

GAUTI NAUJĄ 
•TYTOJĄ NAUJIENOMS; 
ii. NUSIPIRKTI NAUJIE 
NŲ.šeRĄ. i . i

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

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Ilk

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

Pirmos klesos saldainių, Ice Croa- 
rn’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi Imi automobilių 
patarnavimui.

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

Phone Boulevard 7351,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10eį 
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2cfk8ritikos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTBD ir S2-ra GATVfiS

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Kaina $5.00.
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į
Boblaukio Juozui, Wntcrbu-

Bobloukio Juozui, Waterbu- 
ry, Conn.— Ačiū už iškarpą, bet 
pasinaudoti ja negalėsime. NAUJIENOS

1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

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

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

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

Kiekvienam reikalingos 
yra Naujienos, kiekvienas 
jas gali šiandien išsirašyti, 
todėl Naujienos turi rasties 
kiekvienoj šeimynoj. Naujie
nų metinė prenumerata už 
Chicagos ribų dar tebėra 
$5.00.

2. PIRKITE NAUJIENŲ 
ŠERUS. Kiekvienas, kam 
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta jų svarbą, privalo 
tapti Naujienų šėrininku. 
Pirmųjų Naujienų serų jau 
visai mažai bėra likę neiš*

Greitu laiku Naujic- 
lių kapitalas bus padidintas, 
nes Naujienų turtas jau dau
giau išneša. Vien tik Naujie
nų namas yra vertas iki $12,- 
000. Paskutiniai Naujienų 
šėrai dar yra parduodami po

■ Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulę Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau-

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.

inn Puikiai atspaustų ęi nn 
lUU KONVERTŲ vilUU

SU juSŲ
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jusi) pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastą los ypalos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašų, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

4 NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Fort Stanton, N. Mexico. —O- 
ras pas mus labai gražus: Nė ši
ltu ne šalta. Po truputį palyja, 
ir tai suteikia daug gražumai 
pavasaryj išdžiuvusi žolė ir me* 
džiai isAatijo'^i-Adejo IhlAibti ir 
traukte traukia prie savęs žiū
rėtojo akis...

šiemet čia privažiavo daug 
kareivių — gydytus. Mat į čia 
siunčiama visi džiovininkai; la
bai pasekmingai gydo. Kiti, kur 
niekur negalėjo pasigydyti, at
vykę į čia pasveiko. Čia betgi 
gydomu tik kareivius ir jurinin
kus ar šlaip^ur valdžios darbus 
dirba. Kitokių nepriima.

—Tony Grigonis, i

da įlydė ar mūrininkas ir jų šei
mynos reikalauja $1,400 į metus 
savo pragyvenimui, tai to pa
ties reikalauja ir knygvedis ar
ba klerkas su savo šeimynomis; 
jiems be abejo, taip pat reikia 
pavalgyti, apsidengti ir apsiauti, 
kaip ir aniems.

Bet ar nebūtų gerai, ypatin
gai (hibartiniuis sunkiais laikais, 
kad tie specialistai žinovai šei
mynos reikalų, apskaitytų ma
žiausią sumą, iš kurios kilos 
minėtosios klesos galėtų pragy
venti ir savo šeimynas užlaiky- 

Minimalė suma, kuri gali- 
butų paskirti šitoms kle

bu tų svarbi visuomenei 
. Kiek šimtų tūkstančių, 
t milionų dolerių į metus 

reikia vidutiniam augštosios kle 
sos piliečiui, kad gerai pragyve
nus ir aprūpinus savo šeimyną, 
priskaitanl pudelį, ar skaliką? 
Kiek tarnų, automobilių, pasi
važinėjimų ir tt. būtinai reikia 
apsaugojimui jų nuo kančių? 
Kaip darbininko ir jo šeimynos 
atsitikime, arba kaip minėtas 
laikraštis primena baltadarbio 
žmogaus atsitikime, turi gi bū
ti tokia nors minimais metinė 
išlaidų suma. Kuri būtinai yra 
reikalinga pragyvenimui augš
tosios klesos piliečio; darbinin
kas turi teisę šitą žinoti, kadan
gi jam prisieina visos apyskai
tos užmokėti.

Darbi nik ui žmogui yra sunku atlikti savo reika
lus didmiesčio valstybiniuose bankuose, nes tie yra 
neparankus ir vakarais uždaryti, šitas bankas yra 
taip geras, kaip didmiesčio geriausias ir didžiausias 
bankas tik daug parankėseis Jums kas link valan
dų ir vietos.

čia pasinaudodami proga mes išreiškiame širdingų ačiū 
tūkstančiams lietuvių ir lietnv ličių, kurie apsižiūri ir at
mindami, jog visi giria ir gauna pilna užgančdinimą, atne
šat pinigus į Šitą DIDŽIAUSI ir SAUGIAUSI STATE BANK 
ant Bridgeporto ir viso apskrlČ o, iš kurio kada tik Jus no
rite, tada galite išsiimti. t »

Skaitlius brolių lietuvių augi’ kasdiena ir mums linksma 
pasakyti, kad Jus susiprato! ii nebededat j mažus ir abel- 
nai nesaugius bankelius, kuriu >se žųsta Jūsų kruvinu pra
kaitu uždirbti pinigai.
Suvienytų Valstijų PaČty ha n k ii, Pavietas, Chicagos iniest 
as, daugelis draugysčių ir korp iracių laiko pinigus šiame
Banke.

Didžiausia Valstijinis Bankas Bridgeporte su turtu keturių milijonų dolerių 
($4,000,000.00.) ‘

Central Manufacturing District Bank 
(A STATE BANK) .

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

Louisvilles laikraštis “Courier 
-Journal” sako, kad iš \Vashing- 
tono pranešama, jog valdžios ty
rinėtojai saką, kad darbininkui 
ir jo šeimynai, gyvenant dide
liame mieste dabartiniu brange
nybes laiku, reikia turėti mažia
usiai $140(1 į metus. Jie pataria 
pakelti algas karės pramonėse 
tiek, kad darbinikas su savo Šei
myna galėtų pragyventi.

Tolinus tas laikraštis apgaile
stauja. kad pastovias algas i- 
mantieji žmones,—klerkai, kny- 
g\ėdžiai, pardavinėtojai ir kiti 
nėra priskaitomi /prie tų, ku
riems prašoma pakalti atlygini
mas už darbą. Jis sako: “Vidu
tinis darbininkas, dirbantis už 
pastovią algą, negauna $1400 j 
metus. Nesenai padarytas su
rašąs gelžkelių darbininkų algų 
parode tą aiškiai tiems, kurie to 
nežinojo: Nebuvo reikalo rody
ti to aibėms padalinių pardavi
nėtojų, išsiuntinėtųjų, bankinių 
klerkų, raštininkų, kuriems pri
sieina išleisti daugiau negu jie 
gauna; prie rašomųjų stalų nu- 
sisėdėję vidutinio amžiaus, vy
rai, pražilusiais paausiais, žiban
čiomis alkūnėmis, kuriuos ma
tai vidurinėse miestų dalyse ryt- 
ntetyj ir vakare subruzdimo va
landomis įlipant į karus ar iš
lipant iš jų, ir važiuojant į dar
bą, arba iš darbo į savo butapa- 
laikius, menkas gyvenimo vie
las, gyvenamose miestų dalyse, 
kurios paprastai nevadinama to
kiomis, arba į savo užumiesti- 
nius namelius, aplinkui kuriuos 
atavistiniai impulsai vertė juos 
kasinėti ir trusties dar prieš,,ka- 
rės daržų atsirailimą. Ipkieips 
žmonėms ir jų šeimynoms šilą 
karė yra visu tuo, ką gen. S her
ma n pavadino kare.”

Visa tai primena, kad viso
kios klesos, kurios sudaro vrsuo- 
mc nę, yra lengvai atskiriamos 
pavadinimu teikiamu dole
riams, kurie 
daug, eina j jų 
bininkui eina 

rkui “alga” -

Tikėjimu Istorija
•Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

True translation filed with the post- 
niastėr ai Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Pragyvenimo 
minimom.

LIETUVOS LAISVES FONDO 
TAISYKLES.

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

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

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

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

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

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

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L( .L, F. aukų rinkimui A.LJ)-! 
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.. i ,

0. M. CHERNAUCKO DARŽE
Lyons, Illinois

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

NAUJIENOMS Jus gali
te pagelbėti bent dvejopu bu-

teikiamu 
po maža, 

kišėnius. Dar- 
užmrtkėstis” kie

ti plėšikui “gro- 
: bis”. Bet niekam niekuomet 

neatėjo į galvą paskirti mini- 
malę sumą, iš kurios galėtų pra
gyventi ir savo šeimyną užlai
kyti kapitalistas, fabrikantas 
arba Irusio magnatas; vis rūpi
namasi tik darbininko minima- 
le alga ir todėl Louisvilles laik
raščio patėmijimas, kad algas 
imančių žmonių klesa palieka- 

| ma už durų, — yra vietoje. Jei

8. A.L.D.T. skyrių vietiniui 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
menuo pasiunčia A.L.D.T. cen- 

Iro komi teini. Pinigai siunčia- 
špirkus money 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.

Pranešimas
Dabar galima siųsti pinigus j Lenkiją, per musų banką.

Del Jūsų parankumo sitis Bankas nuo M September 1918 bus atdaras dieną 
nuo 9 iki 3 valandai; Suimtomis nuo 9 iki 1 vai. dienos; Seredtfmis ir Subato- 
mis V a k a r a i s nuo 6 iki 8. H <

Daržan bus atdaras nuo 9 yaL r y l o.____________ Inžanga 25c po r a i.

Kas mėgsta praleisti šventadienį anl lyro ord, lai turės progą užbaigti 
vararą anl šviežio oro, atsigaivinti lyrų i,r šviežiu oru ir paiu- 
kyli gardžių cigarų, o taipgi pasilinksminti ir pašokti prie gražios lie
tuviškos muzikos. Taigi nepamirškite atsilankyti kaip seni taip ir 
jauni, visi bukite Šiame piknike. Kviečia visus KOMITETAS.

PASARGA: Važiuodami imkite 22ros gatvės karus iki Ogden avė., 
iki Lyons karų .

perkėlė savo Real Estate ofisą į 

i CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRICT BANK
1112 W. 35th Street

Su paskolom, inšurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia.

Telefonas DROVER 6310

K. G. Traints & Co
Perka, parduoda ir mainei 

namus, lotus ir fermas
INŠIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS 

ofise vedimui visokių reikalų, 
visuose teismuose.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius 1 

dokumentus ir popieras.
751 W. 31 St., arti Halsted St. 

Tel. Boulevard 6399.I 
yi-Tr-ifjįiT.i,' — 'ii n ...............r'..

Geo. M. Chernaucko 
SveL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos fatv. Chicagoj.

Ateik i vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu i trumpą laiką.

Mokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkčm.
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Subata, Rugsėjo 14, 1918.

Waukegan, III.
šis ir tas.

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th J’lace, Chicago.

Telephone Drover 6000.

Rugsėjo <8 dieni} buvo vietinio 
Lietuviu Darbininku Tarybos 
skyriaus susirinkimas. Tarp ki
ta nutarta surengti prek‘k,ciją a- 
pie atlyginimą darbininkams į-j 
vairiuose nelaiminguose atsili
kimuose. Prelegente nutarta 
pakviesti gerb. M. Jurgelionie- 
nę, iš Chicagos.

Tai, benbejones, geras nutari
mas ir jisai suteiks daug nau
dos tiems lietuvių darbininkams, 
kurie, atsilikus nelaimei, nežino 
esamų įstatymų negi kur kreip-

Penki Daiktai

Chicago, I1K

Paskučiausi
1) Geros, gvarantuoto vilnono materijos; dWKw/ Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
5) (.auti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku 
tinusius Daiktus, tai kreipiatės tiktai pas

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėja 
3239 So. Halsted St. TeL Boutevard 9728 . 
PASARGA: — Aš užtaikau didžiausj sandėli u: ,
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gah 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti i jūsų namus ar ofisų.

Tel. Drover 0369
DH. J. M. LIPSON, Administratorius ties ir tuo budu lieka apsukti.

Dubar tie kontraktoriai auga 
kaip grybai po lietaus. Pav.,

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

CHICAGO

LAW
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ŽODYNAS
| Sutaisė A. LALIS

LietuviŠkai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Ltetuviškas antroje da
lyje. A|>i dali sudėta vienon knygon.

Kas yra sis žodynas, tai jau žino 
j daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 

apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver
tę hors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestespio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.
' Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktti prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kąina $6.00.. Ta 
pati knygą, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St., Chicago, III.
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Mykolas pavadino Jurą j “koni- 
panę”. Juras pristojo. Na. ir CONRAD

Lietuvių l’kėsų Kliubas laikė 
savo susirinkimą (kadai’ -R.) 
Lietuvių svetainėje, ant] devin
tos ir Lincoln gatvių. 'Nuėjau 
ir aš pasiklausytų. Ir buvo ko 
klausvties: nariai išsijuosę dis- uniinnoii i .

Dieninės ir Va-| kilsavo, kuris yra geresnis dar- 
karinės Law & bininkų “draugas” — High School kle- Y ”
sos. 22 metų pa- inick’as ar Thompsonas!
baigus?^ mok^’ kliubas dabar skaitosi republi- 

Kursai priveda koniškll, todėl jis ir svarstė tik

MIDLANI) 
UNIVERSITY

prie LL.B. priė
mimo i “B a r”SCHOOL

visose Valstijose.
Mokinusieji legalius mokslus kole

gijoj arba prie advokato, ima augė
lesni stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas k lesąs 

Rudeninis terminas prasideda Bugs.j 
23. Del kataliogo adresuokite:

Chancelior J. J. TOBIASf
53 W. Jackson Blvd., ' 

Tel. Wabash 5593-.

McCor- 
.. Mat,

rengiasi prie biznio: pasiranda- 
voja kur nors šapelę, nusiperka 
3 ar 4 siuvamas mašinas, ot jau 
ir naujas kontraklorius. Vie
nas jų tuomet eina į “vėrauzę” 
darbo, o kitas į karciamą 
darbininkų jieškoti. Pirmasis 
parsineša maišu keletą nešintų 
švarkų, o tint rasis parsiveda ko
kius tris ar keturis darbininkus.

Fotografisas. 
Mes traukiams 
paveikslus dieni 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
Sigiai.

130 S. Halnted 
St., šalę Mildos 
teatro.

apie republikoniškus “diirbinin- 
kų draugus”. Bravo, kliubie- 
čiai! Jus darote... atbulą pro
gresą...

Beje, buvo dar atšilai 
“kauntės” kandidatai.

Chicago.. gyrė savo kromelį.

kę keli 
Gyrė tai

man primine lietuviškų 
šių tūlame bažnytkicinjįj.

kermo-

Akį s:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akjs. silpnins a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunktis dvėsa- 

viinas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

F.O.Carter,M.D.
Physician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-roe LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dieno m it; 
Nedėldieniala 10—12
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Waukegano parapijonįs džia
ugiasi naujuoju savo ganytoju. 
Ir ne be pamato. Naujasis kle
bonas daug kuo skiriasi nuo bu
vusių. Pirmiausia jisai nelai
ko gaspadinės, bet vyrą kuko- 
rių. Tai, žinoma, labai nepa
tinka “cnatlyvomsioms” davat
koms. Antra, tai naujasis kle
bonas nekeikia socialistų, kaip 
kad darydavo jo pinntakunai. 
O be to •— jis nekenčia davatkų 
liežuvavimo. Užtai protinges
nieji parapijonįs jį labai gerbia, 
o ir buvę “pabėgėliai” sugrįžta 
atgal į parapiją.

—Laisvės Aitvaras.

Taip ir pradeda siūti. ASit ryto
jaus kontraktoriai dar atsive
da savo pačias, o vėliau prikal
bina vieną kitą giminaitį. Ir 
biznis gatavas!

Jeigu iškįla kur rubsiuvių 
streikas, pav. kitam mieste, tai 
tokie kontraktoriai pirmiausia 
pradeda dirbti streikierių dar
bą. Taip, praeitą pavasarį, kuo
met sustreikavo Schloss’o dar- 
bininkai, kad pagerinus darbo 
sąlygas, tai vienas LSS. Įeitos 
kuopos narys, būdamas toklįu

uos darbo valandomis — tai 
smuklė. Girtuokliavimas čia 
labai išsiplatinęs. Kada “brolis 
lietuvininkas” prašvilpia visus 
savo skatikus, išsipagiriojęs eina 
į prakaitinę-“stilvorkį”, idant 
uždirbus naujų ir turėjus kuo 
“pavilgyt burną”.. .

Aplamai Pittsburgo lietuvių 
judėjimas nežymus. Vietine L. 
S. S. kuopa, palyginus su abel- 
nu lietuvių skaičiumi, mažutė.

. .—V. V. Vasys.

Baltimore, Md.
Socialistai ir kontraktoriai.

Lietuviai, neturėdami nuovo
kos apie kitokį biznį, dedasi rū
bų siuvimo “šapas”. todėl tai 
Baltthnorėj tokių mažų kontra- 
ktorių randasi netoli šimtas — 
vientik lietuvių. Kitų tautų 
taipgi dikčiai yra.

Tie kontraktoriai daiiįA užken 
kia rūbų pramonės darbinin
kams. Pas kontraktorių visuo
met pigiau pasiuva švarką negu 
“vėrauzėj”. Organizacija čia 
taipgi neužsilaiko. Pakol dar
bų užtektinai, tiesa, organizaci
ja dar šiaip taip laikosi, bet kaip 
tik prasideda krizis, kontrakto
riai tuomet stengiasi išardyti 
savo darbininkų vienybę. Tai
gi rubsiuviams reiktų kas nors 
daryti, kad užbėgus ir sustabd- 
džius tą besidauginimą kontra
ktorių.

--------------- ■------- .. . __________ J-1—'-------------L------ JJ-------------------------------

Reumatismo Worm’o 1
Reumatiško ii Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinamu Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos, tik per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

J. Grušo Orkestrą
Geriausia Orkestrą Chicagoje ir jos 

apielinkėje
: 3147 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 8674

kontraktorių, dirbo Schloss’o 
darbą! Žinoma, dirbo susiiįej^s 
su kitais. Aš kuopos susirliSVL 
hie pranešiau, kad reikalinga piL 
Kavalium, dirba Schloss’o dA‘r-

^Westville, III. i
' alų—----- '•

Gaisras.—Netekom ‘‘ganytojo”

> rntii-Tir i ii—i'trlMteaasMaHasaacas
V i, l|l|l.il|t n ui.,.

KLAIDOS PATAISYMAS.

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

sija, nevirinimas pilvelio,,nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano oilvas atsigaut, stinrėt. versi dirbt.minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas issivaie. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rčžimae 
išnykę po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgirdsvaM kas sa* 
▼aite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salutaras mylistų ge- 

et ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si. tokiais
atsitikimais patariu nuoširdiai kreipties pro Salutaras: 

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canai 6417. Chicago, I1L

“o krutinę. Vidurių rėžimaf 
‘i ta

po 3 mėn. savo paveiksle pa

U

i-->

kodėl jis nestojo sykiu su kitais 
darbininkais, alc, susidėjęs Su 
Kraakiuin, dirba Schloss’o dar
bą. P. Grinidi buvo pasiųsta 
net trįs laiškai, bet jis nesirodė.

Rugsėjį 6 dieną gerokai ap
degė lietuvio, Jono' Šliužo, na
mukas. Buvo Nuominin
kei išvažiavus pasisvečiuotų į 
netolimą miestelį, Dąnville, kaž

Stebėtina, kad nekurie kuo
pos nariai dar bandė teisinti 
Grinių. Ypač smarkiai jį gydė 
kon trak torius K: Mikolaitis. Jiiį 
nurodinėjo, kad kontraktorKuI 
negali palikli bizniaus ir eiti 
streikuoti. Mano manymu, so
cialistas visgi neturi teisės ken
kti kitiems savo draugams dar-

kokiu budu name kilo gaisras. 
KoJ spėjo atvykt ugnagesiai, na- 
,<mukas gerokai apsvilo.

Kada sugrįžo nuomininkė, tai 
namuko savininkė pradėjo ją 
barti visokiais “gražiais žode+ 
liais”; dargi ir už plaukų buvus 
nusitvėrus... Svetimtaučiai tu
rėję puikų nrtnokamą “show”.

“Naujienų” nr. 214 buvo iš* 
spausdinta žinutė iš Collinsville, 
III. Tarp kita joje buvo paduo
ta policijos raportas apie areš
tus. Dabar musų koresponde
ntas praneša, kad tie areštai bu
vę ne Collinsvillėj, bet St. Lou- 
is, Mo. Šiaip visa kita, kas til
po žinutėj, yra iš Colllnsvillės.

—Red.
i

■ n.t » .. - ."f

VIENATINIS BSGISTRUOTAS RUSAS APTIEKOIUUS ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai niikto rėmuose nuo 18.00 Ir »H- 
gšėii u. Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 
ausčiau. Pritaikome akinius uždyks. 
Atmink”; Galvos sopėjii^aa, nerviiku- 
mas, akių skaudėjimas, uivilkimas ir 
tt. j ra vaisiais (vairių Ibrų. kurtos ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas/uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
Jciniai uždyką. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padatyti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenddoju tik GERUS daktarus. AŠ esu 
draugas imonių. 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

bininkams. Kad ir jus kontra
ktoriai, bet reikia atminti, kad 
nesate lygus ponai Schlosš’ui, 
lodei ir reikia stoti visiems ben
drai prieš bendrą priešą.

l'aigi draugai socialistai, ko
ntraktoriai, bukite socialistais 
nei vardo, ale idėjos. Jeigu ku
riam socialistui kon traktoriui 
pasilaikys patekti į tokį padė
jimą, kaip kad buvo patekęs 
Grinius, ir perspėti nesiliautu
mėte dirbę streikuojančių dar
bininkų darbą,'be abejonės bu
site prašalinti iš kuopos, taip 
kaip buvo prašalintas Grinius.

— Z. Gapšis.

Pittsburgo Kolonija
Įspudžial. '

Darbininkų padėjimas čia vi
sai kitoks negu Ohio ar Michi- 
gan valstijose. Uždarbiai, pa
lyginus su gyvenimui reikalin
gų daiktų pabrangimu, maži. 
Darbo valandos ilgos: visur te
bedirba po 10 valandų į parą. 
Kas blogiausia, kad darbininkų 
judėjimas čia stovi ant žemiau
sio laipsnio. Visas darbininko 
užsiėmimas liuosomis nuo die-

ORKE6TRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

Iii J. BALMAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

švento Petro parapijonįs ne
teko savo “zaležno” ganytojo, 
kuif. Deksnio. Petrinės kasa 
dabar tuščia. Parapijonįs norė
tų gaut naują ganytoją, bet ne
gauna. Tiesa, du jau buvo at
važiavę, tik pasižiūrėję luščio- 
jon kason -^- išdūmė sau. Mat, 
kad pinigų neliko, lai nėra kas 
ganyti... —Kirkužis.

Akron, Ohio.
h" '-r- 1 

Tveria naują chorą.

Praeitame mėnesiniame susi
rinkime LŠS. 244 kuopa nutarė
sutverti chorą;. Tam tikslui bu
vo išrinkta komisija. Dabar tu-
riu pasakyti, kad pradžia jau pa
darytą: pirmame, “steigiamam- 
jame” choro susirinkime cho
rai! įstojo 22 vyru ir 12 moterų 
bei mergelių, taigi viso 34 ypa-

Naujam chorui mokyto
jauti tuo tarpu apsiėmė d. Va
lentas, iš Clevenlando. Repeti
cijos bus kožną nedėldienį. 
Tai, be abejonės, yra labai pa
girtinas darbas. Reikėtų tik, kad 
akroniečiai, nepaisydami visų 
permatomų ir nepermatomų 
klinčių, varytų jį pirmyn.

Rugsėjo 28 dieną vietinė L.- 
M. P. S. 44 kuopa rengia pra
mogų vakarą. Bus vaidinama 
Br. Vargšo drama “Kryžius”. 
Veikalą los klevelandieČiai. Ak- 
rono ir jo apielinkių lietuviai 
la|bai laukia įhihčto vakaro.

—V. v. Vasys.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės 
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 popie- 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

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

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, 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 už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

.... -----------------------------------------± i6—■S-S——    ĮĮJL 
Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.

Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 
anglišku. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng* 

vp išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą. 
oojo „ „ , i JUOZAPAS F. BUDP.IK,
3343 S. Halsted st.----------- Tei. Drover 8167------------ Chicago, III.

........................................... .. .................. ■=-------------- ------------ ------- ---------------------------------- • ..........

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

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

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

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., -:- Chicago, IH.

!■■■■> II. .M ' — II."-..................  I. .................................... ■ ......... .. ■ m

1L40 So. Halsted St

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

n dlis, kur telpa apie šimtas įvairų eiliy.
Knygelė 106 puslapį, su gražiais popieri 

niais viršeliais. Kaina 50c.



8BBRHS
NAUJIENOS, Chicago, H
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NAUJIENOS
HE LITHUANIAN DAILY NEW«

Publlsbed Daily except Sunday by 
the Uthuauiaa News Pub. CoM Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

patįs gerai tvarkyt savo or-(bar matome, 
ganizaciją. Ar tai yra taip ’ ;
sunku suprasti?

Telephor.e Canal 1506

True translation filed with Ule post- 
master at Chicago, Sept. 14, 1918, 
as reuuired by the act oi Oct. 6, 1917

Faktai apie 
Lietuvą.

daug

95.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

NaUįtonos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben- 
Žrovė, 1840 S. Ilalsted St., Chicago, 

U. — Telefonas: Canal 1506.
Užaiaakomoji Kaina:

Chicagoje—pačiu:
Matams ............................. 9Į|
Pusei meto ..........................ę
Trims mėnesiams ............. J
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui................... .

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija...........................
Savaitei ............................... >2
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
peėtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu._____
Rašytoju ir korespondentą prašome 
dunčiumus išspausdinimui laikras- 
yj rankraščius adresuoti tiesiai 

Naujieną Redakcijai, o no Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, bo to paliekant platesnius tar- 
Eus tai"p eilučią. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dvieją savaičių autorius 
Sareikalauja ją ir atsiunčia krasos 

enklelią pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

Taisosi, 
bet nepasitaiso.

pa-

organizacijoje 
(o ne vienus) 

jam nurodė

“Naujienų” kritika 
vertė L.S.S. sekretorių 
taisyt dvejetą savo klaidų. 
Laiške j kuopas jisai rašo, 
kad nominuojant kandida
tus į L.S.S. pildomąjį komi
tetą, kiekvienas sąjungietis 
turi balsuot septynis kar
tus; ir kad kandidatu į L.S. 
& sekretorius galima statyti 
tiktai tokius žmones, kurie 

. yra išbuvę 
bent trejus 
metus. Tą 
“Naujienos“.

Bet kitų savo klaidų jisai 
nenori taisyti, ir net varo 
prieš “Naujienas” agitaciją 
už tai, kad jos kritikavo jį 
už jas. Dalykas eina apie 
tuos “referendumus”, kurie 
keletas mėnesių atgal buvo 
nelegališkai pervaryti Są
jungoje (delei naujų organi
zacijų steigimo ir delei Am. 
Liet. Darb. Tarybos).

“Naujienos“ nurodė, kad' 
tie “referendumai” buvo at
likti priešingu L.S.S. taisyk
lėms budu, nes jų balsavimo 
laikas buvo nutęstas dviem 
arba trims mėnesiams to- 
liaus, negu leidžia Sąjungos 
įstatai. Ir jos taip-pat nu
rodė, kad kaikurie tų “refe- 

krendumų” savo turiniu prie-

Pav„ “referendumas” apie

Amerikos lietuviai 
kalba ir ginčijasi apie Lie
tuvą. Bėda tečiaus, kad jie 
turi labai mažai tikrų žinių 
apie ją, ir dar tos pačios ži
nios dažnai esti neaiškios ir 
prieštaraujančios vienos ki
toms. Ši aplinkybė duoda 
progos dalyvaujantiems mi
nėtuose ginčuose būdavot 
savo vaidentuvėje tokių kon
strukcijų, kokios 
jiems patinka.

Bet toks darbas yra ne 
tiktai bergždžias, o neretai 
ir kenksmingas. Svajonės 
žmones kartais nuveda šim
tas žino kur, ir jeigu jie pas
kui ima delei tų svajonių ko
voti tarp savęs, tai įvyksta 
bereikalingų vaidų ir berei
kalingo eikvojimo energijos, 
kuri galėtų būt suvartota 
naudingam darbui.

Mes matėme nesenai, kaip 
vienas laikraštis, mėgstąs 
lošti didelio “revoliucionie- 
rio” rolę, pavertė Vokietijos 
žandarų tarnais įžymiausius 
Lietuvos social-demokratų 
veikėjus, pasiremdamas vien 
tuo, kad apie juos- prielan 1 
kiai atsiliepė vienas ar kitas 
priešingos socialistams par
tijos žmogus. Su dumblais 
maišyti įžymiausiųjų socia
listų vardus dabar, mat, yra 
pigiausis (ir saugiausis!? 
būdas išreklamuot save tam 
tikruose žmonių sluogsniuo-

tiktai

Iš antros pusės, matome, 
kaip kitų srovių laikraščia 
deda visas pastangas, kac 
išteisinus ir tokius Lietuvos 
veikėjų darbus, kuriems ne
gali pritart joks teisingai 
protaująs žmogus. Kadir 
dar taip aiškiai faktais pa
remtus priekaištus tiems 
veikėjams jie stengiasi at
remti riksmu ir piktais už
sipuldinėjimais (pav. “Lie
tuva”).

Šitų laikraščių domai mes 
'ar kartą paskelbiame šia

me “Naujienų“ numeryje 
trejetą dokumentų apie Lie
tuvą (žiur. Apžvalgą) ir pa
tariame jiems pagalvot, ko
kius galima padaryt išvedi
mus iš šitų dokumentų. Juo
se yra išdėstyti faktai, ku
rių neprašalins nė užsikar- 
ščiavimas, nė smarkus žo
džiai, nė spėjimai.

True translation fitef, n/th Ihe posL 
master ai Chicago, Sept. I I, 1918, 
as reuuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Naujas Gorkio 
“atsivertimas”.

Telegrama iš Petrapilio 
oer Stockholmą praneša, 
kad garsusis Rusijos revo
liucionierius ir rašytojas, 
Maksim Gorki, sutikęs pri
imti vietą “bolševikų propa
gandos direktoriaus”. Ką ta 
vieta reiškia, ir kokios yra 
surištos su ja pareigos, mi
nėtoji žinia nepasako.

Bet ji nurodo, kad šitą 
žingsnį Gorkis nutaręs pa
daryti po įspūdžiu terroris- 
tų pasikėsinimo ant Lenino 
gyvasties. Vadinasi, tai yra 
protestas prieš terrorą. Sa
vu laiku, mes rašėme, kad 
terroristiška taktika, kurią 
Rusijos socialistai-revoliu- 
cionieriai pradėjo šį pavasa
rį vartot kovoje su priešais, 
vargiai gali turėt pageidau-

, kad terroras 
prieš bolševikus jau pastū
mėjo vieną stambiausiųjų 
bolševikų oponentų į bolše
vikų pusę.

Gorkis yra bolševikas, 
bet greičiaus senojo tipo bol
ševikas, negu toks, kokiais 
pavirto paskutinių metų bė
giu Leninas su savo pasekė
jais. Seniaus bolševikai, 
kaip žinome, buvo tam tikra 
srovė viduje social-demok
ratų partijoj; dabar-gi jie 
yra visai ktskira partija, 
perkeitusi labai svarbiuose 
punktuose savo programą ir 
net priėmusi naują vardą 

i (komunistų).
Pereitųjų metų vasarą 

Gorkio frakcija (susispietu
si aplink laikraštį “Novaja 
Žizn”) susivienijo su men
ševikais (dešiniais, viduri
niais ir kairiais) ir su žydų 
“Bundu“; bet spalių mėne
sio perversmo laiku jisai rė
mė Lenino partiją. Vėliaus 
betgi jisai ėmė ją aštriai kri
tikuoti, ir apie mėnesis lai
ko atgal buvo pranešta, kad 
bolševikų valdžia apskelbė 
jo laikraštį “kontr-revoliuci- 
niu“ ir uždarė.

Gorkį atstūmė nuo bolše
vikų, kaip išrodo, daugiau
sia žiauri bolševikų taktika 
ir, vėliaus, jų represijos. Tad 
.butų visai naturališka ma
nyti, kad ir bolševikų priešų 
žiaurumas (teroras) atstū
mė jį nuo jų. Bet klausimas 
yra ve kanie: ar bolševikai 
jjaų dabar yra mažiaus žiau
rus, negu tos partijos, ku
rios kovoja prieš juos?

Tatai pasakyti (^argiaįij^# 
Įima. Juk kaip tik paskuti
niu laiku nuolatos ąfėiį(4'^> 
nių apie bolševikų .priešų 
galabinimus. PbgaHoS, (pa
ties Gorkio laikraščio užda
rymas visai negalėjo įtikin
ti jį, kad bolševikai esą pa
linkę išsižadėt represijų.

Bet iš antros pusės yra 
sunku tikėt, kad priespau^ 
da, pavartota prieš Gotkj, 
butų sulaužiusi jo dvasią Iri 
padariusi jį nuolankiu valn 
džiai: tai butų nepanašu j 
garsųjį Rusijos liaudies po
etą. Galima visaip manyti 
apie jo gabumą rišti politi
kos klausimus, bet nėra jo
kio pamato skaityt jį be cha
rakterio žmogum.

Mums atrodo, kad į Gor
kio protą padarė didelį įspū
dį talkininkų intervencija 
Rusijoje ir prasidėjusioji 
tenai atvira karė tar
pe talkininkų ir sovietų val
džios. Tautinis jausmas 
(kuris pas Gorkį visuomet 
buvo labai stiprus, nežiūrint 
jo radikalizmo) padiktavo 
jam stoti už valdžią, prieš 
kurią eina svetimų valsty
bių kariuomenė.

Mes tiktai šitokį išaiškini
mą terandame tam staigiam 
Gorkio atsivertimui (jeigu 
žinia apie jį yra teisinga).

........................ ...... ..... .

ke karštų replikų iš tautininkų 
pusės.

Paskutiniuose jų laikraščių 
numeriuose vėl randame strai
psnių, pašvęstų tam pačiam 
klausimui; ir juose taip-pat 
mėginama prirodyti, kad tauti
ninkų žmonės neturį nieko ben
dra su kaizeriška Lietuvos “ne
priklausomybe”. Uoliausia 
stengiasi tatai prirodyti “Sanda
ra“. Prašydama musų “įsitė- 
myti jos žodžius, ji rašo:

Tautininkai netižgiria tos 
Neprigulmybės. kurią kaize
ris paskelbė arba jo verčia
mos Bulgarija ir Turkija. Jie 
nori ir sako ir kalba, kad Lie
tuvai butų pripažinta Nepri- 
guhnybe taikos Kongrese vi- 

šalių, o Lietuvos žmonės 
spręstų apie savo šalies vab 
džios formą ir kitus reikalus, 
taip lygiai, kalprir socialistai 
to nori. Kas eitų iš tautinin
kų priešingai, tas nusidėtų 
prieš savo principus. (Mes 
manome, kad “Naujienos“ 
turi omenyje Sandaricčius ir 
su jais veda disputą, nes iš 
Sandaros minimi žmonės). 
Dr. J. Šliupas nesidžiaugia 

* užgirimu vokiečių ir k. Lietu
vai Neprigulmybės, nes ji 
tverta su m iii tarė pajiega ir 
žmohių pilnos valios nėra iš
reiškęs Landtagas, ir jis nė
ra taip-gi, kiek žinoma, užgy- 
ręs vokiečių pienus ir tuos 
ryšius, kuriuos priveda “Nau
jienos”, nėra padarę. Dr. J. 
šliupo noru yra, kad Suv. 
Valst. ir talkininkai užtikrin
tų, kad jie stovės už Lietu
vos Neprigulmybę Taikos 
Kongrese ir nurodo jis, kad 

Lietuvoj yra pribrendus dir- 
savistovybės, nes tai 

pamatę. Lietuvos nepriklau- 
somybę užgyre vokiečiai ir ki
li su tuo tikd^i, kad Lietuvos 
gyventoji^.šilimatijąs sau pa- 

osė sau talki- 
Kkarės ir lai

■ <

Apžvalga

maž tendencijų ir minčių esama 
lietuvių tarpe; į tas rezoliucijas 
ir į tuos užreiškimus negalima 
jokiu budu žiūrėt kaipo į išreiš
ki mų Lietuvos žmonių vislios. 
Lietuvos žmonių valių gali iš
reikšti tiktai visuotinas jų bal
savimas arba demokratiškai iš
rinktų atstovų susirinkimas.

“Lietuva jau apsisprendė!“ 
tvirtino p. šliupas, pritariamas 
savo pasekėjų. “Ne, ji dar neap
sisprendė!“ buvo atkartotinai at
sakoma jam: “to, ką jus vadi
nate ‘apsisprendimu’, mes ne
pripažįstame“.

Taigi šitame klausime negali 
būti jokios abejonės.

Netiesa tečiaus yra ir tai, kad 
p. Šliupas nesidžiaugė tąja “Ne
priklausomybe,** kurią ji gavo 
iš Vokietijos. Keletas dienų at
gal “Naujienos“ nurodė faktus, 
ir dabar juos kartot čionai nėra 
reikalo. . ,

rytojaus, 24 d. kovo 1918 m., 
atsakė:

“Kadangi Lietuvos Taryba, 
kaipo pripažintas Lietuvos 

s žmonių atstovas, gruodžio 11 
d. 1917 m. paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, (klati 
sykite! “N.” Red.) sujungta 
su Vokietija amžinais ankš
tais ryšiais ir sutartimis pirk- 
lytoje, pinigų sistemoje ir ki
tose srityse, ir prašė Vokie
tijos globos ir pagelbos vals
tybės atstatyme, tai mes Šiuo- 
mi| pripažįstame Lietuvą, kai
po laisvą ir nepriklausomą 
(“laisvą ir nepriklausomą“! 

Gerai skamba to jėzuito “džio-t

tų, kad butų, o ne taip, kaip yra. 
0 mes žiūrime faktų, nepaisyda
mi, ar jie kam yra malonus, ar 
ne.

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KADA JIE PASILIAUS?

Kairių-kairieji musų r-r-rc- 
voliucionieriai nesiliauja. Su 
kiekvienu nauju “Laisvės” nu
meriu iškįla naujas “iiiteligtn- 
tas” ir stipriai gestikuliuodamas 
rėkia: “Naujienų“ socialpatri- 

kas”, ar ne? “N.“ Reti.). Vo-^^įt sacial patriotai! socialpat- 
kietijos imperija yra pasiren
gusi suteikti Lietuvai rcika- 
laujamos pageltos ir, sutari
me su Lietuvos gyventojais, 
imties reikiamų tam priemo
nių. Sutartįs įsteigimui są
jungos su Vokietijos imperi-

• ja bus padarytos. Imperine 
valdžia tikisi, kad tos sutartįs 
bus Vokietijos naudai, lygiai 
kaip ir Lietuvos, ir kad Lie
tuvą paims ant savęs dalį Vo
kietijos karės naštos, kuri pa
deda Lietuvai įgyti laisvę. 
Formalia Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo doku
mentas (bus išsiųstas Lietuvos 
Tarybai.”

Odabar štai ir tasai von-Hert- 
lingo žadėtasad “formalis doku
mentas” — kaizerio proklama
cija apie Lietuvos “nepriklauso
mybę.”

“Mes, Wilhelmas, Dievo ma 
lonc imperatorius, Prūsų ka
ralius ir tt., šiuo pranešame 
visų žiniai, jogri, kadangi Lie
tuvos Landesratas (Lietuvos 
Taryba. “N.“ Red.), kaipo pri
pažintas Lietuvos žmonių at
stovas, gruodžio 12 (gal 11? 
“N’.’ Red.) paskelbė a įsteigi
mą Lietuvos, kaipo nepriklau
somos valstybės, susijungu-

’ sios su* Vokieti jos imperija, 
i amžinais ir tvirtais, ryšiais ir 
1 sutartimis, paliečiančiomis 

svarbiausia kariškus dalykus, 
pirklybą muitus ir pinigų si
stemą, ir prašė Vokietijos im
perijos pagalbos; ir kadangi, 
tolinus, plirmesnieji politiniai 
Lietuvos ryšiai yra panaikinti, 
tai įneš liepiame savo impe
rijos kanlceriui paskelbt Lie
tuvą, pasirengiant augščiaus 

minėtaisiais Lietuvos Landesra
to užreiškimais, Vokietijos im 
IX!rijos vardu, laisva ir nepri
klausoma (gerati moka kaize
ris juokus krėsti, ar ne? “N.” 
Red.) valstybe, ir mes esame 
pasirengę suteikti Lietuvos 
valstybei prašomos pagelbos 
ir paramos jos atstatymo dar
be. Mes esame įsitikinę, kad 
sutartįs, kurios bus padaly
tos, atsižvelgs į Vokietijos im
perijos reikalus, lygiai kaip 
ir į Lietuvos, ir kad Lietuva 
paims ant savęs dalį karės na
štos Vokietijos, kuri įvykdino 
josios paliuosavimą.“

Oip, Naruševičius mums pasa
koja, kad Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvą nepriklausoma 
“be jokių kompaktų su Vokie
tija.”!

Ir jisai sako taip-pat, kad ne
sutikimas Lietuvos Tarybos vi
duje buvęs prašalintas bėgiu kv
ietė dienų, kadangi didžiuma Ta- 
rylios narių nutariusi atmest 
“kompaktus su Vokietija”. O tuo 
tarpu augščiau paduotieji doku
mentai aiškiai rodo, kad Lietu
vos Taryba išsireiškė už “ne
priklausomybę su kompaktais” 
gruodžio 11 (ar 12) d. 1917 m. 
ir neišsižadėjo tu “konųHtktų” 
iki kovo mėnesio galo 1918 m. 
(ir, veikiausia, neišsižadėjo iki 
šiol).

P-as Naruševičius, teisinda
mas Lietuvos Tarybą, tiki į to
kius dalykus, kurių jlisai norėtų; 
taip-pat ir “Sandara” pasakoja

riotai!!“
Keistas dalykas: kaip tiems 

žmonėms neįgrista kartot vie
ną ir tą patį? Pakeičia straips
nio atngalvį ir davai rėžti senai 
išrėžtą litaniją — betaktę, negu
drią litaniją.

Jie nuolat ofensive. Po vie
nos atakos seka antra, trečia, ke 
tvirta. Ir vis tokia pat negud
ri, begėdiška. Neturėdami svei
kų argumentų “kairieji“ vyrai 
stveriasi insi nacijų, negudrių 
kabinėjimusi prie atskirų asme
nų: Kairys, Biržiška, Grigaitis— 
socialpatriotai, buržujų talki
ninkai, ulia, ulia!..

Jų bolševikuojantis jausmas 
neturi ribų. Kas tik nekvepia 
bolševizmu — ‘Apakasavot”. No
ri būt geras — giedok bolševi
kiškai, ne — “nudardėsi į so- 
cialpatriotizrno pelkes”. Trum
pas ir aiškus dekretas.

Išmintis, taktas ir mandagu
mas — bereikalingi dalykai. Tai 
“buržujų išmistos“. Bolševi- 
kuojančiain “inteligentui” pa
kanka didelės-didelės gerkles... 
Juo ilgiau ir garsiau sukausi a- 
pie negriešnąjį “kairumą”, juo
da ugiau šmeiši savo draugus, 
tuo geresnis busi “kovotojas ant 
darbininkiškos dirvos”.

i Greitai ir pigiai įgyjama gar
bė ir veikėjo vardas!

Stiprinimas socialistinių spė
kų, pastangos užbėgti už akių 
klerikalų ir tautininkų pasikė
sinimas bergždžias žaidi
mas. Bolševikuojančiai n strak
sėtoji gana riktelt: “penkios 
dešimto metų atgal tai buvo iš
rišta!” Jam, vadinas, neliko 
kas veikt, tik laukt, kada “užte
kės skaisti socializmo saule”; o 
ko! ji “užtekės” — susirietus šū
kaut apie “socialpatriotus.”

Pilnai esu įsitikinęs, kad da
bar yra neramumo-pamišimo 
laikai. Pasaulis bando atsistot 
augštyn kojomis... Žinau todėl, 
kad ir pas musų “kairiuosius” 
nevisa taip, kaip reikėtų būti: 
jie nepajiegia suprasti daugelio 
painių dalykų, kuriuos iškėlė 
prieš mus einamoji pamišimo 
valanda. Bet kaip galėjo atsi
tikt, kad jie pametė ir visokį 
mandagumą?...

čia turi būt kas nors negera, 
taisytina...

Vyrai, kada jąs liausitės? Su
praskite, kad savo straksėjimu 
jus lošiate į ranką lietuvių dar
bininkų priešams, pirmoje vie
toje — klerikalams! —

— Darbininkas.

Apie Lietuvos nepriklauso
mybę“ rašo ir p. Naruševičius 
“Tėvynėje,” minėdamas tilpusią 
“Naujienose“ žinią, kad iš Lie
tuvos Tarybos pasitraukė demo
kratai ir socialistai. Jisai sa
ko:

>3;.' 1 .

“Ar tik toji žinute nepaimta 
iš tų laikų, gale 1917 m. ar 
pradžioje 1918, kuomet vokiš
ka valdžia pareikalavo iš Lie
tuvos Tarytos dokumento ap- 
siskelbimo neprigulmyibes su 
žinomais kompaktais su Vo
kietija. Tuomet laikinai iš- 
tikrųjų buvo spirtas tarp Ta
rybos narių ir kairysis sparnas 
buvo išėjęs kelioms dienoms, 
bet kuomet dauguma Tautos 
Tarybos (rodos 16 prieš 4) 
apskelbė neprigulmybę Lietų- 

•>? vos be jokių kontraktų su Vo- 
)cip(tija, kaip jau žinome iš par
vežtų žinių ir d-rb šliupo. 
Tautas Tary ba vėl susitaikė ir 
velke po senovei toj pačioj 
sąslatoj. Daugiau žinių apie 
nesantaiką Tautos Taryboj 
mes neturime.”

. f.’
Turime pasakyti, kad mes iš

tisų tikrai nežinome, kaip te
nai šioje valandoje stovi dalykai 
su tąja Lietuvos Taryba, ir kiek 
galima atsidėti ąnt atskirų žinu-

t

'•i

M

vilioti if 
ninkus kt 
ke karės juo^i^naildoti savo 
reikalams. Ir
nurodo, kad tofcht budu talki
ninkams užginanti pasidarytų 

Ii •' lyg a t! traukines silpnųjų lie
tuvių (hd$įetnviai buvo ir y- t 11 u ’ . ė. . ,1 . .< rau simpatijos^ Su talkiom- 

" Jtįjis) nucfc _
priklausomybės pripažinimas 
tai reiškia Taikos Kongrese 

 

'suvažiavusių tautų atstoydP«- 

 

reikalavimas, kad iš etnografi
nes Lietuvos ribų būt štrauk 
tos vokiečių ir kitų Valstybių 
militares jiegos ir žmonėms 
butų duota apsispręsti visiš
kai liuosai, kaip to nori “Nau
jienos”. Kitokio budo paliuo- 
suoti Lietuvą, dar kol kas nė
ra.“ ’

iijosu su taiKinm- i . . . v. . ... ..U*. M “S““

Čia “Sandora” 
kią netiesą.

laiko. Bet visgi išrodo, kad p. 
Naruševičius savo nuomonėse 
daugiaus vadovaujasi norais, ne
gu faktais.
Taryba “apskelbė neprigulmybę 
Lietuvos be jokių kompaktų su 
Vokietija“, o tuo tarpu yra žino
ma tekstas keleto oficialių pa
skelbtų dokumentų, kurie sako 
visai ką kita.

Svarbiausia tų dokumentų yra 
Lietuvos Tarybos rezoliucija, 
priimta gruodžio 11 (ar 12) d., 
1917 m. ir tos Tarybos deputa
cijos įteikta kovo 23 d. 1918 m. 
Vokietijos kancleriui, von Hert- 
lingui. Ta rezoliucija skamba 
sekamai:

Netiesa yra yįsų-pirina tai, 
kad Dr. Šliupas, lygiai kaip ir 
“Naujienos”, reikalaująs, idant 
“iš etnografinės Lietuvos ribų 
butų ištrauktos vokiečių ir kitų 
valstybių militares jiegos ir žmo 
nčms butų duota apsispręsti vi
siškai liuosai.“ Dr. J. šliupas 
ka'ip tik to ir nereikalauja! 
“Naujienų” redaktorius dalyva
vo pasikalbėjime; kur Lietuvos 
apsisiprendimo klausimas buvo 
visų ginčų centre, ir p. šliupas, 
lygiai kaip ir j oi vienminčiai, 
tenai griežčiausiu budu užreiš- 
kė, kad jie skaito Lietuvą jau 
apsisprendžiusia.

“Lietuvos apsisprendimu” p. 
šliupas kartu su savo pasekėjais 
vadina tas rezoliucijas, kurias 
priėmė Lietuvių Seimas Petra
ityje, Lietuvių Konferencija Vil

niuje, Lietuvių Seimas Brookly- 
ne (įvykusia šįmet), Lietuvos Ta
rybos deklaraciją ir panašių į- 
staigų, *taip-pat ir atskirų lietu
vių veikėjų ir spaudos, užreiški- 
mus. O “Naujienų“ redaktorius 
išreiškė tokią nuomonę, kad vi-

jungos konstitucijos pama
tų, o tuo tarpu Sąjungoje 
yra toks įstatas, kad L.S.S. 
vartoja referendumus “tik 
tada, kada reikia pakeisti 
bent kokį pamatinį dalyką 
konstitucijoje“.

Be to, dabar yra leidžiama 
balsavimui klausimas apie 
L. S. S. namo statymą Broo- 
klyne, neatšaukiant pir- 
miaus atliktojo balsavimo, 
pagal kurį tas namas turėtų 
būt statomas Philadelphijo- 
je.

Tai yęa netvarka. Socia
listai, kurių pareiga yra mo
kinti žmones organizuoties, 
turėtų pirmiausia pratinties JamŲ jiems pasekmių^ Da- “Naujieną” išmetinėjimai iššau- kaip tiktai parodo, kokių daug-

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Sept. II, 1918, 
u.s re«|uired by the act of Oct. 6, 1917,
SVAJONES IR FAKTAI.

“Naujienos” jau turėjo ginčų 
su tautininkų srovės spauda de-

s vės klausimo. “Naujienos“ iš
metinėjo tautininkams, kad kai- 
kurie jų srovės žmonės, kiti net

“nepriklausomybe”, kurią Lie
tuva gavo iš kaizerio, ir kad jie 
nereikalauja Lietuvai apsispre
ndimo teisės, nes Lietuva, girdi, | sos tos rezoliucijos ir užreiški- 
esanli “jau apsisprendus”, šitie mtfi neturi kitokios reikšmės,

“Lietuvos Taryba, pripažin
ta lietuvių namie ir užsieniuo
se, kaipo vienintėlis Lietuvos 
žmonių atstovas, paskelbia, pa 
širemdama tautų apsisprendi

mo teise, ir rezoliucijoms Lie
tuvos konferencijos, laikytos 
Vilniuje nuo rugsėjo 18 d. iki 
23 d. 1917 m., nepriklauso
mos Lietuvos įsteigimą, su so
stine Vilnium, ir pertraukimą 
visų politinių ryšių, kokie tik
tai buvo, su kitomis šalimis. 
Steigiant šitą valstybę ir Idelei 
jos reikalų atstovavimo taikos 
derybų laiku (dabar prašome 
skaityt atidžiai. “N.” Red.), 
Lietuvos Taryba stoja už pa
stovų ir tvirtą susijungimo ry
šį tarpe Lietuvos valstybės ir 
Vokietijos imperijos, apsireiš
kiantį svarbiausia karinėse ir 
pirklybinėse sutartyse ir mui
tų bei pinigų sistemos bendru- 
me.

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokias Icgališkas 
popierius, priima apdraudimą 
nuo nelaimingų atsitikimų. Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausių advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 

Tel. Humboldt 8360.

J šitą Lietuvos Tarybos depu
tacijos paduotąją rezoliuciją, 
kancleris von - HertUngas ant apie p. šliupą taip, kaip J i geis-

Kazimieras Gugis

Mie >to Ofisas t

127 N. Oearborn lt.
111 UMtyBMg.

Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teistu tose. Daro 

visokius do kuru esi tu ir y apie ras.

Namų Ofisas:
1121 S. MilitH lt

Ant trečių lubų
Tel. Drever 1310
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Jaunuomenes Skyrius
Zigmas Gėlė.

Aš Dar Nemirsiu
Ne, manyje dar dažnai. vai dažnai

Gimsta krutinėję puikus sapnai, 
žaidžia myluojasi skaidrus jausmai. 
Buria pievelę, giružę...
Ne, manyje dar dažnai, vai dažnai, 
Užsidega jautri širdužė.
Giesmės ir raudos ir dainos senovės 

Kjla padangėn, dau-sas klamonėja,
Giedriai bučiuoja pavasario vėją. 
Porina ateitį garbės ir šlovės... 
Ne, iškiliai dar širdis—pranokėja 
Kaime, prasaikioje girioje sėja 
Giesmes ir raudas ’ir dainas senovės.

Aš dar nemirsiu, nemirsiu nūnai 
įstabios kanklės auginu man sielą, 
žadina galią ir visa, kas miela; 
Žadina viską, ką lėmė dievai.

Aš dar nemirsiu, nemirsiu nunafi! 
įstabios kanklės augina man sielą...

.. (Pinna.sai Baras).

Thedford'B

KUOMET.

R Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti jsinčrę į jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dotą sena, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le.

Kuomet gyventi tau ramu, 
Tada tau pritaria visi; 
Turi jaunų gerų draugų— 
Visų pagerbiamas esi.

Bet kai tave vargai prispaus, 
Nelaime rusti apkabins— 
Tuomet tau niekas neprijaus. 
Vengs susitikti,- nepažins...

Apleistas užmirštas draugų. 
Liūdėsi vienas visados,.. 
Ir lauksi apsuptas vargų 
Paskutiniosios valandos.

VI 17. Kovas.

aBssan1 
reikš savo pritarimą minėtam!^ 
fondui, turėtų paaukoti (pagal 
išgalės) po keletą egzempliorių 
naudingų knygų arba tūlą su
mą pinigų’*.. Gražus ir skam
banti žodžiai: “minėtu organi
zacija” ir “visos progresyvus 
jaunuomenės organizacijos”... 
Bet — kur jos?.

Iškalno atsiprašau d. Dvylio ir 
L. S. J. .L. 1 kuopos: aš visiš
kai nieko neturiu prieš jų suma
nymą, dargi geisčiau, kad jisai 
kuoveikiausia liktų realiu faktu. 
Bet noras ir galimybė yra du at
skiri dalyku. Pritardamas su
manytojų norui aš todėl bandy
siu pagvildenti tas galimybes, 
kurios neišvengiamai turėtų se
kti iš tų gerų norų.

Ir taip. Kas yra Lietuvių So
cialistų Jaunuomenės Lyga ir 
kur apsireiškia josios spėka? 
Kaipo organizacija ta lyga yra 
geras dalykas, bet kaipo organi
zuota spėka ji nelošia įmano
mos rolės Amerikos lietuvių gy
venime. Karti teisybė, bet rei
kia ją pasakyti. Užtylėjimas to 
kartais gali atnešt didelio apsi
vylimo patiems sumanytojams. 
Kasgi nežino, kad Lyga faktiš
kai gyvuoja tik Chicagoje. Ki
tose lietuvių kolonijose ji neturi 
savo skyrių-kuopų. Beje, Cle- 
velande nesenai įsisteigė viena 
kuopa. Bet r-r-revoliucingasai 
Daubaras, kuris darė pastangų, 
kad josios nariai atskiltų nuo 
Lavinimus Ratelio ir susiorga
nizuotų į Lygos kuopas, tuo ir 
pasitenkino. Dabar jisai per tu- 
’us laikraščius pradėjo “tarkuot* 
žiląjį socializmo veteraną Kauts- 
kį, Plechanovą, Jaures’ą ir kitus. 
Kuopa ten gyvuoja tik “iš var
do.”
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Didelis Rudeninio Atidarymo Išpardavimas
Didžiausias mete nuotikis, priimtas kaipo formalto perstatymo rudeninių ir 

žieminių gražiausių stailių.
Musų sandėlis didesnis negu kuomet nors, ir mes turime nesulyginamai di

desnį reikalavimą tokių pat prekių. Todėl mes surengėme šį svarbų ir gražų iš
pardavimo atidarymą naujų madų ir audimų, vi
sokių puošnių drapanų, brangių naujų prekių vi- J* 
soje šioje didelėje departamentinėje sankrovoje.

Ateikit ir atsiveskit savo draugus, nors pa
matyti ir persitikrinti sumanumu ir pačėumu perkant šioje didelėje są- 
krovoje. Kasdien bus specialiai pagražinimai. (

Utarninke
j Dykai dovanos
C -inn-iaia**—wir

Ketverge
Kautai, siutai, auk 

skrybėlė* ir tt 
išstatyta.

Didelis išpar
davimas.

Priedu prie r 
parodos bus^tt 
mojo Kambario i

didelės rudeninė* 
mas naują Valgo-

---- Cafeterijo* Rytinia
me gale ketvirtojo augšto.š Vien tik ( 
augščiausios ryšiea valgiai bu* paduo
dami. širdingai esate kviečiami pasi
gėrėti nauju parankamu.

!■ ?....'iTi'iar T -j

KlIINBROl
' I* HALSTID 20" )T S '“"l
■ B. CANALPORT AVI

Black-Draught Prie Naujo Sumanymo

Mrs, W. F. Pickh-lš 
Bising l'awn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- __ _
loi d’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-Hį J 
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Caloinel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji varto-1 
davo Black-Draught,; 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame ii šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Beikalauk tikro- 
Thcdford’o 25c už kre- 
butę. E-75

ji varto

^BVICTUR Grafafcnal(Y

ii. 510 ir 
augščlau. 

ttosehml 
Music 
Stop 

11416$ Mlchlgan *»e„ Chicago, III. 
Tehphone Pullman 047 *

Pereitame jaunuomenės sky 
rftms nunieryj 4. A.» Dvylis rašo 
apie naują sumanymą, kurį pa
dariusi Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lygos 1 kuopa, bū
tent —įsteigti knygų fondą. Su
manymas, be abejonės, yra ge
ras ir reiktų pasirūpinti, kad ji
sai rastų juodidžiausio pritari
mo Amerikos lietuvių jaunuo
menės nariuose.

Bet leiskite man vieną mažą 
klausimėlį: kasžin. ar ta pirmo
ji kregždutė reiškia tikrą 
pavasarį? Aš labai abejoju.

Noriu lodei išreikšti keletą 
bendrų pastabų prie d. A. Dvylio 
straipsnio. Draugas Dvylis 
»ako, kad: “Minėta organizaci
ja, priimdama tą sumanymą, pa 
daro iniciatyvą ir stengsis, pa
galba šios šalies progresyves jau 
luominės, įvykinti jį gyveni- 
nun.” Ir toliau: “Visos progre- 
.yvės jaunuomenės organizaci- 
io; ir pavieni asmens, kurie iŠ-

41 jos?!

veiklus, negi įgalės atidirlrtiziii 
visą Amerikos jaumionienę. Ak, 
tos uvisos progresyves įaunuo- 
neneš organizacijos”... Bet kur- 

Iki šiol apie jas nie
ko negirdėjome bent šiame 
skyriuje. Jeigu jos ir gyvuoja, 
tai visgi ant jų negalima atsidė
ti. Mukite jums pavyzdėlis. Ka
daise Jaunimo Skyriaiiš atknrto- 
tinai ragino “progrešyčes' fait* 
nuomenės o'rganižhcija8’7;(■ ktod 
jų nariai stenJfl^Ai1 pranešt*.aįflė 
savo veikimą Jaunuomenės Sky
riuje. Bet jo raginimas liko tik 
•aginimu, “Progresyves jau- 
momenės organizacijos” pasi
rodė esą kurčios. Tai kokia ga- 
’i būt gvarancija, kad jos ir da
liai- neliks kurčiomis?

įsivaizdinkime dabar kas bu
tų, jeigu šitą gerą sumanymą 
pradėtų ir užbaigtų vieni chi- 
cagiečiai. Pasekmės butų juo
kingai menkos. Keliomis Lietu
vos jaunimo organizacijomis 
tuomet prisieitų adresuoti vie
ną ekzempliorių?...

Sumanymai
— yra galimi tik ten ir tada, kai 
esti kas juos vykina gyvenimam 
Chicagječiai todėl turėtų pasirū
pint tvėrimu naujų Lygos kuo
pų kitose Amerikos lietuvių ko
lonijose ir išjudinti tas “progre- 
syvęs jaunuomenes organizaci
jas”. Tuomet butų kas kita. Ži
noma, tai yra nelengvas darbas, 
bet galimas. T.ygiečiai, be abe
jonės, turi jaunų energingų 
draugų kituose miestuose. Rei
kėtų tad paraginti juos asme
niškai — per laiškus. Tegul 
jie steigia Liet. Soc. Jaunuome-

geri ar blogi

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė liauka Amerikoje

Metropolitan Siaie Bank
807-809 W. 35th St„ kampas S. Hilsted SI.

No. 8 plona* plovimui boi- 
cris; vario apačia ..$1.05 
Divonams šluota; 4 kartus 
persiūta, rudu kotų 35c 
Vandeniui stiklai; Coloni- 
al petrenos 6 už .... 17c 
Moteriški perkelio apsivel
kam! sąęųues ...,>. 69c 
Moteriškos ir merginų mi
le jakės, naujus stailės 88c 
Vyrų darbiniai marškiniai, 
tikras amoskeag. 81.25 rū
šis .........'..............  69c
Vaikų ir merginų žieminė* 
apatnešos, 40c ryšis.. 39c 
Vaikų sveder kautai pla
čiais kalniečiais ...... 77c
Vyrų ribbed pamušti apa-

Štai Kalėtas Barfenų Panedelyje ir
tintai marškiniai; $1.25 rų- 
šis .
Darbinė* vyrų kelnės; ge-

79c 
vvrų kelnės; ge

ros materijos, mieros iki 
$1.6942 po

Nepapuaėtoa moterų akso
minės skrybėlės .... 75c 
Aksomo ir šilko papuoša
lai skrybėlėms ...... 19c 
Vaikų trumpos kelinaitė*; 
tamsios petrenos mieros 7 
iki 16 melu ....
Severus Gothard 
3(k-, miera .........
Olivilo Toiletini* 
šmotas ...............
Sūdyta jautiena pjaustyta 
ir malta, .svaras .. 16'/jc 
Moterų flanelio apatiniai 
sijonai 85c rųšis .... 65c

... 63c 
Aliejus, 
... 24c 
mnilas, 
.... 7c

5rj.lU4._UL_-U--------------
į Bear Brand Khaki me- J 

zgimui gijos; tyra vil
na 8:30 iki 10:110 A e, | 

svaro sruoga 85c Į

Moteriška* flanello nakti
nis drabužis $1.75 rųšis 
už ..............................$1-10
Skėti* stovėnėn, tikro <• 
žuolo; nusmilkyta .. 59c 
Plaunami divonai 27x54 
colių ......................... b9ė
Valgomojo kambario krės
las, tikro ąžuolo, skaros 
sėdynė .................... $1.69
Vaikų blanketai, mėlyni ir 
rausvi, 75c ryšis, kiekvie
nas no .......................... 49c
Kirk’s baltas skalbyklos

Utarninke
muitas bniokas .... 4I4« 
^nrkiiki rank&luošČiai; 
spalvuoti kraštai; 20x40 
colių ......................... 33*
Kaityta įvairi flanelė; 27 
coliai, jardas ......... 24c

ražus uždangalai ant lo
vų Marseiles petrenų, dvi
gubos mieros ......... $1.75
Raityta musliną; 36 colių; 
25c ryšis, jardas .... 19c 
Vilnonė aerge, 36 colių vi
sokių spalvų ............. 75c
Peau de cygne šilkas, 36 
colių, spalvuotas, jardas 
po ...........................  $1.39

wift* pride plaunamas 
pauderis didelis pakelis 
už ..............................  15c

Carnation Pienas didelis 
pakelis .................. 10He
Uneeda Biscuit, pakelis 
už ........................... 6ftc
Old Taylor arielka apipin
toje bonkoje ......... $1.79
Eniders Tomelių ketčipaa, 
didelė bunka ............. 23c
O. N. T., C. ML T. ir Ame
rican Maid mezgimui bo- 
velna baltas šilkas mercc- 
rizuotas malkelis... 6ęįc 
Vyriškos inžinierių ir per
kuriu pančiakos 25c ry
šis ........................... 12y:c
Motery juodo šilko pančia
kos; dubeltos pėdos, 50c 
ryšis, pora ................ 22c
J. J. Klarką 3 cord mašina-’ 
vi siūlai, 3 špuliukės 5c

v>. hi»!i<-iė graliui Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
'mh kiurių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.

“ idfli’»- <-ivO (iiu|Miiiuiosiiis pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
k u- \ ru 4va> aniuojHuia, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 

uokėli aid pm cikalavimo. . w
t ’

t niin&imii* mokama už padėtu* pinigu*.
Nkoliuamv pinigus aui pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius relknlus.

l bu ninkais. ketvcrgais-ir Stibafomis iki 9 valandai vakare. 
’• .uedz-hais. Se>odomis ir Pėtnvčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
im* NZa i'n ininiuk .II'I.IIS C. BHENZA, Kasierius 

ui\\s KHOTKAS. Vh-e-P.rm. VINCAS B1GELIS, Aslst. Kas.
DIREKTORIAI: 

PHANAS GEISTAR 
SI. SZYMKIEWICZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

jon as kuo i kas 
ANTANAS BBOSIS 
KAZ. MATULIS

ten gyvuojančius jaunuomenes 
ratelius! Kada musų organiza
cija^ pasidarys reale spėka, kada 
josios nariai bus deramai užin- 
leresuoti tuo sumanymu va
lei jį vykinti! Prie dabartinių 
aplinkybių aš nemanau, kad su
manymas turėtų kokio nors pa- 

Tai tokia mano nuomonė. 
Gal aš klystu, gal lygiečiai turi 
išsidirbę veikiamą pieną, — bet 
tai ne mano kaltė. Iki šiol jie a- 
pie jį nieko nepranešė.

—Tėmytojas.

A p' ainikuojh'iu iu

nu

niiotikii, mu*Ų didelio rudeninio atidarymo 
išpardavimų bua Tis

Išpardavimas moterų ir merginų

Silkiniu Suknių
Nevv Y%orRo Ičdir^ėjiJ visu pavydai y 
i|ė. Šaknio* vertos iki $20 po

$12.95
ais senais laikais, kuomrl musliną buvo 
c ir cukrus po 5c jus matėte arba gir- 
apie išpardavimą suknių, kuris nesusi

lygina su dabajtimL Bangelis suknių, supirk
tų musų pirkėjo^ iš New Yorko išpardavėjo.

Panašios naujos mdeninūs stailės. puikios 
k()kybės' šilko,,daffeta arba salia. Messalinc-- 
(ieprgcl|r kahflcriūs, rankovės vcstec, liuosa 
karanti juo^ętę,-papuošti gražiais spurgais, ki
tos tunikos stailės, juoda spalva, tamsiai mėly
na, žalia ir įnirta, mieros liiot'erlms 36 iki 44- - 
mergirt’dhis hiierų.s 16 -

Rudens siutai
Moterų ir merginų na
uji rudens siutai, vil
nono Bnrella arba vil
nono poplino, gražus 
modeliai, dideliu kal- 
nicriu; pamušta peau 
de cygne tik- 
tai ................ £9

iki 20 metu.

Serge siutai
V' ’ i H serge siutai, 
puošniai pasiūti, ru
deniniai modeliai ir 
pamušti su jx*au de 
cygne — su diržais 
stailė, papuošia muzi
kais, liktai SOĖ 
po ................ W w

Nauji Rudeniniai
Vyrams, norintiems gerai rėdyties

Puikus siutai ii Worsteds, casaimeres ir che- 
viots, naujausių spalvų, taipgi mėlynos sergės, 
Aį modeliai vyrams arba vaikinams; 
atskirų mierų, po .. . . .........................

SOCIETY BRAND DRAPANOS
Kuppcnhcimer, Sincerily įOEOO iki S 

ir kilų siuvėjų ............

r~ -a —?.i--------i'ju'j.ji.'j—----------------- -- ----------- —

VAIKŲ 2 KELNfcM SIUTAI
.Naujos mados užpakaliu—puikios ma

terijos; mieros nuo 7 iki 16; SQ Ert 
po ........................   w*wv

Vaikų viay vilnonių 
mėlyno serge siutai; 
tvirta spalva; visos 
naujausios 4 < EA 
stailės.. I l«vU

skrybėlės, naų-Vyrą naujos rudeninės 
jausiu išžiūru ir spalvą, po ... J.......

[■te!f.en skrybėlės $4.00, $S.OO ir M>.00

Puikios Naujos Stailės Skrybėlės
Bu* a*kąlbair.os mu«ų dideliame rudtninūime 

atidarym*

Po $10.00
Grupė didelių ir mažų puošnių skrybėlių, pada

rytu iš puošnaus salino Solcil ir Lyons veūet, 
spalvuotu aksonui pagražinta, strauso plunksno
mis ir kvietkais ir įvairiais išsiuvinėjimais.

Po $5.00
Puiki grupė gražių ;.k- 
sominių skrybėlių Gry
bo ir jūreivio kepurės 
išvaizda, papuošta pui- 
k'nis kvietkais, strauso 
plunksnomis ir cheni- 
le išsinvinėjimu.

Moksleiviai ir Visuo- "'ov,i ,ik 
menėV

*'Aušra” gyvuoja tik ant popie- 
t’os, Paskolos Batelis amžiną 
jam atsilsį... Taigi moksleivių

I uluose musų laikraščiuose Alpimu veik niekas nesirūpina, 
ir vėl pradeda kalbėti apie ncskaityt Ių atskirų grupe-
kaip pratiesus tiltą tarpe moks- lių> kurios viCIlą-kitų kartą pa-
leivijos ir visuomenės. Nctokį, 
apie kurį dažnai kalbėdavo Eu
ropos lietuviai, bet šelpimą 
neturtingų moksleivių.

Turiu pasakyti, kad šitas klau
simas rišama jau s e n.ai. 
Kiek atsimenu, jisai siekia 1906 
metę, kada gyvavo “Aušra” ir 
vėliau įsisteigusi# “Paskolos Ra
telis”. Rodos, per aštuonetą 
metų šitas klausimas turėjo bū
ti išrištas. Tuo tarpu dalykai

Siutai

5500

Vyrų ir vaikų kepu
rės, vilnono audeklo, 
mieros iki 7%, 5Ea specialiai.... wOC

DYKAI Utarninke Rugsėjo 17 DYKAI

Po $7.50
Motery puošnios skry
bėlės, su dideliu vidu
tiniu turbonu, padaryta 
iš puikiausia aksomo, 
papuošta sparnais, plu
nksnomis, papuošalais 
ir karoliais;

puiku* 8 colių, kaip pjauto atiklo 
SALOTINIS BLIUDAS 
perknnt už ft arba daugiaus

Glikus Stotoms bliudas, skaisč ai nudiib-
lūs krištol) stiklo, koleto puikių piešin ę, labai 
uaudingas ir papuošiantis, 

ra i.

Šiandie dienos-kitos gal ir iš musų tar-' 
....:po išeis vienas-kitas į “studen

tų eiles”. Išeis ir reikalaus 
“progresyves visuomenės” pa-

daro “malonę” sušelpia “pa- 
š’Žymėjtįsį moksleivį”.’

Dabar pradėta kalbėti apie se
nąją “sugriuvusį namą” ir rodo
ma palinkimo jpenbudavoti jį.

Todcl svarbu pažiūrėti ir į las 
aplinkybes, kurios buvo prie- 
žasčia sugriuvimui dvejeto ge
rai gyvavusių įstaigų, šelpusių 
musų moksleiviją. Taigi, kodėl 
jos griuvo?

Pirmiausia 
štai ką: musų

)et ši ą galima suprasti iš kalbos ■ jr duosni, bet 
turinio...

Moksleiviu šelpimo klausi
mas turi runė.ti ir mums, pa
žangiesiems jaunuoliams ir jau
nuolėms. Tuo labiau,

4

reikia pasakyti 
visuomenė, nors 
nesugabi ilges- 
palaikyti kokią! niam laikui

nors įstaigą, kuri pasirodo es 
auti “b u t i n a i ręįkalinga”.. 

pi aukoja, remia tik ikj tam ti 
kad už kro laiko — kol nubosta. *

............................................. ... ""*■ ■ "n ■

Antra priežastis, rodos, yra 
tame, kad mums stoka tikrai 
atsidavusių moksleivių reikalui

kurie patįs nesykį kreipės pa
šalpos, šiandie tolokai prasisu
kę savo profesijose ir apie da
bartinius moksleivius jiems - 
“negalvoj”.

Trečia,ir svarbiausia priežas
tį yra < tų pačių senųjų mok
sleiviu “užsimiršimas”. N ‘ 
vienas jų kreipėsi į mirų ;;tai 
gas ir gavo “cenlą-kitą”. Bet 
paklauskite: ar daugelis j i su
grąžino tuos centus? Mažai, oi 
- mažai tokių rasi... Tuomet

(Seka ant 6-to pusi.)



■

(ląsa nuo 5 pusi.).

ji ; ’i i kovo, žadėjo atiduoti 
■'irt -H protciiiU”. o šaudic 
se, i ;’iil .dori ; š ruričs ir kuž 
du; ‘ne. ip J phiigr.J* bra, s’, i- 
dus c::iitlu>’>. , Nežino maU kad 
tasai “slidus daiktas” nemažiau

Toliau jis rašo: “nes, tikiuosi, 
vienaki Dvylis nemano save c- 
sant draugijos koja ar ranka, 
bet atpenč, skaito save kaip tik 
a t lūžusia dalia, kuri pakelia bai
siausiu litaniją apie priespaudą, 
kuomet draugija peržengia tas 
minėtas “liesas ir laisves“, čia

galėt ųt padėt išbadėjusiam mok> 
‘ lepink kaip kad jiems kadaise 
padėjo.

Kuom l mes norime kalbėli 
apie šelpimą jaunyje’ musų mo
ksleivių niekuomet neturėtume 
užmiršti dabartinių profesiona
lų: dideliam laipsnyj jie yra al- 
sakomingi už sugriuvimą ano 
“senojo namo” ir jų jaunųjų 
moksleivių badavimą... • * - v .■ , *

liet dar viu.r.s “mažmožėlis”. 
“Pažangioji visuomenė", šiaip 
ar taip, turi žinot ką šelpianti... 
Atsirado daug pigių apsimetė
liu., Nė jiems reikiamo gabu
mo, nė prijautimo tai pažan- 
giąjai visuomenei. Ve, mano ge
ras priedelis, nebuvęs nei pra
dinėj mokykloj, jau “studentau
ja”. Pripildyk jam ir visus ke
turis kišenius. jis niekuomet 
neužbaigs “savo mokslą”, ži
nau, jisai turi gerų norų, jisai 
buvo ir patiks kartu su manim 

“progresyvėje visuomenėje“.
Bet, susimildami, mes turime 
šelpti tik tą, kuris gali ko nors 
atsiekti. Nekilau). Toliau, po
nas Q - gabus vyras, l’ž metų 
kilų, nūdien.jis liks puikiu dak
taru. Bet aš žinau, kad “prog- 
resyvei visuomenei” iš jo bus 
tiek pat naudos, kaip iš perny
kščio sniego...

Tai kaip dabar — šelpti juos 
ar ne? Atsakymas, žinoma, ga
li bul tik paskutinis.

Aš n e moksleives. Bet moks
leivių šelpimas man arti prie 
širdies. Vis dėlto, negalima vei
kti vien akių plotu. Taigi, kuo
met dabar pradedama kalbėti 
apie “senąjį sugriuvus) namą”, 
kalbėtojai turėtų neužmiršti čia 
suminėtų dalykų.

—Šiaip žmogus

Sociologas.
Straipsnelis “Moksleiviai”, kur 

neseniai tilpo Janu. Skyr., skau
džiai užgavo j a u n o idea
listo, I. Šarūno, sielą. Neper
skaitęs gerai nė straipsnio, negi 
supratęs autoriaus minčių, jis 
stvėrėsi plunksnos, manydamas 
virpu jos palbraukimu sumušti 
mano argumentus į dulkes. Bet 
čia su draugu Šarūnu atsitiko 
panašiai, kaip su anuo čigonu, 
kuris nemokėdamas plaukti, me
tė žarijų puodą į ežerą, many
damas jį išdžiovinti. Bet žarijų 
puodas.įmestas į vandenį, sučirš
kė ir išnyko. Man gaila, kad 
d. Šarūnas, norėdamas išdidžiai 
užlipti ant kritikos kalno, ne
mokėjo paslėpti savo argumentų 

jeigu galima juos taip pava
dinti silpnumą.

Prilyginimas mano straipsnio 
prie “sociologijos teorijos’’, aiš
kiai parodo kokį supratimą Sa-

vel matome, kaip Šarūnas su
pranta draugiją. Draugija nie
kuomet neperžengia ir negali 
peržengti jojiių “vienalos tiesų 
arba laisvių.“ Draugija tobulina
si žengdama tais evoliuccijos ke
liais. Bet tūli draugijos elemen
tai peržengia, ir labai dažnai, 
jos tiesas.

Pacitavęs mano žodžius: “jie 
(socialistai) žiuri į draugiją kai- 
|M) į organizuotą kūną,” jis sa
ko: “Kaip tik panašią nuomonę 
turi kiekvienas moksleivis”... 
Čia, be abejo, yra tik d. Šarūno 
spėjimas; o spėjimas visados pa- 
silieka spėjimu.

Nors mano oponentas ir tvir
tina, kad visi moksleiviai “pana
šiai mano”, bet aš tuoj prirody- 
siu. kad patsai Šarūnas mano 
kaip lik atbulai. Štai pavyzdis. 
“Naujienose“ 202 numeryj, Skai 
tytojų Balsuose, Šarūnas rašo:

“Kiek man čia Brooklync ma
tosi, tai apie “Naujienas“ ir Dar
bininkų Tarybą pas žmonys yra 
išsidirbusi dvi nuomom. Vie
na sako, tos dvi jstaigi yra hum- 
bugas ir įrankis nekuriu asme
nų svetnaudiškam pasipelnyji- 
mui. Kita mano, kad jos gryn- 
širdiškai dirba darbo žmonių 
naudai. Nežinau, ant kiek ga
lima surišti giminystės ryšiais 
“Naujienas” ir Darb. Tarybą.

“Lietuvių mąstančioji visuo
menė (jei ne visa, tai bent vienas 
aš) matydama, jog “Naujienos” 
vis kalba apie lietuvių tautos ap
sisprendimą, bet nutyli apie da
lykus, be kurių tas apsisprendi
mas negali įvykti, stebisi ir rei
kalauja atsakymo ant sekančių 
klausimų:

“Kas spręs apie savo likimą? 
Ar visi- žmonės tame laike gy
venantis Lietuvoje (kokie jos 
rubežiai) ar tik tie, kuriems tam 
tikri aprubežiavimai pavelys?”

Jeigu draugas Šarūnas many- 
f » *

tų, kaip kad mano socialistai, 
lai jam nebūtų reikėję klausti 
“Naujienų” ar visi Lietuvoje gy
venantis žmonės spręs apie savo 
likimą”, nes. jis butų žinojęs, 
jog kiekvienas draugijos narys, 
nežiūrint ar jas yra žydas, rusas, 
lenkas ar lietuvis, turi lygių lei
siu svarstyme tų ar kilų visuo
meniškų klausimų. Ir tolinus, 
jam nebūtų reikėję klausyti tų 
negudrių žmonių paskalo, kad 
ve ta arba kita organizacija yra 
“luimbugas”. Manau, kad Šarū
nui jau bus aišku, kuomi jisai 
yra ir kaip jis protauja.

Ant galo d. Šarūnas, norėda
mas, kad jo “bepartyviški“ ar
gumentai butų faktais, cituoja 
iš “Ne\v York Tribūne” apie Dr. 
E. W. Sanfordo mirtį. Šarūnas 
jį priskaito prie bepartyviškų. 
Nors “M. K.” redaktorius davė

NAUJIENOS, Chio' to, III.

jis aukauja savo gyvastį atsie
kiami pageidaujamo rezultato, 
jis aukauja ją ne todėl, kad yra ni Poincrace užreiškė. kad pro- lekcijų iš aritnielikos iį- fizikos, 
bepartyviškų, bet lodei, kad toks 
yra prigimtas instinktas gar
bės troškimas.

Šiuo aš užbaigiu polemiką su 
d. šarunu. Užbaigiu ne lodei, 
kad aš norėčiau skaityt save 
“nuosakiu socialistu”, bet todėl, 
kad su Šarūnu ginčas yra negali
mas, nes vienas mudviejų kal
bame apie Joną, o antras ‘ apie 
balvoną. • ,

no mane “senu pažįstamu“. Po- gu daktaras sutiktų diy>t Fredui

lesorius labai užimtas, bet kaip 
lik užbaigs darbą, 
siųs mudu.
riau ačiū už pagarbą.

A. Dvvlis. 
v

i. Kire).

Kaip ir Romanas.
(Pabaiga.)

lai lengva pasakyt 
reiškė Siinburas.

» Profesorius kalbėjo tolinus ir 
neatkreipė jokios a t ydos j Sim- 
burą.

Mes, hypnotislai, jau senai al- 
siekėm to. kaip atskirt spėką nuo

uz-

Gerai perkirtai! Poin- 
crac’ą — sakysime, tamstai sa
vo nepaprasta operacija pavyko 
atgaivinti Fredo fizišką gyveni
mą. Bet mudu su daktaru pa
stebėjom, kad jis yra idijotas.

Ne, jis nėra idijotas. Jis 
dabar esti lik vaiko periode.

Vaiko periode?
Suprantama! Jis išnaujo tu

ri pradėt vystyties, taip ir kiek
vienas kūdikis. Kitaip negali-' 
ma; jis gimė antru syk... Žino
ma, jis vystysis daug greičiau, 
nes jis turi suaugusio žmogaus 
smegenis; ir jam nereikės tiek 
daug laiko sutvirtėjimui, kaip 
kad esti pas kūdikius. Fredas 
dar nemoka vaikščiot, bet jAti

uos. Su kiekviena valanda a? 
lėmiju naujas geras pasekmes 
Byloj jis galės vaikščiot 
kelių mėnesių jis bus

• ¥ir už

izsie-
it(v

Subata, Rugsėjo 14, 1918.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

ruięis turi apie •sociologiją. Ši
taip kalbėt moksleivis negali.

veros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. .

Nusilpnėję žmončs
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma neonl visokia pagelba būva per- 
vill Jie reikalauja tokio sustiprin
tojo. kuria sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk iSmėginimų. ’ Niekuomet 
ncsigailbsi, pareikalavęs

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
S ra žinomas kaipo geras stiprinan- 

s ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietą vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesvaikufno ir kepi
ną ligą. Mes patariame j) visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 86 centai, gau
namas visose aptiekose.

Aš maniau, kad daktaras Sim- 
luoj priini- būras mielu noru sutiks. Bet 

Aš mandagiai išla- kaip aš nustebau, kada jis ne 
AŠ ma-, tik kad atsisakė, o ir užpyko, 

nau, kad tamsiom jau žinomos Esą. jam užtenka tų komedijų
paskutinio bandymo pasekmės. |ii’jis čia nieko negalįs suprasti. 
Aš norėčiau plačiau papasakot 'lodei nenorįs rizikuol savo re- 
apie musų mylimą kūdikį - putacija. 
pradėjo poni Poincrace.

Truputį nustebintas aš pasku
binau pasiteirauti apie tai ar 
Silvija sveika.

- Silvija sveika... Vakar mes 
išleidome ją Normandijon. Ten 
ji ]>asiliks per tūlą laiką. 1 
dabar dedasi musų namuose? tai dėlto kad nieko nepajiegė a- 
mes nenorim, kad ji tai žinotų, pie lai suprast. Nuo to laiko 
Bet aš kalbu ne apie Silviją, kai- daktarus liovėsi lankęs labora- 
bu apie musų sūnų. ' - -

—O, aš suprantu! Tamstos erace pagelbininkų duot Piorui, 
kalbat apie Fredą Ružė. | aritmetikos ir pradinės fizikos 

Poni Poincrace mane pertru- lekcijų.

Poincrace pirma bu
vęs paprastu šuleriu ir jis lodei 
atsisakąs turėt ką nors bendra1 
su juo. Jis tik išdidžiai losiąs 
savo komedijas ir loš tol, kol 
ne apkvailins visų Franci ją.

Siinburas, tur bul, palsfiieti- 
Kas kėjo savo žodžiais, bet kalbėjo

toriją,. Prisiėjo •vienam iš Pori-

Jisai nebesivadina nė Rtižė, 
nė Fredu. Jo vardas yra Plo
vus. Mes tikimės.

Ir galės tęsti savo 
mimą kaipo banditas! 
niškai aš užreiškiau.

—Kodėl tamsta taip manai? 
šaltai užklausė Poincrace.

Jo būdas bus panašus į mano, 
nes aš esu jo dvasišku tėvu. 
Mane, tikiuos, tamsta negali!
įtart esant banditu ar žmogžuda. das su dviem pagelbininkais. Ir 

Profesorius atsigrįžo į mane atrodė veik toks pat, kaip ir aną 
Aš atėjau pas tamstą kai- kartą, kada man prisiėjo jį pa

po pas žmogų, kuris esate nuken matyt po jo mirties. Jis juokė- 
tėjęs nuo Fredo rankos ir(si taip, kaip paprastai kad juo- 
lodel turit teisę ant jo gyvas- kiasi visi kūdikiai. Paskui iš
lies. Sakau tamstai, Fredo ( tiesęs rankas jis pribėgo prie 

“papa f
nė Visa laimus baisiai stebino

Nežiūrint visų mano išsisu-Į 
kinėjimų, poniai Poincrace ga
lų gale pavyko prikalbėt mane, 

kad mums, imli dalyvumą Pioro mokinime.'
pavyks padaryt jį savo sunumi Sutikau jį mokint franeuzų gra-! 
ir tada jis vadinsis Pioras Poin- inatikos. Tai tur būt buvo visa.i 
erace. Poliaus poni Poincrace ką aš mokėjau.. . 
pasakojo mums apie jų šeimy
nišką gyvenimą. Pagalios ji ne- saros. 
užmiršo pasigirt ir apie tai, kad 
jos vyras dabar esti valdžios na
rys. 4 «

. - O, aš jaučiuos labai laimni- 
ga, kad mano vyras pagalios 
pateko biurokratų draugijom 
tarė poniutė.

Mums bekalbant atėjo ir prof. 
Poincrace »r įsivedė savo kabi
netan. Jame buvo didelis ame
rikoniškas rašomas stalas, šė
pos su kaž-kokiais keistais įran- 
kih’iš! ir daugybė knygų. Paprh-1 
šęs mus sėsti profesorius užrei- 
škė: '

Gerbiamieji, nematau rei
kalo pasakot viską. Visa, ką aš vo teisingas. Rugpjūčio 28 (be
galiu padaryt, tai parodyt atgai-^ laikraščiuose pasirodė strai- 
vintą Fredą. Jis jau pradėjopsnis, kuriame buvo bandoma 
kalbėt, ir manau, kad tai pe^llk-( atspėt, ar Fredas yra gyvas, 
rins tamstas labiau negu mano Nors straipsnis buvo patalpintas 
.''....n.:..! 'I'..: ___.1.^.. I ... ....

Praėjo pavasaris ir puįė va-
Musų mokinys padare 

didelį progresą: puikiai jam se
kėsi franeuzų ir anglų kalbos.

binti pianu. Pasirodė, jis turi 
gabumo ir tam. žodžiu sakant,1 
tai buvo vienas gabiausių mūki
mų, kokių aš kada nors esu nia-

Daktaro Simburo pasielgi
mas sukėlė nemaža abejonių 
pas prof. Poincrace . Jis bijojo 
delei Simburo ištikimybės, kad 
jjš kartais nepradėtų apie lai 
plepėk.. tai galėtų dą^igauti iki 
vąldžios ir suardyl visą jo plia- 
ną. Profesoriaus manymas bo

žodžiai. Tai pasakęs prof. Poi- 
jicracc paspaudė' kaž-kokį kny- 
pUį ir staigu atsidarė durįs, kiU 
riose pasirodė jo pagelbininkas.

sai yro.s skyriuje, vis dėlto pro
fesoriui jis padarė daug susirū
pinimo ir.baimės..'

Kaita aš atėjau ląboratorijon.
; Atveskit jį čionai! • prataj profesorius mane pasitiko lai 

..-J .j-.,u,bAi:» .L ■ ' > , > >> vL. •rė )>rufesorius. “Už kelių minu*- 
čių ant slenksčio pasirodė Ere-j

laikrašti ir

lies. Sakau tamstai, 
daugiau nėra. Jo siela dabar, Poincrace ir pratarė: 
nėr nieku prasižengus

pratarė:
Štai pažiūrėkit, 

draugo darbas, 
galvą duodamas sutikimo ženk
lą. A.

Straipsnis padarė į mane ne
malonų įspūdį ir aš pradėjau 
bijoti, kad neįsipainiojns. Ir juo

lai tamstos

• gale aš pradėjau keikt ir Poine
laimiai nė visuomenei. Teismo’ Profesorius gi truputį šypsojos race jr p^tį save, kam man rei- 
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Socializmas
Socializmu šiandie 

t 

užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. 0 kas 
gi jais Besiintere
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žrno 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmą* di- 
skusuojamas »u- 
sirinkimucoe; dt- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soči

t alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo syie- j 
Z tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi-
I suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- I 
| kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. | 
| Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- g 

alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO
J MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet • 
i parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip | 
i gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku t 

ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
♦ Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti x
• Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis i 
X raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- g

• ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė-
X liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių f 
i dailininkas p. Jonas Šileika. i
X l Tį Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- | 
g dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- g 

duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku-
I binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; I 
| apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. I 

| Pinigus siųskite adresu: j
NAUJIENOS

1840 S. Halsted St., Chicago. III.

jam labai tinkamą pastabą, bet 
tegul bus leista ir man tarti ke
letą žodžių.

Dr. Sanfordas mirė ne lodei, 
kad jis buvo ‘Ibeparty viskas“, 
ne todėl, kad ta bakterija “pri
gulėjo” prie kokios nors politiš
kos partijos, bet lodei, kad ji už
nuodijo jo kraują. Belo Dr. 
Sanfordas tyrinėjo apipenėtus 
karvelius ir kralikus, suradimui 
tam tikrų symptomų, ne todėl, 
kad jį valdžia tam paskyrė, arba 
kad jis buvo “bepartyviškų”^ bet 
lodei, kad jo žingeidumas ir no
ras užsitarnauti žmonių pagyri
mą arba garbę stūmė tai daryti. 
Artistas stengiasi atlikti savo ro
lę gerai ne todėl, kad už tą jis 
gauna gerą algą, arba kad jis pri
klauso prie kokios partijos, ar 
yra bepartyviškų, bet todėl, kad 
įsigijęs publikos aplodismentų, 
jos pagyrimą.

Taigi kiekvienas, genijus, ko
kioj srilyj jis darbuotųsi, jeigu

nuosprendis, vadinas, yra išpil-1 ir atrodė laimingu tėvu, kuris 
dylas. Jeigu tamstos abejojate? džiaugiasi savo kūdikiu.
lai bukit malonus atsilankyt pas Į Kada mudii rengėmės apleist 
mane laboratorijom Visa turėsit profesoriaus namą, pastarasis 
progos pamatyti savo akimis? nuoširdžiai prašė mus lankytis 
Tikime, tada nebeliks jumyse nė pas jį dažniai! sakydamas, kad 
mažiausios abejonės. Poincra-J tuo mes turėsim progos temyli 
ce atsistojo ir atsisveikindamas Fredo vystymąsi. Aš atsakiau, 
pridūrė: Tamstos veikiai pama
tysit, kad aš išradau dalį Prome
tėjo paslapties...

Praslinko kelios dienos; mes tapau kasdieniniu 
su daktaru aplankėm prof. Po-'svečiu. Tarp iria 
incrace. Profesoriaus pasakoj i-1 
mas padarė didelį įspūdį į Sim
burą. Turiu prisipažinti, kada 
aš ėjau per geležinius varius to 
baisaus namo, šaltis mane nu
krėtė visu kimu. Labai nusiste
bėjau, kad dideli vartai atsidarė 
patįs savaime: nieko prie jų ne
buvo. Mes perėjom per kiemą 
nieko nenutikdami, kuomet pri
ėjom prie namo ir vėl durįs pa
čios atsidarė ir po rvalandėlės

kad esu visišku nežinėliu medi
cinoje, vis dėlto sutikau pasina
udoti ta proga. Nuo to laiko aš 

Poincrace’o

soriaus užsimezgė ytin draiugiš- 
• ki ryšiai. Man rodėsi, kad ma

no atsilankymas suteikia pro
fesoriui didelį pasitikėjimą. Ma
ne jis priimdavo ypatingu man

dagumu. Dažnai mudu praleis
davome laiką bežaidžiant su 
jo “sunumi”.

Gale antro mėnesio buvo nu
tarta pradėti rupinties Pioro 
mokinimu. Sprendžiant pagal 

i jo išsivystymą, jam buvo gali
me^ atsidūrėm puikioj Liudovi-(ma priskaityt aštuonis melus, 
ko XV salėj. Tai buvo vienas iš^ Poni Poincrace pradėjo jį mo- 
puošniausių dalykų, kurį aš ka-^ kinti elementoriaus, (’ž savai- 
da nors mačiau. Gana gerai įsi- lės sugrįžo Silvija ir ėmėsi mo- 
taisęs musų “budelis”... Tai kinti jį anglų kalbos. Man buvo 
primena man tamstos priima- nesmagu, kad negalėjau pasiim- 
mąjį kambarį, daktare... Simbu-( ti ant sai'ęs kokią nors mokylo- 
ras nesuspėjo atsakyt, kaip ant jo rolę.
slenksčio pasirodė ponia Po>n- Kartą patikęs Dr. Simburą a.^ 
erace. Iš karto ji primine man prisiminiau jam, kad prof. Poi-

kėjo imti ten dalyvumą ir lošti

, . . ' . . . . y.sykių geriau butų, jeigu bučiau 
.*'t 1 i .• J

padaręs taip, kaip padarė Sim- 
buras. Ir kuo daugiau aš pra
dėjau apie tai mislyt, tuo baises
ne ir biauresne man atrodė, ta 
Poincrace komedija. Galų gale 
nutariau mesti visa tai į šalį. Nė 
minutes nesvyruodamas aš susi
kroviau savo daiktus ir paėmęs 
automobilių išvažiavau iš Pary
žiaus. Nutariau negrįžti tol, kol 
nesužniosiu kuo užsibaigs Poin
crace komedija.

Ilgai ir neprisiėjo laukti. Už 
trijų mėsesių aš sužinojau, kad 
Fredas BužČ (Pioras Pbincraci') 
kokiu tai budu (tur būt per pro
fesoriaus pagelhininkus) suži
nojęs savo praeitį ir nusižudęs. 
O Poincrace delei los nelaimės 
išėjęs iš proto ir sudeginęs labo
ratoriją.

Aš labai džiaugiausi, kad pra- 
i sišalinau iš Paryžiaus ir kad 
man nereikėjo pi’isižiurėt tos 
komedijos užbaigai.

...........  A, Audickas.

Chicago, III.1840 So. Halsted St.,

Moralybes Išsi vystimas I
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki; Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

□ARBAgIV

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., -:-

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.



k‘Nušaut ar pagaut!”

į Gatvekarių klausimas 
• šiandie.

■ ’. ... i

Ištruko keturi piktadariai.

Kalinių pabėgimas.

Veikiantysis policijos virši
ninkas vakar išleido įsakymą po
licijai “nušaut ar pagaut” padie
gusius iš paviečių kalėjimo pik
tadarius Earl Dvarą, Boppą, 
Vlcb'riane ir Muraną.

Vakar naktį ištruko iš pavie-1 
čio kalėjimo keturi piktadariai, į 
kuriu clu "buvo pasmerkti nužu
dymui už žmogžudystę. Pabė-

Bus nutaria ar leisti naująją su
tarti balsavimui, ar ne. Areštavo “milionierių”.

Teisėjo Crowes korte šiandie 
bus galutinai nutarta, būtent, ar 
leisti padėt ant baloto naujiną 
miesto tarybos sutartį 

b'arl Dear, pasmerktas nužu- flOft ordinanee 
dyt už užmušimą Rudolpho 
Walf, Dro Doare šoferio;

Lloyd Bapp. pasmerktas nužu- iartis nebūtų leidžiama balsavi
mui. kompanija, remiama mie
sto tarybos didžiuma laikosi sa
vo. Jeigu teisėjas Crowe atmes 
tą sutartį, tai ji neteks jokios 
reikšmės ir gatvekarių baronai 
turės jieškoti “kilo išėjimo.”

t ra il
su gatveka- 

rių kompanija, ar ne. Miesto 
majoras reikalauja, kad su-

Policija vakar areštavo lutą 
“('arės nu1ionivrių*,l..ouis A.Bry- 
m'ą. Kaltinamas apsukimu tū
lo Paul Krotho. kuriam ponas 
“mifionierius” pardavęs “lotą” 
už $86.68 ir neišdavęs reikiamo 
paliudijimo-konlrakto.

N. StilHonienė

SUBATOJE, RCGSPJO (SEPT.) 21.
MILDOS SV’rrAiNPJE,

Įžanga 50 centų ypatai. Pradžia 7.vai. vakar'.
Laike vakarienės linksmins publiką plačiai elriciigtečiams 
žinomi L. S. Vyrų Kvartetas., ’klvoriai, drg. SlilsOnionv ir ki
ti. Po programų žaismės vadovaujant .L l’ktveriiii, ir šo
kiai prie geros muzikos. (Iv'‘binina publika kviečiama alsi- 
lankvti kuoskaitlingiausiai. KOMITETAS.

nriizsitikeeil *a*»» p|e-
oiajum hx knlclam tiepril v i u Manu 
Mptb'koritu .Muksoriui mi ki’.lom 

pHi’O.ivfhii ol» jk m> 
.ikimn lik •iMUgluu

M turiu 15 dietų initj rite i i* 
^hHu Rt\rt ją* nkis Ir pririnkti 
)u.iis iikinhK tikrai. Durną atlia- 
vii !><4..iukl inl, užlikrintht.

I h puns škuliai urbus reikalu* 
«i iut*N lai juu>.« pbAHkvsiilia

lOHN ^METANĄ
AKIU SPECIALISTAS 

lr-4) do. Ashland Avė. ChicaZ _ 
lu.oipi* 18 tot» gutvža

’ č>o< !nb««s, rirfi Plail’o «ptiėL‘t 
Tėniykite j įimno piratą

v eiondos nuo 9-tos vai. ryto 'ta 
a vai <

ĮSIUVO LJltpp, . ...............................

dyt už užmušimą Hermano Ma- 
low. Oak Parko polidsto;
Ernnk M’Erlane, tariamas Bap- 

po sėbras;
“Big Joe” Moran, plėšikas ir 

saugiųjų šėpų ardytojas.
Visi tie keturi piktadariai bu

vo uždary ti kamerose ketvirta
me kalėjimo augšte. Kad vakar 
vakare kalėjimo sargas ėjo ko
ridorium, jis išgirdo Morano ka
meroj brazdėjimą. Pasižiūrėjęs 
pro durų langelį jis pamatė Mu
raną begulintį ant grindų ir besi
raitantį, tartum norintį save pa
sismaugti. Sargas greitai atsi
rakino duris ir pribėgo prie ka
linio |>atirti. Bet vos jis spėjo 
prisiartinti. Moran, kurs nevel
tui vadinama “Big Joe”, šoko 
ant sargo, sumankė jį kai titę, 
ir pasigavęs jo raktus lx‘matant 
atsirakino kitų kamerų duris, 
kuriose buvo jo sėbrai.

Pabėgimo sumoksiąs, matyt, 
buvo išanksto padarytas, kadan
gi nuo ketvirto kalėjimo'augš- 
to jie pro langus nusileido že
myn parūpintomis virvėmis ir, 
sėdę į belaukiantį gatvėj prie ka
lėjimo didelį automobilių, nudū
mė.

Veikiai po kalinių pabėgimui, 
policijai buvo pranešta,kad smar 
k*iai bėgąs didelis automobilius, 
kuriame buvę penki žmonės, 
lies Taylor gatve ir Racine Avė. 
užmušė žmogų. Tai turbūt bu
vo pabėgėlių automobilius.

Reikalaus naujo skaitymo 
balsų.

MajiAas Thompson, “runijęs” 
į Suv. Vaisi, senatorius ir su
muštas savo konkurentu Medill 
McCornicku, reikalausiąs naujo 
skaitymo balsų. .lis atvirai sa
ko, laike skaitymo balsų buvo 
padaryta didelių šelmysčių. 
'I hompsonas netiki, kad McCor- 
nickas jį sumušo.

Bepublikonai rodo didelio su- 
sirupinimo delei įvykusio jų ei
lėse “split”. Jei kaip tai ir Mc- 
Cornickui reikėsią pasilikti “čia 
pat” negavus progos atsisėst 
senatoriaus suole. Bijomasi, 
mat. kad Thompsono šalininkai 
“nenudardėtų” pas demokratus.

Nelaimė.

Tauso popietę.

Apšvietus taryba nutarė “tau
sot popietę” ir duot kiekvienai 
mokytojai tik po vieną ledgerį- 
rekordų knygą, pažymėjimui 
kasdieninio mokinių skaičiaus.

bo dramos skyrius laikė savo 
susirinkimą. Tariasi apie vei
kimo budus sekamuoju žiemos 
sezonu. Nors pastaruoju laiku 
žymiai sumažėjo musų veikė
jų spėkos, ale vis dramiečiai ke
tina dar sparčiau veikti.

Beje, tarp kita svarstyta apie

Sužeidė tris žmones.

Visu smarkumu bėgąs auto
mobilius vakar naktį smoge ė- 
jusin Nori h Avė. gatvekarių ir 
Žmonės, jų taępe pats automo
bilio važnyčia. tapo pavojingai 
sužeisti.

Užsimušė policistas.

Policistas Mathevv Eoley va
kar naktį norėjo pasigauti tūlą 
automobilių, kurio važnyčia ne
paklausė kuoiųet {policistas liepė 
sustot. Ant kertės 61 ir Stony 
gatvių policistas neteko lygsva
ros ir parpuojė su savo dvira
čiu. Persiskėlė galvą ir mirė 
nuvežtas į Illinois Central ligo
ninę. Automobilius ištrūkt).

ną vakarą, kurio .pelnas butų 
paskirtas pastatymui paminklo 
mirusiam musų rašytojui ii* lo
šėjui aa Br. Vargšui-Laucesi
čiui. Čia jau tapo išrinkta ko
mitetas, kurio įeina dd. M. Dun
dulienė, J. Gustaitis ii* .L Mise- 
vičia.

Tikiu, kad komisija mokės 
pasidarbuoti taip, kad miiK'.as 
vakaras duotų kuodidžiausios 
naudos ir dvasinės ir medžiagi
nės.

—Kazys.

True translatlOM filed with the post 
master at Chieago, 
as

Sent. 14, 191 H. 
required by the net of Oct. 6, 1917

KARfi PAGERINS MUSŲ
rasę:.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1553 W. Madison »t.
Suile 690-612 K<«nif»w« vi

Valandos: 10 iki 12 ryto n n >
Phone Haymarkei 2563 Pbon<

Nedcldieniaiti tik pagal eaiatii 

Retideneijoa Telepboii* Albanl

DOCTOR ROSS
Chieagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_  _ _ 35 So. Dearborn St. kampais Monro*, n v D U DfrCC CHK AGO. ILLINOIS Ule Da Ifla IIV VV Room 506 ir 507 Crilly Ridą. Važiuok 

rleyHtorfu iki Penkto augi!n.
Valandoa: Kasdien 9 iki 4. Nedčidfeniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė 
lyj, Seredoje, PŽtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

ėakaro. Ned^Hole nuo I 
r> ljr< 12 valandai dieną

C K3
AiJU SPECIALISTAS 

Akli-
Gyvenimas yra 

ru&ins. kada pra 
nykstu regėjimą, 
lies vartojame 

pRgprinią Oph- 
Ibahitonieter. Y- 
pHthifla <ioma at- 

t lf- • ~~ "Jiy* kreipiamu 1 vai
kus. V»l.:tiuo 9 ryto Iki 9 vak. 
(ledChi cn. ou<» 10 iki 11 dieną. 
4G49 S AMhlnnd A». k* m p. 47 *1 

Trlpnhonr Yards 4317 
BoiikvanJ (>487.

.Pranešimas.
Kriaučių darbas rude
ninio sezono.
Siuvu ant orderio vyrų, 
moterų ir merginų dra
bužius. Valau, taisau ir 
prosinu.

Pranciškus Bailusis
617 W. 37th St., arti nuo 
VVallace st., Chieago.

Tel. Drover 7058

Du užmušti, vienas sužeistas.
Du žmonės vakar naktį taipo 

ant vielos užmušti, o vienas pa
vojingai sužeistas, kuomet visu 
smarkumu bėgąs automobilius 
smogė į stovėjusį ant kelio tro- 
ką tarpe W1iec!ingo ir Chiea
gos. Užmušti: John Carlson, 
gyvenąs ant 55 gatvės ir Charles 
VVheedon, policistas. Automo
bilio važnyčia, P. B. Yondt, pa
vojingai sužeistas. Jisai nuga
benta į Imving Parko ligoninę. 
Vargiai bepasvt^ks.

Nelaimės priežastis — auto
mobilio važnyčios neapsižiūrė
jimas. ,

Sudegė filmos.
Du šimtai žmonių vakar naktį 

turėjo progos prisižiūrėti filmų 
Operatoriaus kovai su tignia (La
šino teatre, 403 N. Clark gt. Be
rodo n t krutomiKriius paveikslus 
kažkokiu bildu užsidegė maši
na ir sunaikino 200 pėdų filmų. 
Gaisrą spėta užgesyt pirma negu 
spėjo atvykt ugnagesiai.

Neapleidžiama Proga
PERKANT ARBA STATANT NAMUS 

APIELINKĖSE CHICAGOS.

šiuomi tin ime už garbę pranešti gerbiamai Lietuvių visuo
menei, kad “LIETUVA” SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DRAU
GIJA, skolina pinigus ant neaprubežiuoto laiko be KOMIŠINO, e
todėl jogei manote pirkti arba statyti namą, neapleiskite šips 
progos, nes tik yra ant trumpo laiko.

Susirinkimai atsibuna Utarninkais 8lą valandą vakaro, 
Dom. Szeniaičio Salėje, 1750 Union Avenue, kampas 18tos 
gatvės.

S it pagarba,

Kaz. Meškanskis, Prezidentas,
668 West 18th Street.

John P. Ęwaldas, Sekretorius,
2554 West 69th Str., 

Prospect 107.

Socialistų piknikas.

Socialistų piknikas, kuris tu
rėjo įvykti rugsėjo 2 dieną, dė
lei lietaus tapo atkelta ant rugsė
jo 15 dienos. Piknikas įvyks er
dviame Rivervitnv parke prie 
VVestern gatvės. Kiekvienas so
cialistas turi dalvvaut šiame v

ypač dar ir dėlto, kad jo ’pettčJk 
eis rinkimų kampanijos rci’ki’i- 
lams.

Klaida.

Vakar tilpusioj žinutėj iš 
Bridge|>orto apie rengiamą L.

bė nemaloni klaida. Ten susiu-

dienoj, M. Meldažio svetainėj. 
Turi būt Mildos svetainėj.

True transhmon filed with the post- 
mastei* at Chieago, Sepl. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

35 tautos ims dalyvumo ket
verge laisvės paskoloj 
kampanijoje.

Daroma prisirengimų prie di
džiausios, kokia tik buvo prasi
dėjus dabartinei karei, svetini-' 
kalbių kampanijos už laisvės pa-*, 
skolą. Trįsdešimt penkių taip 
tų grupes, reprezentuojančios 
saviškius sudarančius dalį viso 
Cbieagos gyventojų skaičiaus, 
laiko susirinkimus ir renka pir
mininkus, kurie turės likti ex- 
oficio nariais sveti m kalbių sky
riuje prie Chicagos laisvės pa
skolos komiteto. Tie komitetai 
atlaiko po du tris mitingus kas
dieną. Iki kampanijos pradžiai, 
28 d. š. mėn., liko tik dvi savai- 
li laiko.

BRIGHTON PARK
Susirinkimas.

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

■ 3261 S. Halsted S t. i
Ii Phone.provęr 5052 .1

I | Clhloago ||

Ppetas sakė, kad kiekvieną 
karę padarė ką-nors gera.

Dabartinė karė atnešė dideles 
permainas musų valgyje.

Dabar mes suyąlgome mažes
nį šmotą, vos keletą atmainų ir 
paprastesnį savo gerume ir mes 
busime stipresnę rase, kaipo
pasekmė to. f

Vėl labinus, jeigu mes prigel- 
bėsime virškinimui, imant Tri- 

, nerių Amerikoniško Kariauk 
Vyno Eliksiro, yisi vidurių net-, 
varkumai praeičiai priklausys 
i-’Trinerio vaistas išvalo ža,ęr 

nas ir palaiko jas gerame sto
vyje.

Užkietėjime, nevirškinime, 
galvos skaudėjime, nervišku
me, abelname silpnume ir lt.1 
šis vaistas neturi sau lygaus. 
Aptiekose $1.10.

Reumatizmo kankinimai, ne
uralgija, strėnų gėlimas ii* 11, 
guli būt prašalinta.

Trinerio Linimenlas vra vai- 
stas, kuris Jums duos greitą ir 
tikrą pagelbą.

sinarinimų, persisunkiu imu, ti
nimų, skaudžių raumenų, nuva
rgusių kojų. Aptiekose 35 ir 65 
c., per k rasą 45 ir 75 centai.

Josepli Triner Cbhipany, 1333 
1313 So. Ashland avė., Chiea

go, III. (Aj)garšininiaš).
<!,%«■ g-ur *
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KLEIN BROTHERS PRANEŠA 
SAVO DIDELI RUDENI} ATI

DARYMĄ IR PARODĄ.

Prieš trisdešimts aštuonis nie- 
didclė sankrova kvietė,-uvni 

tus ši didelė sankrova kvietė 
pirmą rudeninį atidarymą. 
Ponas Klein ir jo brolis pradėjo 
biznį mažoje krautuvėlėje. Pir
mutinė vasara buvo pasekmin
ga ir jie parengė pirmą rude
ninio sezono atidarymą.

Vėliaus jie persikėle į didesnę 
sankrovą dabartinėje vietoje.

Ponas Klein (priduoda savo ne- 
apsakpmam išsiplėtdjimui ir pa
sėkimai patogiam budai, kurį 
jis vartojo laike 38 metų būda
mas biznyje. Laukiama, kad Vi; 
si, jo senų laikų kostmnieriai, 
kaip ir tuksti^ičiai naujų, atsi
lankys laike šio atidarymo.

x • SI

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

kelio, ir partraukiame suhižusius. Darbą atliekame gerai, greitai 

ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
; I Drover 2180. 3222 S. Halsted St., Chieago. III.

■ * 1 - ■■ ■- .................. ——" T' '
True ■translation filed vvith the postmasler ai Chieago, Sepl. lt, 
1918, as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Į QUESTIONNAIRES
Del šaukimo j kariuomenę.

Išpildoire ir išaiškiname lietuviškai atsargiai ir uzlvirtiiianir 
Qt’ESTi(‘NNAIRES ličius, kurie palįs negali išsipildyli. ,2 Nota- 
našai visados. Ofisas -atdaras nuo 7 iš ryto iki 10 vai. vakare lai
ke (Juesrįonnaircs jukhmo. Norintįš paliuosavimo nuo kariuome- 
neš atsiveskite žriiočiai pačias sjkiu atsilankydami arha kitas 
vpalas, katroms gyvenimą duodate’.

Ė. D. WITKOWSKI. *
4542 So. Wood St., arti 46th St. Tel.McKinley 4756 

Persikėlėm iš 1818 W. 46th Street
>ųotTff5i~r~Ti-TJT4>Fri;TCTir

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentą, Rėmą ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Makva malevojimui stabų išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO

3003-3039 8. Halated SL, Chieago, III.

■f iilii ilt

Juozapas
Augustinas

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 12 d., 1918.

išbuvo ligonbntyje 14 mėnesių.
Velionio kūnas randasi Balto /
Dobio Kliubo globoje.

Norintieji sužinoti (langiaus li
pte velioni, kreipkitės po nuin.

AKUŠERĖ
A. M. KA1TIBN,

Sugabial Ir greitai patarnauju 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes Ir duoda pat ari m ne nergb 
noma bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chieago* 
..........  , ——  Z

NMMM

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Teiephone Central 6398 

Vakarais: *
2911 W. 22ud Street, 

Telephonė RockweD 6999

(tiutid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcag* 
r-»*phon» 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moterišku, Vyriiką, 
Vaikų ir viaų chronišką ligų

Ofisą*: 3354 S. Halated SU Chicagi
T«l«-nhonr b rovė r »4t8

V A La n UOS j 10 — 11 ryto; i~1 pcvl»U 
Nedaliom!* ’0—11 d<«oaU

Tclcplicne Karės 5032 ||

Br. 9 Sliiteki Š
- - ' k

3109 S. Morgan si. ( hidigo

VALANDOS* Kuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakarę

DR. G. M.ftUSER
Praktikuoji: 27 metai 
Gyveninius ir Of-sus 

3149 S. Morgan Si.. 32 st.
Chieago, H1. t 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku u* Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. NedClio- 
mis vakarais ofisas uidar.vl.is.

Telcphone Yards 687

VyriškŲDrapanu Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai. vert&s nuo i 
#30 iki $50, dabar parniduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi uuo 316 iki 
f35 siutai ir overkotai, nuo 17.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pantui- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ___
kotai, vertės nuo 325 iki S85, dabai

over- 
kefnfl.rnuoVl .50 Ik i 
— ____ i nuo

$5 ir auffščhiu K et n 6s n 
$4.50, Vaikinums siutai__

[Iki $7.50.
Atdara kasdieną, nrdėliomis Ir 

karan.
8 C O R n O N 

UIS 8. Halated SU

63.00

v»-

t'

Chieago III

Žemaites Raštai
Metu

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

1840 So. Halsted St., 
Chieago.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

DR. M. HERZMAN i 
IŠ RUSIJOS

Cerai lietuviams žinomas per lC> me- > 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ( 
ir akušeris.

Gydo aitrins ir chroniškas liitaa, vy- į 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias . 
metodas X-R«y ir kitokius elektros prie- j 
teisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. I8th J 
St. netoii F»k 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir į 
16—8 vakarais. Teleptione Ganai 3110. >
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street į

VALANDOS: 8--0 ryto, tiktai.

Dr* Leo Awotin
Gydytdfta, Chirurgai, Ak u šeria 
1920 So. Halated SU Chieago. 
kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va-

■ Telcphone Yards 5834.

1D r. P.G. ffliegner
1 Priėmimo vnlandns nuo 8 iki 12
■ iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 1 
jį 3325 So. Halated St., Chieago. 1

— ■>. , y .... ........5 , . ------

a, ,=r

Tel Y arda M54. AKUŠERE A

Mrs.A.MIchniswicz
taignsi Akušerijos Ko- 
legiJą; ilgai praktika- 
vijai Pennsjdvanijoa 

oapitalčse Ir Bhila- 
deJphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
tinidymp. Duoda rodą 
isokioae ligose mote

rims ir merginome. 
U13 So. Halated Str.

<Ant antrų lubų) 
ChUago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vMo vak.



Pranešimai REIKIA DARBININKU

N A ū J I E N O S, phlcago^ ąt

NAMAI-žEMAPARDAVIMUI DRAUGIJOS

Subata, Rugsėjo 14, 1918.

DRAUGIJOS

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
nišką darbą. Sekantis 9 kp. vakaras 
bus vasario 9 d. 1919 m., Meldažio 
sret. —Komitetas.

Pajieškau savo švogerio, Antano 
Zubncko, prasišalino nuo musų ir 
Saliko du vaiku, pirma gyveno 

orth Chicago, dabar išvažiavo į 
kitą miestą. Prašau atsišaukti į U 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, prisuokite Jo adresą.

Joe Laurinat, | 
4417 S. Marshfield avė. Chicago, 111.

PAPSI DUODA pianas, vargonai ir
REIKALINGA Jenų traukėjų Ir french-horn. Taipgi, parsiduoda |- 
irbiuinkų j ledų svirnus, 40c. t va- rankini cigaretėms dirbti. Pardavi-darbininkų 1 ledų , _ „ ________ _________

Landą, 10 It 11 vaL darbas. mo priežastis — savininkas turi iš-
. Consumers Co^ i važiuoti. Taigi, kam reikalingi virš-

35th st. and Normai avė., Chicago minėti daiktai, kreipkitės sekančiu 
— , ................................. ......į adresu:

„ ,,, ri i 3416 Auburn avė., Chicago

Pajieškau savo brolio vaikų, Juli
jaus, Edvardo .lukštų ir jų motinos 
Onos Jukštienės, palikau Chant Ok- 

Chicagou ir apielinkiy laiarama-1 lahomoj. Jie patįs lai atsišaukia ai 
niams. (Jį Lietuvių Laisvamanių Fe- fc.i kas juos žinote praneškite jų iid- 
deracijos Konferencija bus nedėlioj, resą. 
rugsėjo 15, M. Meldažio svet., 2244 
XV. 23 Place, Chicago, III. Konferen
cija prasidės 1U vai. iš ryto, šion 
konfcrencijon būtinai privalo atsi
lankyti kiekvienas LLF. narys, nes 
randasi daug svarbių reikalų apkal
bėti. kaip tai: “Kardo” reikalai, kun. 
Mockaus maršrutas ir tt.
• Draugiškai, Julius Mickevičius

Antanas Jukštis 
Ecrringlon, III., c-o Fred State Farm

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 sU Chicago, II).

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuves darbo. Gern mokestis. 
901 18th s t., Chicago, III.

REIKIA važnyčių ir Iciberių i 
Scrnp Iron Vardą”. Gera mokestis 
ir pastovus darbas. Atsišaukite i 
1632 W. Kinzie st., ' Chicago

REIKIA prityrusio šieno ir grudų 
pardavėjo. Rašyki laišką i “Nau
jienas” pažymėdamas No. 45.

PARDAVIMUI pigiai saldainių ir 
įvairių smulkmenų sankrova. Gali
ma turėti gerą pelną. Atsišaukite 
greitai.
3220 S. VVallacc st., Chicago

RAKANDAI

PARDAVIMUI — 2 aukštų medi
nis namas prie Union avė., arti 28- 
tos gatves. Gerume stovyje, nau
jai dekoruotas. Rašykite arba pa
matykite savininką.

C. Magnusson, 
6623 Minerva avc., Chicago

AUTOMOBILIAI

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St.. Chicago, Dl.

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 342(LW. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

$50 NUPIRKSI $250 Vlctrola, $165 
paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzle 
avc. •

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajerai, naujos elektros batare- 
ios. Viskas moderniškai. Atsišau*

ite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

Brighton Park. — Pranešu visiems 
Keistučio Paš. Kliubo nariams, kad 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lluj, rugsėjo 15, 1 vai. po pietų, Li
berty svet., 3925 S. Kcdzic avė., ka
mpas 39 PL Draugai ir draugės, ma
lonėkite buli laiku , nes yra daug 
svarbių reikalų. Nepamirškite atsi
vesti ir naujų draugų.—J- Gustaitis

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

Marijona Bakšaitė-Koreckienė 
1422 S. Sangamon st., Chicago, III.

REIKALINGA pagclbininkas-jani- 
torius arba porteris. Geras valgis, 
kambarys ir gera užmokesnis.
6222 Harpcr avė., 3rd floor, rear

PARSIDUODA gramofonas su re
kordais, mažai vartotas, vertas -95. 
Parsidiios už pusę kainos.
843 W. 33 Phce, Chicago

PARDUODU gerų motorcyklj. Kam 
reikia, pasinaudokite.
3531 Emerald avė., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mus |vyks šiandie, rugsėjo 14 d., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Waban- 
šia avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi draugai kviečiami atsilankyti, 
turime daug svarbių reikalų, tarp 
kita priėmimas naudojo LSS. kons
titucijos projekto. —Valdyba

Pajieškau savo pusbrolio M. Sau
noms, Kauno gub., Raseinių pov., 
Sidlavos miestelio ir pusseserės 
Marijonos Kimbrytės, Kauno gub., 
Raseinių pav., Girkalnio parap. Kas 
juos žinote, praneškite šiuo adresu: 

Stasys Kimbras,
10624 Indiana avė., Chicago, iii.

REIKAIJNGAS apysenis žmogus 
dirbti už janitorių; kas šito darbo 
nesupranta, ji tuoj išmokinsiu arba 
atiduosiu ant jo. Kas norėtų Šitą da
rbą, atsišaukite per 3 dienas.

Kaz. Prasčius, 
735 W. 73rd st.. Čhlcago, 1IL

<■■■»■ '■*■"■« ...................... .. —!■■■ III ,1 III Įl ■

REIKALINGA Ženota pora, mote
ris .neinanti darban, kad prižiūrėtų 
mano namus. Maža šeimyna: aš ir 
14 metų mergaitė. AŠ esu akušerka 
ir man kaip kada prisiena išeiti iš 
u amų. Duodu kambarį už dyką. At
sišaukite greitai. Mrs. P. Urbonienė 
3313 S. Halsted St.. ęhieago.

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

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

...... ....................
I.Š PRIEŽASTIES mirties mano 

moters esmi priverstas* parduoti sa
vo 4 kambarių flato rakandus už 
$95.00. šie rakančiai verti $298.00 
ir vartoti 2 metu. Turiu parduoti 
šią nedčlią, kadangi išvažiucįu iš šio 
miesto. Atsišaukite į 4418 Emerald 
avc., Chicago, III.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

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

Phone Canal 1173.

J. Gustaitis, pirmininkas, 
29(12 W. 39th St., Chicago, 111.

P. JakaviČia, sekretorius
927 W. 33 pi., Chicago, UI. 

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

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

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

J. Jakubauskas, komiteto narys,
3362 Lowe avc., Chicago, III. 

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

F. XV. Zolpe. komiteto narys, 
159 and Carsc avė.

No. 15900, Ilnrvcy, 111.
J. Vilis komiteto narys, 

2538 Frankfort St. Chicago, 111.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

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

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

K. čepukas, iždininkas,
.. .. I648 Division st.A. Montvidas, Daktaras.

3332 W. North Avė,
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
tek Polek svetainėje, 1316 N. Ash
land avė., arti Milwaukee ava.: pra
džia 2 vai. po oiet

NAMAI-žEMfi

Laisves Bondsai

Draugystės Meilės Lietuvių mėne
sinis susirinkimas įvyks šiandie, 
rugsėjo 11 dieną, J. M. Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, reiks aptart 
daug svarbių įeikalų.

Fin. Sekr. It. Vedeckui 
831 W. 34 PI., Chicago, III.

Pajieškau draugo F. Jęnelionio. 
gyvendavo 1314 Fulton st., Chicago, 
III. Atsišaukite į Naujienas pažymė
dami No. 46.

XRK!KALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgcport, distrikte. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinską; 3238 
So. Halsted St., Chicago.

LMPS. 9 kp. choro pirmutinė re
peticija po vadovyste p. Gugienės |- 
•yks seredoj, rūgs. 18 d. 8 va. vo

ką -o. — Visos dainininkės malonė
kite susirinkti pažymėtu laiku ir na
ujos, kurios mylite dainuoti, kvie
čiamos atsilankyti j Mark XVhit<* S. 
parko svetainę, pricy Halsted o 29 
gaivių. * —Komitetas

PAJIEŠKAU tavo brolio J. Astra
usko ir sesers, po vyru A. Difonienė, 
devyni metai atgal gyveno New Yo- 
rk’e. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijas, Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul atsišaukia, 
ar kas ji žinote praneškite jo adre
są. *

A. Astrauskas, 
1524 So. 51 st et., Cicero, III.

REIKAIAt’JAME mėginu prie 
lankst'tuo .pakovimo ir siuntinėji- 
om (folding, enelosing and mail- 
ingj. Darbas pastovus.

BABSON BROS.
2Ž45 W. 1Vlh St., Chicago,

LSS. 234 kuopos mėneainia susirin
kimas įvyks nedėlioj. rūgs-. 15, 10 
vai. ryto University of Chicago Set- 
tlemente, 4630 Gros* avc. 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 laikiK 

—Komitetas

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujainų kaimo, }au 
12 metų kaip persisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyyaš ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote pranęškite jo adresą. Kas pir
mas praneš .gaus $5 dovanų.

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

kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
susirinkimas įvyks nedė- 
15 d., 9:30 v. ryto, Aušros

LSJL. 1 
Javinimos 
lioj, rūgs, 
svet., 3001 S. Halstėd st. Lekcija bus 
"Iš politiškos ekonomijos". Skaitys 
drg. K. Bliza. — Draugės ir draugai, 
malonėkite atvykti laiku.

J. J. Jonuševičius. 
--------- č

LSS. Vyry Choras rengia draugiš
ką vakarą su programų rūgs. 22 d., 
Viešo Knygyno svet., 1822 
bansia avė. Komit.

Pajieškau savo pačios, Konstanci- 
ios Stankevičienės (iš namų Gabrie- 
’avič’ukė), Kumiškių kaimo, Rau
dondvario parapijos, Kauno pav. ir 
vjbernijo.s. Gyveno apie 9 metus 
Shenandoah, Pa.; turėjo štorą. Jei
gu kas ją žinoto praneškite mąų. 
\iba ji pati tegul atsiunčia man gu
bernijos pašportą ir bilietų. Labai 
busiu dėkingas ir atlyginsiu, nes jai 
tas pašporlas nereikalingas.

Stanisl. Staszkewicz, 
831 W. 34 pi., Chicago, III.

. ...............  " ■■■'.' -'l-'LĮĮ.1 1. JJL1

J1EAKO KAMBARIU

Rf.iklA inteligentiško apsukraus 
ir darbštaus jauno Žmogaus parda- 
cli 3.CI ką geriausiai žinomoje ko- 

n”»amgjv. Stambus apgarsinim.il 
“Naujienose" suteiks jums užtekti- 
n-’i žibiu. Užtikrinta . didelės įpla
ukos. Atsišaukite*

Mr. Branton,
Lillle Sioux OtP-CompOTiy •• 

29 South La Spllc st., Chicago, IR.

W. Wa- 
L. Vėžis

susirin-LMPS. 58 kp. lavinimosi 
kimas įvyks panedėlyj, nigs. 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 kuopom Org. E. Vasiliauskienė.

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

W. P.,
3001 S. Halsted st., Chicago

REIKIA vyrų dėl išsiuntinėjimo 
krmbario. Turi suprasti ir skaityti 
angliškai.

The Roos Mfg. Co., 
967 Vt 201h Mm c Chicago |1|.

...........■MįHM m iM.. i>>»■■<. iri.m .

n V
t,T?lKALINGA^juergina dirbti krn 

ufuyėje. Gera; i mokestis, Darbai 
ant visados. Atsišaukite vakarai* 
po 6 vai. Tel. Boulevard 9336.

i02 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotncr avc. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir tt. Kai
na $2800.
McDONNEI.L, 2630 W. 38lh Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1119 W. 47lh St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
T.elefonai: .McKinley 3543 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na- 
•’elfs, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38111 Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinlcyQ3543 ir 1643.

4125 School st., arti Milwaukee, 
Crawford ,4—5 kambariai ,tinkavo- 
tą, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas. kaina $4,000. 
McUONNELL. 2630 W. 38t|i Struti 
Ai’dara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
TeTefonait McKinley 3543 ir 1643. 
i 5635 Oąklęy avė., 5 kambariais, 
bungalow, elektra, edmentinis beiž- 
mentas, eonerete pamatas, lotas 34K 
125, kaina $3000.
McDONNELL. 2630 \V. 38lh Street, 
.Mciitrn 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai f McKinley 3543 ir 1643.

3443 Oąkley avęnue, 2 pagyveni- 
nų mūrinis. 2 lotų; elektra, gesas ir 
>t. Kaina $3500.0Q.
McDONNELL, 2636 W. 38th Street, 
\tdara 9 ryto, iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4521 S. Halsted: St. 6—6 kamba
riai, maudynės, iri tt. renda $300. 
Kainą $2500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telųfųnai: McKinley 3543 ir 1643.

perkami už cash. Erne! and (’o., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Ciothing Store. Ątdara vakarais iki 
8. Nedėldieriiais 10 ikil.
...—r. ...............    -

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

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

1060 Noble St
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt, 

2228 Coblcnz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansin avc., 7:30 v. 
vakare.

Mokyklos
Pasisiųk pati suknią.

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

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros mušino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis

MASTER SEWINQ SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 
N. La Šalie st., Prieš City Hali.

Atsišaukit ant 4-to augšto.
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
' Mokinama: angliškos ir lietuviško* 
kąĮbų, aritmetikoj kpygvedvstės, 
štįiiiografijos, typewriting, pirklybos 
įeisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pluetyštės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos; nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3(1 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III

T.MCS. 9 kp. nivnetrinį susirinkimą 
įpikvs subaloic, rugsėjo 14, Fellow- 
šhip svel., 8.31--33 PI. — Malonėkite 
visns narės skaitlingai susirinkti, 
nes reikia išrinkti delegatą į suva
žiavimą I.Mi’S. į Pbiladelphiją ir 
daug kitų svarbių įeikalų apsvars- 
‘vli. —Valdyba.

VEDUSI pora, be vaiku, sii mažai 
rakandų, jieško kambario mažoje 
šeimynoje. Kas turite vietos, pra
neškite greitai.

E. L^
3409 Lnwc avc., t-mas augštas, prie
kis, Chicago
... .........H-■■■ !■■■■! «W«I -fj—-J «I , I|IJIBI»W *I

REIKALINGAS llttuvis bučeris 
mokantis darbą, Prašau atsišaukti 
rreitu laiku: Gera vieta ir darbas 

ant visados.
W. Giraitis,

1980 Canalport avė., Chicago

yitiąi' _ 5 i' ■ • *• ’.UŽBAIGIMUI nuosavybės įgalioti 
esame parduoti muro namelį: 8 ka
mbarių, tinkanti dviem šeimynom; 
didelė atika ir augštas apntnamis; 
arti 29-tos ir Lowe avė., už žemą 
kainą, už $2300.

WINT0N and NARTEN, 
6447 S. Halsted st., Chicago

VV1RELESS ir AVIATION.
Pasireugk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar 
Inžinierius. Kare padarė reikalavi- 
pia.daug didesni už skaitlių darbi- 
niukU — Nępatrotyk savo progos.

fakultetas yra,Expertai Instru
ktoriai ant vandens ir ant žemės. 
ŲuL katalogo adresuok MIDLAND 
UNIVERSITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Tel. Wabash 5593, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODU rendon kambarį vie

nam vaikinui su valgiu arba be val
gio.
3254 Ix>we avė., 3rd fl., Chicago, TU.

REIKALINGAS bučeris, kad mo
kėtu angliškai, lietuviškai. Supran
tantis savo darbą lai atsišaukia.

Peldžius, 
1651 Wallace st. Tel. Drover 9754

EXTRA, Ant Bridgoporto mūrinis 
namfts ant 6 pagyvenimų, 3 po 6 ka
mbarius, 3—4 kambarius. Noriu 
mainyti ant namų Gary, Indiana ar
ba Cicero, su pačiu savininku.

Ffąnk Kahn,
3518 Parnell avė. Tel. Drover 9694 

Telefonuokite tarp 7—9 vakare

VYRAI. MOKYKITĖS BARBERYS- 
TĘS AMATO. Dienomis ar vaka
rais. Užimkite liuosas vietas. Pri- 
sircngkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Ateikite-rnšy- 
kite: MOLER BARBER COLLEGE, 
101 Prospect Avė., N. W. Cloveland.

šiuo pranešama draugijoms ir ra
teliams, kad LDLD. 45 kuopa, X¥est 
Sidėj, pradės mokinties komedijų 
aukso verš j. Bus statoma lapkričio 
30 dieną M. Meldažio svetainėj. Taį- 
pi nesimokykite tą patį veikalą ir 
jeigu bus galima, nerenkite tą dieną 
panašaus vakaro šioj apielinkėj.

—Komitetas.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 S. Halsted st., Chicago

REIKALAUJA gerų Red! Estatc 
pardavėjų. Prityrimo nereikia. Ge
ra mokestis ir pastovus darbas. At
sišaukite i PECK & PUZ Real Esta- 
te Co.» 424 4th avė., Room H9, Pitts 
burgh. Pa. .

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

Rockfėrd, III — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 15 (1./rug
sėjo, 1:30 po pietų, Moose Club jsvet., 
ant Mulberry gatvės, netoli upės. — 
Draugai ir draugės, meldžiu riteiti 
I askirtu laiku, nes r.tndasi svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi ir norintįs 
prisirašyti ateikite.

—Rašt. A. Meldažis.

REIKALAUJU įnamio. Kambarys 
šviesus, garu šildomas elektra, ma
udynė ir nebrangus. Labai tinka
ma vieta laisvų pažvalgų vaikinui. 
Pageidaujanti tokio kambario kreip
kitės šiuo adresų:

A. Jakštas, 
1G81 Milwaukee avė., ant 3 lubų

-A L. '..i "Iii. JĮ n. ............. .

REIKALINGAS antrarankis duon
kepys. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Atsišaukite greitai.

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

PARSIDUODA graži farma 70 a- 
kerių su viskuo ir kuliamomis ma
šinomis, arba galima mainyti j na
rna. Atsišaukite į
2837 S. Emerald avc., arti Halsted 
Street, Chicago

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGEB •

4205 So. Halsted at. 24«7 W. Ma- i 
diaon. 1850 N. Kelia St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- I 
dgning, de! bisnlo ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi ilmokėjimaL Gvaraatao 
ta Išmokinti Jus pasiūti sakmes •• 
<10. '■ Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ai aks j-

Drapanų Skitai
REIKIA vežimų plovėjų, taipgi na

ktimis žmogaus prie Šėrimo. North 
Sidėj. Atsišaukite I 
317 S. Jefferson st., Chicago

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyti 
veikalą Netikėtas Sugrįžimas, nedč- 
1 oj. Spaliu 6 d., 1918, taigi meldžia
me kitų draugijų loj dienoj nereng
ti panašių pramogų* 

-—-Rengimo Komitetas.

JIEŠKO PARTNERIŲ
$200 į mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
pinigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigus biie kada pranešus 
prieš dešimts dienų. Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Rox 41, 1840 S. 
Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO muro namas, 
-uit 2 pagyvenimų, labai geroj vie- 
tcAj, galima gauti ir ant išmokėjimo. 
Ką tik pastatytas. Atsišaukite tele
fonu arba ypatišhai.
4448 S. Sawyer avc., Tel.

McKinley 3354

Ateities žiedas vaiką draugijėlė 
rmgia gražų vakarą, subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kilos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
t nrengimų, o i>oremkitc Žiedą.

—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA pirmos klesos bar- 
zdaskutykla (Barber Shop) labai pi
giai. Biznis išdirbtas per daug me
lų, gera vieta dėl ženoto, yra rui
mai pagvvcnt. Penda Atsišau
kite greitu laiku laišku į “Naujienų” 
ofisą pažymėdami No. 44.

DOBILŲ ŽEME UKE$

'T*

I SS- VII rajono konferencija į- 
v’ ks nedėlioj, rugsėjo 22 dieną, 
I iuosybės svet. (North Side) 1822 
V,’. Wabansia avc., Chicago, III. Kai- 
p 10 vai. iš ryto. Visos LSS. kuo
pos., priklausančios VIII rajonui, 
rrisiusktte delegatus. Važiuoti rei
ktai iki Norlh avc., o North avė. iki 
Girard st. ir išlipus paeiti vieną blo
ką i North. čia surasit svetainę.

i SS. VIII.Rajono sekretoriaus pa- 
gelbininkas Ant. Jusas.

£

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
J iešką n tieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

105-107 SO. JEFFERSON ST.

Už darbo paruplnimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose Ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt ‘

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininku — i fabrikus, i ka
syklas, į uklus, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir val
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDAVIMUI GREITAI iš prie
žasties ligos sankrova cigarų, taba- 
fco, saldainių, Ice Creame’o, vaikams 
pabūvu, mokyklos reikmenų ir įvai
rių smulkmenų. Gera kampinė vie
ta apiclinkėš lenkų, lietuviu, arti 3 
mokyklų ir fabrikų. Išdirbta vie
ta per daug metų. Parduodu grei
tai.
1659 N. Paulina st., Chicago

PARDUODU groseriię labai pigiai 
su namu arba be namo. Randa pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa- 
gyVenirpų po 4 kambarius, 5-tas biz
niui. Savininkas važiuoja ant ukes. 
A. K., 8t7 W. 34th Place., Chicago

pS / i »
Mes savinamės npie 100.090 akrų 

puikios ūkės žemės Mennmince pa
viete, Uppet* Peninsula Michigan’o, 
arti G’ęen Hay krantų, kuriuos mes 
pardavojalne ukčms po 40 akrų, ir 
'‘ugšč’ap. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie- 
’imus, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateiti. 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 galinio duoti jums gerus .nu
rodymus.

S. CRAWFORD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka-

SPECIALIS SKYRIUS
mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už ši darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F* Kasnicka, Prezidentas,

118 N. 14i Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišaukite ant 4-to augšto.

DRAUG TOS IR0RGA- 
Niz.ACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, 111.

A. I.ALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, (11.

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

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

1903 Ruble str.
John Pelrauskas, pirm, pagelbinlnk., į 

664 XV. 18 St ' 
Klein. Liatidanskas, nut. raštininkas 

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

1906 S. Union Avė. 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 XV. 21st Str.
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 

‘ 3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. popie
ty, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat

str 

Str. 

Str.

str.

Str

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1601 North Avc.
K. Jankauskas, nutarimu rašt.,

1965 Evergreen avė 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė 
J. Antanavičių, iždininkas,

1719 Eilėn, st.
Susirinkimai atsibuna pirma kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.
LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 

AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.
Kazimieras Rugis. pirmininkas, 

1714 Wabansia avė.
S. Galiackas, irm. pageli).

3525 "S. Union avė.
L. AntonaviČia, nutarimu rašt.

1713 Ruble St.
Juozas Kczius, turiu rast.,

4109 Montgomery st.
Kazimieras Cbapulis, iždininkas, 

1840 So. Halsted st.
Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 

1742 S. Union Avė. 
Fr. Girdwainis, Fin. Rašt..

2000 So. Halsted Str. 
Petras Luza, kasos globėjas,

1916 Canalport Avė. 
J. Jankevičia, maršalka,

726 XV. 181 h st.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

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

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

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

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas, 
„ A R. R. 3. Box 33
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas.
w , 462 Jenne Str.
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas,

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei 
Jonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden 
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange 
Ant. Bubele, teisėjas

313 Quince 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys,

152 Malu 
Petras Miliauskas, vėlavnežys.

R. 1, Bok 56. 
Petras Rimkevičia, durininkas,

424 N. Pleasant Str. 
Nlkodimas Janavičia, durininkas,

614 Markei Str
—- —........—----------- -- ----- ..................... .. - Į.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS

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

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

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
5106 So. Halsted St 

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemetery, 

. Summit, IU.
Phone XVillow Springs 10.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė, 
3429 Wallace Str.

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

P. Baleckienė, iždininke,
354.3 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant į centrą mokesti*, įuo- 
ney order ar čekį, reikia Išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst suslnršimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10707 XVabash avė. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 VVabaah Avc. 
F. Grigula, prot. raštininkas.

i 10443 XVentsvorth avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė.
Ant. Bertašitts, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnvčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, .341 Kensin- 
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už’ numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Baltrcmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shcdvil]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas. 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb.. 

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

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

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 West 17th Street.

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

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

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juo,« B0k.uA.^irmtotokj& 
Pranciškus Makarevičla, padėjėjas,

1618 Huoran Avė.
Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt..

1602 Indiana Avė.
Justinas Taukevičia, turtų rašt., 

1023 Broadway avė.
Antanas Pulką, iždininkas.

1128 N. 8th St.
Andrius Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas

1124 High avė.
Motiejus Žemaitis, maršalka,

1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA. WIS 

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas.
728 Park Ct.

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Milwaukee Avė. 

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

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koream.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS"

apgarsinim.il



