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Bulgarai bėga
■arTT.

20 mylių paeita
Cechai paėmę PermPaėmė 25 miestelius

Vokiečiai vis dar tikisi taikos

LONDONAS, rūgs. 19.
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“Nereikia nė vienam abejoti
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RUBSIUVIŲ STREIKAS

Giedra ir šalta šiandie;

■
■

Bulgarai bėga degindami kai* 
mus. 45 miesteliai paimti.

jos, veikiančios išvien 
talkininke Franci ja.

LENKU TAUTINIO 
ZVVlĄZKO SEIMAS.

kas, kur vokiečiai taip despera
tiškai gynėsi vakar, šįryt pa k liti 
vo anglams.

no 11 punktų, kaipo sąlygas, ku
riomis taika gali būti įgyta ir pa
laikoma.

Amerikos pasiūlymai pritaria

’cndraNalh Branarji įneštoji re
zoliucija liko primla su aplodi- 
mentais.

šios dienos nuostoliui sąraše 
paduodamos sekamos lietuviš
kai skambančios pavardes:

John Subanski, 2037 W. 18-lb 
St., Chicago, užmuštas karės Inu

dieną pirmiau čeeho-slo\aku spė 
kų.

AMSTERDAM, rūgs. 19.
Pasak Les Novellcs, daugybė vo
kiečių nkrutų, daugiausia 18 
melų vaikai, atsisakė važiuoti į

Seimą atidarė cenzorius Blens 
ki. Delegatų pirmą dieną pri-

True translalion fil«4t n/th thc post- 
ma.sler at Chicago, Scpt. 20, 1918, 
as rečiui r cd by thc act of Oct. 6,1917.

58 ŽMONES PRAPUOLĖ 
ANT ANGLŲ LAIVO.

===rrrr——=

Price 2c.

jos, talkininkų besi veržimas pra
siplėtė ir dabar apima 25 mylių

True translalion filed svith thc posl- 
inaster ai Chicago,, Scpt. 20, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Indija pritaria sąvyvaldai.

True tninsiauon nieii aviui thc post- 
mastei* at Chicago, Scpt. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Gompersas nori atstovauti visus 

Amerikos darbininkus.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Scpt. 20, 1918, 
'4161 ’9 ’PO Pu »qi Ag paJinboa su 

400’000 kalinių bus išbandy
ta dcl armijos.

Gali vežti 8 žmones ir neša 2,000 
svarą bombas.

Paėmė 11 myliu Hindenburgo 
avanpostŲ. Gauche miškas pa

imtas.

True translalion filed with tbc post- 
mastei* at Chicago, Scpt. 20, 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oct, 6, 1917

Vokiečių generolas rengia 
publiką prie tolimesnio pasi- 

truaukimo.

True translalion filed with thc post 
masler ai Chicago, Seni. 20, 1918, 
,is reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kiek kainuoja kareivio už
laikymas.

True Iranslattort fiiea w4h the post- 
muster <d Chicago, Scpt. 20, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

10 AREŠTUOTA Už ŽULI- 
KYSTES SU VALDŽIOS 

KONTRAKTAIS.

i Tuc Iranslalion filed willi f be poai- 
niastor at Chicago. Sent. 20. 1918. 
as rcųuiicd by thc act ot Oct. 6. 1917

Siamo kareiviai Francijoj.

True traiis'ntion filed with thc post. 
Hiastcr at Chicago, Sepl. 20, 1918. 
us reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

NAUJI VOKIEČIŲ AERO
PLANAI.

AMS VERDAM, rūgs. 19.
i Vokietijos reichstago preziden-

LONDONAS, rūgs. 19. Ad- 
miraltija šiandie paskelbė, kad 
nigs. 12 d. vokiečių submarina

Ti ue translalion filed with Ihe post- 
niaste:’ ai Chicago, Scpt. 20. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Sveikina serbus su pergale.

True Irali’tation filed svilti Ihe P‘.st- 
inastci* at Chicago, Sepl. 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

REICHSTAGO PREZIDEN 
TAS TIKISI PERTRAU
KOS MŪŠIŲ ŠIĄ ŽIEMĄ.

l’ARYŽIl S. nigs. 19. - Pie- 
zidentas Poncare telegrafavo 
Serbijos princui Aleksandrui sa-

True translalion filed with thc post- 
tuaster ai Chicago, Sepl. 20. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. G, 1917
TALKININKAI PAĖJO 20 
MYLIŲ MAKEDONIJOJ.

PI1TSBURGII, Pa., rūgs. 16.

Trac lomslation filed wl11i Ihe |M»sl- 
masler at (’hieago, Sepl. 20, 1918, 
ns reųuired b.\ lin* acl oi Oel. G, 1917

Daug žuvo Viennos amunici
jos dirbtuvėj.

Chicago, III. Petnyčia, Rugsėjo-Sept. 20,1918. 
me-t" "<?■».»■ .j.11 " 'T-——-".-TassggggP* 
t rue Irunslation filed wilh Ihe post- 
masler ai Chicago, Seni. 20. 1918, 
•s r«M|i(ii'<>«t b> ihe ik'I of Oct. G, 1917

tą laivą. 8 oficieriui ir 50 jurei-

RMJIER0S, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICASO, ILLINOIS 

Telefone Ganai 1506

True Uunslutmn filed witn thc post* 
i’iiisler ai Chicago, Sepl. 20, 1918, 
its rctjuircd by Ihe act of Ocl. 6, 1917

ANGLAI SUfiMĖ 1IMMMI 
BELAISVIŲ

imsi -

Su anglų armija Francijoj, 
rūgs. 18. Vokiečių aeroplanai 
pereitą naktį veikė bombarduo
dami St. Ųuentin sektore irjirie-

Trut translalion filed with‘ thc post- 
masler at Chicago, Sepl. 2(1. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

STEIGIAMOJO SUSIRIN
KIMO NARIAI BANDO 
SUTVERTI RUSIJOS VAL 

DŽIĄ

True iranslation filed wlth the jx»sl- 
masl»‘i* at Chtrago, Sent. 20, 1918, 
ns reųuired by the act or Oct. 6,1917

Paskelbė algas Anglijos gele
žinkeliečiams.

?

True truii.slHtion liled wilh the post- 
maslcr ai Chicago. Scpt. 20. 1918, 
ns rciiuired by thc act of Oct. G, 1917.

1 užmokėjo $35,506 pabau
dos.

I ruc Iranslation filed with the post- 
mash r at Chiciigo. Scpt. 2(), 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

True translalion filed with the post- 
mastei* ai Chicago, Sepl. 29, 1918* 
as reųuired by the acl of Oct. G, 1917

Bolševikai sumušti šiarėje ir 
pietuose.

Ii laiką susitarimu^, sakė jis, 
“tečiaus bus reikalinga valdžiai 
griežtai pasipriešinli pan-germa 
įmins.”

T*uc tnuislution filed wilh Ule posl-maslvr ai Chicugo, Sepl. 2(1, 1918, 
as rcųuircil b\ Ihe ucl of Oct. G, 1017

Anglai suėmė 10- 
000 belaisviu

Keriu yra am Kaina upes. Ne
toli miešto vra didelės rusu ka- 
nuolių dirbtuvės.)

True translalion filed with the post- 
masier at Chicago, Sepl. 20. 1918, 
as reųuired by Ihe acl of Oct. G, 1917,

Caro motina esanti Anstri- 
( joj.

True translalion filed wilh Ihe posl- 
inaster al Chicago, Seni. 20. 1918, 
a.s fe<|uh*ed by Ihe ari of (><•?. G, 1917

Išsprogdino paskandinusią 
laivą subina r Iną

ROCHESTER, N. Y., rūgs. 19,
Čia sustreikavo apie 1,000 rub jma alga $1.25 į savaitę dėl vyrų buvo 475; kitų, dar laukiama.

siuvių. ir moterų darbininkų irš 18 me- Seimo raštininkui ^seimas pa-
1 ■ *. ■ i .. <i ų j

£

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Knlcred as sccond Chiss Matlcr Mareli 7, 1911, at thc Post Office at Chicago, III., unilcr Ihe Act ot Mareli 3, 1879.
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T

A.dclreM:

< NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

No. 222.
II H ini,Į |JI |l .1. . ,, , . .................. . ------------------------

True Irunslalion filed with tbc posl-nnisder ai Chicago, Sepl. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, rūgs. 19.
bkld maršalas Iliiig šiąnakt pa
skelbė, kad anglų trečioji ir ke
tvirtoji armijos jų naujame besi- 
vėržime prieš Hindenburgo lin
ijų tarp Cambrai ir St. Ouentin, 
suėmė daugiau kaip 10,000 be
laisvių ir daugiau 60 kanuolių.

Smarkus mušis šiandie siau
tė, anglams laikant 11 mylių [ 
Hindenburgo linijos avunposkj. 
Nirkuriose vietose mušis įvyko 
prekinėse gynimos pozicijose 
garsiosios vokiečių svarbiausios 
linijos.

Dieną anglai padarė naują 
jmjgresą į šiaurę nuo (iauebe 

' miško. Smarkus mušįs siautė 
apygardoj į rytus nuo hpeliy ir 
Gouzeaucourt.

Fruncuzai, kurie vakar prisi
dėjo prie anglų besiveržimo į 
pirttts nuo Holui>n š2 ir pusė 
myl. į vakarus nuo Stf Quentin) 
taipgi |Nularė žymų progresą.

ROFIERDAM, nigs. 17. — 
Matomai rengdamas publiką 
prie naujo pasitraukimo, gen. 

Ardemie Berlino laikraštyj Ta- 
gcblatt pabriežia sunkumus, su- 
sidariusiuos iš to fakto, kad vo
kiečių vakarinis frontas sudaro 
“kampą“, kuris gali būti užpul
tas iš vakarų ir pietų. Jis pri
duria: “Foch be abejonės pasi
naudos proga, kurią teikia jam 
abrina silnacija.”

PARYŽIUS, rūgs. 18. - - Sia
mo kareiviai ir jo štabu atvyko 
į Franciją dalyvauti karėje.

Miršta nuo džiovos.
HORENCE, Italija, rūgs. 19.— 

Čia skelbiama, kad mirtingumas 
nuo džiovos tarpe grįžtančių iš 
Austrijos italų belaisvių siekia 
nuo lt) iki 15 nuoš.

Naktį jie persiverzcjmt vokiečių 
tvirtumas apie (.onlesiourt, 3 
myl. į pietvakarius nuo St. Quen Vokiečiai šaudo sukilusius 

• • • l ♦tin ir šiandie tęsdami savo ata
kas, pasiekė Benay pakraščius, 
- pasak kares ofiso praneši
mų, 

fki šiol besivrržime atsiimta 
daugiau kaip 25 miesteliai. | 

Prieš auštant šiandie talkinin
kai atnaujino sav oatakas ir la
bai smarkus mušis siautė visa

šies dideliu aeroplanus.
Trjs jų liko nušauti į rytus 

nuo IVronne. Jie galėjo vežti 
8 žmones.

Teč.iaus įdomiausiu dalyku 
juose yra tas, kad jie nešė bom
bas 13 pėdų ilgio, kuriose buvo 
3.000 svarų sprogstančių mede
gų. Tai yra didžiausia bomba, 
kokią vokiečiai iki šiol buvo pa-

reiviams buvo paliepta šauti j 
sukilėlius, iš kurių 8 liko užmuš
ti, o daugelis sužeistų. Laikraš
tis sako, kad likusįjį iš sukilusio 
pulko liko sugrusti į vagonus 
kaip galvijai, bet jie traukiniui 
išeinant iš stoties šaudė iš vago-

NEW YORK, rūgs. 19, Kai 
tinami suokalbyj prigauti val
džią, 10 darbininkų ir valdžios 
inspektorių Rosenwasser Bros., 
Ine., Long Island City dirbtuvė
je, kuri turi armijos kontraktų 
už $8,907,000, tapo areštuota 
šiąnakt. VVarrantai išduoti are
štavimui korporacijos preziden
to ir jo brolių.

AiMSTERDAM, rūgs. 19.
Pasak čia gauto oficialio prane
šimo, daug žmonių liko užmils
ia ir sužeista gaisre VVocllci’sdorf 
amunicijos dirbtuvėj Vicnnoj.

Po gaisrui buvo panika tarpe 
dirbtuvės šovinių skyriaus dur- 

| biniukų. 
...... ... -- -------- -------

True translalion filed with the post- 
niastcr at C.hicago, Scpt. 20, 1918, 
us reųuired by the ucl of Oct. 6,1917

TALKININKAI PASKELB
ŠIĄ KARES TIKSLUS.

LONDAS, rūgs. 19. Iš išli
kimų šaltinių šiandie patiria, 
kad talkininkai galbūt pripažįs 
prezidento NVilsono atsakymą 
Austrijai kaipo savą, lxd neužil
go padarys bendrą paskelbimą 
apie b mirų karės tikslų.

LONDONAS rūgs 19. Iš
sigelbėjusi j i sako, kad vokiečių 
subinarina, kuri toi*])edavo an
glų laivą Galway Gastle liko iš
sprogdinta ir visa jos įgula žu
vo.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

E nieke J. Stanavpge (Stane
vičius?), Dctroit, Mich., užmuš
tas karės lauke.

John Yushchyk, Dctroit, 
Mich., sunkiai sužeistas.

Josepb J. Stovensky, Slarford, 
Pa., užmuštas karės lauke.

Charles A. Wisbiskv, Shenan- 
doah, Pa., sunkiai sužeistus.

Mike Scbuika, Mahoney City, 
Pa., sūkiai sužibtas.

F'rank Bučinske, Old Forge, 
Pa., mirė nuo žaizdų.

Tbomąp T Buudis, Siutu Pal
iego, Pa., jur.ivis, užmuštas ka
res lauko.

Vakarykščiame sąrąs?:

žmušlas karės laukt*.
Josepb Juvasinski, Mihvaukee. 

Wis., uzjnušlas karės lauke.
W. J. Sckarski, 1530 W. Su- 

perior St., Chicago, užmuštas ka 
rėš lauke.

Joseph Kozloski, Grand Ra- 
pid's, Midi., užmuštas karės lau
ke.
1'1 F " ■* ■ i i'f« 

tų amžiaus ir 60 c. dcl jaunesnių 
kaip 18 m. Valdžia taipgi pa
skirs komitetą ištirinmi klausi
mo lygios mokeslies vyrams 
moterims už lygų darbą.

TRENTON, N. J., rūgs. 19. -(|į|i|8 Ko,lst;1„tin FeI11.cllbucll Į)U. 
Karės departamentas užgirė ban : i - i i „..i;1 , sikalbejinie uzreiskc, kad gau
dymus, kurie gali privesti prie .... . ,J . • imi vilties pertraukos musių
lavinimo daugiau kaip 4000,000, .... .................n . įpras žiema nežiūrint priešo
kalimu šalies kalėjimuose, pri- . . į „■ n H -* . . . i karingu šukavimų . Pasikalbe-
rengimus tinkančių fiziškai, pro .. .‘ ... r . ...” . 1 . jimas isspausdinlas hsseno laik-
tiškai ir morališkai tarnavimui . ... . . , . .., . , t raslvi Bbeinischr \\ estphaclis-
armijoj. Labdarybės ir pataisos j 
komisionierius Burdette G. LeW| 
is pasakė, kad pirmieji bandy( 
mai bus padaryti Ncw Jersey 
valstijoj.

True translalion fiieu wiih the pnst- 
masler at Chicago, Scpt. 20, 1918. 
us reųuired tiy Ihe net of Ocl. G. 1917.

YVASIJINGTON, rūgs. 18.
Senatorius Meyers iš Montana 
Šiandie įnešė bilių po spalio 1 <1. 
uždrausti pardavinėjimą svaigi
nančių gėrimų 60 dienų arčiau 
5 mylių nuo anglių kasyklų. 
S< n, Meyers sako, kad tokis žing
snis labai pagelbėtą apveikti

LONDONAS, rūgs. 19. — šį 
vakarą padarytas susitaikymas 
tarp streikuojančių geležinkelių 
darbininkų ir samdytojų. Tuo 
išvengta gręsusio nucionalio 
streiko. Sulig su tarties pakelia-

čia atidaryta šiandien. Prieš 
seimo atidarymą iškilmingas mi
šias atlaikė ir pamokslą pasakė.I ' *
pralotas kun. Gurzynski.

f

Prie seimo atidarymo buvo 
Pitlsburgho miesto majoras Bab 
cock ir Pitlsburgho universiteto 
prezidentas MeCormick. Pasta-

■ rasis išgyrė Związkn už jo 
švietimo darbą, ypatingai už ko
legiją, .'•kaityklą Ji* pagelbą jau
nuomenei.

LONDONAS, nigs. 17. Pir- 
niininkas gen. G. Ste.wart Bun- 

1 ning atidarydamas čia šiandie 
talkininktj šalių darbininkų kon 
fercnciją, užreiškū, kad tikslas 
susirinkimo buvo labai nesupra
stus.

“Mes nesame bilc-kokia-kaina 
laikos žmones ar sumušimo ša
lininkai”, sake jis. “Mes norime 
garbingos, pastovios laikos, ku
riai musų pareiga yra išnagri
nėti visus kebus.”

Buvusis Rusijos premieras A- 
Icksandr Kerenskį atsilankė i 
konferenciją.
. Buvo paskelbia, kad posė- 
ižiai bus slapius ir kad kas vaka
rą bus išleidžiamas pranešimas.

Amerikos Darbo Federacijos 
irczidentas Saimiel Gompers pa
lakė konferencijai, kad Ameri
kos Darbo Federacija savinasi 
atstovavimą visų Amerikos dar
bininkų ir protestuoja prieš ko- 
kią-noi's blokų balsavimo siste
mą. Jis protestavo prieš viską, 
kas sumažintų Amerikos Darbo 
Federacijos niekurį skaičių bal
sų dėlto, kad ji neatstovauja so
cialistu.

True translalion filed witn ihe post 
masler ai (’hieago, Sepl. 20; 1918, 
is reųuired by thc act of Oct. 6,1917

LONDONAS, nigs. 18. A- 
imrikos delegatai talkininkų ša
lių darbininkų ir socialistų kon
ferencijoje šiandie įteikė pnsiu- 
limą kad konfeiVircijit'indorsuo-

tuo pačiu laiku ir loj pačioj vie
toj ką ir taikos konferencija, laip 
jau tiesioginiam oficialiam atsto 
vavimui darbininkų, oficialėje 
delegacijoje kiekvienos kariau
jančios šalies formulavime lai
kos sutarties.

WASlliNGTON, nigs. 17. - 
Karės statistikų departamentus 
apskaito, kad užlaikymas ame
rikiečio kareivio užjuryj atsiei
na $423.47 į melus; gi užlaikyti 
Suv. Valstijoc $327.68. Kaina 
pradinio adrengimo pirmiems 
metams Suv. Valstijose yra 
$115.10, gi dar $12.41 kainuoja 
dalykai vartojimui vien užjūrio 
tarnyboje.

S1NELA, Imlia, rūgs. 11.
Indijos nacionalis kongresas su- 
sirinkęs Bombay mieste užreiš- 
kė, kad pasiūlymai apie suma
nymą savyvaldos di I Indijos yra 
žingsniu linkui atsakomingos vai

vo priverstos atiduoti
Simbirsk ir Kazan miestus.

True translalion filed witb thc posl- 
niasler ai Chicago, Sepl. 20. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. (i, 1917,

ČECHO-S1X)VAKĄI PA# 
MĖ PERM.

45 miesteliai liko paimti. Ser
bų kavalerija sukiužusi bulgarų 
frontą ir pasiekusi Polšo, tuo 
padarydama 20 mylių paėjimą 
nuo pradžios olensivo.

Kitos kavalerijos spėkos ver
žiasi linkui Prilep, svarbaus bul
garu geležinkelio centro.

Pasak čia gauto serbų oficia- 
lio pranešimo, bulgarai bėga ir 
degina sandėlius, stotis ir kaimus 
ir lųicstelius.

Talkiųipkų kareiviai daliai* pa
ėjo 12 mylių ir jų progresas yra 
aip greita’š, nežiūrint augšlų kal
nų apsunkinimo, kad jie nega-1 
įėjo suskaityti suimlų belaisvių 
ir medegų.

Bulgarai lapo galutinai sumuš 
ti ir serbai vejasi juos dieną ii* 
naktį .

PARYŽIUS, nigs. 18.
Vladivostoko pranešama, kad čc- 
cho-slovakų spėkos paėmė Perm.

(Jei žinia apie paėmimą Perm 
yra teisinga, reiškia, kad čecho- 
slovakai perėjo per ( Tolo kalnus, 
18(1 mylių nuo Ekarinburgo, ku
rį jie paėmė kiek laiko atgal.

LONDONAS, rug 
sak Slockholino i• «
Dhily Mail, bolševikų spėkos Irau 
kiasi šiauriniame ir pietiniame 
frontuose.
Stockhohne gauta telegrama iš 

Maskvos, kad čecho-slovakai lai
ko Samaros miestą, nežiūriai v
bolševikų tvirtinimo, kad jie tą 
miestą atsiėmė.

vo širdingą pasveikinimą, iš prie Danijos valdininkai, sakoma, ga 
>s arini- vo žinią, kad buvusi Rusijos na
šu savo .šlė caricne (caro molina) 

Austrijoj.
■i iil 11, i ■ ,

* ^tslalion filed wilh Ihe 
niaster ai Chicago, Sepl. 20, 
as reųuired by Ihe act of Ocl. (i, 1917

JAPONŲ KAVALERIJA 
ČITOJE.

LONDONAS, rūgs. 19. 
vusis Busi jos premjeras 
ksandr Kerenskį pasakė čia lai
komai talkininkų šalių darbinin- 
kų konferencijai, kad senojo slei 
giamojo susirinkimo nariai ren
kasi slaptai ir bando sutverti 
valdžią visai Rusijai.

TOKIO, rūgs.10 (suvėlinta).
Pulkas japonų kavul<*i*ijos. 

kariu su gen. Semionovo karei
viais nigs. 6 d. įėjo į Transbai- 
kalo miestą čilą. Atvykusieji 
kareiviai liko en lūžias tiška i pri
imti. Jau pirmiau buvo praneš-

pos Rusijoj yra labai prispaus
tos bolševikų ii’ vokiečių, sako 
čia gauta žinia.

'Turkai užėmė Baku aliejaus 
laukuose Kaukaze. Anglai ap
leido vietą liuosanoriai, kada ar
mėnai atsisakė bendradarbiauti 
gynime miesto. -

Vokiečiui koncentruoja spė
kas Charkove (tarp. Dono ir 
Dniepro upių), kad neleidus gen. 
Aleksiejev priešbolševikiškoms 
spėkoms išeiti iš Dono klonio 
kad susivienijus u čecho-slova-

Princas Hopkins ir Irįs jo ben
drai, kurie prisipažino ledera- 
lianų* leis m e kaltais pi* įžengime 
šnipinėjimo akto, šiandie užsi
mokėjo pabaudą, siekiančią $35, 
506. Hopkins užmokėjo $25,- 
002, kun. Floyd Hardin $5,002, 
kun. George H. Greenfield $5,002 
ir Carl Broneer $500. Jie pla-

Prieš-bolšėvikiškos spėkos kultino maištingas knygas.
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Įmoki Bennett.

Mano Pirmutinė 
Apysaka.

(Tąsa).
'Taip aš sėdau ir parašiau ant 

du syk lenkto pusiau lakšto “še
šėlyj“, ir po apačia “1”. l ai bu-

ikvėpinga apeiga; ir aš buvau a- 
peiguojančiu kunigu. Pirmose 
keliose lėksningose valandose 
nuo parašymo 1 iki parašymo 
pirmutinio apysakos žodžio jau
čiausi linksmai ir išdidžiai, bet 
kaip tik pamatinis smegenų dar
bas prasidėjo, aš nužudžiau kuo-

. • ,i 
ataivzdina save eile sistemėlių 
žodžių, sujungtų sąjungomis ir 
tt., maždaug šitaip veiksnys, 
tarinys, darinys, išvardis. vienok 
tarinys, itžgynis, nereiškiamasis 
yeiksmažodis.Bet veiksmąvardis, 
priekininkas, veiksnys, tarinys ir 
tt., ir lt., ir tt. begalo., šiitas nusi
minimas man parsiėjo pritirti. 
Tikras vaistas nuo to, tai burnų 
nuryti, nuėjus kur į artimiausių 
smuklę, arba juokų pasiskaity
ti, bet aš nemokėjau malšinti au
dras ir variausi pirmyn, kaip

vienu pabraukimu svajonė dilo 
ir tolo. Man dingtelėjo, kad aš 
negaliu patapti Elaubertu iš pa
norėsimo ir šita aiški teisybė per 
ėmė mime nuostabumu. Aš ži
nojau, ką aš norėjau daryti ir 
negalėjau. Jaučiau, bet negalė
jau išreikšti. Mano sakiniai už
sispyrė būti begalo paprastais. 
Mota justes užrūstinti pasislėpė 
už debesų. Taškai sekdami vie
ni po kitų atrodė kvailai. Ža
vėjimas, poezija, riškumas, neiš
vengiamybė, originalumas, ir ne- 
apkainuojama ritminė raštovaiz- 
da buvo visur, dik ne pas mane 
ant popietes. Visi raštininkai

rose.
Ir tui buvo lygiai tas, kas žen

klina. ką, ištiktųjų, reiškia būti 
raštininku. Nes aš maniau, kdd 
aš. parašydamas pirma savo tik- 
rybinės apysaktis skyrių, forma
liai patapsiu raštininku; aš ga
vau šiokio tokio prityrimo.

Aš nesijaučiau, kad aš esu 
raštininku; įauči ausi lygiai 
taip, kaip ir žurnalistas panašia
me atsitikimi'. Ką sakau, dar 
mažiau; jaučiasi kaip kvailys, 
nekompetentasis asilas. Tary
tum atėjo mintis į galva, kad nė
ra tokio daikto kaip literatūra, 
kad literatūra tai miražas, ar 
hi inotizmo pasekmė, ar gražus 
melas. Gi. maniau sau, ko
klinis galams sveiku protu žmo
gui pasakoti šitą kvailą, paprasto 
k .sdieninio gyvenimo pasaką?

n iisiinininiu, kuris ištinka, kuo

met raštas, skaitant, atkakliai
ims. sakykite, ir vi-sas tas taiizi- 

nimas apie tikrumų sulig gyve-

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

• Kalbės M. N. Mockus
%

Petnyčioj, RUGSĖJO-SEPT. 20
Bridgcporto apieliukėje

MILDOS SVETAINĖJE

Pradžia 7:30 vai. vak.

NAUJIENOS, Alhlca^i, III. Pėtnyčia, Rugsėjo 20, 191b
"M

Draugiškas Vakarėlis
su puikiu programų rengia

LIETUVIŲ VYRŲ SOCIALISTŲ CHORAS

Nedalioje, Rugsėjo-September 22, 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

1822 Wabuiisia Avenue

Pradžia (i vai. vakare. įžanga 15 <cnlų ypatai porai 25 tentai.

Programas bus sekantis:
1) Lietuvių Vyru Socialistų Choras
2) Pirm.tn 'Choras
3) Spciaiistų 138 kp. Choras, (Hcero, III.
I) Solo ant pijano p. Višėiuliulė
5) Lietuvių Socialistų Kvartetas
(») Daina solo pritariant ant pijano, išpildys p-iės .lasinskiulės
7) Daina, pritariant smuiku ir pijami, Išpildys p-lė Rūginte ir jos brolis8) lUtra I
9) Kalba

visi vielos lietuviai kviečiami atšilau k;, ti j šj puikų vakarėlį.

nimu ir visos los tuščios kal
bos apie taisykles?

sa dailininku paderinę ir, sek
damas savo užsiėmimu, aš juos

vakarų, ant greitųjų, nepaisyda
mas. ir lik dėlto, kad buvau da
vęs sau žodį jį užbaigti. Paskui, 
sekdamas instinktu,#kurį visas 
Knisiagavis turi, pasiėmiau nuo 
lentynos ištaisytų “Geltonkny- 
gę” ir vėl perskaičiau savo gra
žiųjų pasaka. TaS suramino ma
ne šiek tiek, sugrąžino mano ti
kėjimų meno buvimu ir padavė 
smagių vilti, kad dalykai nėra, 
gal, lokiais blogais, kokiais jie 
atrado.

er šešis mėnesius aš parašiau 
lįK apie trisdešimts tuksiančių 
sodžių, ir jaučiausi lygiai taip, 

kuris per šešis mėne
sius mašina mynė. Bet vienų va

rimtai. Niekas taip giliai nėra 
įsisėdęs pas mane kaip mano pa
garba meno gabumams. Ir kuo
met aš sakau, “Tas žmogus yra 
dailininkas“, tai aš sakau tų in
stinktyviu rimtumu, kad, kięk 
tas mane apeina, pasibaigia vi-

neišaiškinamas užganėdinimas 
pradėjo kaitinti mano sieki. Aš 
jaučiau, kad tas skyrius yra ge
ras ir bus geras. Buvau links
nius iš putic-s thti'bo <iirl»i mo. F*u- 

jtiulos ir technika buvo suderin
ta. Tarytum netikėtai užėjau 
ant žemlapio su kruvinai raudo
nu kryžiumi, parodančiu, kur

Kuomet mano apysaka buvo ; 
perrašyta ^uašinėle ir aš šaltu 
krauju perskaičiau ją. lai aš nie
kaip negalėjau žinoti ar ji yra 
labai gera, gera, vidutinė, bloga, 
ar labai bloga, l iek aš žinojau, 
kad tam tikri sakiniai ecriture > 
artiste gyslelės skambėjo puikiai 
mano ausyse, taip kaip gr.ižios 
eilės numylėto dainiaus.^ Palei
dau narsųjį daiktapalaikį pasau
lin per pačių. “Ktikia progų jis 
turi kovoj”? sušukau. Mano a- 
pysi.ka pavirtę lik pakeliu. Ir

Visi vielos lietuviai ncpa-mii skite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

MILZINISKAS

plunksnų ir išėjau pasivaikščio
ti; bevaikščiodamas sumaniau 
pradėti knygų išnaujo. Su atsi
dėjimu perskaičiau visų, kas bu
vo mano parašyta. Rašinys bu
vo prastas, bet suėmus visa į 
krūvų, jis padarė į mane savotiš
ka užbaigtinį įspūdį, kurio aš 
nesitikėjau. Įsivaizdink sau Pa
prastumą lies laiptų apačia, o 
Puikumą lies viršum; išrodė, 
kad aš ta sunykusį daiktą užtem
piau iki pusei ir ten jis riogso 
be žado, bet apsaugotas, lauk
damas antro pakėlimo. Sekamų 
naktį aš prisiruošimi prie šito 
antrojo pakėlimo ir maniau, kad 
man tas pavyko.

“Mudu pataikova, Kazy“, Ed
mundas Kean šnabždėjo j ausį 
savo sunui sunkioje “Bruto“ sce
noje. Ir pačiame mano pajauti
mų skyrių persivertime, kuomet 
mano didvyris strimagalve lėkė 
į užmiesčių pilkumos gilumas, 
o visas pasaulis buvo nedoriau
sias ir liūdniausias, aš tariau sau 
nesitverdamas džiaugsmu: “Mu
du pataikova“. Mano ūpai vi
suomet buvo smarkių kontra
stų eilėmis ir aš dabar buvau 
tiek pat pakilęs,'kiek pirma bu
vau nusiminęs. Buvo abejonės 
ir sunkenybes protarpių, bei ap
skritai aš visuomet gėrėjausi SU

Mano pelnas iš šilus knygos 
nepaprastu stiliumi ir nepapra
stu pažinimu žmogaus budo vir
šijo perrašymo lėšas vienu so
verenu. Ir nei aš murmėjau, nei 
murinu dėl to. Ne viena pirmu
tinė knyga atsiejo jos autoriui 
šimtus svarų sterlingų. Aš už 
savųjų įsigijau naują skrybėlę.

(Pabaiga.)

rine Iranslation tilcd wilh the post- 
master ai Chicago, Sept. 20, 1918, 
as rečiui red by the art oi Oct. 6, 1917

Sulaikė siuntinėjimą pašau
kus popierų.

Sulaikymas tęsis iki bus gauta 
naujos pramoninio paliudsavi- 
mo Mankos iš VVashingtono.

Piknikas sidengimu slėpti, kad aš laikiau 
jų tikrai nepaprastu literatūros

Rengia Draugystė Kryvų Kry vaičių

Nedėlioję, Rugsėjo 22 d., 1918
G. M. CHERNAUCKO DARŽE

LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte. įžanga 25c porai.

Kviečia visus KOMITETAS. 1

VAKARAS
1 SU PRAKALBOMIS

RengiaS. L A. 208ta MOTERŲ KUOPA
t NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPT.) 22 d., 1918 m. i

MILDOS SVETAINĖJ ant antrų lubų.
Pradžia 7 v. vak. širdingai kviečia visus SLA. 208-ta motery kp. j

Bus kalltėtoju, atkeliavusi iš rytų — gerb. Ona Gilbaitienė.
Apart to bus gražus muzikalis programas su šokiais ir užkandžiais

--' .j-.:—

dingu ir su ritminga raštovaiz- 
da. Priėjus galo, mano many
mas apie save išsivystė į crescen
do. Aš užbaigiau savo pasakų, 
pasmerkęs savo didvyrį neapsi
rinkamai pragaištingam apsive- 
dimui trijose ryto. Dirbau išti
sas dvyliką valandų bė sustoji
mo. Tai buvo didelė valanda; 
ji buvo sceniška, lai buvo at
kartojimas Dumaso ir t'rancuzų 
rėks m i n gos ke t u rdeši m I ies.

Be! aš pats nedrįsau save va
dinti dailininku. Man truko drą
sos tikėli, kad manyje buvo 
šventa ugnis, įgimta, o ne įgyta 
regystė. Tas man atrodė nega
limu daiktu. Aš pajuokiau vi-

Siuntinėjimas paklausimų 
blankų užsiregistravusiems vy
rams nuo 18 iki 45 metų am
žiaus tapo sulaikytas vakiįr pa
gal paliepimų iš Washingtono. 
Iš Maj. E. B. Tolinant) raštines 
pranešta sustabdymo priežastis 
yra lame, kad kita blanku iš
pildymui s.ka ir kad ji taipgi 
turės būti pasiųsta užsiregistra
vusiems.

Sakoma, kad šitoji blanku y- 
ra dėl užsiėmimų nepriskaitytų 
prie, būtinųjų pušies ir nepami
nėtų kaipo nebūtinais. Valdžia, 
girdi, pamačiusi, kad besiverti- 
mas smarkiai nukentės, jei iš ši
lų užsiėmimų bus perdaug pa
šaukta. 2. '

Tarp tų užsiėmimų, kuriuos 
valdžia nori išvaduoti nuo sui
rimo, yra profesijos ir bizniai 
nepaskaityti reikalingais vedi
mui karės, vienok reikalingi 
palaikymui apskritų biznio vei
klumų, tokie kaip apdrauda, ne
krutamos nuosavybės agentū
ros ir komisinis biznis.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salk St 
Telephone Central fi.Ma 

Vakarais: 
2911 VV. 22ud Street,

Telephone Rockwtll fftftr*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškas mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S?-va GATVES

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti Miit užsh 

kymo siutai ir overkdtaL vertės nuo 
mO iki $50, dabar parsiduoda po 115 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nu<> Do 
$35 siutai ir oveikuUi. n*n> Gag ik. 
18 dolerių.

Pilnas pasiriniima* kailio ihiu.i, 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai n wv«r. 
kotai, vertės nuo $25 Iki $85, danai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ilo 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50, .

Atdara kasdieną, nedėliomi* ir v* 
karau,

8. GORDON 
1411 8, Halsted SU Chlca<n I1L

KOMITETAS
——

HIIIIIIIH .

Aš per daug metų atkreipiau specialę domą j šį 
t Iskirų skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bite kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.
\Š gydau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu
mui gj durna vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis

Katarus ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusuli, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuotu jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
‘'Džiovą galima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

Laisva orchestra grieš iki vėlyvos nakties.

...... ................. .
.......... ... ........................ ................................. ...............................
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ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviskai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angližkai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

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

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

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertes, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
sal stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršui juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrnšai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės J:

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

mm
DYKAI 

DUSULI KENČIANTIEMS 
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Mes tumi Naują Budą, kuris gydo dusuli ir 

įneš norime, kad jus tai pamėgintumėte musų 
kaltais. Nežiūrint, ar jūsų dusulis butų jau 
senas, ar tik naujai iSsivystąs, ar yra tik 
tuolaikinis, nr ir chroniškas dusulis, jus turė
tu! pareikalaut musu metodo* dykai išmėgi
nimo. Nežiūrint, kokiame klimate jus gyve
nat : nepaisant, koks jųnų amžius, užsiėmimas, 
jei jus esat dusulio varginami, musų būdas 
turėtų jus greit paliuosuot.

Mes labiausiai norėtume pasiųst aiškiai ma
tomiems bevįities ligoniams, kurie jau visas 
formas (kvėpavimo, švirkštimo, opiumo sutai- 
aų, garus, “patentuotus rūkymus“ ir tt. iš
mėgino ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
pat|s savo Raštais norime parodyt, kad šis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius dūsavimus, visus šnlokavimus ir visus 
tuos baisius paroksi-zmus kartą ir ant visada. 
Ši? dykai pasiūlymas yra pergeras, kad jį at
stumus nors ant dienos. Rašykite dabar ir 
tuomet* pradėkite būdą tuojaus. Nesiųskite 
pinigų. Tik siųskite žemiaus esant) kuponą. 
Padarykite tą šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO., Room 162 T 
Niagara and Hudson Sts., Rulfalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai iimėginimą j:

...... ........... . r 1
failini—a'iil l.ii

r

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

Pranciškus Bartasis
617 W. 37th St., arti nuo
Wallaee st., Chicago

Tel. Drover 7058

V t

VV. M. LAWHON, M. D. 
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučiu Specialistas

TAI YRA DYKAI

W. M. Lawhon, M .0.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, UI.

( - - ; , ...«• \ ,v ’ l-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

1 STEIGTA S AM ER I KOlIE l«36 Retais

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus ^Kanki-a 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-< 

kus ir kulturiškus reikalus. ♦
4 i#

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-w 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą f 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama užį 
pusę kainos. y

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-* 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros j 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas! 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-1 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu

*

A. B. STRIMAITIS
,307 WEST 30TH STREET. NEW YORKCITY*
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Grand Rapids, Mieli
P. Baronas.

Vėliau buvo rinklu aukų pa-
"Ar lietuviai turės naudos kada 
bus "savo tautos " valdonai Lie-

Aukos. rinkta tris doleriai su centais.
—Kuršėnų Studentas.

Prakalbos.

plakaluose. 0 atidarant disku
sijas pirmininkas pranešė, kad 
diskusijų tema yra: “Ar bus lie
tuviams naudos iš Lietuvos ne-

svarstyti bėgamuosius kuopos ir 
Sąjungos reikalus d. J. Valentu 
įnešė naują sumanymą, būtent

dgyniino fondą. Kadangi mu-

Kugssjo 12 d. “Žiburėlio" drau
gija surengė prakalbas ir vaka
rienę savo nariams vaikučiams. 
Kalbėjo <1. J. B. Snielstorius. 
Ragino mažuosius mokytis lie-

gražus būrys, lik gaila, kad ma
žai tedalyvavo diskusijose, o ne
kuriu dargi nederamai užsilaikė 
laike diskusijų. Pats mačiau,

kartą pamatyti senąsias klaidas, 
ruoniet jiainatytumc kokios bu
tų musų veikimo/pasekmeš.

Rugsėjo 15 d. buvo LSS 244 
kp. susirinkimas. Tarp kita 
svarstyta ir nubalsuota LSS nau
jasis konstitucijos projektas. 
Vėliau dar tartasi apie įsteigimą 
naujo LSS Bajono Ohio valsti
joj. Tam reikalui išrinkta spe- 
cialė komisija. Komisija para-

Jeigu jus j ieškote 
gerai apmokamos vie
tos, mes turime vietos 
dėl pardavėjų — ne
reikalinga prityrimo— 
turite kalbėti angliš
kai.

Ovetkautų į
do $5.00. Belo nutarta ir išrink
ta specialu komisija aukų rinki
mui. Komisijon įėjo sekami dra- 
imai: J. Keveža ir K I . Jakima-

lietuviais.
Po prakalbos mažiej ibuvo

\ icius. vo kalboj i tarp kita kalbėtojas 
prisiminė ir apie dabartinį daly-

$1.00: V. Valentu, J. Baltušis, P. 
.1. Kajauskas ir V. Karvelis; po 
50 c.: J. Balis, M. Gillis, K. Gi
nime, K. Petriką, A. Lauis (?),

Publikos buvo nedaug. Mat tą 
liūną pripuolė registracija, o 
mtra tai daugelis žmonių bega
lo nusikamavę su tuo streiku.

maršulkas išprašė laukan iš sve
tainės...

Laike diskusijų daugiausia 
kliuvo tautininkams ir klerika
lams, ypač Šliupui, mat kiek lai
ko atgal šliupas su savo misijo
mis buvo aplankęs ir šią ko
loniją.

Mažne visi diskusantai stojo

tina, kad draugai šitą4|imtai ap
svarstytų ir duotų aiškų atsaky
mą.

rengia diskusijas tema:

kp. iš iždo 5.00 dol. Viso $15.75. 
Pinigai pasiųsti į rinkimų kam-

Vakaras praleista smagiai.
—Kuršėnų Studentas.

du d. Oliver C. Wilsono.
Komisijos narys, — K. T. Jaki
mavičių. .

Iš Kewanee

keblumo dėl tų “Lietuvos valdo
nų," Vieni supranta juos kaipo 
despotus, antri kaipo rinktus 
žmonių atstovus. Ale už vis kar
ščiausių diskusijų buvo kada 
eita prie galutino rišimo to klau
simo kokia valdžios forma*

katalikas gali būt socialistu” ir 
“Bolševikai darbininkų klc- 
sos gynėjai.” Visi kviečiami at
silankyti. Diskusijos rengiama 
Socialistų Headcpiarteryj, 50 
Hour st. Pradžia 7 vai. vakaro.

—Jaunas Kareivis.

Dagesne, Pa
Klerikalų prakallbos.

True translation filed with the post- 
mash-r ai Chicago, Sept. 19, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Iš Montello, Mass.

Kuvvanuj didžiausias sujudi
mas. Parapijonįs būtinai pasi-

žmonėms. Bolševikai pradėjo

sušaukė viešą susirinkimą tikslu

Kalbėjo du kalbėtojai, vietiniai

Po prakalbų buvo duota suma
nymas išrinkti kelialą vyrų, kur

štą. Jie turėtų išpildyt naująsias 
klausimų blankas - Ųuestion- 
naires. lapo išrinkta šie (Irau-

CHICAGO MIDLAND 
t NIVERSITY 

Dieninės ir Va
karinės Law A 
lligh School kle- 
sos. 22 melų pa
sisekimus. 2,000 
baigusių mokslų. 

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

mėnesį surengėme net du išva
žiavimu i vieno "gero pa ra pi jo
no" ganyklas klebonijos nau-

to” įsakymų tas “traukas" pas 
mus yra neleistinas naųdolies. 
Bet tai kas mes juk ne socia-

gaul pinigėlio naujos kleboni
jos statymui. Kada pa vapi jonai 
blaivus neduoda. ()t, kuomet c
išmeta burnelę-kitą ir užtraukia:

Nors “bedieviai“ ir socialis
tui juokiasi iš musų,-kada mes 
perdaug įsitraukiame, bet mes 
jų m paisome. Dargi, jeigu ban
dytų mus pasekti įduokime 
juos “kur reikia"...

Parapijomis.

True translatinn liled with the post- 
mastei- ai Chicago, Sept. 20. 1918. 
as reuuired by the act oi Oct. 6, 1917.

Pittsburgh, Pa.

LAW
SCHOOL
visose Valstijose.

Mokinusieji legalius mokslus kole
gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnj stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas klesas 

Budeninis terminas prasideda Rūgs. 
23. Del kalaliogo adresuokite:

Chancellor J. J. TOBIAS,
53 W. Jackson Blvd, Chicago. I , ,, _ .

Tel. \Vabash 5593. vo surengusios diskusijas lemoj:

Diskusijos.

Gaukite šį Extra Pelną

Tai riivii tvariuose trąšą, ji yra oanar verta iraug 
pinigų. Arba iškralykit ją kuomet ji yra šviežia ir 
turi savyje visą jos riebumą, arba sukraukite kur nuo-

galima. Balansuokil jų su phosphalu jei reikia, iškratykite po 
mažai ant daug akrų ploniau negu daug ant keleto, bet neeik- 
vokile nė vieno šmoto. Tvarto trąša yra veikiantis kapitalas. 
Su ja jus galit gauti didesnius, geresnius grūdus iš akrų, ku
rios jūsų dabartiniai darbininkai gali kilnoti. Eikvokite jų 
arba nealbokitc ant jos, ir jus nustojai lengvo, gero pelno, 
galbūt daugiau negu liek kad užtektų užmokėti už naujų

Low Corn King, Cloverleaf, or
20th Centu ry Manu re Spreader.

Šios mašinos taip iškrato, kad išlo yra didžiausia nauda, .los 
visos yra žemos, lengvai sustatytos, siaura skrynia, plačia 
kratoma mašina, padaryti trijų parankių inierų, mažos ,vidiK 
linės ir didelės, .los iškrato trąšų pilną krovinį lygiai paskui 
užpakalinių ratų nuo trijų iki penkių minutų laiko.

I'varlo trąša, gerai sunaudojama, gali padidint derlių bile 
dirvoje. Pirk vieną šių kratytuvų ir gausi extra pelno. Pama
tyk mašiną pas vietos pardavėją arba rašyk mums kratytuvo 
informacių dtlei, kurį jus turite turėti.

International Harvester Company of America
CHICAGO USA

McCormick Mihvhukce Osborne

o kiti prirodinėjo, kad mes ne
galime padiktuot kokia turės bū
ti valdžios forma: ar ten bus ta
rybų valdžia ar parlamentarine 

lai priklausys nuo pačių Lieti 
vos žmonių. Buvo pasiūlyta 
kad: “mes pripažįstam Lietuva’ 
esant naudinga tokia valdžios 
formą, būtent "Laisvą denio-

Bugsėjo 1 d. vietos klerikalai 
surengė prakalbas. Nuėjau ir aš 
pasiklausytų. Sulaukus paskir
to laiko išeina ant "steidžiaus" 
pirmininkas ir persiūto publi
kai kalbėtoją. Vardo negalėjau

*sąs garsus Kameiojas ir 
Po to išėjo pats kalbėtojas

mis laisvomis respublikomis

kilo gana karštų ginčų. Vienoj 
pusėj buvo Venckumis, Tarnu- 
lailis ir kili, o antroj vienas J. 
Bukimas. Po ginčų klausimas 
buvo leistas balsavimui. Pali
auna balsų užgiriu Venckuno re-

valdžia c pradedant kaimu

Abelnos pastabos.

11

Labai keista, kad musu, bolše
vikai nekenčia šalies vadinančios 
save respublika. Jiems be to ne

to tik sovietuose. O kad netaip. 
lai nedarbininkiška.

—Reporteris.

Akron, Ohio
Vasarai praėjus.

Sulaukę vasaros mes, akronie- 
čiai, tarėmės padaryti žingsnį 
pirmyn, taip kaip kad padarė 
(Įrangai kitose kolonijose. Deja, 
mes apsivylėme. Netik kad ne- 

| atsiekėme ko tikėjomės, bet nė 
patįs kaip reikiant nesusitvarkė
me.

Vieną didžiausiu, bėdų turime 
tai kad nesutvarkyta, kaip 
kad reikėtų sutvarkyti, kuopos 
knygos. Musų kuopos valdyba 
mat ne.tokia, kad šventai pildytų 
didžiumos nutarimus... Ot, kas 
galva lai protas. Ir štai kokios 
visą to pasekmės: pusė kuopos 
nariu jau suspenduoti... Ir jų 
skaičius vis auga ir auga. Be a- 
bejonės, narių puolimui yra dar

lykai (lavina net iki to, kad tū
las “veikėjas" ima ir pasiunčia 
visus narius "po velnių”! Tai 
yra liūdnas faktas. Tokiu apsi-

kuopos stiprėjimui. Darbininkai 
noriai dedas prie organizacijos, 
pats gyvenimas juos prie to ver-

rie save vadina "bolševikais", 
daro kaip tik p riešingai. Jie, ro
dos, verste verčia darbininkus 
ne vienyties, o skaldytics.

• Laikas butų pažvelgti j gyve
nimą blaivesnėm akim ir nors

kinėja, trepsi ir nieko dora ne-; 
gali pasakyt. Buvo aišku tik j 
tiek, kad jisai užgirio visus kle-' 
rikalų žygius čia ir užmarv’j. Vė
liau pradėjo šmeižti socialistus 
ir visą progresyvę visuomenę, 
kuri nepritaria judošiškiems kle
rikalų darbams. I’ada vienas iš

Nabagas, taip susinervavo, kad

nebegalįs kalbėti.?.‘Potam Vienas

paklausė rengėjų: "ar čia galima 
paduot klausimų?" Pirmininkas

gęs ir negali atsakinėti... Bet 
kad publika būtinai spyrėsi su
teikt A. Čelkiui žodį, tai turėjo 
nusileisti. Bet ir po to pirminin
kas lupčiodamas aiškinosi, kad

sakyt į paduotus klausimus

visas puses nei pagelbos j ieško
simas.

leist ant pagrindų lokių “pavar
gusių" kalbėtojų: lai nesveika 
jų pačių kromeliui.

—Dukentys.

RACINE, WIS.

Klaidos pataisymas.
“Naujienų" nr. 210 tilpo 

no korespondencija, kur yra ke
letas klaidų. Čia lodei noriu 
jas atitaisyti. Ten pasakyta: L.

ina-

65 kuopa. Toliau: prib parodos 
rengimo prisidėjo Liet. Moterų 
Progr. Susivien. kp. iš Wauke- 
gan, III. ir LSS 58 kuopa iš Ke- 
nosba, Wis." Turi būt pricel-

Belo M. Paukštienė laimėjo 
ne $12.00, bet $15,00. —I. I. B.

mastei- at Chicago, Sept. 20, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Priminimas per
mainyti bonds’us
Laikas permainymui 4% bond- 
sy ant 41/4 % bondsų baigiasi lap

kričio 9 d.

Didelis Išpardavimas Siutų ir
Vyru ir Vaikinio

Jus galite sutaupyti nuo $5 iki $10 ant 
ir overkotų peikdami juos dabar laike šio ifipardavimo.

Ne nuo laiko < ivilės karės drapanų turga- Į 
vielč permainė sąlygas kokios dabai- yra-— | 
nė vienam nereikia sakyti kas link valdžios | 
reikalavimų, kad drapanos 
armijos turi bul parūpinta 
apribojimo ir palaikymas 
iš pusės civilių žmonių.

Būdavo tik vieninteliai vienas dėl musų 
dalykas dalyti, apsaugoti interesus musų 
koslumerių ir tas buvo matymu pirmyn ir Į 
pasirūpinti iš anksto reikmenų dėl jų pagei
daujamų.

Dabar mes kviečiame jus sekti musų pa
vyzdį, pirkti sau rudeninius ir žieminius 
siutus ir overkotus dabar, arba jus turėsite 
vėliaus užmokėti (langiaus. Dabar ne tas lai
kas, kad laukti — apmąstykite 
kaip jums geriau.

už siutus ir overkotus vy- I*
rams ir vaikams, šie siutai MZ | > nl j 
yra svorsteds cassimeres & I I luH 
chcviots. Pilki, rudi ir ki
tokių maišytų spalvų, šie overkautai yra iš 
šiltos materijos, visų vėliausių spalvų ir au
dimų.
Vaikų 
tai. — 
rams, 
jausiu ..... .-t .

Kariniai platus modeliai, pilki, rudi ir pil
kai maišyti siutai, kurie pritaikyti gerai, iš
rodo gerai ir dėvisi gerai, po 819.50.
už siutus ir overkautus dėl A A 
vyrų ir vaikinų. Šie siutai J * Vii I 
s ra visų vilnonių audimu, fcUlUU 
puikiai pasiūti, visų pagei
daujamų stailių ir spalvų. Taipgi visų vil
nonių tvirtų spalvų mėlyno serge. šie over-. 
kaulai yra visu vilnonių . puikių maišytų, 
drapanos po $23.50.
už siutus ir overkautus vy- OTF IT 
rams ir vaikinams. Siutai t K 
puikiausiu audinių, pasiuvi- /kfc | lwW 
mo ir paskučiausių stailių
— tvirta spalva visų vilnonių mėlynų ser
gės taipgi overkautai yra visų vilnonių pui
kių audimų laipgi juodų ir mėlynų kerseys.

Reikalaukit 1
I

musų steni-
PM

Sankrova at
dara 9:15 va- .. 
karais.

I0J9U

Society Brand Drapanos 
į Kuppenhermer ir kitų Gerų ;

Dirbėjų po ............................
$25 iki $55 Į

< -------------------- n ... - . . -----------------s

šių naujų rudeninių siutų

Mieros visiems.
ilgomis kelnėmis siu- 
Vien lik jauniems vy- 
kurie nori visų nau- 

stailiu ir audimų.

TAUPYKITE ANT VAIKą DRAPANŲ TAIPGI.
Vaiku Golf kepurės, mė
lynos arba puošnios ma
terijos, Irench arba ly
gios golf, mieros iki 7'š 
-specialiai dabar 
po...................... V v v
Vaikų Mackinaus, sun
kios yogos kautai ir su 
diržais išviršaus prisiū
tais kišeninis modeliai, 
Seotcli kvolduolas el’fek- 
tas, puikiu spalvų, mie- 

^'^■‘7.95 
Vaikų Knicker kelnės, 
gerai pasiūtos is geros 
tamsios siutų materijos.

visų mierų iki 16 metų, 
snecialė kaina laike šio 
išpaędavimo, už 
porą ..................
Vaikų siutai ir overkau
tai, nauji visi aplink su 
diržais modeliai, rudų ir 
gražių pilkų maišytų, 
mieros iki 17 metų. Over
kautai kariniai arba l’l- 
ster modeliai lygios ma
rkinau' materijos arba 
maišytu mie- 
ros iki 17 melu vbvv 
Vaikų dvejos kelnės siu
tai ir mackinaus, tvirtos 
gražios maišytos rudos

mnterijjos, žalio arba pil
ką.. Panel užpakaliu ar
ba trene.h sluilės — 2 pu
ri knicke'r kelnių su kie
kviena slnile. Macki- 
nnvvs yra storas kvol- 
duolas draliu- ^50 
Vaikų visi vilnoniai tvir
tos spalvos mėlynos ser- 
ge siūlai, puikiai pada
ryta naujo french mode
lio, su įskeltais kišeninis, 
su diižais aplink, knic- 
ker kelnės. pamuštos 
mieros iki 18 $ 10.95

rudusi dėl išleidimo Trečiosios 
Laisvės Paskolos L/p/ bondsų

ar atnaujinta.

naudodami permainymo privile
gija ir laimėja palukų per 
metus. Laikytojai bondsų 
neprivalo laukti paskutines Va
landos, kad pasinaudojus per
mainymo privilegija, bei turi pa
daryti tą tuojaus. Atidėliojimas 
perdaug apsunkins šalies banki
nes įstaigas ir Iždo Skyrių, nes 
parsieis visus permainymus pa

Laikytojams kuponinių bond
sų įsakmiai patariama reikalau
ti išleidimo registruotų bondsų. 
apsidraudimui nuo pražuvimo, 
pavogimo, ar sunaikinimo anų.

Oficialis Skvriaus cirkuliorisv

No. 114, su aplikacijos formomis 
yra išsiuntinėtas Federalės At-! 
sargos Bankoms ir liaukoms bei 
pasitkejimo kompanijoms viso-

įstaigų yra prašoma, kaipo pa

ti bondsų laikytojams permainy-

ir užregistruoti juosius.

/1 ERB. Naujienų akai- 
tytojos Ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankrO- ’ 
vas, kurios skelbias! j 
Naujienose.

Permainymo privilegija alsi-

By W. G. McAdoo, 
Secretary of Treasury.

dėl laivyno ir 
visų pirma, be j 
yra reikalingas

greitai

*19.50

Vaikų overkautai, tvirtai 
padaryti šiltos materijos, 
visų vėliausių spalvų. Ka
rinė trėneh arba pritai
kytos firmos modeliai 
yra parodyta mieros iki 
18 metų, spe- M 4 QC 
cialiai po.... ■ ■
Vaikų Corduroy siutai, 
puikus minkštas cordu
roy, eton kalniečius, ma- 
nkielai ant rankovių, tos 
pačios materijos aplinkui 
diržas — mie- 
ros iki 6 melų w»vw

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tli St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 121 h st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

skyrė atlyginimo už visą seimo 
laiką $150. v

Seimo pirnuninku išrinktas 
Piekarski, iš Pittsburgbc.

Laisves Bondsai
perkami už casb. Ėmei and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
romu 232, 2-ras aug.štas, virš Famous 
C.lothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedčldieniais 10 ikil.

S
‘N AKIU

Expertas
^.A-.Aš esnū okulistas. 

Galiu išgydyti jūsų 
akis arba pririnki aki- 
nius. Mokestis nebran- 

‘HSi gi.

10 metų paauksuoti, $4, .$5, $6, 87, 
$8.

Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, $9, $10.
Dirbtinos akjs.

21 melas prie Stale gatvės

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 11 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Ava. 
Roseland, TU.

ĄR1TMETIKĄ

Pagelba šios knygelės 

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetikų—skaitlia-

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

FR O. CARTER, M I).
120 S. State st., 2ras augštas
Vienos durjs j žiemius nyo The Fair

Valandos: 9 iki 7. Nedčhlieniais 
10 iki 12.

CICERO, ILL
“Naujienų" Skaityto 

jų Domai.

i Pasitraukus “Naujienų” agentui J. 
Matuliui, 1o vietą užėmė A. Rudius- 
kas. Dabar Naujienų stotis bus 
141)9 So. 49lh avė. Taipgi galima 
gauti ir šiose vietose: senojoj vie
toj 1437 S. 49 Cl., pas siuvėją J. Rą. 
bičių, 1339 So. 50lh avė.

Dabartinis Nauienų agentas
A. Rudinskas,

1409 So. 49111 avė., Cicero, IR.



etnyčia, Rugsėjo 20, 1918.

LITHUANIAN DAILY

rubli Daily excenl Sunday bj 
t Hliuauiun News Pub. Co., Ine

LSH) SO. i/ALSTED ST.,
CHfCAGO, ILLINOIS.

rdephor.e Canal 1506

N)»uliri»us cinu kasdien, išskirianl 
ucih'l<li« nius. Leidžiu Naujiena Bcn 
drovė. >810 S. Halsted St., (’hicujm 
UI -- Telefonu*: Cunal 1506

Užsieakomoji Kaina:
Cbu lytoje—(:hč;u:

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

Chiragoje—per aežiotojus
Viena kopija .................
Suvuilei ...........................
Mėnesiui .. ......................

Suvten\»ose Valstijose, ne Gbicagoj 
pačiu: x 3

86.00
3.50
1.85
1.45

. .75

l'iisri neto ................
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesini ....

Kumiduj, metams .....
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kurtu su užsakymu.

85.00
3.01)
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Pastoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj ranki uščius adresuoti tiesiai 
\\iujicnu Redakcijai, o ne Redakto- 
.iaiis vardu. Reikia balinai rašyti 
Hiškiai ir ant vienos popieros pil
us, l»c lo paliekant platesnius tar
inis taip eilučių. Redakcija pasilai- 
>.i cisos rankraščius taisyti ir 
Irunipinli. Netinkami spaudai raš
tai n dkinarni, arba grąžinami atgal, 
jei bčųui dvieju savaičių, autorius 
(•arvik liauja ju ii* atsiunčia kraSGS 
ieukleliu pakankamai persiuntimo 
Ašmius apmoksti.

H*i:i<k?ii Redaktorių matyt ffali- 
< nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

[i Redakcijos
'jlraipsniai

Kapitalistinė 
spauda.

Apie tai, kad buržuazinė, 
kapitalistinė spauda melais 
visuomenę vaišina, kad ji 
visados kraipo faktus ir tai
ko juos taip, idant geriau 
patarnavus priviligijuotų 
klesu interesams- darbiniu- 
ku spauda nekartą yra išro- 
džius. Tuo betgi indomiau, 
jeigu kartais atsiranda žmo
nių pačių kapitalistinių po- 
lltik’eriu eilėse* kurie šitą 
tiesą žmonėms parodo-

Nesenai New Yorko mie
sto galva Hylan štai kaip iš
sireiškė Amerikos laikraš
čių redaktorių susivienijimo

Dienraščių skaitytojai pa
prastai manydavo, kad visa 
lai, ką jie tuose laikraščiuo
se randa — žinios, praneši
mai, redakcijų straipsniai— 
yra bešališkai paduodama, 
teisingai surašyta, išreiš
kiantis nepriklausomą, nie
kieno nevaržomą mintį. Bet 
taiik žinoma, ilgai negali 
būt. J ie nuolatiniai kraipy
mai faktų, melagingi apra
šymai atsitikimų, aiškiai ne
teisingos žinios, tas aiškus 
nebesąliškumas minties įžen 
giatnuosiubse straipsniuose 
padarė tai, kad žmonės Yis 
labiau ima laikraščiais ne- 
išsiiikcti. Jie pastebi* kad 
laikraščių politiką kontro
liuoja tam tikri interesai', 
kuriems visados daugiau ru-

jos, savi pasisekimai, sava 
nauda, ne kaip visuomenės 
labas.

Tatai pareina, be abejo, 
nuo firansinio to ar kito lai
kraščio padėjimo. Laikraš
čio leidėjas neįstengia iš sa
vo leidinio pakankamai pa
jamų turėti ir pelno pada
ryti, dėl to jis» priverstas at
sidėti ant paramos, kurią jis 

aut šiokiu ar kitokiugali
pavidalu iš tam tikrų privi
legijuotų sluogsnių, iš speci- 
ai;ų interesų. O tatai pada- 
• o,

jas ir įrankis 
klaidinti.

Laikraščio vedėjai, 
tokia politika užsiima, siųs
dami savo reporterį surink
ti ir parnešti žinių apie ko
kį nors atsitikimą, duoda 
jam reikiamų instrukcijų. 
Faktus surinkęs, žinių rin
kėjas juos pataiso, iškraipo,

jis mato reikalinga esant su
lig duotomis jam instrukci
jomis, arba sulig paties ži
nių rinkėjo prietarais. Apie 
tai, kad tikrasis ir pirmuti
nis laikraščio uždavinys: be-, 
šališkai paduoti teisingas, 
neiškraipytas ir nenudažy
tas žinias visai užmirštama. 
Įžengiamųjų straipsnių ra
šytojas tuo pačiu budu nu
dažo savo 'straipsnius, kaip 
to reikalauja specialiai biz
nio interesai ir redaktoriaus 
samdytojo pelnas.

Kad kokiame kaime ar 
šiaip nedideliame .miestely
je atsiranda apkalbėtojas, 
liežuvautojas, prasimanytų 
paskalų/leidėjas, jį tuojaus 
vietos žmonės suseka ir jis 
nužudo jų užsitikėjimo ir

visuomenei normalė visų kasyklose d!F- 
I bančių darbininkų darbo 

kurie diena turi būt apribota Še
šiomis valandomis. Jeigu 

I tatai nebūtų padaryta, tai 
paleistiems iš kariuomenės 
darbininkams nebūtų’ pro* 
gos darbo gauti. Trečias 
tarimas, kurį įnešė socialis
tai Walsh ir Smilie, reikala
uja. kad už penkias darbo 
dienas darbininkams butų 
mokama šešių dienų alga.

Bet dabar ir didžiuliuose 
miestuose, kaip, pavyzdžiui, 
ir čia New Yorke* žmonės 
jau mato, kad visus didžiuo
sius dienraščius kontroliuo
ja tam tikri interesai, biz
nis, specialės privilegijos; 
tatai nors tie laikraščiai dar 
ir taip girtųsi savo teisingu
mu, savo bešališkumu, žmo
nės jais tiek beišsitiki ir tiek 
juos begerbia, kaip kad aną 
kaimo liežuvninką ir mela-i 
giU*

Kiekvfeno šalies laikraš
čio politika turėtų būt tokia, 
idant-faktus padavus taip, 
kaip jie yra, o nekraipyti jų, 
nedarkyti, nedažyti- Todėl, 
kad spauda vėl įgytų sau 
žmonių užsitikėjimo, ji, vi- 
sų-pirma* tyri suprasti, kad 
vyriausioji jos priedermė y- 
ra rašyti tiesą kaip paduo
dant žinias, taip išdėstant 
dalykus straipsniuose — be
šališkai, nieko nesibijant, 
niekam nepataikaujant, nie
kam nesilenkiant.—

Hylan išreiškia vilties, 
kad, gąlų gale, laikraščių at
stovai tokį reikalą suprasiu 
ir pasirūpinsią, kad spaudą 
išvadavus iš specialių intere
sų kontrolės ir pavertus ją 
tokia, kokia ji turi būt- To
kia viltis, žinoma, bergž
džia, nes tai negalimas dai
ktas. Kol viešpataus specia
liai interesai, tol visi tie di
džiuliai dienraščiai bus jų 
kontroliuojami — bus jų į- 
nagis savo interesams gin
ti ir žmonėms akis dumti 
melagingomis žiniomis, iš
kraipytais faktais ir-vyliu- 
gingais įžengiamaisiais ir 
neįžengiamaisiais straips
niais. Reikėtų todėl, kad 
žmonės, ypatingai darbo 
žmonės, kurie vis dar įsitižę 
į kapitalistų laikraščius, iš- 
t ikrų jų suprastų jų vertę. 
Kad jie tatai supras, jie at
sisakys nuo jų, bet rems sa
vo darbininkiškąją spaudą, 
savo darbininkiškus laikraš
čius, kurie jiems teisingų ži
nių suteikia ir jų reikalus

Sagučių dirbtuvėj American 
Button kompanijos, Newarke, 
praeitą utarmnką žuvo vienuo
lika gyvasčių; išimtinai mergi
nų. Kilus dirbtuvėj gaisrui, jos 
buvo viršutiniame triobos liugš- 
te. Ugnis užkirto joms kelią iš
bėgti, ir josios žuvo liepsnose. 
Viena jų užsimušė šokus pro 
langą žemyn. Devynios kitos

l mergaitės pavojingai apdegė.
Tokių nelaimių dirbtuvėse A- 

merikoj perdaug dažnai atsitin
ka. Tai pasekmes godumo sam
dytojų, kurie nesirūpina apsau
goti darbininkų gyvastis nuo pa
vojų, ir • stoka deramos dirb
tuvių inspekcijos. Samdytojams 
darbininkų gyvastis ir sveikata 
ifcbrangi, juo labiau, kad, pana
šiose katastrofose jie, paprastai, 
visados sugeba nuo atsakomybės 
išsisukti.

Nesunku butų sumažinti tos 
nelaimės arba ir visai jas praša
linti, jeigu tiktai kapitalistai pa
norėtų. Keikia nuvargtu t dar
bininkų perilgu darbu, 
ginus'į taisyt dirbtuves ir pasta
tyt mašinas; kurios nebūtų pa
vojingos darbininko gyvasčiai.

Bet to noro kaip tiktai ir trū
ksta kapitalistams. Geresnės į- 
lnisos Ištraukiu iš jų kišeniaus 
daugiau* pinigo, taigi neatneša 
jiems jokios naudos, o tiktai 
nuostolį.

Jeigu nukentės darbininkas,] 
kapitalistui nė šilta, nė šalta. Jo 
vieton tuojaus atsiras kitas dar
bininkas, toks-jau arba da gal 
stipresnis' ir pigesnis. Darbas 
ir pelno ėjimas nesustos nė vie
nai valandėlei, nes už dirbtuves 
vartų visuomet laukia ne vie
nas, bet tūkstančiai žmonių, jie-

už tokią algą, kokią siūlo darb
davys, ar ne. Geriaus, sako, šis n* 
tas negu nieko; Na, ir stoja už, 
pusdykę kapitalisto dirbtuvėn. 
Kas kilti kapitalistas. Jeigu 
kariais jisai nesusigriebtų ne 
vieno darbininko, darbas neitii 
ir neneštų naujo pelno, tai jisa 
vis badu nemirs, nes turi iš an% 
ksčiaus susidėjęs visokios gery
bės. Kapitalistus gali kurį lai
ką apsieiti be darbininko, o dar
bininkas be kapitalisto taukiaus 
šia - ne.

Moters, prie savo pareigą

Artinasi laikas, kada Lietuvių 
Moterų Progresyvia Susivieniji
mas turės pradėt agitacijos San- 
vaitę. Bet kur musų organo, 
“Moterų Balso“, rengimąsi prie 
Agitacijos Sanvaitės? Peržiurė
jus 9-tą “Moterų Balsp^*’nume
rį, nesimato kad musų redakto-

Kam reikalinga 
Unija'

Parašė P. Grigaitis.

Truc translalion fited with the poM- 
inasler ai Chicago, Scpt. 20, 1918, 
as rcųulred by the act of Oct. 6,1917,

Laikyto j South portč Ang
lijos kasyklų, darbininkų 
konferencijoj tapo priimtas 
nutarimas, kad nuo šio lai
ko pilnamečiai kasyklų dar
bininkai turi gaut mok<*sties 
minimam dešimtį šilingų 
dienoj. Toliau nutarta, kad,

1. Darbininkas ir kapitalistas.

Darbininkas neturi nė žemės, 
kaip kad ūkininkas, nė darbo 
įrankių (instrumentų), kaip a- 
malininki.s. Savo vienintelio 
turto rankų pajiegos jam 
nėra kaip suvartoti. Norėda
mas dirbti ir gyienti, jisai yra 
priverstas parduoti savo pajiegą 
kiliems žmonėms, kurie valdo 
fabrikus, ūkius, kasyklas arba 
šiaip kokias darbo pramones. 
Tie turtingieji žmonės vadinasi 
kapitalistai.

.Jie samdosi darbininką, ka
dangi jie palįs nedirba. Jų fa
brikai, jų laukų plotai, anglies 
kasyklos stovėtų be jokios ver
tės, jeigu darbininkas tenai ne
įdėtų savo pajiegos, jeigu jisai 
nesuktų mašinų, nedirbtų lau
ko, nukastų anglies.

Už triūsą kapitalistas užmoka 
darbinikui algą; o jo padarytuo
sius daiktus (produktus) atsii
mu sau ir parduoda.

Žinoma, kapitalistui palieka 
pelnas, nes jeigu pelno nebūtų, 
tai jisai nė dirbtuvės nelaikytų, 
nė nesamdytų darbininko. Ir 
juo bus pelnas didesnis, juo ma
žiau reiks atmokėti darbinin
kui. <

Todelei kapitalistas verčia da
rbininką už mažai dirbti ilgiau
sias valandas: po 12, po 14, kai 
kur net po 16 ir 18 valandų per 
dieną. Kad mašinos ir kiti pa
darai nestovėtų dykai, kapitali
stas įveda darbuš naktimis, ne
veizint, jogui nakties darbas bai
siai kenkia darbininko sveikatai. 
Kuomet dėl kpkios-nors prieža
sties pabrangsta kapitalisto pro
duktai (kuriuos daro darbinin
kas). jisai prispirta darbininką 
dirbti dienomis ir naktimis, be 
paliovos, be atilsio, kol neišsi
baigia to paskutines spėkos. Pa
sitaiko nekartą, kad Šitaip įka
inuotas darbininkas, nebepajie- 
gdamas jau žiūrėti mašinos ju
dėjimo, tampa jos pagautas* su
žeistas arba visai ant vietos pa
dėtas. Kasdieną šitokių atsiti
kimų dešimtis ir šimtus išgirsti 
kiekvienoje šalyje, kur tiktai yra 
kapitalistai ir darbininkai.

Tiek fabrike, tiek name dar
bininkas apsaugotas nuo viso
kių nelaimių. Galima sakyt se
novės ponai, kurie laikydavo 
vergus (nelaisvus žmones), (la
ngiaus jais rūpindavosi, negu 
šios dienos turčius savo samdi
ninkais. Būdavo, nusipirkęs ve
rgą, ponas duoda jam maišią, 
drapaną ir pastogę. Ponui a- 
naiptol ne vistiek, iir jo vergas] 
stiprus ar pajiegia dirbt, ar ne. 
Jisai žiūrėdavo, kad vergas nė 
butų perdaug skursnos paplau
tas, kad butų sotus ir nuo šal
čio apgintas. Vergui susirgus, Į 
jo savininkas stengdavos jį kiek 
galėdamas greičiaus išgydyt, ly
ginai kaip šiandien fabrikantas 
skubinasi gydyti reikalingą prie 
darbo gyvulį arba sugedusią nia 
šiną. Vergo mirtis tokiame am
žiuje, kada jisai da galėtų (Urb
ti, kenkdavo ponui.

Bet šios gadynes kapitalistui 
nė liek nerupi darbininkas, kiek 
gyvulys arba mašina. Darbi
ninkas, mat, nenupirktas, o lik
tai pasamdytas. Atsiėmęs už 
savo triūsą užmokestį, jisai tu
ri teisę gyvent ir mailių t irs, kur. 
ir kaip tinkamas; vadinusi, 
“laisvas“ žmogus! Ne bėda darb
daviui, iš tos “laisvės“ darbinin
kui dažnai nieko geresnio nebe
lieka n t kaip badu numirti; ne 
bėda jam, kad menkos algos 
neužtenka darbininko šeimynai 
išmisti, da mažiaus jam galvoj, 
ką pradės darbininkas ligos; se
natvės arba bedarbės
Kada pramonė žydi ir neša di
delį pelną, kapitalistas neduoda 
darbinikui pasilsiu, sunkdamas 
iš jo paskutinį spėkų lašelį, o 
kada tampa perdaug pridirbta 
produktų, žmonės nesuspėja vi
so ko išpirkti, prekini (ta vora i) 
atpinga, užstoja vadinamas kri- 
zis (pramonės nupuolimas), ka
pitalistas akim nežvolg turėjęs iš
meta iš dirbtuvės nebereikalin
gus jam darbinikus: žinokitės, 
(įveskite, už ką gerai. tarnavote 
ir kruvinu prakaitu sukrovėte 
jamz turtų begales. Milijonai iš

ištiktas.

patampa keturioms savaitėms prasli-
>3U nkus po taikos įvylpnimo,

*) Sis straipsnis pirmiausia buvo 
išspausdintas Rahkpelnyj, 1908m., 
autoriaus slapyvardžiu 
šas.” Taigi nors rašytas dešimt *■ 
metų atgal, bet straipsnis ir šian
die savo vertes nenustojęs.'—Red.

La

•.šia n ir ten prašydami (Urbo ir 
nuristo. Bet kapitalistai nė gir
dėti negirdi jų šauksmo, o val
džia, kuri giriasi lygiai tarnau
janti visiems savsrkiaštto žmo
nėms, draudžia tiems nelaimin
giems susirinkus pasikalbėti apie 
s r.,) reikalus, liepia policijai ir 
kareivijai mušt ir areštitot be
darbius. Valdžia saugoja ne 
darbinink ųgyvastį, bet turtin
gųjų lobius. Ponai ir valdžia 
tai du sėbru, kuriuodu išvien 
engia darbininkus, kaip įmany
dami. Iš jų 11(,sulauksi jokios 
gerybės. Kaip sako ta darbi
ninkų giesmė.

“Ne dievas, ciesoriai, ne ponai 
“Mus iš vergijos išvaduos!’’ 

(“Internacionalas!”) 
,Nori darbininkai gerinus gy

venti, tai turi patįs pasirūpint, 
turi ginties nuo prispaudimo.

Tečiaus kokiuo budu ginties 
Darbininkas silpnas.. Neturė
damas ko valgyli, jisai, negali

stoja.

lieto, kaip pirmiaus sakiau, 
visuomet randasi kiekvienoje 
šalyje daugybė “atliekamų“ da
rbininku“, kurie neranda vi e- t
tų dirbtuvėse net tada, kai dar
bai eina sparčiai. Tų atlieka
mų“ darbo rankų (rezervo ar
mija) skaitlius da labinus už
auga, jeigu pramonija kiek su- 

Taipi kapitalistui vieną
kartą dauginus, kitą kartą ma
žiaus, bet vis užtektinai yra iš 
ko pasirinkti sau geresnį darbi
ninką. Jisai lengvai gali atsta
tyti kiekvieną, kuris jam nepa
liks, gali todėl mažas algas mo
kėti, bjauriai su darbininkais ap
sieit bausmes uždėt ir tt. Re
zervo armiją didina ir kitų ša
lių ateiviai (imigrantai). Gelž- 
keliais, garlaiviais traukia mi
nios neturtingų žmonelių iš la
biausiai atsilikusių kraštų į dau
giausiai pramoningas šalis. 
Taip keliau ja į Angli ją darbinin
kui iš Lietuvos, iš Austrijos, iš 
Italijos ir iš kitur. Įpratę tėviš
kėje* prasčiaus gyventi, jie pa- 
sikakina menkesniu uždarbiu. 
.Jiems kapitalistas duoda tokias

siul'.l anglui darbininku, kursai 
reikalauja geresnio maisto ir 
drapanos mėgsta skaityt laik
raštį ir pasilinksmint žodžiu 
dauginus pinigo išleidžia savo 
reikalams.

Kaip-gi tat veidmainingos y- 
ra kalbos tų “geradėjų“, kurie 
liepia darbininkui nesikeli į 
“puikybę“, negeist “šio svieto 
gėrybių“. Tie “geradėjai” tar
nauja ne darbininkų labui, bet 
kapitalistui, nes juo labinus į- 
mirkęs į skurdą darbininkas, 
juo mažiaus jisai priešinasi iš
naudojimui.

Ateiviai iš neapšviestų kraštų 
padidina skaitlių pigių darbinin
kų ir apsunkina kovą su kapita
listais vietiniems darbininkams.

I'ą patį daro moters ir vaikai, 
kuriuos veja iš namų vargingas 
šeimynos padėjimas, kadangi 
darbininko ar tėvo uždarbio ne
užtenka jų užlaikymui. Maši-

. i

uos taip palengvino darbų, kad 
silpna moteris arba nesiiaugęs 
vaikas pajiegia dirbti vietoje sti
praus vyro. Bet kapitalistui da 
patogiaus yra pasisamdžitis mo
terį arba vaiką, nes jie mažiaus 
susipratę ir nemoka ginti savo 
tiesu, c-

Darbininku eilėse kas metai 
daugiaus atsiranda nuskurusių 
ūkininkų, amatininkų, kurie ne
išlaikė konkurencijos (lenkty
nių) su didelių dvarų ir fabri
kų ponais. Nebetekę nuosavy
bes, jie laip-pat smelkiasi į dir
btuves, kad išlaikytų bent savo 
gyvastį.

.Tokiu budu, skaitlius besivar
žančių už darbą vis auga, jie 
numuša vieni kiliems algas ir 
suteikia kapitalistui tokią galy
bę, kad vienui-vienas būdamas, 
darbininkas nepajiegia su juo 
kovot.

Kazimieras Gugis
Veda viaokius reikalui, kaip Iriminaltikuoae 
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reikalui.
9-tame “Moterų Balso“ numa- 

ryje turėjo būti kuopthčeusia 
nurodyta budai visoms Lietuvių 
Moterų Progt|esyvio Susivieniji
mo kuopoms, būtent, kaip ge
riau butų galima prisirengti prie 
tos sanvaitės, kuri prasidės spa
lių 13 d. ir tęsis iki 20 td paties 
mėn. Bet “Motorų Balso“ re
daktorei visai nerupi LMPS. 
švietimo ir lavinimo dalykai, o 
tiktai demoralizacija, užsipuldi

t

L.S. Sąjungoje
k----------------- ---- ---------- ■---..........................    ■- ■ 1 ....... -■r-

LSS IX Raj. kuopų damai.

Kadangi buvęs LSS IX Rajono 
organizatorius, d. A. Cakšys, ap- 
eido Wisconsino valstiją ir kar
tu įteikė savo rezignaciją, lodei 
^įklausančioms Dešimtam Ra jo 
nui kuopoms prisieis išrinkti 
naują organizatorių. Neužilgo 
uo reikalu bus išsiuntinėta kiln
ioms nominacijos b lauk o s. 
Meldžiu draugų nevilkinimt iš
pildyt jas ir sugražinti atgal. 
Girtu meldžiu draugųnominuo- 
i lik tokius draugus, kurie pil

nai atsako tai vietai.
Jaigu kuri kuopa negaus ar 

pames gautas blankas, tegul 
pareikalauja naujų sekamu ad
resu: J. Marcinkevičius, 207 N. 
Kemel St., Keuosha, Wis.

Pastabėlės
Del Fotografijų.

«
Ponai Wadgwood ir Davis, 

lurbut ne nesitikėjo kad jų ban
dymai “išmjslyt Fotografiją“ 
duos tokių stebėtinų pasekmių. 
Apie ką pradžioje 19 šimtmečio 
lik galvojo, šiandie, 20 šimtme- 
tyji Yni Pats mažmožis. šitą 
jums gali paliudyti kadir vie
nas “Laisvės” rašytojas mano 
prkdelis S—kis. Jisai be nie
kur nieko padare čielas keturias 
Fotografijas. Ir tos jo 
grali jos pasirodo esą labai 
driu išradimu: jas galima 
matyt, o ir skaityt, dargi 
viškai! \

foto- 
nian- 
netik 
lictu-

Fotografija vadinasi Rygos 
Miliūnas. Nors pats S-kis ir sa
kosi, kad jos “feisas“ (jis tai 
vadina prastu pseudonimu) esą 
nekoks, bet užtai turinys tai tik
rai šaunus: “Jisai turi politi
kos senso ir jo liogika abiem 
kojom vaikščioja”.

Prielcli, lukterėk! Reikalin
ga dar pridėti... iškarpomis iš 
“Strahdneeks’o.” Tamsta ir aš 
juk skaitomos materialistais. O 
“politika” ir “liogika“ yra tokie 
dalykai, kur neturi ne kojų, nė 
rankų, nė gąlvos, todėl ir vai
kščiot jię negali. Kas kita, jei
gu pasakyti senomis iš “Strahd- 
įceks’o“ (dabar ‘Atbals'o“) iš-

nėjimai ant darbininkiškų lai
kraščių, įkalbant per “Moto
rų Balsą” nesenai prisirašiusiom 
prie LMPS. naujoms narėms 
visokių nesąmonių ant pasitar- 4 
navusių darbiuikiškam judėji
mui veikėjų. Vietoj supažindinti 
tas naujas nares su musu, orga
nizacijos reikalais ir. abelnai, su 
visomis lietuvių moterų, kaipo 
darbininkų užduotimis ji demo
ralizuoja jas ir kenkia musų or
ganizacijos bujojimui.

Moters, sukriokime ir rengki- 
mės prie Agitacijos Savaites, kad 
kuodaugiausia pritraukus naujų/ 
narių prie Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo.
ščius užsipuldinėjimus ir nieki
nimus musų veikėjų ir socialistiš 
kų laikraščių. Lai užžiba tarpe 
darbininkų apšvieta, susiprati
mas ir vienybė. Vienybė tai mu
sų galybė! - P.S.B.

Salin tu

Truc trnnslation filcd wilh Ihc posl- 
maslcr ai Chicago, Sept. 20, 1918, 
us rcųuired hy the net of Oct. G, 1917

Prezidentas prisako 
priimti streikinin

kus atgal.

kompani-

atkreipta

Washington, nigs. 17 d. Prcz. 
\Vilsonas išleido paliepimą Bc- 
/nington Anus komp., Union 
Metallic Cartridge Komp., Liber
ty Ordnansc Komp. ir kitiems 
išdirbčjams Bridgeporte, Conn. 
priimti atgal visus streikavusius 
darbininkus, kurie grįš prie dar
bo prezidento reikalavimo pa
klausę.

Prezidento laiškas.
Prezidento laiškas, 

augščiaus minėtoms 
joms taip skamba:

“Mano atyda buvo
į tai, kad keli tūkstančiai maši
nistų ir kitų darbininkų, dirban
čių karės pramonėse Bridgepor
te, Conn. streikuoja tolinus, nes 
nėra užganėdinti nutarimu tre
čiųjų teismo, paskirto galia su
teikta šaljes Darbo Karės Tary
bai.

“šio mėpesio 13 (i. aš parašiau 
streikuojantiems darbininkams, 
kad jie priimtų trečiųjų teismo 
nutarimą ir grįžtų prie darbo, 
ir pasakiau bausmes, kurios lau
kia jų, nepaklausius.

“Darbininkai susirinkime nu-

bet man jų atstovai sako, kad 
išdirbėjai. atsisako priimti jų 
.buvusius darbininkus. Atsižvel
giant į tai, kad darbininkai taip 
greitai paklausė mano ptdiepi- 
mų, aš turiu reikalauti, kad jie 
visi butų priimti atgal.

Woodrow Wilson“.

Geriausias būdas dėl itrinime 
Neturi stokuot nei viename name 

O ro Rlchter’lo 

niN-EJtPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. Ir 65c. butellukns aptlekoae a>b* 
Ktači»i uiiu

F. AD. RICHTFR & CO. 
74-SO W«ahinifton Street. New York, N. Y-

Tą mažą pastabėlę mano pric- 
leliui S-kiui padariau no tuo li
ksiu, kad pažeminus jo pirmąją 
fotografiją: ji “fain” •— nuo 
galvos įki kojų ‘r-r-revoliucin- 
ga”. Dargi jos vardas pil
nai atsako turiniui: jame yra 
įdėta nevienas “politiškas sen- 
sas“ ir “logika“, o visas jnilio- 
nas! Kitaip tarus kiek “Stra
hdneeks’o” iškarpų, (viename 
jo struipsnyj) tiek “sensų“ ir 
logikų”. —Prietelis S-s.

pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršio - 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

A. Petratis 
perkėlė savo Rcal Estatc ofisą j 

CENTRAL MANUFACTURIN8 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th Street

Su paskoldtn, inšurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankytis 
Šičia.

Telefonas DROVĘR 6310
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ALSTEDaL4™$
Subatos vakare atdara iki 9:15.

Išpardavimas Šilkiniu Šakniu

šiame sezone, Spvcialis skyrius 
na. Naujausios stailėn, spalvos

Suknės apkainuotos
Šiuose paveiks- 
tuose yra tiktai 
du iš daugelio ---------
puikių modelių 
iš kurių jus ga-
IJle pasirinkti. Materijos yra 
storo šalin, georgette crepe ir 
rrepe de eiline. Naujausios štai; 
lės: padaryta su tunika, taipgi 
rankomis išsiuvinėti effeklai. 
ir kili s i spurgais papuošti. Spa
lvos tamsini mėlynos, taupė. žli
bus, ITench mėlynos ir juodos.

Pasiuhnias siūlų puikiu nauju drapanų už žemiausias kainas 
’ ' ’ nupirktus ui prielankių clish kai

li' pappošalai.

Suknės apkainuotos
Parinktinio su- nn
lino suknės su .€/O
gražiu išsiuvi- ■  =*?
vinčjinm ir ka- B J
roliais, kiti iš "
georgette crepe su graliais pa
puošalais ir kiti georgette mo
deliai su karoliais ant sijono ir 
•• ki's, dargi kitas modelis iš ta- 
ffe’a ir georgclle crepe, su pa- 
”h.kšė:ais karoliais papuošta. 
Yra storom inolerim salino suk

nės nuo 15 iki 50 per juosmonj

N A (U ai E N O S, Chicago.III.

AKOP PAROVJAN.

Medicinos Daktaras
(Iš rinkinio "Didžiai Gerbia

mieji Kaulinto  jai” sk. VIII).
Ginai atsidarė durįs ir ant sle

nksčio pasirodė jaunas žmogus. 
Jis buvo švariai pasirėdęs; ap
skritas baltas veidas aprėmuotas 
juoda, labai jam netinkama bar-

Juk esti gi paveikslų, kurie be 
rėmų išrodo daug vaizdingiau, 

nors neretai esti ir priešingai: 
paveikslas savaimi ne kas, o 
brangiuos rėmuos--dar nieko 
sau...

Kaip lik jaunas žmogus įėjo 
į kambarį, jis nusiėmė savo aug
sią, juodų, skrybėlę ir atsikreipė 
su pasveikinimu į sėdėjusius 
kambaryj du draugu.

Jus Abesalom—toga? — al
si!; reipė svečias, sėsdamas ke-

Taip, aš.

KEIKIA AGENTU kiekviename mieste Suv. 
Vaist. Amerikoje priiminėti užsakymus ir ‘par
ito vot i šį naujai patentuotų TELEEO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefonų arba deskų. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
tyk jo naudingumų! 1) Telefono |tura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

T 1 £ IY f knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
I dCiO’UCSK Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų.

3) Pasižymėjimams lapeliai I0U lapų dvi atsiminimo. I)Kasdieninis 
lakštas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
6) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
plieno, juodas, I colių pločio, 10 colių ilgio—sveria 1 svarij, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 j dienų. Tiktai vienas pavidalas siunčia
ma agentams. I žmokama kaip atsiimate. Išsiunčiama visur Suv. VaLst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas: *
TELEFO-MANUFACTURER, 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 222* So. Leavitt St
Sutte 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki I vakaro
Phone Haymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldienlais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany **46

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe,

*llr R II DnCC CHICAGO. ILLINOIS
III a D. IVU IIVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedčldleniais 10 iki L Taipgi Panedi- 
lyj, Seredoje. Ratnyčioje Ir Sabatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

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

kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES, 
Tclf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago. III.

j PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Fopiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po 31.40 už gal, 
CARE BROS. VVRECK1NG CO.

K 4OVM.3O39 M. Hatated 8L. v, - ' Chlearo. Ui.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street

■

■ŠBSSM

N. Stilsonienė

t

jūsų atvažiavimų, aš labai džiau
giaus. kad musų tautoje yra pa- 
tr'jolVjSU gryna širdžių, nes tau
ta. neturinti patriotų, — ne 
tauta.

Taip.
Ir priešingai: patrijolai ne- 

tminlįs tautos nu patrijolai. 
Tiesa.
Tie du dalykai taip aukštai 

surišti tarp savęs, kad jei juos 
vienų nuo antro atskyrus, abudu 
pražūtų.

- Taip.
faula, kuri nepaskatina sa

vo sūnų veikėjų, — tęsė sve
čias rimtu ir įtikrinamu Ioiiu,t-- 
nclurt teisės įeiti į skaičių kitų 
tautų. j

- Jus teisingai pasakėte.
Ir kada veikėjas negauna 

nuo savo Mautos atlyginimo už 
darbų, jis įpuola į nusiminimų 
ir gali dar į jurų pulti.

- Tai vaikiškumas!
Atleiskite, Abesalom—aga, 

kad prie pirmo pasimatymo 
taip atvirai kalbu su jumis...

Tai niekis.
Jūsų žemiausias tarnas še

šis metus buvo užrubežyj ir mo
kinosi medicinos.

Puikus dalykas.
Aš naktimis nemiegojau, 

skaičiau ir rašiau, kad sugrįžus 
į tėvynę tarnaut savo tautai.

-Žlnogus turi tarnauti savo 
tautai.

beveik jau dveji metai 
ir, įsivaizdinkite, dagi 
ligonių savo akyse ne- 
. Ar Jus (Jabar supran-

čia esu 
keturių 
mačiau, 
tate, kaip jie remia savo dakta
rus?

Labai nemalonus dalykas!., 
nejaugi šiose vietose nėra papro
čio sirgti?

Kaip gi ne, — serga, bet jie 
neturi tautinio jausmo, apie Ar
mėniją jie supratimo neturi.

Kų jus kalbate? .
taip. Kada armėnas čia 

suserga, tai jis šaukia pas save 
svetimtautį daktarų, nesuprasda
mas, kad armėno ligų tik armė
nas ir gali išgydyti, kad svetini-j 
ta utis armėno išgydyti . negali, j 
štai, pas mus mieste apie du 
tuksiančiai armėnų daktarų, ir 
kų gi? Galbūt lik penki-šeši, ar
ba ne. kur ten? dn-trįs geriau gy
vena, o visi kiti išsižioję lankia

Draugiška Vakarienė
Su programų s

Rengia L.S.S l-la kuopa 
SOBATOJE, ĮUiGSRJO (SEP f.) 21, 

MILDOS SVETAINĖJE,
įžanga 50 centų ypalai. Pradžia 7 vai. vakaru,

lauke vakarienės linksmins publikų plačiai chicagiečiams 
žinomi L. S. Vyrų KvartetasJ’klveriai, drg. Slilsoniene ir ki
li. Po programo žaismės vadovaujant J. I’klvvriui, ir šo
kiai prie geros muzikos. Gerbiamu publika kviečiama atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai. KOMITETAS.

Sergėkite savo akis j

Neuisitfkėklt savo regėjimo plr- 
lijaiMiu b y kokiam neprityrusiam I 
aptle

kaip tauta, kuri nemyli skaity
mo, neturės talentingų ir geni
alių rašytojų. Talentas ir ge
nijus reikalauja pagyrimo.

Visai teisinga.
Jus negalite įsivaizdinti, A- 

besaiom-aga, kokiame aš nusi
minime; tūkstantį kartų aš gai
lėjaus, du tuksiančiu kartų aš 
prakeikiau save, kad patapau 
daktaru; pas mus, armėnus, 
daug moloniau būti ligoniu, ne
gu daktaru, nt< tamsumas čia 
labiau skatinaip/as, negu žinoji
mas... Silpnumas labiau pager
biamas negu drųsa; fanatikai 
kur-kas daugiau turi pasiseki
mo, negu apaštalai —gerulikiai. 
Prisiekiu Dievui, aš daviau žo
dį, kad jei pus mane bus kada- 
nors koks-nors garsesnis ligonis 
iš musų tautos, aš jo pavardę 
laikraščiuose išspausdinsiu.

Abesalom-aga ištempė ausis, 
užgirdęs, kad daktaras žadėjo 
išspauzdinti pavardę to ligonio, 
kuris pas jį gydysis. Dieve mano! 
Kaip jam norėjos, kad jis toje 
minutoje butų ligonis!

Kaip gerai padarėt,—tarė 
jis daktarui, kad jus šiandie 
atėjote, nes štai jau keletas die
nų jaučiuos blogai.

Kų jus jaučiate? — paklau
sė daktaras.

Mažų nesveikumų.-
— Kurioj pusėj?
— Kų? kurioj pusėj ?
—Taip.
—Visur.
— O apetitas jūsų geras?
—Labai geras.

Tai, kų valg 
mala?

- Taip, greitai.

dvi dieni negalėjau išeiti.
Jus liesų sakote?
Kokia nauda man meluoti.
Tai aš'jumis dar vienų vai

sių užrašysiu’. '
Daktaras parašė dar vienų re

ceptų ir padgve Abesalonui-agai.
Jus turite išpradžių tuos 

vaistus iKisipirkti,.- - pasakėda
ktaras, kad rytoj galėtumėt 
išeiti; o jau paskui tų vandenį i»-'

Taip, jei aš tų vaistų išger
siu, rytoj rytų turėsiu būtinai i- 
šeiti.

- lai p, būtinai.
- Ak, kokie geri tie vaistai., 

o jeigu vėl pas mane svečių bus?
Kuo svečiai pakliudys?
Kaip tai, kuo .pakliudys? 

šiai jau dvi dieni kaip aš noriu 
išeiti ir negaliu; ateina svečiai 
ir iki galvos skaudėjimui kalbu. 
Bet rytoj aš jau būtinai turiu i- 
šeiti: aš fotograluosiuos.

Daktaras vėl permainė tonų 
ir paklausė:,

O kokis jūsų pilvas?
Pilvas, kaip pilvas, toks 

kaip visų.
Tvirtas?
Kas žino? 'Liesų pasakius, 

aš niekad tuo neindoitoavau, bet 
ir kas gali tai patirti?

Abesidom-aga,’jus kasdic... 
tai... darote didelį darbų? — pa
ktu ūse pagalios daktaras, išsė
męs visus klausimus.

- O taip, taip! Aš kasdie da
rau didelį darbų.

— ‘Gerai, atsakė daktaras, - 
aš rytoj rytų vėl užeisiu.

--Gerai. z
— Sudie, nesirūpinkite,

iaiu by kokiam neprityrusiam 
. Ilekoriui ^uksoriui ar keliau

jančiam pardavėjui, nes Jie su- I 
teiks jus akims lik daugiau blogo, j 

Ai turiu 15 metų patyrimų i*

!;aliu i ŠI yri jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darba atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIALI8TAP 

IS41 So. Ashland Ava. . Chlcaf -
Kumpas 18-tos gatvta 

>-ėius lubos, viri Plutl’O aptiek** 
Tčmykita J mano paiiKa 

Valandos nuo O-tos vai. ryto Ito 
8 vai. Vikaro. Nedėlioto min I 
*at ryto Iki 12 valandai dieni

T*~

| Dr. A. R. Blumenthat

AK*U RPEC1ALISTAS 
Akto tgr»fw*»«oja Dykai 

Gyvenimai yra 
‘•'ŠČies, kada pra I 
nvksta regėjimą, I 

Mas mrlojiune \| 
pagerintų Oph- I 
thalmometel*. Y- I 
patinga doma at
kreipiama i vai- 1

ltii8. V»i.: nuo 9 rytu iki 9 vak. . 
nedėldi-n. nun 10 iki II dienų. I 

\ahland A v. kam p. 47 ai I 
Tei-phone Yard* 4317 ,• I 

Boulevard 6487.

!lLs

—Ačiū.
Daktaras jau norėjo išeiti 

Abesalom-aga jį sulaikė.
Ttli jus jau neužmirškite 

parašyti...
O. ne! ne! aš laikraštyj iš

spausdinsiu jūsų vardų, o, taip, 
taip!...

Medicinos daktaras linktelėjo 
galva ir išėjo.

—Vertė K. B-a.s.

bei

i Miegu ramiai; o visgi aš 
jaučiuos nesveikas.

—Kartais skauda galvų?
i —Taip.

Karlais jaučiatės nusilpę?
I Taigi, taigi!
i 4

- Tai jus krečia kartais?.., 
-Taip, taip... taigi, taigi...

(į šalį:) Savo gyvenime niekad 
nedrebėjau.

; —Po šalčio karštis...
— Karštis.
—Po karščio
-Prakaitas.
- Rytmečiais 

noje?
—Taip, tiesa, 

noje.
—Viskų supratau; lai men

kniekis; jus pcrsišaldę.
—Ir man pačiam rodos, kad 

persišaldžiau.
- Yra daktarų, kurie nesu

pranta tos ligos ir priėmę jų už 
kitų duoda neteisingų1 vaistų.

Aš labai džiaugiuos kad jus 
teisingai supratote ligų; tai niel- 
clžiami, cluOkit vaistų, kati pagy-

Dak turas išsiėmė iš aučio są-—Malonus Ūkimas!
v Ir kų daryti armėnų tautiš-1 sRlvinčlius. išplėšė iš ten lapelį, 

k'.epis daktarams, jei tautiški! kų parašė ant jo ir perda- 
ligoniai kreipiasi į svetimtau-j popierėlį Abesalomui-agai. 
čius?.. O! Meilė prie, svetimša
lių, meilė prie svetimšalių !~su- 
šuko daktaras pakeldamas akis 
Į dangų, - kada gi tu, pagalios, 
apleisi mus?

Meilė prie svetimšalių nege
ras dalykas.

H'1 • ’ f ?’ ’n ‘ v ; ‘ 5

Ypal kada pflį mus pačius nė
ra ligos gainčios paskatinti dak
tarus; jei musų tautoje nėra ir 
nebus ligos, tai ji niekad nesu-

■ lauks tokių gaidų gydytojų, ko
kie pa'sitaiko Europoj; lygiai

Raudonas vanduo; už va
landos gerkite su puoduku ka-J 
vos; nors biskį kartu, bet labai 
gerai veikia.

Gerai.
Taip, aš užmiršau paklau

sti, o koks jūsų būdas?
Budas?.. Prigavikų aš ne

mėgstu; su visais mandagus, 
švelnus...

Kas rytų yaikšlolie? pa
klausė daktaras, permainyda
mas kalbų.

Resid. 833 8. Ashland Blvd. CMeut' 
T.l.phoa. Haymark.t M44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriška. Vyrukų.
Vaikų ir visų chroniškų ligi 

Ofisus: 8354 8. Halsted SU Chieagi 
TelopHnn. Dr«v*r MM

VALANDOS i 1®— H ryto; f—* pvvUfe 
f—8 NxM>lioa»l« |0—1> Siena.

*

i

Telephcne YardM 5032 ||

Dr. M. Siupnicki! 
3109 S. Morgan sL Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vak n re

kartumus bur-

kart urnas bur-

Chicago, Illinois

DR. M. HHRZMAN 
Iš RUSIJOJ,

Gerai'lietuviams- fibertia* ik m?- 
tų kaipo patyręs uydytojh*, chh-unras 
ir akuleris.

Gydo aitrias ir chroniškas 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujpuęiM 
metodas X-Bny ir kltokhrf elektros prie* l 
taieUB. . 1 '> • ‘j’' •

Ofisas ir Laboratorija: |025 W. IMh I 
St. netoli Fisk St. , j \ |

VALANDOS: Nuo 10—12. jdet^ įr 1 
S--8 vakarai*. Telephone. Csnal -MIO. > 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted SUlu* J 

VALANDOS: S—* -‘to. tiktai,

Tai Y arda 3684. AKD4ERKA

rs.A.Michnlewlcz
toiguai Akušerijoj, Ko* 
togih; ilgai Praktika- 

/ r 

lelphRoi. Paaekmln* 
i patarnauju prie 
mdyroo. Duodu ttodų 

visokiose ligose mote
rim#. ir merginome. 
MI3 Mo. Halafed Rtr.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo C iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

—— ,

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuviu kalbon vertė J. LAUKIS.

Šioje didžiulėjė' knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, ^ventinyčių fr tt.

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

žmogus, neturintisišios knygos, nedaug kų te
galėtų pasakyt apie tikėjimus. -

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

, T?:.. ' u •

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
į Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

1N 21 l

1840 So. Halsted Str.;

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St«. kertė 32 st. 
Chicago, U1. 

.SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėllo- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

’ Telephone Yards 687

* 
Telephone Yards 5834. 1 i
D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos n po 8 iki I
iŠ reto Ir nuo. 7 Iki k tat vhli. I 
3325 8o. Habied M., |
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Chicago ir Apieiinke
Ti 110 Iranshdion filrd with Ihe post- 
ąiaslcr ąt Chicago, Sept. 20, 1918, 
j»s rv<|uired by lliv acl of Oet. d, 1917.
Daroma pienai dėl bombos 
intariamiesiems skųsti.

nąs: “koslumeriai” pradėjo 
šiaušties. Dabar saliunininkai 
sumanė užsakyt stiklų, kuriuose 
tilptų tik “pusantro gurkšnio“.

“Už, nikelį daugiau negalima“

ten butą telefono. Boluinas to 
ciaus nežinojo džiodžės Doyle 
telefono. Bet reikėjo gi nuduoti 
esant tikru teisėju, kad išvengus 
bandito kulkos, kuri taikė į jo 
galvą. Boluinas urnai atsiminė 
teisėjo Olsono telefoną ir pašau
kė jį. Bet pirma negu pastara
sis spėjo atsiliept Botum siekė 
telefoną banditui. Banditas už
vedė kalbą su menamuoju Doy
le. Visą laiką leciaus jis atidžiai 
sekė detektyvo pasikruliuimus ir

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pujicškiui savo pačios, Onos Maksvilienės, 
i.š namą Juozo Bartkaus duktė, Iš Suvalkų g., 

Nupmicsėio pavieto, Blagoslavenstvos guli
no. arba Plokščią, Misiurkes kaimo; prasi- 
Ktdilio Rugsėjo 16 d., š. m. Apsirėdžiusi buvo 
rusvu kautu ii* <lre.se, kainavusia 848, o kilus 

siutas žalsvas išvieno, kainavo $34.50; turėjo 
taiki odelį, vertą $35, branzalietą vertą $14, vi
duryje atspausta Anė Maksvitienė, ir daug ki
tokią drapaną turėjo su savimi. Sveria 220 
svarų, 5 pėdų ir 8 colių mėlynai žilos akis, 
prie kairios akies ant nosies nežymus randas, 
28 metų, tamsiai geltonais plaukais, kumpa 
imsis, kalba vien lietuviškai. Kas kur palėmy- 
sile lokių ypatą, duokite man greitai žiitių, aš 
Imsiu dėkingas ii* gerai atlyginsiu.

Juozas Mifksvitis,

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS knygve- 
dis tuojaus, vyras arba mar
gina, turi būti gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, kiek norite pradinės 
mokesties ir tt.

“Naujienų” Adm.,
1840 S. Halsted St., Chicago.

NAMAI-žEMfi
DOBILU ŽEME UKES

Josvph Fleming sušaukė kolite- .1 rue irausiiillon liled with Ihe po*i- 
nneiją nutarimui ar Thomas .1.
\Vilson ir kiti 1. W. W. nariui 
įtariamieji dėl bombos sprogi
mo ledcraliaine name, skųsti, ar 
nr. ę

Pirmadienyj kabias 
raštai išreikalauti 1. XV. 
ganizacijos advokatų iš

mastei' at (’hieago, Sept. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,19(17.

> Visokis statymas be S. V. 
leidimo sustabdytas.

1 Leidžiama mažesnieji taisymai; 
corpus1 Darbas susijungiantis su kasy- 
XX’. or-1 klomis, gelžkeliais, laivais ir ka- 
teisėjo | res pramonės varoma | 

valdžia
turi arba paleisti kalinius, ar su-

REIKIA vyrą apysenis žmo
gus apdirbs. Lengvas darbas.

Douglas Balbs, 
3.>16 W. 12 st., Chicago, III.

pripanutymu išteisinančiu jų 
laikymą be kaucijų.

kas Alcock, Philip J. Barry nuo

llivan iš valstybės prokuroro ra-

valdžių turimus priparodimus ir

ne.
llarry NVilson, kuris buvo a- 

rešluolas sulig pranešimų valsti
jos prokurorui Hoynej kaipo nu
žiūrėtas bombos sprogdinime, 
lapo paliuosuotas. lloyne prane
šė valdžios viršininkams, kad

dVndį namą, kur turėjo smulk
meniškai išpasakoti ką jis veikė 
bombos sprogimo dienoj, ir pa
leido.

pa
kol

Turi

True Iranslalion filed wilh Ihe PQSt- 
nuistcr ai Chicago. Sept. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. o, 1917 
Naujos paklausimų blankos 
IšaiųMa vakar.

10"nuošimčių blankų bus 
siunčiama kas 21 valandos, 
200,000 nebus išsiųsta. — 
būti sugrąžintos į 7 dienas.

Vietos paliuosuojamosios ta
rybos vakar pradėjo siuntinėli 
paklausimų blankas Chieagos 
naujai parinktiems vyrams, (iru. 
Crosv<lvro liepimu 10 nuoš? pa
klausimų blankų buvo išsiunti
nėta vakar ir po liek pat bus 
sintinėjama kasdien iki visiems 
200,000 vyrų tarpe 19 ir 36 me
tų amžiaus, kurie registravosi

biliumi nebus pasiusta.

pje b, 100, 000 paklausimų, blan
kų.

\Vashingtono
vakar :

Ii užsiregistravusius vyrus laivy- 
nan ir jūreivių korpusan liuosu 
■ /k ti.i I pi 1 L vA 1 i 114 kti/u»i 11 1M1-.

siųs prieš šito mėnesio pabaigą, 
o jūreivių korpusan už kelių sa
vaičių.

Duodama septynios dienos.
Anglijos ir Kanados valdiniai

pradėjo nervuoties ir truputį nu
kreipė revolverį. Bolum gavęs 
patogią progą nustvėrė banditui 
už rankos ir persimetė ant aslos. 
Džiodžei Olscnui teko pasiklau- 

is ir ku- j syti keisto bildesio. Po to “tvir- 
pirmyn j f.i) “ Sugriuvo visas eskadro- 
as nuo llns policistų ir nuginklavo pric- 

kukuruzinių aruodų iki augštų-1šą. Ji-ai pasisakė esąs Ma.x Mill- 
jų namų, išskiriant paminėtus (>i*iu. Namą, kuriame jis buvo 
atsitikimus papuola po <!rausme užpultas, jis buvo aplankęs api-

Lietuvių l aisvamanių Federacija 
rengia prakalbas su paveikslais pčt- 
nyčioj, rugsėjo 20 d., Mildos svėįai- 

Dclei to ji dabar nebėga-(^‘j'** Kalbės visiems gerai žinomas 
Į M. X. Mockus. Turi labai gražią pa
veikslų parodyti. Kviečia Komitetus.

............................... , ’ I

padidint savo darbininkams al-( 
ga
linti sudurti galą su galu.

Jau dešimtą sykį,. .
Du vaikezu. Peter Postner ir

amžiaus, vakar pateko

Įniko kaip pradėjo savo

bėdon.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. hendran 
lavinimosi susirinkimas įvyks atei
nančią savaitę, nigs. 22 d.,'.neįvyks 
dėl los priežasties, kad tą dietn bus 
8 Rajono konferencijos. Dauguma 
draugų turės konferencijoj dalyvau- 
'*• —J. J. JonuiševičiuN.

ASMEN Ų J IEŠKO JlM Al

vakaivkščiu nutarimu.

po išrinkta naujas biuras, kuris 
neleis jokio statomo darbo da

plėšimo tikslais.
Banditas atiduota 4 pavieeio ka 

įėjimi . Savo adresą ir paėjimą

rėš cit i pataisos namus.

Uždaro viešąsias 
mokyklas

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Butkaus, Kauno gub., Raseinių p., 
I auragės valsčiaus ir parapijos.

Antanas Butkus, 
1444 S. JcITcrson si., Chicago, III.

Nebt’hiri pinigų.

k;.rėš statymo biuro. T: 
ir dabar daromą darbą.

Miesto valdžia išmoka 
javo darbininkams — čekiais.

algas

... ą.i’cskau savo moters Magdclenos 
Misiūnienės, prasišalino nuo manęs 
rugsėjo 2 d., palikdama su vaikais 
nuliūdime ir ašarose. Meldžiu su- 

bus viskas gerai, gyvensime kaip

REIKIA bučerio. Pastovus dar
bas*. Gera mokestis. Atsišaukite j 
3453 So.NLIalstcd si., Chicago

REIKALINGA ledų traukėją ir 
darbininkų į ledą svirnus, 40c. t va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35! h st. and Normai avc., Chicago

Mes savinamčs apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemes Menoininee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
ari i Greęn Bay krantų, koriuos lucs 
pardavojatne iikėms po 46 akrų, ir 
ąiigšciau. žeme yra su molju, lin- 
Kunli abehiai ukininky slei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
n* avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros iiioky klos, bažnyčios, kaimiška 
piisiuntimo kruša, geri kaimynai ir 
viskas yrą arti kas reikalinga. Apsi- 
gy Veliusiam nėra taksų j>cr j>enki*> 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigu 
į gerą žemę, kur iie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, b<l 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašy kitę mums dėl platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir leng
vą išmokėjimą.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWF()RD & SONS 
645 First National Bank Buildiitg, 

Chicago, III.

KEIKIA gerą tvirtą moterų dėl 
dirbtuvės durim. Gera mokestis. 
901 181h si., Chicago, III. NORU mainyti grosernę aut 2 jų 

Halu prie 1119 \V. 47lb St., urba 
4521 So. Halsted si. Geri bargepųi. 
McDonuelI, 2630 VV. 381h Si., Chgo.

Statomu ji darbai bus tcii'žia- 
ma šitie: I. Tie, kuriuos *pripu- 
žins kalės pramonių taryba, ku-

nešė miesto tarybai, jogei ižde 
nesiranda liek pinigų, kad jais 
balų galima išmokėti darbinin- 
kauvs algas. Taigi taryba buvo

siandie po pietą bus uždaryta g«lžk, pasigailėjus savo kūdikių, o 
visos viešosios mokyklos pa-1 gyvenę? M< * ^vensi,lle ka’P
gi i Linini mirusio mokyklų .su
perintendento John 1). Shoopp. 
t uo pačio tikslu vakare Ims su
rengta visa eilė susirinkimų.
J ieško vienos ‘ žuvytės*’.

Jurgis Misiūnas,
> st., CJinlon, Indiana

Pajieškau draugo 
........

1 Iii; sodžiaus, metai

rilius kontraktu, ar Suv.

lo laivyno
reika

Valstijų Darbo skyriaus nam- 
slatos ir trans|M)i’tadijos biuro.

korporacijos. 2. Pataisymai ar 
pristatymai išneša n tieji ne (lan
giaus kaip $2.560. 3. Keliai ir 
darbai su jais surišti. I. Darbai

kelių ir galvių taisymai.
Kas norės gauti pripažinimą

nors stulymo projektui, turi 
kreitis i Valstijos Gynimo Tnry- 
bu. 120 W. Adams st.

Drąsus banditas
Per dvi valandi šaudėsi

Buvo pagautas — klasta.
Vakar naktį Chieagos policija

Imti gnu strategu. Keliūtas tu
zinų policijos ir virš tuksiantis 
praeivių užspyrė nepažįstamą 
banditą Alc/uindei* budinki*. 1013 
Kr.-h gatvėje ir nieku bildu nc- 
pajiegė jį nugalėti. Per dvi va
landi ėjo atkakli kova tarp ban-

bė šūvių. Bet bandito “tvirtovė 
Iciigyiii atlaikė juos ir karts nuo 
karto atsakinėjo priešui - taip
jau šūviais. Savo “tvirtove 
banditas pasirinko virtuvę. O 
kadangi į ją ėjo viso lik vienos

atlaikyti.

Anglijos ir Kanados valdiniai galingi apginkluoti “dėdes“’ bu- 
larp 19 ir 36 metų amžiaus ne-*|ų niovęsi su* vienu menku bandi- 
gtms paklausimų blankų. Jiems ta. jei detektyvų seržentas Paul 

Bolum nebūtų panaudojęs gud-

riuos apsiėmę atsakyti šeši va
dovaujamieji miesto bankai ir

skalina miestui $l,750,0(X). Tos 
si anos leciaus užteks neilgiau 
kaip vienam mėnesiui. \ ** i

'ai uždo kolektuoli miestui pri
klausančius mokesčius, apie ku* 
i'iil/ic il.’i 11 k 1 ii/u I MII’/ k 1'/m i ne/( 5 *

irmimisia bus paimta nagini

300,000

riomis vaikšto gatvckariai.

Ik t tikisi surasią. ■, ' i
Policijos departamentas deda

trukusius iš paviečių kalėjimui 
piktadarius Kari Deurą, Bop4 
pa, NlcErlaucą ii' Muraną. Iki

j"
Spėjama, būtent, kur tie pik

tadariai dabar galėtų rasties. 
Vieni mano, kad jie turi būt |«i4

me nuo kalėjimo, kili mano, kad 
“kur nors“ valstijos viduryj.

turės būt pagauti. Matysime

Poni M. Jurgelionienč prašo 
mus paskelbti, kad lietuviai, tu4

tusi j ją ne j namus, liet i Inimi- 
grants Prolective League raštinę, 
821 S. Halsted SI., valandomis 
nuo 9 ryto iki po pie tų.

PRIE GELŽKEI.h> dalbas Youug- 
Owod’c, Penui). J. Tover Bari*, kon
traktinis inžinierius. Atsišaukite į 
l ’niled Slides 1 jnploy inpnl Service 
Office, Ross ii* Diaiųoijl si., Pifbit 
burgh .Pa. Klauskite M. B. King. 
ASim skite šj i-pgarslnimą.

KEIKIA merginą mokyties ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis, 

••ros valandos. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

Weslern Rag and BurJap Co., 
2149 VVallace st., Chicago

PARDUODI murini namų 8 kam
barių, po 4 kambarius ant 3 augštą 
ir attika. Gulima gauti $02 rendos. 
Paidavimo priežastis — tėvas mirė. 
Atsišaukite bu 6 vai. vakarais.

Mrs. Blei,
667 \V. 18tb St., Chicago Ui.

nėn. Užsiregistravusieji turės 
|x r septynias dienas pripildyti ir 
sugrąžinti blankas, bet jei gali
ma, prašoma jų padaryti tą 
greičiau.

“Išeik iš ten!“ užkamandavo 
jis stovėdamas šaliniame kam-

si kalbėt su teisėju 
banditas.

sos paklausimų blankos turėtų

nia to laiko. Paeiliniai nume
riai bus padėti ant blankų kuo-

“Nagi, asai į su teisėjas! man
dagiai atsiliepė Boluinas.

“Iškelk rankas ir eik į vidų“, 
užkamandavo banditas. Bo-

Kas bus policijos departa
mento viršininku?

Vakar buvo paskelbta, kad ma 
jurus 'Thompson manęs paskirti 
Chieagos policijos viršininku da
bartinį Schucttbcrio pavaduoto
ją, .lobu Alcocką. Dabar leciaus 
sužinota, kad majoras nemanąs 
skirti policijos viršininku žmo
gų iš policijos departamento.

muo. Kuriam tečiaus pateksią 
ta šiltoji vietelė. nieks nežino.

kymo numeris bus paliktas ne-

Nepasisekė
Chieagos saliuninkai buvo be

sumaną pakelti alaus kainas

rį bėjo tvirtovei!.
’ “FJh. tu ne teisėjas Doyle! rik

telėjo banditas ir tiesė linkui jo 
savo repo t ve rį.

“Ak šitaip, tamsta nori kalbėt 
su mano draugu Doyle!’* manda
giai atsakė Bolum. “Gerai, aš 
galiu jam patelefonuok Ltiimė,

Kovosią prieš elevatorių 
kompanijos pastangas-

Korporacijos advokato rašti
nė užreiškė darysianti visa, kad

tnas padidinti važinėjimus kai 
nas butų atmestas. Mat, minė

1’a.ueskau draugo Prano Slalio- 
riaus, Kauno gub. ir pavieto, Juode- 

’ • nietai atgal išvažiavo
b11'1'1'!** hl. Girdėjau, kad gyvena 

Policiia medziori tiil-i \\'il-I '',,ls ,)u,s ,cKwl “tsišaukia* oiKija imuzioj.i imą u u arba kas žinote nraneškiu* jų adri*s*).
liam (“One-Arm”) Conrov, ki- Leo Švėgžda,
taip policijos rekorduose vadi- . ______L
namą “blogu žmogumi.
“žuvytė“, sako, t u rimt yra
sivadimts pabėgimui is pavie- juodą plaukų .rudų akių. Paeina iš 
čio kalėjimo keturių piktadarių ^oio'st'it 

Denio. Boppo, McErlane
Morano.

>jl Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Gedmino, kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 

. , - ............. j.
Kauno gub., Šiaulių pnv., Gruzdžių 
. .... ..•■{‘,s.* ILirgaičiiį sodos. Kas a- 

įę pie j' žinotumėt, meldžiu pranešti. 
Ona Gedminienė,

1818 Slring SI., Chicago, III.

Pranešimai
Ateities Žiedo Veikų Draugijėlės j 

Choro repeticija, vadovaujant p-lei 1 
S. Staniuliutei, įvyks nedėlioję, rug
sėjo 2 vai. po piėlą 
Sųiiarv svel.. 29 ir Halsted gt. Visi 
Ateities Žiedo nariai atsilankykite ir 
atsiveskite nauju narių.

—žiedo Globėja.

Mark \Vhile

Englenood. — t,SS. 170 kuopa 
Vengia vakarą spaliu 13 d. Jono 
Butkevičiaus svef.,’<8131 Vineennes 
avc. Bus vaidinama * žydo Protas”. 
Meldžiame draugišką vielos organi
zaciją tą dieną nerengti vakarą, kad 
vieni kitiems nepakenktum**.

. —Komitetas.

L.MPS. 29 kp. veikalo “Graži Ma- 
gelona” r<*prli<ija bus prlnyčioj, 
rūgs. 27, 7:30 vai. vak., Liuosybčs 
'svetainėj, 1822 NVąbansia avc. Lošė- 

ai malonėkite atsilankyti paskirtu 
aiku. —Komitelaa.

LS.IL. 3 kp. susirinkimas įvyks 21 
rūgs,, 1630 Uross avė. Draugai yra 
meldžiam) atsilankyti. Paskirtu Jal
ui. —F. Talusis.

Roekford. III. LMPS 5 kuopos su
si) inkimas įvyks rūgs. 25 d., 7:30 v. 
vakare, 101. S. Main st. Svetainėje. 
Malonėkite visos narės laiku atsi- 
ankyti, nes yra daug svarbią reika- 
ą aptarti. —Rast. Ona Vnliukicnė.

“Paskendusio Varpo" repeticija 
nedėlioj, rugsėjo 2 2dient| neįvyks, 
uidangi daugelis draugi; turės daly
vauti Aštunto Rajono Konfrrenc.ijo- 

e. —Valdyba.

l.SS. VIII rajono koniertfhclju į- 
v\ks nedėlioj. i ngs. 22 dieni). Liuo- 
sUiės svel. (Norlh Side) 1822 XV. 
\Vabansia avė.. Chicago, UI. Kaip 
10 vai. iš ryto. Visos LSS. kuopos, 
oriklausanrios VIII rajonui prisiąs- 
kilc delegatus. Važiuoti reikia iki 
Norlh avi*., o North avė. iki Girard 
si., ii' išlipus paeiti vieną bloką i 
Norlh. ('Ja surasit svetainę.

l.SS. VII Rajono sekretoriaus pa- 
gelbininkas. Ant. Jusas.

South Chicago, III. — LSS. kuo
pos susirinkimas bus pėlnyčioj, 
rugsėjo 20, kaip 7:30 v. vakai’e drg. 
T.'Tutkaus mime. 8913 So. Houston 
avv. .— visi draugai atvykite, nes 
\ ra svarbiu dalyką tariniui: taipgi 
bus renkami delegatai i LSS. X III 
rajono konferenciją, kuri įvyks 22 
d. šio mėnesio. Nepamirškite atei
dami atsivesti ir savo drauges bfi 
draugus. ..Ant. Jusas.

Liet. Teatralė Draugystė Rūta No. 
t nutarė surengi vakarą hipkr. 16 d.. 
Meldažio svetainėj. Statys veikalą 
“Per Vėlu". Kitos draugijos prašo
ma nerengi tą vakarą jokią pramo
gų. —J. D. Doveika

Pajieškau savo tetos, Marės Kalė- 
<lienės( Matulevičiūtės), Suvalkų g., 
Kalvarijos pavirto Liudvinavo gmi
nų, Kuloką kaimo. Gyvena Shenan- 
doah, Pa. Norėčiau labai susirašyti

Antanina Radomskiutė- Kainiu- 
skirnė. 190!) Wi 12tr SI., Cicero, 111.

Pajieškau savo draugo Antano Av- 
gaičio, Kauno gub., Raseinių pavie
to, Pajines parapijos. Kuisių sodus, 

Antanas Dumblauski,
Camp 15, NVenehcster XVis.

Pajie.škau karvės .kuri pabėgo nuo 
lauko. 1750 Hamlifi avė. Ii yra tnm- 
’ iai raudona. ‘IJersey“, turi ant 
galvos skurini apinasri su apie 3 va
rdais lenciūgo. Kas žinote km- ji 
randasi, malonėkite tuojaus pranešt 
telefonu: Baltrus Pauliukoni.s,

',4750 Ilamlin avc. Chicago, III. 
Tel. MeKinley 1377.

JIEŠKO KAMBARIŲ
kambario 

tarp 31 ir
P AJ IEŠKAU šviesaus 

Bridgeporto apielinkėj, 
35tos su valgiu arini be valgio. At
sišaukite laišku 
nal 2700.

arba telefonu: Ca

11)18 Canalport
Povilaitis,

RANDAI
ATIDI ODAMA randon sankrova. 

Gera vieta grosernei ir bučernei. 
3246 Emerald avė., Chicago, III.

ATIDUODAMA rendon puikus 5- 
kią kambarių Batas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Reąda visai ne- 
•'•engi. Pasimatykite si! savininku. 
Te T. Drover 1376.

Anton Prazslcy, 
2856 Emerald avc. Chicago

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taij) kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų -~ j fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias jstąi- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA ženola pora, mote
ris .neinanti darban, kad prižiurėtą 
mano mimus. Maža šeimyna: aš ir 
14 metų mergaitė. Aš esti akušcika 
ir man kaip kada prisiena išriti iš 
namu. Duodu kambarį už dyką. At
sišaukite greitai. Mrs. P. Urbonienė 
3313 S. Halsted St., Chicago.

PARSIDUiODA 3O.\13O lotas, gra
žioj virtoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksilc 
greit, nes turiu išvažiuot į mokyklą. 
Vladas Vilnius. 2913 S. Halsted st.

REIKALINGA dviejų kriaučių — 
prie motei iško kostumiei iško darbo. 
Gera mokestis, pastovus darbas. At
sišaukite greitai. L. Kaspar, 
3145 So. 51h Avc. Tel. Yaids 2263. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 40 akrą išdirbtos 
žemės. Gera fauna. Visi išstatyti 
nauji namai. Storkas ir pašaras ir 
visi tikės įrankiai. Gera vieta ar
ti I mylia nuo miesto. Parduoda
ma labai pigiai. $2,900. Jeigu kas 
norite' 
tuojaus ra 
Bos 113,

daugiau žinių, 
i antrašu: 
XVausoukce

malonėkite

XVisconsin

REIKIA žmogaus važiuoti rlevei- 
leriii ir dirbti i išsiuntinėjimo kam
barį. Turi suprasti angliškai.

Roos Mfg. Co., 
IGth and l*'isk sis., Chicago, III.

REIKALINGI 3 bnčeriai. Geriau
sia užmokestis. Trumpos valandos 
dailio (cash biznis). Platesnių 
formaciją alsišaukitc yvališkai 
ha per laišką greitu laiku .

'I he Butchers
1209 Carson St., S S Pitlsburgh

PARDAVIMU!

in 
ar

PARDAVIMl I grosernč ii' bnėci- 
nė. Be kredito. Visi įtaisymai, du 
ežirnai ir arklys. Gera viela len

kui arba lietuviui. AlsišaukRe laiš
ku Į ‘Naujieną" ofisą pažymėdami

PARDUODU grosernę labai pigiai 
su namu arba In- namo. Banda pigi. 
Namas naujas,*3 melai statytas, I pa
gyvenimą po 4 kambarius, 5-tas biz
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K., 817 XV. 3-11 h Piure,, Chicago

PARDAVIMUI pigiai saldainių ir 
įvairią smulkmeną sankrova. Gali
ma turėti gerą pelną. Atsišaukite 
greitai.
3221) S. Wallaee s|., Chicago

NAUDOKITĖS Iš PROGOS!
Parsiduoda grosernės ir bučernės 

taikiai: lenty nos, naujas lec Bos’is, 
Baltas Akmens priekis, vogus, Regis
tre, ofisas, stiklo shoyv eases ii* dar 
visokių pirmos rąšies gioserišką 
daiktu vertės 8/5.00. Viskas yra ver
ta $800.00, dabar parsiduoda liktai 
už $40(100.

Grosernč randasi puikioje, lietu,- 
viu apgyventoje, vieloje, priešais 
lietuviška bažnyčią.

M. G. Valaskas, 
373 Kensim’ton avc. Chicago (Ken- 
sington), IIL Phone Pulhnan 3117

RAKANDAI
$50 NUPIRKSI 8250 Victrola, $165 

paimsi mano $51)6 pianą. Rakandai 
pigiai, vaitoti 96 dieną. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kcdzle 
avc.

NAMAI-žEMt
ANT PARDAVIMO muro namas, 

ant 2 pagyvenimų, labai geroj vic- 
tdj, galima gauti ir ant išmokėjimo. 
Ką lik pastatytas. Atsišaukite tele
fonu ulba ypatiškai.
4448 S. Savvyer avė.. 'Tel.

McKinlcv 3351

' --------- - ■ ..t.MLU.UL.-

AUTOMOBILIAI
PARS1 DUODA 5 sėdynių automo

bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros slarderis, »a- 
uji tajerai. naujos elektros baturr- 
jos. Viskius moderniškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

PARDAVIMUI pigiai automobi
lius “Peck(‘i", 1914 metą. 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti į kuMČd- 
nienę.
1727 S. Union avc.. (Ihicago

PARSIDUODA automobilius “MH- 
( heli", 7 pasažieriams, 1916 mode
lio, geram padėjime. Priežastis par
davimo - savininkas eina į kariuo
menę.
3415 Walhice st., Chicago

MOKYKLOS

3)

(.braižymo)

tau prasidėjo Aušroj žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

1) Anglų Kalbos
2) Aritmetikos

Algebros
Geografijos
Pienų pažinimo

Geistina, kad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Halsted Str„ Chjeago.

XVIRELESS ir AV1AT1ON.
Pasirengk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Karė padarė reikalavi
mą daug didesnį už skaitlių darbi
ninku Nepatrotyk savo progos. 
Musų fakultetas yra Expertni Instru
ktoriai ant \andcns ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDLAND 
UN1VERSITY, 53 XV. Jackson Blvd.. 
Tel. XVabash 5593, Chicago.

_ —-------- ---------------'J ■ -- - i - . J L' • - ........... - -J

VALENTINE DRESSMAKTNG
COLLEGES

6205 So. HnlfUed ut, 2407 W. Ma- 
dUon, 1850 N. Welh Si-

187 Mokyklos Suv. Vaisi i 
Siuvimus, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznic Ir narna. Vi* 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo
tu išmokinti jus pasiūti sukurs ai 
•to Phone Se<»ley 1641

H a HA PATEK, Pirmini* *4

Rockford, III. LDLD, 29 kp. susi
rinkimas įvyks 22 d. rugsėjo 1:30 v., 
po pietų, Vokietaičio svetainė.) 1012 
S. Main gi. - Draugai ir Draugės, 
meldžiame ateiti, nes raudasi blnn- 
kos. balsavimo ir nomiuavimo virši
ninkų. 'Taipgi kurie dar nesate už
simokėję už 1918 metus, ateikite už- 
siniokčli, nes kitaip šią metą laidos 
negausite. Rast. A. Meldazis.

REIKIA jaunų merginą dėl 
kstymo ir sudėjimo pačios 
nią.

sulai) 
siunti

281.j

l’astovus darbas.
Rob.son Bros., 

XV. 19111 st., ‘

Parsiduoda du namai, ant vieno 
loto. Priekio namas su krautuve. 
Krautuvėje randasi ir “fixlures”| 
dėl g.lhsernės ir bučernės. Ant an
tro aug.što via 9 ruimai; apačioje 5 
ruimai ir storas. Antras namas ant 
2 augštų ir po ketin is ruimus kiek
viename augšle. Mediniai namai. 
Kaina $2200. Priežastis pardavimo 
savininkas turi vili kariuomenėn. 
Atsišaukite ant vašu:

M. G. Valaskas, 
373 Kensington avc., Chicago (Km- 
sjngton), III., Phine Pulhnan 3417
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PARDAVIMUI labai pigiai/4 ka- 
tnlMirių 
ąu. Su 
Mideliu 
6^28 S.

Drapanų Skitai
pinias, prilaikymas ir 
drapaną siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienų ir vaka
rais.
SPECIALUS SKYRIUS 

mokinimui elektra siuvuniomis ma
šinomis. Už šį darbą apmokama 
nuo 815 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

namelis su maudyne/ ir ga
vimu arba dviem lotais ir 
vištom,s .vardu.
Oakley avė., Chicago, III.

MASTER SEWING SCHOOI/ 
.1. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. Ui Saite st., PrieS City Hali.
Alstš.(tikite ant 4-to nugulu.




