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Subata, Spalio 5, 1918.

Penki Daiktai 
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darban;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;

Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
2) 

3)
4) , r . r
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tumsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvijas,
3239 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėl užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampe ių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti j jūsų namus ar ofisą.
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The VViersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigan Avenue
Baportus prieš pradedant bizni ant Ihigsėjo 3, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.
TURTAS ATSAKOMYBES

Capital stock sumokėta $200,000.09 
Perviršio fondas . . 10,000.00 
Ncpadalin. pelnas (net) 12,917.29 
Depozitai . . 1,421,238.45
Neišmokėti dividendai . 37.50 
Rezervuoti taksoms ir In-

terest . . . 2,500.00

Keiioshoj naujas sujudimas. 
Mat, vietinė LDLD. kuopa lin
dai nutarė pakviesti į čia “kun.” 
X. Morkų. Tai dvasiškas tėvas 
ir jo sdkėjai dplmr nebežino kas 
daryti. Kiek drūti, ragina ke- 
uoshiečius šalintis “to parma- 
zono Mockaus”. Kad kenosbie- 
čiai nepaiso jų ambrijimo, jie 
ir patįs nusimano. Bet — ar vil
kas ga*li iškentėt nestaugęs? Te
gul, rengėjams tatai išeis ant ge
ro: už dykų išgarsins jų prakal
bas.

kytiš temos. Kiek jau kartų aš 
<L Kazlauskų girdėjau kalbant ir 
niekuomet nesupratau apie kų 
jis kalba ir kų jis nori pasakyti... 
Į keletu minučių jis nori pasa
kyti kas viso amžiaus istorijoj 
yra užrašyta. Tai negera. • Toks 
jaunas kalbėtojas jrtk galėtų pra
silavinti, imti pavyzdį nuo senes
niųjų kalbėtojų. Tuomet pa
čiam Indų geriau, ir publikai bu
tų ko klausytis.

ir V. Hinkeviėienė padainavo du
etu porų dainelių. Išėjo gana

I s
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, niislabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
ubelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoji’ Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaisių, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėži/ugf 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bfgiu 3 mėnesių išgurdavai kas sa
vaitė po buteli Salularas, IJitteria, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylislų ge- 
radėjistei ir linkiu vndem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuolirdžai kreipties prb Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrenas, Frof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417 Chicago, III.

gerai.
—K. Bijūnėlis.

Paskolos ir diskauntai $840,391.10 
S. V. Bondsai ir Certif. 260,503.69 
Munic. ir Korp. Bonds. 293,126.08 
Overdraftai . . 925.81
Rakandai ir fikįeriai 
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai
2,684.89

248,761.76

Ir mes turime “gerų žmonių”, 
einančių tėvo Olšausko keliais. 
Anava. rūgs. 26 d. tie “geri žmo
nės” buvo įskundę d. Kaz. Bra- 
zevičių. Nieko tečihus nelaimė
jo. Mat, paaiškėjo, kad “geri 
žmonės” norėjo įkųsli d. K. Bra- 
zevičiui už tai, kad jis neprie
lankiai išsireiškęs apie tautinin
kų “diplomatų” J. šliupų ir jo 
peršamus mokesčius-šėrus. Tai 
bent v v ra i!

Viso atsakomybės $1,646,693.24

Oficieriai
ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prcz.FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandt, Thcophillus Schmidt, Asą Wiersema, Nicholas \V. 
Wiersema, Horman L. Barnes, George Dalenbcrg, Catrincs Dellaan,

Frcderick J. \Viersema, Edward W. Thomas.

Visas turtas $1,646,693.24

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2221 So. Leavltt St 
Kampas 22n4 pi.

Valaagoa: 6 iki • vakaro 
Phone Cinai 4121 

pagal eatarti

Spalių 20 d. Aido choras ren
gia didelį koncertų. Koncerte 
dalyvaus pačios gabiausios spė
kos iš Kenosha, Ručine ir Wau- 
kegano. Vietos ir apielinkių. lie
tuviai tegul nepraleidžia los re
tos progos.

Reikia tarti žodelį-kitų ir apie 
patį Aido chorų. Choras dar jau 
nhlis, bet užtai veiklus. Turi

1553 W. Madison sL
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

Nedėldieniaia tik
Rezidencijos Telephone Albany U4f

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

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

SI. Vaitelį. Prie choro noriai de
dasi vielos jaunuomenė — vai
kinai ir merginos. Choro repe
ticijos laikoma ketvergų vaka
rais socialistų svetainėje.

Beje, busimame choro koncer
te, sale Aido choro bus ir kitas 
choras, o taipgi keli donininkai 
iš Chicagos.

šiaip nieko lokio ypatingo mu
sų Kenoshoj.

«
True translation filed wlth the post- 
inastcr at Chicago, III., Oct. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917.

Rugsėjo 23 d. mirė jaunas lie
tuvis kareivis, William Lanski. 
Velionis buvo tik 21 metų am
žiaus. Birželio 5 d. š. m. jisai 
užsiregistravo. Potam, 24 d. 
liepos insilisltino į Suvienytų Va
lstijų kariuomenę ir buvo išve
stas į t. v. Great Lakęs Navai 
Training stovyklų. Ten jį už
klupo netikėta mirtis. Susirgo 
ispaniškųja influenza. Sirgo vi
sai trumpai.

Velionio tėvai gyvena Grand 
Rapids, 1111 Hamilton avė., N. 
W. Abudu liko dideliame nu
budime netekę savo jaunesnio 
nmaus, iš Lr.irio tikėjosi senat
vėj turėsiu pagelbos.

Velionio vyresnysis brolis y- 
ra išvežtas į Francijų. Tarnau
ja 85 divizijoj.

Mirusiojo kūnas buvo parve
žtas j Grand Bapids ir subatoj 
lalaidolas ant katalikų kapinių 
m bažnytinėmis ir 
mis iškilmėmis.

William Lanski 
no budo vaikinas,
is kur j balių lai rodos, kad jo 

v’icno lenais buvo pilna. Ir to
šis dar jaunulėlis, nespėjęs pra
žydėti turėjo eit į šaltus kapus! 
Lai būna jam lengva šios ša- 
ies žemelė! —K. Bijūnėlis.

militariško-

buvo links-
Budavo, nu-

—J. M.

Grand Rapids,Mich
Vietos lietuviu veikimas.

rruc lianslalion liled with tbc post- 
rnaster at Chicago. III., Oct. 5, 1918, 
is reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

So. Omaha.

VIENATINIS ■■GISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BKIDGEPORTO
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo >3 00 Ir nu- 
KŠčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auKsiiau. Pritaikome nklnlŲs uždyką. 
Atminkit: Galvos Ropėjih.ns, nervišku
mą*, akių skaudėjimą*, užvilkima* ir 
H. yra vaisiai* (vairių lixų. kurios ga
li būti prašalinto* Kerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda aki*. Jei jo* raudonos, jei gal
va sopa, jei IdoKai matui, jei ak (s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieftkok pagalbos 
antienoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinitri uždyką. Atmink, kad me* kož- 
nam pvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam gerai prirenkam. •

8. M. MESIROFF, Ekspertą* Optikas.
Jei jus sergate ir Felkalaujata patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ak buvau «P- 
tiekorlu* Rusijoj virž 10 metų, Amerikoj 1G metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gailu 
§adarytl bile kokius rusižkus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Až <nu 

raugas įmonių. 8. M. MESIROFF, 3H9 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

miršta pašauktųjų kariuomenėn 
jaunuolių. Rugsėjo mėn. susi
rinkime fondo globėjai paskyrė 
tam tikrų Kareivių Globojimo 
Komisijų, kuri turėtų susižinoti 
su draugais kareiviais ir kuo ga
lint jiems i|>agclbėti. Komisijon 
išrinkta keturi asmens. Jiems 
dtiota įgaliojimas pasikviesi sau 
į talkų tuos asmens, kuriuos 
jie matys esant būtinais jų susi- 
nešime su draugais kareiviais. 
Komisija taip ir padare. Ji pa
sirinko... kldbonų A. T. ir kelin
tų jo špiitollninkų. Klebonija 
tuomet viską pradėjo lemti ant 
savo kurpalio. Dargi jiems pa
sisekė išgauti 20 dol. iš fondo 
iždo. Vadinas, pradėjo šeimi
ninkaut kaip tinkamai. Bet 
“kaip nesenai, laijp ir neilgai” 
džiaugėsi musų klerikalai. Ko
mitetas apsižiūrėjo ir atėjęs fon
do globėjų posėdin apreiškė, kad 
jis buvo apdumtas klerikališkais 
prižadais. Tada fondo globėjai 
nutarė, kad komisija daugiau 
nesilankytų į klebonijų ir veiktų 
sulig fondo įsakymais, (ii pi
nigai, ta 20 dolerių, turi būt su
gražinta atgal į fondo iždų.

Tai taip — klerikalams dar

Tcl. Drover 6369

P. CONRAD

Btaaalaaas Sausiu.

/

Fotogra figas. 
Mes traukiam) 
paveikslus dietiy 
mis ir vakarai!.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiaušius dova
nas. Barbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., Šate Mildos 
teatro.

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

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. IJPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obslrc- 
liški. Gynecologiški ir oprralyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotberapj- 
ja, elektrolherapija ir chirurgija.

fllIlIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIM

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
slis lengvai prašalina virŠmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybfi žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydytiem, kai
na 50c.

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

Plaučių Specialistas

Hugsejo 22 <!. LSS. 51 kuopa 
buvo surengus prakalbas. Mat. 
Stilsonas atsiuntė 51 kuopos se
kretoriui atvirutę, kad į musų 
miestų užvažiuos iš Clevelandc

Lietuviu kareivių globojimas. —Darbininkas.

Aš per daug metų atkreipiau specialę domų i šį 
i tskieą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydai: visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
bile kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.

1 \š gydau kreivas akis be skausmo. 
Aš pritaikau akinius teisingai.

. a kuri urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblu- 
n .u gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
donus.

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos doruos. Nepraleisk neatkreipęs domos i dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jus turite koki 
plaučių silpnumą.
“Džiovą ga’i’na išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ» NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

rengtų jam prakalbas virš minė
tų dienų. LSS. 51 kuopos drau
gai taigi subruzdo rengti prakal 
has: išplatino apgarsinimus, 
svetainę pasamdė. Žmonės jau 
renkasi, pusėtinas būrys prisirim 
ko. Bet kalbėlojaus kaip nėra, 
taip nėra. Nors nėra ko daug 
tikėli į patarles, bet karks nuo 
karto vis dėlto išsipildo: “dar 
overė medyj, jau puodai užkai-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
219 S. Dcarborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

Kalbėtojas dar nežinjia kur, 
o jam jau prakalbos surengtos. 
Taigi, matydami, kad kalbėtojas 
vargiai atvažiuos, rengėjai sten
geisi pa'ljs patenkinti susirinku-* 
sius. Vakaro pirmininkas, ati
darydamas susirinkimų, paaiški
no žmonėms kokiuo tikslu buvo 
rengiamos šios prakalbos ir tt. 
Potam d. A. Kajauskas pasakė 
monologų “Skurdžius”; o drg. 
K. T. Jakimavičius skaitė iš

Programų. Čionais tūli atžaga
reiviai vis užsipuldinėja ant so
cialistų, buk tai socialistai nepri- 
pažįs'la tautų ir lt.OOCTOR ROSS

Chicagos Specialistas
Gydo Užsencjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 

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

„ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 
D M DACC CHICAGO, ILLINOIS

Ūla 9a Hl. HUVW Koom 806 ir 507 Crllly Bldg. Važiuok 
elevatorių Iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 Iki 4. Nedėldieniaia 10 Iki L Taipgi Panedi- _ mūvėtus. xin. vxvi*« 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandaL ■ \ ? .. . , * .

_______ __ ■ kad nesipratina kalbėdamas lai- ■ ■■■ MM ■■■■!■■■■■■ ■■■i ■■■■I ■■■■I ■■■

čia lįstų partija reikalauja tau
toms. Jokie tautininkų vadai tu
rėtų gerai įsikali į galvų ir atei
tyj nestatyti save antį' juoko.

Vėliau buvo prakalba. Kal
bėjo vietinis K. Kazlauskas. A-

Jaunas vaikinas, lavinasi kalbėt 
prieš publikų. Tai yra pagirti
nas dalykas. Tik viena bėda,

Jau kelinti metai, kaip čia 
gyvuoja Llietuvos Gelbėjimo 
Fondas (skyrius ? “N.” Red.). 
Buvo surengta daug vakarų-ba- 
ių ir vistu? pelnas paskinta į fon
do iždų. Beto, surinkta nema- 
U drapaną kurios išsiųsta į 
Lietuvų nuo karės nukentėju
sioms.

Pereitų pavasarį, besirengiant1 
prie “visuotinojo” seimo Ne\v 
Yorke musų fondas daug pasi
darbavo. Jo iniciativa buvo su
šaukta visų vietos draugijų susi
rinkimas ir pakviesta, kad d-jos 
pasiųstų savo įgaliosimus į Gel
bėjimo Fondo! posėdį, kur bus 
pakelta klausimas apie siuntimų 
delegato į New York o seimų. Tas 
posėdis neužilgo įvyko, bet de
legatų nubirta nesiųsti; nors 
klerikalai labai spyrėsi, — pa
žangieji juos nugalėjo.

Tas “draugijų komitetas” le- 
čiaus pasiliko ir veikė kartu su 
Gel. Fondui. Ačiū jo pastangom 
birželio mėnesyj buvo surengta 
šauni vakarienė jaunuoliams, 
pašauktiems j Suv. Valstijų ar
mijų - - viso 15 žmonių. Tarp 
kita vakarėlyj buvo surinkta a- 
pic 20 dol. aukų. Pinigai ati
duoki Gelbėjimo Fondui.

Beto, buvo dar surengta pa-p 
minėjimas Liepos Ketvirtos iri“ 
vėliau surengia gražus piknikas, 
kuris davė apie 2p dolerių pel
no’.

Dabar, orui atvėsus, rengia
mės prie pramogų vakaro per
statymo dviejų veikalų. Nors 
tiesa, toks darbas dabar yra ne
lengvas, kadangi netekome daug Į 
jaunų ir gabių veikėjų. Bet už j - 
juos stengiamės atdirbti mes. |

Gelbėjimo Fondas^ boto, neuž-

Iš Clevelando Akįs

Phone ('anai 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svct., 1900 S. Union 
nve. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintėlę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką, 
kas panedėlį ir ket-

Jergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkčm.
1900 S. Union avė., Chicago.

tokiai atsibuna

Išleistuvės.

Lietuvių dainininkų draugi
ja “Mirta” nesenai surengė šau
nias išleistuves savo nariams 
d. D. Dauderiui ir p-lei Ivanau- 
ckiutei. Abudu iškeliavo Val- 
paraiso universitetan.

Jiedu—seni ir veiklus draugi
jos nariai. Ypač p-lė Ivanauc- 
kiutė daugelį vietos mergaičių 
paakstino mokinties. Reikia 
tad palinkėti jiems kuogeriau- 
sio pasisekimo!

Beje, “Mirtos” nariai p-lei I- 
fVanauckiutei išvažiuojant įtei
kė dovanėlę virš 20 dol.

.

kuopa įsteigė mandolinų orke-

ir merginų.

Mokinasi ir pavienės mergai
tės. Kelios jų jau nuo pat pa
vasario mokinas skambint 
taipjau mandolina. Tūloms jų

—Štuka.

ORKESTRĄ-BENĄ
Pampina visokioms 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tcl. Cicero 2316

Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė
ra skausmo. Daug seiijoznių akių 
igtj buvo išgydyta tik su vienu atsi- 
ankyinu. Žvairios akįs, silpnios a- 
cįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akiu nuovargio.

Ausįs
Kurtumas ir stogu ligos esti praša

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

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Nosjs
■ /

Bėdos pagelbėta. Sinkus dvčsa- 

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

Gerklė

Legalu rath 3>/:% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant raundų, piano, vietro- 
ioa, banKruvoK fixturea, ve
žimų, nutomobilių, Liberty

I Honda ir Insurance Policlea. 
Skoliname Stockyard’v, Sa- 
pos ir dirbtuvės darbinin
kams, Rclžkelio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais. ket
vertais ir subatomis iki d 
vai. vakare. PanedėliaiM, »e- 
redoinis ir pėtnyčiomis iki 
C vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
rilOS. F. KERVVIN, Mąr.

4647 So. Halsted Street 
l‘o valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Dr. K. Drangelis 
DENTISTAS 

į 3261 S. Halsted St. i 
11 Phone Drover 505J •

Chicago

UkinikMs
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

škij laikrašti; lik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikri) medų tiesiog nuo 
furnids. Blekinč 5 svarų $1.75, Pri- 
siųskile marke dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 9(5, Bart, Michigan

Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė
lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

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

120 So. STATE ST., 2-roa LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniaia 10—12

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki lik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamus “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1840 S. Halsted 
SI., Chicago, III.

-

i
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Kas-gi?

M6 MTMUANIAN DAILY NEWS 

*±“-hed Daily excer>t Sunday by 
te Uthuaniau News Pub. Co., luc.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sedėidienius. Leidžia Naujienų Ben- 
Brovė, 1840 S. Halsted St.. Chicago, 

1. — Telefonas: Canal 1506.
Užaiaakomoji Kaina:

Čikagoje—pačtu:
Metams ................ ..
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ....... .
Vienam mėnesiui.........

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.................
Savaitei ..........  <
Mėnesiui........................ t

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],

Metams ..............................15.00
1.65
1.25 
.65

7.00 
. 8.00

Pusci meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .....
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siusti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Ralytojy ir korespondentu praĮome 
siunčiamus išspausdinimui laikras: 
S-j rankraščius adresuoti tiesiai 

aujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
fiaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir nnt vienos popicros bu
lės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
išreikalauja ju ir atsiunčia krąsos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių 
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai.

«ali-

rtiastiT ai Chicago, m., oct. a, ioik, 
aš reąuired by the act of Oct 6,1917.

Žinios iš
Lietuvos.

Tik-ką atėjo iš Petrapilio 
11 num. “Naujosios Lietu
vos” (1 d. gegužės). Šiame 
“Naujienų” numeryje pers
pausdiname iš jo pluoštą ži
nių apie dalyką lietuvių grį
žimo iš Rusijos Lietuvon ir 
apie Rusijos lietuvių ryšius 
su Lietuva.

Vienoje tų žinių minima 
ir stud. Bagdonas, kurio pa
sakymas, kad soc.-dem. Bir
žiška ir Kairys esą “sukal
bami žmonės”, davė progos 
“Laisvei” apšaukti juos kai
zerio žandarų padėjėjais.

Kitoje tų žinių paduoda
ma keletas įdomių smulkme
nų apie Lietuvos Landesra- 
tą. , 9

True trauslation filed witn thc post- 
master at Chicago, Ilk, ()et. 5, 1918, 
as rtftuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Klerikalai ir 
“bolševikai".

kiekKlerikalai stengiasi 
tiktai galėdami išnaudot da
bartinį Rusijos krizisą savo 
politikos tikslams. Jiems 
svarbu yra diskredituot žmo 
nių akyse socializmo ir re
voliucijos idėjas, ir jie, kad 
pažeminus tas idėjas, piešia 
-tėplioja kaip tiktai įmany
dami aštresnėmis spalvomis 
tuos dalykus, kurie šiandie 
dedasi Rusijoje. Rašo jie

apie bolševikų terrorą, apie 
žmonių badavimą, apie Vo
kietijos šeimininkavimą Ru
sijos provincijose — ir vis 
Šaukia, kad tai esą “socialis- 
tiškas rojus.”

Ant laimės klerikalams 
(ir artimiems jų sėbrams, 
dešiniesiems tautininkams), 
telegrafo ir kitos susižinoji
mo priemonės šiandie pri
stato apsčios medžiagos to 
“socialistiško rojaus” pieši
mo. Geroka tos medžiagos 
dalis, tiesa, esti, abejotinos 
vertės; bet joje randasi pa-

Rankamai ir teisingų faktų, bolševikų užtarėjai mėgina o kas-nors kį|.ą. 
parodančių Rusijos “sociali- nubaltinti net ir didžiausius Politinis ir sociaiis jų ir jų 
stišką rojų” pagedaujamo- bolševikų 1 - ‘
je atžagareiviams prasmėje. Klerikalai vadina 
Tad atžagareiviams 
rugiapjūtė. Jie skubinasi į- 
kalti į žmonių galvas, kad 
tie visi nelemtumai, apie ku
riuos mes girdime iš buvu
sios caro žemės, tai ir esąs 
tikras įsikūnijimas socialis
tų skelbiamosios idėjos.

Diametraliai priešingoje 
klerikalams politinės arenos 
pusėje stovi tie žmonės, ku
rie simpatizuoja Rusijos bol
ševikams ir iš meilės prie jų 
net patįs vadina save “bol
ševikais” (nors didžiuma jų 
neturi jokios nuovokos apie 
bolševikų programą). Šitie 
žmonės, žinoma, ne piktina
si Rusijos dalykais, o gėrisi 
jais. Rusiją jie skaito soci- 
alistiškos palaimos šalim, 
jos keleto gubernijų valdy
tojus — vienintele pasaulyje 
socialistine valdžia”, tų val
dytojų darbus ir žingsnius 
—pavyzdžiu viso pasaulio 
socialistams. Jie, žodžiu, ti
krai tiki, kad Rusijoje jau 
sutvertas arba bent yra tve
riamas ‘socialistiškas ro-
• M JUS .

Suprantama, kad tie bol
ševikuojantįs žmonės nemė
gsta matyt ir girdėt dalykų, 
neprielankių Rusijai. Ži
nioms, piešiančioms Rusiją 
arba josios “valdžią nemalo
nioje šviesoje, jie yra išank- 
sto pasiryžę netikėt. Pama
tę tokią žinią, jie tuojaus 
šaukia, kad tai esąs “melas” 
ir “šmeižtas”, ir laikrašti ar- 

ba žmogų, paskelbusį arba 
pakartojusį ją, jie be cere
monijų apkrikštija “mela- 
gium”, “šmeižiku”, “parsi
davėliu”, “kontr-revoliucio- 
nieriu”, “kapitalistų tarnu” 
etc. etc. Blogai kalbėt apie 
Rusijos dalykus ir ypač apie 
josios bolševikus nevalia; 
nes Rusija yra ‘socialistiška 
respublika”!

Palyginus klerikalų ir 
“bolševikų” pažvalgas į da
bartinę Rusiją, matai, kad 
jie griežtai skiriasi savo 
simpatijose link Rusijos da
lykų: ką vieni smerkia,- tą 
antri giria; kas vieniems iš
rodo esant neapkenčiama, 
tas antriems yra malonu. 
Bet daug mažiaus jie skiria
si vieni nuo antrų savo su
pratimuose: ir klerikalai ir 
bolševikų simpatizatoriai 
mano, kad Rusija esanti tik
rai socialistiška šalim.

Bolševikuojantįs žmonės, 
vadinasi, šitame klausime 
(ir daugelyje kitų klausimų) 
skiriasi nuo klerikalų tiktai 
savo jausmais, o ne protavi
mu. Šita aplinkybė išaiški
na, kodėl buvusieji vyčiai, į- 
sto j tįsieji į socialistų organi
zaciją, tuoj patampa bolševi
kų šalininkais. Ir toji ap
linkybė išaiškina, kodėl bol
ševikuojantįs socialistai sa
vo argumentavimu ir pole
mikos budais dažnai baisiai 
primena Brandukus, Ma- 
liauskus ir kitokius klerika
lų “literatus”.

Bet bolševikų užtarėjai 
stovi ant silpnesnės pozici- 
jos, negu klerikalai, kurie

dabar mu” tą, kas dedasi Rusijoje, ■ 
idant diskreditavus Į neap-j 
kenčiamą jiems socializmo 
idėją; o bolševikų simpati- 
zatoriai sakosi esą socializ
mo šalininkai ir kartu soci
alizmo vardą duoda tai pasi
baisėtinai Rusijos suirutei!

Klerikalai daug geriaus 
patarnauja savo klesai ir sa
vo idėjai, negu “bolševikai” 
savo. Tai yra labai liūdna, 
bet tai yra faktas.

klaidas ir nusidėjimus soci
alizmo niekinimui. Klerika
lai neretai, “persudo” ne
prielankius bolševikams fa
ktus; bet bolševikuojantįs 
žmonės stengiasi tokius fa
ktus visai užginčyti. Klevi
niai, peikdami.blogus bolše
vikų darbus, veidmainiauja, 
tadangi jie nėra priešai to
šių darbų, kuomet juos at- 
ieka nebolševikai; bet šia

me atsitikime jie visgi pei
kia tą, kas yra peiktina. 0

prasižengimus. j atstovaujamosios klesos sti- 
adina “socraliz- priimąs. ,
’ ! Partijos arba klesos stip-

I rūmas pareina ne tiktai ant

True trimslation filed with thc posl- 
master at Chicago. Ilk. Oct. 
as rcciuired by the act of Oct. 6

Europos i 
socialistai.

1918,
1917

Vakar “Naujienos” 
skelbė taikos sąlygas, už ku
rias stoja Austrijos social
demokratų partija. Jos yra 
labai demokratiškos: ir at
metimas aneksijų, ir peržiū
rėjimas Brest-Litovsko tai
kos sutarties, ir autonomija 
Austro-Vengrijos tautoms, 
ir pilna apsisprendimo teisė 
Lenkijai... Toms sąlygoms 
pilnai gali pritarti socialis
tai ir talkininkų šalyse.

Bet centralėse valstybėse 
dar ne visi socialistai pripa
žįsta tokias sąlygas, kaip 
Austrijos partija; joms ne 
visai pritaria Vokietijos so
cial-demokratų didžiuma, 
vadinamoji Scheidemann’o 
partija. Kodėl? Nejaugi 
tai pareina ant to, kad Aus- 

trijos social-demokratija tu- 
ri drąsesnių žmonių ir kad ji 
yra daugiaus persiėmus so
cializmo idėjomis, negu Vo
kietijos socialistų partija?

Paviršutiniškai protau
jančiam žmogui taip, žino
ma, ir išrodys. Bet faktas 
juk yra tokš, kad Vokietijos 
social-demokratai per dau
gelį metų buvo mokytojai ir 
vadovai Austrijos socialis
tams; jie duodavo jiems pa
vyzdį ir savo energija, ir so
cializmo mokslo supratimu 
ir mokėjimu laikyties socia
lizmo principų praktiškoje 
politikoje. Dvasinė lygma- 
lė Vokietijos socializmo ju
dėjime stovėjo ant tiek aug-

to, kiek jiegų turi ta partija 
arba klesa, o ir ant to, kiek 
jiegų turi jos priešai. Vo
kietijos darbininkų klesa tu
ri, be abejonės, daug dau
giaus.

Reliatysis (palyginama- 
sai) darbininkų klesos stip
rumas yra tas dalykas, ku
riuo galima išaiškinti ir tą 
nepaprastą apsireiškimą, 
kad Rusijos socialistai šios 
karės laiku buvo užėmę 
griežtesnę poziciją, negu se
nos socialistų partijos kito
se šalyse: nors darbininkų 
klesa, kurią atstovavo Rusi
jos socialistai, buvo silpna, 
bet Rusijos valdžia buvo vi
sai supuvus, o buržuazija 
dar nebuvo suspėjus užaug
ti, ir Rusijos darbininkai to
dėl turėjo daug svarbos Ru
sijos gyvenime. . Panašiai 
išsiaiškina ir nuostabu An
glijos socialistų augimas pa
skutiniais metais: Anglijos 
darbininkų judėjimas buvo 
oportunistiškiausis pasauly
je, o šiandie jisai vadovau
ja visame socialistų Interna
cionale—todėl, kad jokioje 
kitoje šalyje darbininkų kle- 
-a nėra proporcionaliai taip 
stipri, kaip Anglijoje.

Ne vadų “pasidavimas” iš
stumia iš 
eialįzmo 
meniškas 
menių, iš 

ro; ir ne 
kvėpimas 
judėjimą ant gero pamato, o 
augimas ir brendimas tos 
tiesos, kurios reikalai ver
čia ją eiti prie socializmo.

Darbininkų klesoje (arba 
“bespalvėse miniose”, kaip 
sako musų “bolševikai”) y- 
’a socializmo viltis, o ne pa
vojus: su ja jisai puola ir su 
ja jisai kįla.

teisingų vėžių so- 
judėjimą, o visuo- 
silpnumas tų ele- 
kurių jisai susida- 

šventos dvasios j- 
pastato socialistų

Apžvalga
l t ne h'ansintion niro wnn the post- 
•iiastcr ai Chicago, III., Oct. 5, 1918, 
is renuircd by thc act of Oct. 6. 1917.
RIŠLIA IR SOCIALIZMAS.

ūkiais tebedirba gautąsias iš 
žemes medžiagas. Be pagel
bės begales komplikuotų ir 
milžiniško darbo reikalaujan-

papratimo apsieiti su tomis 
mašinomis, be los galios, ku
rią mašinos suteikia žmogui 
ant gamtos — žmonės negali 
daug pagaminti.

Ekonominiai neišsivysčiu- 
sioje šalyje patekimas val
džios i socialistų rankas, ga
li atnešti {laikiną priespaudą 
toms klesoms, kurios dar ne
senai pačios slėgė Įplačiasias 
minias. Galima priversti 
buržujus badauti ir mirti ba
du, galima sodinti juos į ka
lėjimą ir rengti jiems skerdy
nes. Galima, pagalios, suval-

naikint visus anksčiaus su
taupytuosius turtus, bet vie
no dalyko negalima nega
lima padauginti tuos turtus. 
Vietoje visuomenės, kurioje 
turi viešpatauti pasitenkini
mas, šviesus džiaugsmas ir vi
suotino draugiškumo dvasia, 
bps sutverta visuomenė, kurio 
je viešpataus badas, epidemi
jos (ligos), mirtis, griovimas

Jeigu tokio chaoso (suiru
tės) stovis tęsis pakankamai 
ilgai, lai ka(i>ita)lizmas ištiesų 
bus sugriautas toje šalyje, bet 
tas sugriovimas įvyks ne perė
jimu j augštesnę visuomenės 
formą socializmą, o per
ėjimu į žemesnę, negu kapital
izmas, visuomenes formą, kur 
plačiųjų darbininkų minių ju
dėjimas bus blogesnis negu 
prie kapitalizmo. Ir kaip tik

nelaimingai tėvynei...

gielis) per Ukrųiną atvykęs jau | 
į Vilnių legaliu budu. F. Borl-1 
kevičienė (liaud.-dem.) jau taip 
-pat Vilniųjt.* PGrudas” nebe
veikia, nes vieni jo valdybos 
(Dudcliai) jau išvažiavo arkliais 
Liucino link, antri rengiasi, o 
ir'iūšų, nebėra. Reikalingas bu
tų čionai “Grūdo” nors įgalioti
nis, nes Pskovas darosi pereina
muoju punktu. Lietuvių pabė
gėlių iš Pskovo norinčių važiuo
ti bus nemažiau 670, o priskai
čius kitur užrašytus iki 1000. 
Dabar lietuvių pabėgėliai netu
rintieji lėšų yra vokiečių žinioje! 
ir gyvena bendruose barakuose, i 
Bet jeigu ilgiau pašilęs ir dar ne-1 
veš, gali užeiti vargo.

. Per demarkacinę liniją ties 
Pskovu vokiečiai leidžia liuosai,1 
jokio kontroliaus nėra. Gyvena
me kambaryje, kur už sienos du 
kambariu užima vokiečių karei
vių komanda. Mums iš savo 
kambario tenka per jų, kamba
rį vaikščioti. Jokių nesmagu
mų iš jų pusės nebūna, čia jie 
žmonės apskritai mandagus, ru
sų kareiviams toli iki jų. Vokie
čiai skaito rusų kareiviais visus 
tuos, kurie paleisti neangsčiau
1 sausio 1918 m. Taigi nors irĮčių parlamento s.-d. lyderiais 
paleisti po Naujų Metų jie skai-| (turbūt šeidemaniniais! Red.) ir 
tosi vokiečių belaisviais ir apgy
vendinti yra dviejose kazermese, 
kur duoda jiems valgyli ir prie 
darbo stato. Buvę oficieriai gy
vena privačiai. Kareivius, kaip

ūkio mašinomis. Tam tikslui 
jis gavo leidimą ne lik j Vilnių, 
1K‘1 ir į kilus Lietuvos miestus.

Užėmus vokiečiams Mogilevą 
ir musų klerikalai galvutes pa
kėlė. Laikinoji Likvidacinė Ko
misija, vakar nustojo veikusi 
šelpimo darbas perėjo grynai j 
klerikalų rankas su kunigu prie
šakyje. Sau jale pažangiųjų su
sispietė prie “(i rudo” skyriaus, 
kuris paskutiniu laiku dirbo iš
vien su Likvidacine Komisija. 
Kilus klausimui ar ilgai skyrius 

Įgalės gyvuoti, nes jau skatikai 
' baigiasi, prisiėjo užsimastyti.

Kad išlaikius “Grūdo” skyrių, p. 
C-ką manome siųsti Maskvon,

gavus pinigų. Leidimas gauta, 
kurią-nors dieną išvažiuos

Minskas, 18 bal. 1918 m.

Jau su Vilnium ryšių yra. Gy
venimas tunais “ne apmiręs”: 
lietuviai visą laiką veda derybas 
su vokiečių valdžios atstovais. 
Dabar Lietuvos klausimas labai 
plačiai pastatytas ir vakar metu 
(turėjo būti reichstage svarsto-

leisis) turi gerų ryšiu su vokie-

grąžinimo. Lietuva vokiečių 
pripažinta nepriklausoma. Stud.

True trnnsl’dion filed wnh the pnv 
master at Chicago, III., Oct. 5, 1918, 
as rcciuired by thc act of Oct. 6, 1917

Iš užimtų kraštų
Pskovas, 3 bal. 1918 m..

Pskove yra pabėgėliams bara
kai, kuriuose gali apsigyventi 
neturintieji lėšų privačiai gyven
ti. Barakuose duodama ir mai
što, užtat galintieji dirbti yra 
statomi prie darbo. Režimu 
žmonėš nesiskundžia. Kuomet 
aš paklausiau, kuriam laikui lė
šų reikia tureli, atsakė vokiečių 
nukris, kuris veda pabėgėlių re
gistraciją, iki 2 savaičių. Lietu
von įvažiuoti reikalingas yra vy
riausio rytų karvedžio leidimas,

jo, kad žada dalimis konstruotis 
(darylis) civilio valdymo įstai
gos: švietimo ministerija (? 
Itcd.) it* Įeitu.

Čia Pskove duonos duoda po 

VC sv. dienai. Pieno gorčius I 
rub. Vokiečiai paskyrė gana že
mą produktų taksą, užtat val
stiečiai nustojo vežę miestan. Pa
važiavus j sodžius galima gauti 
bulvių 8 10 r. pūdas, miltų pū
das iki 50 r. ir t. t. Pietus neblo
gus duoda už 3-—4 riih. Taigi 
pragyvenimas ne visai pigus, bet

lizmo veikėjų apleisdavo Au
striją ir traukdavo Vokieti
jon, jieškodami tinkamos di
rvos savo jiegoms.

Netiesa taip-pat, kad Au
strijos socializmas esąs “da- 
rbininkiškesnis” kaip -Vokie
tijos socializmas. Kaip tik 
Vokietijoje darbininkų kle- 
<a yra daugiaus subrendus 
ir labiaus atsiskyrus nuo 
buržuazijos, negu Austrijo
je, kadangi Vokietijos pra- 
monija yra pasiekus kur- 
kas augštesnio išsivystymo 
laipsnio. Prie to, yra neuž- 
ginčinamas faktas, kad im
perializmo įtekmei pasidavė 
Vokietijoje darbininkų mi
nios: darbininkų unijos ka
res laiku rėmė didžiumos 
social-demokratų politiką, o 
ne Nepriklausomųjų social
demokratų politiką. Chara
kteringa, pagalios, yra ir 
tai, kad “didžiumiečių” va
das Scheidemann’as yra ki
lęs iš darbininkų, o Nepri
klausomųjų social-demokra
tų vadai (Kautsky, (Haase, 
Ledebour) ir “kairiųjų” va
dai (Liebknecht, Luxem- 
burg, Mehring) yra visi 
profesionališki inteligentai.

Reiškia, ne teoretinės au
strų ir vokiečių socialistų 
pažvalgos, ne jų asmeninės 
ypatybės ir ne jų kilmė nu
statė jų dabartinę poziciją,

Rusų laikraštyje “Narodnaja 
Gazela” (eina iš New Yorko) 
randame labai teisingą aiškini
mą to dalyko, kad Jtusijoje šia
ndie dar negali būt vykinamas 
socializmas. Tenai skaitome:

įima pasilsėti.
Vakar man vokiečiai pasakė, 

kad jie gali tuoj duoti leidimą 
važiuoti iki Diuaburgo (Dvin- 
sko). Paklausus, ar lenai teks 
ilgai laukti, atsakė šypsodamie
si, kad iš ten jau galima parbėg
ti (“laufen”). Aš vis dėlto nesi
skubinu į Dvinską, nes gal čia 
verčiau palaukus.

Iš Bosijus laikraščių uegauna-
namo grąžinti — 'lietuvių, len-

Kapitalizmo sugriovimas ir 
žuvimas anaiptol nevisuohiet 
reiškia jo pakeitimą socializ
mu. Anaiptol nevisuohiet 
kapitalizmo sugriovimas bent 
kiek prirengia dirvą lokiam 
pakeitimui. Negalima įvesti 
socializmą dekretų keliu. 
Tam mažai padeda net ir so-

nes galios, ir net tame atsiti
kime, jeigu pasigrobusieji val
džią žmones butų dori, atsi
davę liaudžiai ir pasižymėtų

si atsiekt socializmo ne dcl 
1piktumo, ne dcl keršto, ne to

dėl, kad nori priversti buržu
jus badant, o generolus va
lyt batus darbininkams. So
cializmo tvarka turi pirm vi
sa ko užtikrinit žmonėms pro-

kinti savo nuolatos augančius 
reikalavimus. Ji’ turi pada
ryt gyvenimą gražiu, pilnu ir 
teisingu.

Bet (ai yra galima liktai 
tuomet, kuomet! žmones iš
moksta daug gaminti. Socia
lizmas yra negalimas tenai, 
k ui’ žemę, tedirba medinėmis 
žagrėmis, kur rankiniais įra-

situaciją tautomis ir kasdien pri
stato vokiečių “Feldpolizci” 
(lauko policijai) tuos surašus.

žia iš Pskovo pabėgėlius nori iš
leisti, tik ligšiol vis dar nepaaiš
kėja kas bus su jais toliau. Hu
sų buvusius kareivius taip-pat

cierius net greičiau. Broliai Pe
traičiai (vienas karinis daktaras, 
antras buvęs praporas) diena po 
dienos laukia išvežami. Laukia 
čionai ir Rimka (liaudiniu.-de- 
mokr.). Jis turi įgaliojimą Vy
riausios Liet. Tarybos kokiu tai

kų teateina viena “Dabartis”. Į 
Dorpatą Ristų važiuoti, lik ten 
aš nesirengiu.

Su vokiečiais mes čia apsipra
tome. Pskovo obivateliai džiau
giasi, kad vagys aprimo, bijo.

Kas turi Petrą pi lyj nuolatinio 
neblogo uždarbio neverta viską 
mesti ir bėgti, bet kaip aš, kuris 
uždarbio nuturėjau, kol kas nesi
gailiu važiavęs ir Petrapiliu tur
būt vargu begrįšiu.

Mogilevas, 8 bal. 1918 m..

lio, taip ir kilų Įstaigų tarnauto
jai, nes vokiečiai labai menkas 
ajlgas moka (50- 70 r. mėne-

Tasai įgaliojimas lietuvių kalba 
su vertimu vokiečių kalbom Iš 
čia vokiečiai pasiuntė paklausi
mą dėl Rimkos, ir dabar laukia 
atsakymo. Velykų pirmą dieną 
buvo Pskove sustojęs vilniškes 
Liet. I>r-jo8 imk. d. k. š. atsto
vas, shid. Bagdonas tyrinėti pa
bėgėlių grąžinimo reikalą. Jisai 
irgi ipatvirtino, kad per senuo
sius kasimus vokiečiai dar nelei
džia. Kum Krupavičius iš Voro
nežo zuikio budu patekęs Vil
niun, bet vokiečiai ėmę ir pa-

Jau visas meno gyvename su 
vokiečiais, lenkais, bet jokios 
tikros grįžimo namon žinios ne
galima pagauti. Iš tikresnių vo
kiečiu, šaltinių teko girdėti, kad 
tremtinius neleidžia namon vie n 
kilto, kad ten viešpataująs dides
nis badas negu Rusijoj; kad vie
tiniai gyvenilojai dar šiaip-taip 
gali pragyventi, nes kiekvienas 
gaunąs tam tikrą pajuką, o su- 
grįžusjems iš Rusijos nieko dar 
neparuošia nė butų ne mai
sto — biją alkanų sukilimo.

Kad gavus tikresnių žinių, vie
ną lietuvį išleidome Lietuvon,

ir dabar tyrinėją. Lietuvių Lan-
desrat’o nariai norėdami jam) 
lagelbėti, dar didesnį įitarimą už- buk komercijos reikalais: linų, 
traukę. Bet L. Noreika (pažan- aliejaus, pakulų ir I. t. mainyti

kitais atstovais. Sulyg žinių 80 
%parlamento atstovų stovi už 
savitą Lietuvą, žinoma, savitu
mas ne visų vienaip supranta
mas. Kancleris ir palankus, tik 
karo šalininkai - anuksionistai 
griešti priešininkai. Dalis Lietu
vių Tarybos narių visą laiką sė
di Berlyne. Čia vokiečiai ir lie
tuvius lyg ir geresniais žmonė
mis laiko ir bent kiek su jais 
skaitosi. Šiaip jau regis vokie
čiai kitų žmonėmis nepripažįsta.

Savaitė Atgal mieste ir jo apy- 
’linkėsc vokiečiai suaugusius vy
rus it kiškius gaudė ir siuntė Yo- 

I kietijon darbuosna. Ėmė visus, 
neklausė ar turi čia darbo, ar ne. 
Paėmė nedavė net namon 
atsilankyti, ir tuč tuojais išvežė. 
Keičią čia sušaudė už lai, kad 
mėgino bėgti. Produktus ir po 
šiai dienai konfiskuoja, jau da
bar net svarais viską rankioja, 
iš miesto niekur išvažiuoti nega
lima, miestan irgi. Visam kam 
reik turėti tam tikri leidimai, 
kuriuos gana sunku gauti. Mus 
Lietuvon arkliais ar’ pėsčiomis 
jau leidžia. Važiuoti, sako tuoj 
leis ir traukiniais. Dar laukiu. 
Lidluvoje skundžiasi, kad inteli
gentų trūksta, visus kviečiu va
žiuoti, sako, darbo busią, taipgi 
reikalingi ir darbininkai; uždar
bis gana geras. Miestuose į die
ną galima uždirbti iki 10 rub. 
Maisto kaimuose yra, miestuose 
sunkiau. „.

Redakcijos Atsakymai
Proletarui. Negalime suvar

tok nes to straipsnelio prasmės 
niekas nesuprastų kas nežino

P-iai O. S. V. Paskutinis žo
dis polemikoje ( kaip ir deba
tuose) priklauso tam, kas turė
jo pirmutinį žodį. O prie to 
Tamsta savo sieksniniame “žo
dyje” nepasakai nieko o nieko 
nauja. Nedėsime.

K. Kairiui. Pranešimas pėtny- 
cioje negalėjo būt įdėtas, kadan
gi tiktai pelnyčioje mes jį ga
vome.

J. Stungiui, Chgo. — Pakaks, 
dėl tokiu, mažmožių ginčytiem—

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalus, kaip iriniinalilkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumenvts ir popieras.

Namų Ofisas:
ISIS S. Halstsd St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Kkwto Ofisas r
117 II. Dearterii lt.

III UMtyMg.
Tel. Central 4411
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Jauiniomenes Skyrius >
P. Vaičiūnas.

Amžinoji Harmonija
Aidus nenintomo gaudžiančio varpo

Budi Praamžiaus akis nuo dūmos...

Slenka šešėlių saulėti būriai.. .
Varpas niūniuoja, paskendęs tylybėj...

Guudėsiu varpo užgautos giliai.

Iš atviros, kaip žy trynė. žinyčios 
Laimina žemę Pr įamžinus ranka. 
Krinta nuolankos ugninės vilyčios...

(Santara).

l os, kurią tu mylėjai, senai t piešė -nepriparodyta; kad “pro- 
lėra tarp gyvųjų. Ir jazmi- grrsyvė jaunuomene" butų lik

mi krūmelis, po kuriuo tu jau: 
leisi taip laimingi!, {senai jau

kritusĮ ir sudžiuvusj. Miegok!
Ir taręs tai, jis žengė ant ka

po, o balsas grabe atsidust)* ir 
nutilo.

i bas sakydamas:
Medžiai ošia. aš girdžiu 

į,čiurlenimą upelių ir miegoti ne-

Gyvendamas aš pradėjau dai
ną ir numiriau jos nepabaigęs.

Ir vaidinas man šlamėjime la
pų neaiški ir supainiota melo
dija mano neužbaigtos dainos. 
Pavelyk man atsikelti aš už-

ir mano dainą dainuos jauna 
molina šavo kūdikiui, jį lopšy
je supdama.

—Ir jauna mergelė — savo

Angelas ta it:

rių" taipjau ndfiesa. Vadinas

mių, neskaitant to, kad šiandie 
mušt’ santykini pasidarė kur kas 
labiau įtempti.

Ginčijomės, eikvojome jiegas 
ir laiką ir nieko neatsiekėme

“Gyveni, žmogus, ir mokinies' 
sako la sena patarlė. Ir mes 

pažangioji jaunuomenė ir mok

tume pasimokinti — pirmiau
sia nuosakaus protavimo ir man-

lėmęs jais “į visas > 
Pons ne pons, bet sa-

Taip, šito pa* 
Jie nesu- 
paskaidė

i Skolinkite kaip jie 
I kovoja — užsirašy- 
1 kitę ketvirtos Lais
vės paskolos bondus

KLEIN BROS.
KALSTO S 201h STS.

Reikia pardav 
vyru ir moterų

tovus darbas

Stebėtinas Išpardavimas Šilkų

Thedford’t

Buk Sveika
Ncpavelyk iš nesavir- 

Škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinfrę j jųsų 
systemų. Nevirškinimas, 
užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų dai’o, imant retkar
čiais po dožų sena, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

.1. žuloyvski

Ant tyliu, raupų kapiniu vai-

į štai, pravirko grabai —ir bu- 
Įvo nuojauta, kad uždarytos juo-

buvo lindėsiu tų. kuriems vai- 
t/.dilinsi mirtis... Buvo naktis, ir 
pavasaris, ir ant kapinių jautė-

žmonės jį užmiršo. Vien lik 
medžiai atmena, tavo dainą, nes 
tu nepabaigei jos, ir jie mm o- 
šia ant tavo kapo, idant tu mie

žių mes niekuomet nesigailėjo
me. Sv: 
puses". - 
vo atsiimt turi!
sėkmės jau matome.
vienijo mus, bet paskaidė,1 
Nutolome, įsipykome vieni k i- Į 
tiems ir daug pakenkėme savo 
darbui.

Tai lekcija, nemokama bet

Ar mokėsime ir ar norėsime ja 
pasinaudoti?

Išpardavimai puijdų šilkų, kurie reiškia 
jums daugiau negu kuomet norą pirmiau! 
Kadangi šiandien šiainr krašte neiižtekti- 
nai yra šilkų dėl didelio sunaudojimo vil
nų armijai ir laivynui, moters turi vaduo- 
lies šilku, sekančią žiemą bus dar dau
giau sunaudota šilkų.

Be klausimo vertes pasiūlytos šiame 
išpardavime \ ra šiandien nesulyginamos 
ir jus nieko panašaus vėl nepamatysite.
Dabar jūsų laikas prisipirkti užtektinai 

tiktai skaitykite pusini) mus.

5,000 Yardų Nuo $2.00 iki $3.50 šilkų po $1.44 III
Pasirinkimas daugiau pageidaujamų šilkų, tokių pasirinki
mų šilkų, tokių pasirinkimų audimų ir spalvų jus nematėte 
per daug sezonų — jie yra augščiausios kokybės už jų II 
originalę kainą.
LIKUČIAI $2.50 Salin Luxon. 36 col. ploč.
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI 
LIKUČIAI

I i k it-

Grabu Skundas Darbo, (neatidėtino--skubaus

puose: tylu ir rainu.
junis ka

ant antro kapo, o verkęs gra
be balsas atsiduso ir nutilo.

bas ir tarė:
Mėnulis šviečia ir miegoti

visada ją mylėdavau, ji labai į-

Žmonės tą šviesą vadindavo

nedirbtas ir laukia tvirtu suga

stoka. Tik... Nedrįstu pasaky
ti, bet bijausi užtylėti—

Su jomis yra kas nors negera, 
taisytina. Reikia iš jų išimti 
besaikį įsivaizdinimą, o duoti,

Uneėda 
euits, 
riai H* 
šiame 
davime

Satin Messaline, 36 colių ploč. 
š.3.50 Kbaki Cool. 10 col. ploč. 
$2.00 Crepc De (’.liinc, 10 col. p. 
š‘2.50 Penu de Chine, 3(> col. p. 
$2.50 Tyro Dye Talfela, 36 c p. 
$3 yd. Dye Salin Duches, 36c p. 
$2.50 Salin Royal, 36 colių pi. 
$2.00 Gcorgeltc Grcnc, 10 col. p. 
$2.50 Salin Twill, a(i col. ploč. 
$2.00 Cbiflon Taffela. 36 col. p. 
$2.50 Tcau de Soie, 36 col. pi. 
$3 Salin Char Metise, 10 col, pi. 
$3 Crepc Melcors, 10 colių pi. 
$2.50 Plaunamo Salins, .36 cl. p

Jardas

Jardas

15(10 Vardų Velvetecn
čių 29 iki 32 rolių pločių, vi 
sų tamsių spalvų, puikios 
kokybės, vųriės iki *2.0(1, po

1000 yardų šilkinio Poplino 
ir visi Crcpc Poplino, 36 co
liui pločio, puikios koky
bės vertė iki si.75 ,po

Importuota Cvm-. 
tums Velvetecn, 27 
colių pločio, cxtrir 
puikios kokyb£>, 
įvairios 
specialiai

1300 yardų šilku 

nudirbta Velve

c 89c

F’anedelyj e Tiktai
Bis* 

regulia- 
pakelis, 
išpara-

IL S. Mail Skal
byklos muilus, 
šiame išparda
vime tikini 10 

u'r"u 43c

zuotos geležies 
plovimui boile
ris — neišiudįs 
arba netekės,
šiame 
vinie 
kožnas 98c

Moterų jakės, 
geros rųšies vo- 
ilc, išsiuvinėta 
stailč, .'nieros 

30 iki R R P 46, po OOG

Vaikų knicker 
kelnaitės tam
sios pet i enos, 

idary- 
pilnas 

mie- 

57c
tus — 
kirpimas, 
ros iki 
11, pora

.Moterų kelnės, 
žieminės. jerL 
sry dryžuotos, 
gelsvai arba 
baliai, taip ex-

mic’ 48c

•abnino, o irturėsime našią lavinimosi dir- □ nnn Parduota i 
uįUUU vieną metą
Dabar išlcisla trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —

vielos išminčiai.
Grubias, nelaukiąs rankas “iš* 

miklinti" ir padaryti jas tverian
čiomis, o ne griaująnčiomis!

'Jai pirmas ir vyriausias mu
su uždavinys.

Jau atsidarė viešosios moky
klos. i Jose mes galime pramok-

sekama išvedima. Pirma, ne- c *»
gu pradėti organizavimo darbą, 
reikia išdirbti tinkamą pieną.: 
(1) Kaip ir kokiais budais tu
ri Imti varomas organizavimo 
darbas. (2) kaip suorganizuo
tus draugus ir drauges palaikius

jau kiekvieną jos išvaizdi), kie
kvieną pasirodymą, nesiklaus- 
damas, kaip ji vadinasi.

Kada aš buvau kūdikiu moli
na man sakydavo, kad ir numi-

Tai viena pir-

i BM-Draught pons buvo be vargų ir kančių irlpęs aš amžinai matysiąs tą švie-

Mrs. W. E. Picklc iš 
Bising Eawn, Gu., rašo: 

___ ‘‘-Mes vartojame ’lbrd- 
ford’o Black-Di aiiglit, 
kaipo Šeimynos gyduo- 
lę. Mano vyro molina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo persllp- 

■il rus jai, todėl varik.

Argi jūsų gyveni-;

iar visa lai jau nepraėjo? štai
U;y\kji dūsauja sakydami: O

są ir aš jai likėjau!
Štai, aš grabe-- ir mane ap

supa tamsa. Pavelyk man at-

mes—“kaip Čiupikas apie pdčią!
-:tji -:- i-:- ,

miegokite ir neini- įsikelti!

(Javo Black-Draught, 
kaipo Švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepeninis pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
jų. Reikalauk tikro 
Thedford’o 25c už kre- 
butę. E-75

R Grafafonal 
ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau.

Rosebnd 
Music 
Shop

11416 S. Michigan Avė., Chicago, III. 
Telęphorte Pullman 0-4’7

jam neatsa-

“Mokykimės!“ sakome. Bet 
nesimokiname. “Mokykime ki
tus!“ šaukiame. Bet pešamės ir 
įtarinėjamo vieni kilus.

turėtų pasinaudoti. T'uli jau
nuoliai (lės) apleidžia suruku
sias dirbtuves .važiuoja mokyk
lon. Jie. dirbdami per vasarą, 
sutaupė keletą centų, kuriais’ y-

MLF MATULAITIS

i kdami:
Ant žemės pavasaris, ir mes 

negalime miegoti...
Ir vienas tarė angelui:

( l’as mane prasisiekė gėlių 
i kvepėjimas ir išbudino mane, 
I priimdamas man tai, kurią aš 
Maip mylėjau... Ak pavelyk 

man atsikdli ir pamatyti ją ir 
tą jazminų krūmelį, po kuriuo 
mes buvova taip laimingu...
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kis. kurias aš kadaise bučiavau.

simatysiu su ja. Bet štai, aš 
vienui vienus budžiu savo grabe, 
ir sunku man čia. Pavelyk man 
atsikelti!

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu* 
viška Valstybinė Batika Amerikoje

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

Vieiiiutėlė grynai Lietuvišku Banku po priežiūra Valdžios ir liau
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
P .įdekite savo laupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošiintiH mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kiniu' reikalus.
Atdara Ulariunkais, Ketvergais ir Sukatomis iki 9 valandai vakare.
Pnnrdčtiais. Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai pą pietų.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Knsierius
KINAS KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
JOWS BBENZA nnANAS GEISTAR
TONAS KROTKAS ST. SZYMKIEWTCZ
ANTANAS BRO21S ANT. ENZBIGIEL
KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

dumas:
man,

balsas k lan

?—ir aš

sakė, ir nežengė ant kapo, ir 
mimramino verkiančio grabe.

Vertė .L Barškutis.

Jau Ramu
Kelios pastabos prie buvusių 

ginčų.

“Progresyve jaunuomenė’* ir 
moksleiviai metė į šalį ginklus. 
Jaunuomenės Skyrius ir Mok
sleivių Keliai, vadinas, jau free...

nė, kuri nieko neišaiškino, bet 
labai daug pakenkė musų susi
artinimui bendram pažan
giosios jaunuomenės ir moks
leivijos darbui. Ji, ta tasyne,

išvadinome nemokša is, nesu
prantančiais dalyko, “ABC pro
fesoriais", kurių galvelėse “visi
keturi vėjai"...

Dalbar, kuomet “atvėsome“ 
nuo anų “karštų diskusijų" gal 
teiksi mes dar kartą pažvelgti į 
tai, ką tuomet pasakėme. T ikiu,

tauti, puraus perskaitęs savo

komi ‘Uaip nevietoje ir netaiku, 
kad sunku ir prisistatyti iškur

Juk kaltininkas dar ir dabar ne- 
Įsurastas! Kad musų moksleiviai
Imtų tokii' blogi, kaip juos kas

mes galėsime sulaukti negu lik... 
“suduos dienos".

lo. Bei lai ne visiems galima. 
Mes, likusieji, linkėdami jiems 
geriausio pasisekimo, liuososc 
nuo darbo valandose turime pa
sistengti perskaityti vietlų kitą

ir patiems lavinlies ir kilus la
vinti.

vertinti organizacijos mierius, 
ir (3) kaip padarius tuos musų 
naujus narius aktyviais veikė- 
iais. «■

šiuo kartu aš nemanau dis-. 
kusuoti augščiau nurodyto pil
no. Tai užimtų perdaug vietos. 
Trumpoj ateityj aš pasistengsiu

kunns kiekvie 
na moteris be 
mergina Indi 
nai pi ivalo ži
noti. Ją parašė 
žinomas |)r. E. 
Matulaitis.

neliiri. tuojaus 
jų jsigjk. Kai
na 25c. Adres.:

kilus nederamais įtarinėjimiiis 
tasai yra daugiau negu įgnoran- 
tas!

Progreso ir apš\ irtos nešėjai 
pirmų pirmiausia yra rimti su- 
v9nųs žmones, o ne Afrikos ho- 
•Wilotai!

Artinasi žiema — “musų vei
kimo sezonas." Įvairios ruošies ra 
lėliai pradės savo darbą. Jau
nieji mano draugai ir drauges

lavinimosi, mes lurime ir kilų 
.svarbiu reikalu, kurių atidėlioti 
irgi negalima. Vienas jų lai 
jaunuomenės organ!izaximas. 
Be abejo, lai yra svarbiausius 
dienos klausi m a s, reika
laująs nemaža aklyvio darbo. Į 
jį mes turėtume kreipti ypatin
gos domos. šią žiemą, reikėtų 
pašvęsti mažiausiai porą mėne
sių laiko tam tikslui. Papras-

Dabar tik tenkinsiuos padavęs1 
.... ILieliivm Socialistu .laminome-! *■ i

M. G VALASKAS
3-5 Kmsington Avė., Chicago, III.

SKYRIUS HE

gramą” pirmiausia?
Jeigu lai bus “balius", 

ras" ar “draugiškas vak
Tai yra

nimo ir pinigų.
Bet tai dar ne viskas.
l ai kas gi bus tps “pi r m jau

sis” jūsų “veikimo tprograine"?!
—Vailionis.

ko tuštiems ginčams. Butų da
ugiau naudos, jei tas valandas 
sunaudotumėme skleidimui ap
švietos ir organizavimui jau
nuomenės. Užmirškime tuos 
ginčus, o vieloj lo bandykime 
išjudinti tamsius jaunuomenės 
sluogsnius, sustiprinti 
gų-rateliu pamatus, 
zuokime jaunimą!

Patsai organizavimo

savo ly-
Orga j li

JAUNUOMENES ORGA
NIZAVIMO REIKALU. Ii sau prisistato. Kaip visur 

taip ir čia, yra reikalinga tam 
tikras sumanumas, tam tikra 
darbo tvarka. Mes galime pa
aukauti daug laiko, turėti daug 

I galo susilaukti liu- 
kamai pasniaudosime. Neku-j<luų pasekmių. Bet pasitaiko, 
rių apielinkių jaunimas jau iš- kad su1 mažesniu darbu ir ma- 
arrksto steigia lavinimosi mo- žesnėmis išlaidomis, gauname 
kyklas, kur butų galima įgyli džiuginančių pasekmių. Taigi 
reikiamų žinių apie tuhis die
nos klausimus ir geriau susipa
žinti su soc. mokslo principais.

Vasara jau užsibaigė. Arti
nasi šaltoji žiema. Jos ilgi va
karai suteiks mums gerą pro
gą prasilavinti, jeigu mes ja tin-’ išlaidų ir ant 
1 1 , I I

veninio aplinkybių, apšviestos 
darbas varoma pirmyn. Yra: 
vilties, kad trumpoj ateityj mes

klauso nuo darbo ypatybės. 
Kaip sakiau, organizavimo dar-

nizuoto
mas yra

pasirodo, kad suorga-

kur kas keblesnis. f.in

nuomeiiė, norėdama, galės 
liekamai pasinaudoti! štai 
ten sakoma:

Lygos tikslas.

jais
L. S. .L Lygos lavinimosi.

• I. Geistina, kad Lyga turėtų 
j šiuos skyrius: lavinimosi, pasi
linksminimo, dramos, muzikos 
ir atletikos.

2. Kiekvienus skyrius turi pa- 
sirupinli sau vedėją.

sulrankli i viena kuna visa už- * V 4. l
interesuota darbininku klesos 
būvio pagerinimu lietuvių jau
nuomenę; duoti jai progą lavin-

susiėjimų vieta, kur ji, jaunuo
menė, galėtų pasilinksminti ir

tiško socializmo dėsnius.

SKYRIUS 11.

Nariu priėmimas.

30 metų amžiaus, neskiriant 
lyties, kuri tik sutinka su I.y-

pa tie ar los. kuriuos susirinki
mas priima paprasta didžiuma 
balsu, c

•i. Aurys gan mm prašalimas 
iš kuopos dviem trečdaliais bal
sų, jei jis papildo prieš kuopą

tinimas privalo liuli Įteiktas

jam 10 dienų prieš kuopos su
sitink ima.*

SKYRIUS IV.
Valdyba ir jos priedermės.

1. Valdyba susideda iš orga
nizatoriaus. protokolų raštinin
ko, finansų raštininko, iždinin
ko ir knvgiaiis.

2. Valdybon gali boti renka
mi lik tokie nariai, kurie išbū

ti mčne-nemažinus

.*>. Valdyba r.nkania 
metams.

a) Organizatoriaus

vienu ms

rupiniinosi jos ge rove.
b) Nutarimų raštininko prie

dermės: nutarimų raštininkas 
užrašo visus kuopos (arimus ir 
perskaito juos sekančiame kuo
pos susirinkime. Alsako į Kuo
pą atsiųstus laiškus, pagal jos 
nutarimą.

įlinko dinansų raštininkas veda 
finansų knygas, priimdamas ir 
Įrašydamas visų narių mokes
čius, išduoda finansų atskaitas 
pagal kuopos nutarimą ir ati
duoda iždininkui nariu snmo-

(Seka ant 6 pusi.)



(Tąsa nuo 5 pusi.).

Lėtus mokesčius, |>adnidania.s 
pakvitavimą su iždininko pa
rašu.

d) lž<’ininko privalumai: iž- 
(Imnki’s priima narių sumokė
tus mok' sčius ir kitokias kuo
pos įplaukas per finansų sekre
torių. Išduodamas jam raštiš
ką paliudijimą priėmime pini-

c) Knygiaus privalumai: pri
žiūrėti ir tvarkyli kuopos kny
gas .jis taipgi rūpinas literatū
ros platinimu.

SKYRIUS V.

Kada pirmas žingsnis padary-’čią kitos vietos, kiti žmonės. Pa
tas kuopa sutverta. — reikia sidaro atviresniu ir pradeda pa- 

I dėti visas |>astangas, kad tižiu- šakoti.
■ teresavus narius; reikia laip su-! v,,1/' 
tvarkyti dalykus, kad kiekvie- pasakoti 
nas aktyviai dalyvautų kuopos .i*s vadindavo naujienas iš mie

Vincas tcčiaus nemėgdavo 
tuščių niekų”, kaip

N A ^±1® N O 8, chio' TO, iii

Narią priedermės.

L Kiekvienas narys moka 25c 
įstojimo mokesties. Mėnesinė 
mokestis yra Ilk-.

2. Jeigu delei kokių nors sva
rbių priežasčių narys negali už
simokėti, tai jis privalo apie tai 
pranešti finansų raštininkui.

3. Jeigu narys be svarbių prie
žasčių, neužsimoka bėgiu trijų 
mėnesių, tai jis tampa suspen
duotas. gi po šešių mėnesių ne- 
• žsimokėjusį narį visai išbrau
kia iš kuopos.

SKYRIUS Vi;

Kuopos tvarkymosi budai.
1. Visi nesusipratimai narių 

laipe pili valo būti rišami tre
čiųjų teismu.

2. Dienotvarkė: a) Atidary
mas susirinkimo, išsirinkimas 
pirmininko, b) perskaitymas 
protokolo iš |>ereito susirinki
mo. c) naujų narių priėmimas, 
d) laiškų skaitymas, e) valdy
bos raportai, f) įvairių komisi
jų raportai, g) neužbaigti rei
kalai. h) nauji sumanymai, i) 
gerovė L. S. J. Lygos.

3. Liet. Soc. Janu. Lygos su
sirinkimai laikomi kas mene- 
tis. o esant reikalui ir tankiau.

Kaip organizuoti kuopas.
Pirmoje vietoje reikalinga su

traukti j krūvą būrį jaunimo. 
Sakysime, kokioj nors pramo
gėlėj tas geriausia atlikti. Rei
kia stengti:s tižiu leresuoti jau
nimą. padaryti taip, kad jis jau
stųsi, kaip namie. Paskui jau

galima išaiškinti Organizaci
jos mierį ir raginti jaunimą pri
sidėti prie jos.

sto”, apie kurias taip daug kal
bėdavo kaimiečiai, kuriepis ka
da nors teko pamatyt “didelį 
miestą”. Atpenč jis visuo
met kalbėdavo apie tai, 
žmonėms reikalinga daugiau a- 
pšvietos, daugiau žinojimo, iš 
kur paeina jų vargai ir nelai
mės. Jisai ragindavo savo kai
mo jaunuolius mokyties, steng
ias suprasti tai, ko negalėjo ar 
nenorėjo snparsti jų tėvai.

šį kartą Vincas pasakojo apie 
moksleivių gyvenimą ir jų santi- 
kius su darbininkais. Sakė, kaip 
moksleiviai ir susipratusieji dar 

spausdintą.L)j|1jn|<uį naktimis dirba: spaus
dinu slaptus laikraščius ir alsi- 

I šaukimus. Paskui juos slapta 
platina tarpe darbininkų, sau-1 
kia susirinkimus ir aiškina jiems 

Į visas biurokratų šunybes ir tt.
Daugelis moksleivių, ir darbiniu 
kų delei to turi nukentėti: vie
nus pasodina kalėjiman, ištre
mia į tolimą šiaurės šalį Sibirą, 
o kitus net sušaudo. i

Jaunieji ir seniai visi įdo-| 
miai klausėsi Vinco pasakojimų. 
Moters ir mergeles dargi apsi
verkė.
Vincas kalba liesą, kad tie žmo
nės, kurių rankose atiduota vi
sos valstybes likimas, yra netei- 

e e - singi ir žiaurus. Bet nė vienas
Sugriautos Svajones.) nežinojo kaip reikėtų nuo jų pa- 

siliuosuoti.
Ilgai ir daug kalbėjo Vincas. 

Kada jis užbaigė, atsidarė savo 
legaminą ir išsiėmęs iš ten kny-j 
gų ir laikraščių padalino juosi 
susirinkusiems.

Jaunesnieji ir seniai — visi 
skirstėsi patenkinti neliek gužy
ne, kiek Vinco sugrįžimu ir ga
utomis knygomis bei laikraš
čiais. Į

Nedėldienio rytas. Žmonės at * • • ii «’»•<.»> >/(«•! K • » # t I
likę namų ruošą skubia į ar
timiausią bažnytkiemį vieni pa
simelstų, kiti pasitikt savo drau
gų ir draugių. Vincas namie. 
Papusryčiavęs išėjo į laukus pa
sigėrėti laukų gamta. Beeida
mas žaliu upeliuko pakraščiu 
Vincas staiga užtiko tą, ko senai 
laukė ir norėjo pasilikti — Onu-

veikime, kad jis butų užinlere- 
■ suolas atliekamu darbu.

A įkŠtfeta.
Nariams ypač privalo rūpėti 

apšvietus ir lavinimus klausi
mai. Jie visur, kur (ik galima, 
turi stengties apsišviesti. Tuo 
liksiu reikia rengti įvairias pa
skaitas. debatus, pasikalbėji
mus. ’

Vienumas.
Organizacija privalo visais 

galimais budais garsinties. Tam 
ikslui reikia panaudoti ne tik 

gyvą žodį .bet ir t 
lik tuosyk bus galima uŽinte- 
rasuoti inertišką jaunimą. '

Solidarumas.
Lygos nariai pirm viską iri 

paskui visko turi jausties drau-l 
plis. Ką reiškia žodis draugas? 
sulig musų apsklembimo, drau
gas yra tas, kurs visuomet sten-l 
gsis geriausia veikti lygos la
bui, kurs neužsigaus, jeigu jis 
negalės ,taip sakant, pastatyti 
‘‘ant savo”, kurs visuomet bus 
su nariais kiekvienam darbe:! 
pasilinksminime, lavinimus su
sirinkimuose, žaisluose, etc.

—A. Dvylis.
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Laiškas nuo Vinco! Drebini-Į 
čiom rankom Onutė atplėšia kon . 
vertą ir skaito. Ūmui jos r«n-Į 
kos nukrinta palei šonus ir ji su- ( 
drimba ten pat prie stalo. Din-! 
go viskas! Onutės svajonės vie
nu akymirksniu subyrėjo į mili-, 
jomis mažų dalelių. Prieš ją vaiz 
dinosi pilkas ir liūdnas gyveni
mas ir kažkur kažkas jai rodos 

kad ‘ kartoja: “sugriuvo, sugriuvo 
skaisčios, lengvosios bespalvės [ 
svajones”...

Ilgai verkė Onutė, ilgai sielvar- i 
tavo. Gerklėje pasidarė kartu, Į 
akįs paraudo ir sutino. Sustin- ! 
gusiom rankom ji dar kartą paė- [ 
mė Vinco laišką. Skaito: 
“Brangiausioji Onutė!

“Rašau tau šį paskutinį sudiev. ! 
Prieš mane stovi 12 šautuvų ir Į 
laukia paskutinės komandos. Ne- Į 
nusimink, neliūdėk ! Kada skai- 1

Nervuoti
Žmones

Nerviškumus tui yra modernišku liga. Senuose laikuose 
kada skubinimas paskui darbų ir paskui pinigus dar ne
buvo taip ištobulintas kaip jis yra šiais laikais —kada žmo
nės gyveno pagal savo išgalę. vidutiniškai, tikrai ir regu- 
liariškai—-kada nervų syslema gaudavo savo dalį pasilsė
jimo ir apžiūrėjimo, lai nervai visai nenukentėjo ir žmo
nės nežinojo kas tai yra nerviškumas. Bet gi šiandien, 
teisybė dalyko yra tame, kad tas neperstojantis skubini
mas su kurtumu tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi
muose, naturališkai, priveda prie susilpnėjimo visos neis 
vų systemos ir todėl nervai nukenčia daugiausia, 
lauki palengvinimo? Tu gali lengvai jį atrasti, 
ant valandėlės nuo to neperstojančio skubinimo, 
rink nervų systemą naudojant

Ar tu 
Sustok 
pastip-

Subata, Spalio 5, 1918. ——.. . ........  II . -J

Kaipo pagclba uxt‘i ‘ - iv:. - -! 
nesveikumų Se

verus Gyvasties Baisumas privalo 
Imt niiudojamas. .lis pnišnliiūi prie- 
Ivarių, sustiprina visą syAtęmų, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalinti vidurių užkietėjimą ir dys- 
pepsiją. Kaina 85 c’

Galvos skaudėjimo šūksmas migelbo.%.
A įsi mink kad Severos l’toškon nuo 
Galvon Skausmo gelbsti greit ir su
maniai tokiuose atsitikimuose. Kui
ną 25 centai.

Išsiveržimai. ”»cžėjmjas, suga- 
<lra išvaizdų ir 

padaro daug sunkumo pacijentui. 
Prašalink jj .naudojant Severo* Odi
nę Mostj. Tai yra puiki salva nuo 
niežų ir lam panašių išsiveržimų. 
Kainų 5(1 centų.

toje šiaurės miesto žemėje. Su 
[savim betgi nusinešiu tavo tyrą 
gaivinančią meilę. Ji mane šil
dys, liūliuos miegantį amžių 
miegu. Sudiev! Buk tvirta ir 
nepasiduodanti rūsčiom gyveni
mo audrom. Aš mirštu nuleis
tas už raginimą darbininkų nu
mesti caro jungą...

Sudiev, Onutė!
Tąvo Vincas.”

Antrą ir trečią kartą Onutė 
perskaitė Vinco laišką. Vis tie 

Visi mat nujautė, kad | patįs žodžiai. Po to, palengva 
suvyniojo jį ir nunešus išmetė 
besikurenančion krosnin.

Tvirta, įdievia eisena ji aplei-

Severos
* r

Nervoton
(Severas Nervolonas). Jis yra puiki medicina nuo nuil
susių nervų labai lauktinas maistas dėl persidirbusios ner
vų systemos ir tonikas dėl viso žmogaus kimo. Jis yra ide
ališkas pagelbCtojas gydyme mentališko nusiminimo, nemi
gos arba insomnia, nerviško nusilpnimo, bysterijos ir ner
viškumo.

Jis parduodamas visose aptiekose. Kaina $1.25 už bonką.

Kengiančios Moters privalo 
* pabandyt 

Severas Reguliatorių, nes mes žino
me, kad las pagelbės joms materi
aliai, alganli sveikatų ir naujų gy
vumą. Tai yra laiko išmėgintas ir 
liktas draugas kenčiančių moterų Ir 
jaunų merginų^ Kaina $1.25.

Gydantis Muilas pHvuio ras. 
ties kiekvie

noje šeimynoje. Sevcroa Gydantis 
Odini* Muilas čystija ir vydo korn- 
pleksiją ir piigclbsti kūdikiu ir su
augusią vanok Jis yra puikus dėl 
skutimosi ir toaletinią reikalą. 25c.

PrictvaraS privalo bul neaplei
stas. Severos l’igul- 

kos Kepenims gelbsti prašalinti pric- 
Ivarią ir lokiu bildu neprileidžia 
kitokią nesveikumą, kurie kitaip bu
tą pasekme. Kaina 25 centai.

igš Severos šeimyniškos Medicinos yra parduodamos aptiekose visur. Jeigu jus negalite ių gauti, už-
SS atsakykite tiesiog nuo mus. Bet pirmiau pasiklausk jūsų aptiekose. HeJkalauk Severos Mediči-

nų. Kitaip, prisiusi! reikalingą sumą su savo užsakymu tiesiog pas

H W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. B

TUXATED 
3 IRON

Jeigu jus nesate tvir
tas arba sveikas, jus tu
rite patįs padaryti seka
nti bandymą: patčmykite 
l.aip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk (lie
poje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė ši išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
led Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini- 
* ai. Gaunama pas visus 
perils aptiekorius.

Gružus s u būtos vakaras. M. 
kaimo jaunimas ruišiasi gužy
nei) pus Klevus. Nuo jaunųjų 
nenori utsilikt ;ir seniai: “jei- 
'u ne tancavot, tai nors pa vėp
sot eisime”, sako jie.

Klevai geri žmonės. Ne- 
.kersakioja į jaunuosius, mielai 
užleidžia jiems vielą pasilinks
minimui. “Tik gražiai, tik su 
Drūtu. vaikeliai” --- 
‘Linksminties reikia.

’ių amžių nesugyvensi”...
Tatai ir dabar jaunieji susi

rinko pas Klevus ir gavę jų lei
dimą. pradėjo žaismes. Senie
ji tuo tarpu kas žiuri į vikrias 
jaunųjų kojas, kas susėdę šalę 
krosnies pasakas seka.

Visi jaučiai kaip namie: Kle
mai geri žmones, ir palįs mėgsta 
pasilinksminti ir kitiems nesi-

Anl rytojaus kaimynai rado 
Onutės lavoną upelio dugne, lies 
ta pačia vieta, kur ji kadaise pa
sitiko savo Vincutį ir prisiekė 
jam amžiną meilę,

—J. Gasiunas.

ne, visur išgirsti obalsį: naudoki
mės jaunyste, kol dar jauni, kuo
met pasęsime bus pervėlu. Tai 
yra teisingas ir gražiai skamban
tis obalsis.

Ateik Pas

sako jie.
Juk ke-

Neleiskime Laiko 
Veltui.

Gerokas išvakaris. Tūli jau 
pradeda mislyt apie namus, tik 
štai stubon įvirsta Klevų Vin
cas, studentas, nešinąs savo di
deliu legaminu. Šluboj krikš
tą vimas:

Vincas! Vincas pagrįžo! Iš 
pat Peterburgo!... '

Jaunieji sveikina, seniai ap
kabinę bučiuoja jaunąjį pribui- 
šą. Žaismės ir pasakos — ga
zuote išgaravo. Visi tik klausi
nėja. teiraujasi “apie didelį 
miestą Peterburgą”, kur gyve
na šventasai plačiosios šalies va
ldonas. Išpradžių Vincas lyg 
skupias: atsako tik į patį klau
simo branduolį taip ar ne. 
Vėliau apsipranta, įsitikina, kad

Pasisveikino ir atsisėdo šalia 
jos. Lankiau tavęs, Vincuti, 

mergaitė nedrąsiai pradėjo ir 
sunėrė savo liuonias rankutes 
Vincui ant kaklo. Jų lupos pasi
tiko ilga n ir senai trokštan buč
kiu.

Ilgai jiedu kalbėjosi ir džiau
gėsi puikia pavasario gamta. Na
mų linkui grįžo tik UiomCd, kai 
saulė gerokai buvo pasislinkus 
vakarų pusėn. Grįžo ir pasiža
dėjo būti ištikimi vienas kitam 
iki mirties.

I PL’! v Mi Gyvenimas bėga žaibo greitu
mu. Rodos, lituką buvo pavasa
ris, žydėjo kviejtkai, žaliavo lan
kos, medžiai pasipuošė ^žaliais 
lapais gainioję visa atgijo. 
Visa tai viliote viliojo. Ir mes, 
Hivargę fabrikų darbininkai, su
laukę sekmadienio skubiai ap- 
leisdavome surukusį ir dulkėtą 
miestą — važiuodavome kur 
nors į girias, p a s i d ž i a u g t 
gamtos gražumu, pakvėpuoti ty
ru oru.

Hirsch & Geis

Jų link- 
aiprašyli.

Mokinkies Kūliai Turi Progą 1
Gausi geresnį ir švaresnį (kubą, ir geresnį užmokestį tik tuomet, 

kuomet išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje 
galima greitai ir lengvai išųiokti visą Anglų kalbą, skaitymų ir raštų, uz 
l iicirmną allvginimą. Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geriau
sias laikas mokinlies — šalti ir ilgi vakarai, namie nėra ko veikli, o pa
simokinti vra geriausias laikas.

NEBŪK SUTINGĘS—IMKIS Už DARBO!
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargųs ir perviršija tavo spė- 

I as supratimo, arba kad Angliška kalba dėl tavęs yra persunki ir kad 
los negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bėgiu še
šių metų daugelis vyrų ir moterų, įvairių amžių, po musų priežiūra, 
Išmoko Anglišką kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, ir vos tik 
i iadžlnmoksliai. Išmoksi ir tamsta Jei tik pradėsi mokslų musų mor 
kvkh jc. ir laikysies jos tvirtai: pastoviai pribusi ant lekcijų ir mokiu
sios pagal savo išgalėjimo.

\parl Anglų kalbos, musų mokykloje vra mokinama Lietuvių kalba, 
i ir gramatika, aritmetika, laišku rašymas, istorija, geografija, ir 
• laii 'el-s kil i atskiru šakų. Taipgi, mokiname visas Gramniar School ir 
High S huol šakas.

Mokytojai musų mokyklos yra paslovus ir turi ^erų prityrimų, tas 
kilk enam užtikrina gerų progresų. Pradėk mokinlies, nesigailėsi.

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI
Budenii ai kursai prasidės Oct. 7, 1918. Prisirašyti ateikite tųojaus, 

Dabar pradėtus bus mokiniui geresnė nauda negu kad butų pradėjęs 
vėlimu. MOKINAMA DIENOMIS IK VAKAIU1S.

,H. T. \VAITCHKS ir J.^P. WAIT€HES, Mokytojai, 
AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 

3103 So. Halsted St., (kampas 31 ir Halsted gat.) Chicago

Vasara senai praslinko. Už
stojo šaltas rudens oras. Vincas 
taipjau apleido savo gimtinį kai
mą ^sugrįžo Peterburgan mo
kytųs. Onutė dabar su juo pa
sikalba tik plačiais ir dažnais 
laiškais.

Laukė Onutė, baisiai laukė tos 
valandos, kada jos Vincutis 
baigs savo mokslą ir sugrįž at-

padėsi mokslų musą mo- .

ji išskailliavo laikų, kada Vincas 
turės duoti pastarąjį “jegzame- 
ną.” Mokėjo isskaitliuoli ji ne 
mėnesiais ir savaitėmis, o valan
domis. Je, gyveno ji tik tuo vie
nu ilgu ir begaliniu lūkesiu 
dar kurtą pamatyti savo Vincu- 
tį ‘‘mokytu vyru”, kuriam jau 
niekuomet nebereikėtų grįžti į 
tolimąjį šiaurės miestą.

Paniuręs nedėldienio vakaras. 
Medžiai aptraukti šarma, žmo 
nes grįžta iš bažnyčios ir skubiai 
nori užbaigt vakarienės ruoštą, 
kad veikiau nuėjus pailsiu. “By
loj jau nebe šventa”, sako šernu 
ninkas.

Sugrįžta ir Onutės namiškiai.

vasaros dienos. Atėjo šaltas ru
duo. Bįra nuo medžių lapai, vy
sta kvietkai - gamtoje visa ap
mirė...

Taip pat yra su jaunuomene. 
Juk rodos, dar nesenai buvome 
kūdikiais. O dabar esame pa
čiam gyvenimo gražume. Leid
žiame jaunystės dienas. Žydime 
kaip tie kvietkai vasaros melu. 
Bet gyvenimas taip greitai jis 
bėga... Greitai prabėgs ir jauny
bės dienos. Pražilsime, sulink
sime, susiraukšlėįs veidai - lik
sime paliegusiais seniais.

Kuomet buvome kūdikiais, 
mes nežinom, kad pasaulyj yra 
tiek dhug nelygybės — kad vie
ni išnaudoja kitus. Mes negalė
jom suprasti ir to, kad patįs esa
me lik “maži vargdienėliai”. 
Nors alkani ir nudriskę, vienok 
linksmus bėgiodavome. Ir visa 
tai, tie kūdikystės vargai mums 
nerūpėjo. Nerūpėjo dėlto, kad 
buvome kūdikiais.

Bet kaip lik pradėjom eiti iš 
kūdikystės dienų, tuomet ant 
savo jaunų pečių pajutome sun
kią gyvenimo naštą. Vieton lan
kyti mokyklą, mes buvopie pri
versti eiti į surukusią ir tvankią 
dirbtuvę! laip tai, neturėdami 
progoj įgyli mokslo, įžengėme 
į patį gražnjj gyvenimo periodą 
jaunystės dienas.

Tatai, kdl jauni esami', uepra- 
leiskime nei valandėlės laiko vėl- 
tui! Sunaudokime kiekvieną 
Liuosą valanda lavinimui-'lobuli- 
nimui savęs?1.

Kur tik susiduri su jaunuome-

Manau, neprošalį bus apie jį 
šiek-liek pakalbėti.

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad jaunuomenė nevienodai su
pranta minėtą obalsį. Viena jos 
dalis mano, kad naudotis jauny
ste, tai reiškia kuodaugiausia 
linksmintis. Jie taip ir daro, 
l ik pažiūrėkite, kuomet karčia- 
mninkas užpakalyj karciamos 
dvokiančioj svetainėj, parengia 
šokius (to reikalauja karčiam- 
ninko biznis) - - kiek ten jau
nuomenės susirenka! 
smumo nėra galima
Muzika griežia, šoka, dainuoja 
visokiais balsais,—ot. rodos, “pe 
klos variai atsidarė”... Negana 
to, jie linksminas ir savo namuo
se. Prisineša svaiginančių gėri
mų, susirenka abiejų lyčių jau
nuomenės, ir linksminas kaip 
pas karčiamninką.

Tai laip jie naudojas jauny
ste. šitokia jaunuomenė nema
to, kas dedasi pasaulyj; nežino 
kas jų priešai, o kas draugai. 
Visa jie paveda dievo valliaL 1

Bet pažiūrėjęs į kitą dalį mu
sų jaunuomenes, ten pamatai vi
sai ką kitą. Čia žodis “naudoki
mės jaunyste” suprantama taip, 
kad reikia nevien linksmintis, 
bet pirmoj vieloj lavintis. 
Lavintis, kad prasisiekus aug- 
štesnio laipsnio apšvietoj. Čia 
taip ir daroma. Pažangioji jau
nuomenė skaito įvairių knygų 
ir laikraščių Organizuoja įvai
rias draugiėles ir ten susispietu
si riša įvairius gyveninio klau
simus. žodžiu, ji lavinas visur, 
kur tik gauna progos.

Ve, lai šitoji dalis musų jau
nuomenės supranta, kaip nau
dotis jaunyste. Todėl ji ir ne
leidžia nei valandėlės laiko Vdl- 
tui. Pažangioji jaunuomenė ąi-j 
škiai mato, kodėl pasaulyj vieš-.

Pirm negu jus išteisite savo 
pinigus už naujus rudeninius 
siutus ir overkaulus, ateikite ir 
apžiūrėkite ką mes turime 
jums pasiūlyti.

Jus ištikrųjų turite palįs ap
žiūrėti dabar, kadangi jūsų 
doleriai neatneša tiek naudos 
kiek turėtų atnešti.

Kuomet jus ateisite i Hirsch 
and Geis sankrovas, jus persi
tikrinsite., kad. jus,gausite da
ugiau už savo dolerius negu jus 
manytumėte gauti kur nors ki
tur.

Ateikite ir apžiūrėkite palįs, 
kad mes patvirtiname savo sa
kinius teisingomis prekėmis ir 
kainomis.

Jus nusidžiaugsite musų pil
nu rudeniniu parodymu Hari 
Schaffner & Marx ir Socicty 
Brand siutais ir overkotais, 
?danhallan marškiniais, Barsa- 
lino ir John B. Stetson skrybė
lėmis, l’lorsheim čeverykais ir 
visa cite vaikų siutais, overka- , 
litais ir btuzčniis. CACAi ę. »

Jeigu neužganėdinti, linksniai grąžinami pinigui.

HIRSCH EIS
Namas didelės vertės.

DVI SANKROVI:
829—37 S. Halsted st. ir .512 Milwaukee Avenue

Dabar klausimas: kurie ju teisin
gesni? Nėra abi'jonės: tie, ku
rie geidžia šviestis.

Užbaigdamas dar kartą atkar
tosiu: jaunuoliai, neleiskime lai
ko veltui! Gyvenimas bėga žai
bo greitumu. Tatai sunaudoki
me savo jaunystę taip, kad butų 
nauda mums patiems ir visai 
darbininkų klesai. Būti nuo
saikiu kovotoju galima lik tuo
met/ kada susipažįsti 

* tikrais visuomenės mokslais 
palauja tokia nelygybė. Todėl politiška ekonomija, privatiška 
ji kovoja prieš visą esantį blogą, ( nuosavyčš istorija ir H. žodžiu, 
kad ipasiliuosavus, kad atsikra-1 reikia mokyties, studijuoti. Ai- 
ai 5 į ba — šviesti save ir tą dalį mu-

V/ A LI kj Iv"* t

Pažangioji jaunuomenė y- hc ^ų jaunuomenės, kuri dar lelr - 
minykų abazas. Ji nei nemano miega... O tuomet, kada Iii mu- 
almcsti pasilinksminimą. Ji link- sų broliai ir sesutės suptas, kad 
sminasi, tik su saiku, neperžep- ]i(‘ yru išnaudojami nemažiau 
giant visų ribų. Bet pirmas ir .kaip kad mes, jie stos Į musų 

. € . v . I ...a,:.. ....

kuodaugmuMa _ Šviestis, ggjyį MANUFACTURIN G
DtSTRIGT BANK
1112 W. Būda gatvė 
(Tol. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po pietų. Sutintomis iki 1 po pietų.

VA KAPAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iktN 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė.,
(Tol. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 0 iki 10 v.v.
A. PETKAUS. "

su tam1/-—r —.......■.!.'! 1
JOSEPH YUSHKEWITZ 

Lietuvi* Notarijuša*.
Išpildo, padaro ir 

paliudiju visokius raš
ius. Lšjie.Ško ir iško- ; 
Irkluoja visokias nc- 
atgaunamas skolas vi- į 
sur. Ileikale kreipki- i 
lės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

(’hieago, Illinois

P. A. B a Uranas
vyriausias jos tikslas yra švie
stis ir šviesti kitus.

Kaip matome, obalsis naudo
kimės jaunyste, yra labai skir
tingai suprantamas. Trumpai 
sakant taip: Viena dalis jaunuo-Į 
menės supranta jį laip, kad rei-, 
kia kuodaugiausia linksmintis,

ciles ir dirbs sykiu su mumis.
—J. J. Čeponis.

P. GAUKIS, 
Notary Public 

Įlživlrt nn vhnklda legalUkar popleras, 
:-:>drnu<Ui4 nuo nelaimingų abdtlkimų. 
Siile'kin RcrlnuHluH advokntua dėl )vai* 
Hų bylų vlKiioae talamuoge; bendradur- 
hlniijn prie irerinusių advokatų.
1356 N. Hoyne Avė., Chicago, III. 

Telephone Humboldt 8360

Pirmos klcsos saldainių, Ice (’.rca- 

m’o Sodos ir lengvą gėrimą, cigarą 

ir tabako. Taipgi turi atilomobilią 
patarnavimui.

P. BALTRŪNAS
616 \V. 3lst Str., Chičago, III.

Phone Boulevard 73ol
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Apkaltino Dearo moterį.

Šiandie:-- >
Kiekvienas pilietis balsuo 

tojns vyras ar moteris 
— privalo nueiti į savo bal
suojamų precinktą ir užsi
registruoti. Priešingai — 
jus neteksite balsavimo tei
sės sekamais rinkimais, lap 
kričio 5 dieną.

šiemet duodama dvi die
ni piliečių užsiregistravi
mui — šiandie ir spalių 15 
d. Geriausia užsiregistruo-, 
t i šiandie.

Atsiminkite, kurie neuž
siregistruos, negalės balsuo
ti lapkričio 5 dieną!

Prisaikintieji teisėjai vakar iš
nešė kaltinimo aktą prieš miriop 
nuteisto piktadario, EhiII Dearo, 
moterį — Margarėt Dear. Da
lyvavus sumoksle, delei kurio 
Dearas ir dar trįs piktadariai an
dai ištruko iš paviečio kalėjimo.

Vikrus “kavalierius.”

Influenza siaučia
SUSIRGIMŲ SKAIČIUS 
DAUGINASI.

Organizuoja nurses.

Ispaniškojo gripo infhicn- 
z.os jKivojus didėja. Naujų su
sirgimų skaičius skubiai daugi
nasi. Pav., vakar buvo 704 nau
ji susirgimai ir II inirlįs. Va-

Nepažįstamas “kavalierius“ va 
kar pasitiko p-lę Carrie Meyers 
ir užsispyrė palydėti ją “iki na
mų“. Jo butą šaunaus vyruko 
ir p-lė Carrie sutiko. šiandie ji 
pasigenda brangaus žiedo, kurį 
“kavalierius“ kaž kokiu budu 
nukniaukęs nuo jos pirštelio... 
Naujas policijos šefas?

Vakar naktį pranešta, kad ma
joras Thompson pagalios pa
skyręs naują policijos viršinin
ką vietoj mirusio H. Schuettle- 
rio. Juo esąs centraOinės polici
jos stoties kapitonas Stephcn B. 
\Vord. Oficialiai tečiaus apie tai 
dar nepranešta.

Prigirdė kūdikį ir pati 
nusinuodino.

norit jo reikąlavimas butų išpil
dytas Bet d. Liutkus šito ne
reikalavo Dargi nei jos pirmi
ninkui paklausus, ar turi ką nors 
prie, raporto, Liutkus rainiui sė
dėjo ir nieko nesakė. Po to ra
portas vienbalsiai buvo priimtas. 
Ir čia L. tylėjo. lai liudija, kad 
d. Liutkus sutiko. (Tiiom sykiu 
Liutkus pats buvo Centralio Ko
miteto narys.) Jeigu Liutkus no 
ri išsiteisint tuo, kad neturėjęs 
progos, 4ai kodėl to nepadarė 
tuoj po konferencijai? Kada da
lykas paseno ir Cen. Kom. są
statai! įėjo naujų narių ir peržiu 
rinkant senas rajono popieras 
nereikalingus sunaikino (kur pa 
teko ir d. Liutkaus laiškas), tai 
d. L. reikalauju jį paskelbt! A- 
pie tai turbūt d. L. iš kur nors 
sužinojo, nes liepos 19 d. parašė 
rajono sekretoriui laišką reika
laudamas atšaukti raportą, šis 
jo laiškas buvo skaitytas Cen. 
Kom. susirinkime ir susirinki
mas nutarė nekreipti į tai atidos 

kaipo į pasenusį dalyką. Vė- 
iau d. L. pradėjo rašinėt savo 
reikalavimus į dienraštį. Bet 
kodėl po konferencijai to nega
lėjo padaryt?

šiuo užbaigiame ir jokių atsa
kymų d. L. ateityj ncrašinėsinic.

LSS. VIII Rajono
Centralinis Komitetas.

i

šį kartą teeitius žmonių buvo 
nedaug. Gal but tai dėlto, kad 
nauja ir mažai lietuviams ži
noma svetainė. Bet laisvama
niai nepaiso: reikia tik pradėti, 
vėliau žmonių bus “kaip šieno“, 
sako jie.

Prakalbose, beje, rinkta aukos 
vedimui byloa su Cįcero valdžJa, 
kurią dabar buvo laisvamaniai 
apskundę ant 10 tūkstančių dol. - ,
už išardymą prakalbų. Aukojo | Spalio 7tą iki Spalio 19os 
sekami asmens: .L Kantrimns I iškirpkite šį kuponą ir priduokit į musų Stempą Budą, .lis gerus drl 
$1; S. Spurgis, M. .Jasiliuniene, I 50 EXTRA ŠTAMPŲ
P. Kilias, K. Vaitekūnas, V. La- I 
banauskas, J. Ba po 50 c.; I 
M. Turanl, F. Resnis, V. Janke- I 
liūnas po 25 c. Smulkių au- I 
kų $5.29. Viso $10.19. I 
Aukojusiems tariame širdingą I 
ačiū. | i

—Komitetas.

mėnesinis susirinkimas. Kažin 
kodėl, šį kartą daugelis narių pa- 
ingėjo atvykti į susirinkimą. Tai

OAI!50£ »
Laike Musu Didelio Rudeninio Atidarymo Išpardavimo

12 Didelių Dienų!

Dykai 50^„Extra!
su kiekvienu pirkiniu už $1.69 arba 

daugiau laike šio išpardavimo.

The PEOPLES STORE
11201 S. Michigan Avė.

Be vertės nuo .Spalio 19-os, 1918
- ■ .................................................... .............................................■ ■ ■ ---------------- ~--------- ..■■■■••T-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dvigubos Stampos Visą Dieną Utarninke 
ir Pėtnyčioje — laike šio išpardavimo tiktai

Sergėkite savo akis

N cužsi tikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik. daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
Ialiu ifttyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlią- 
:u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysimo.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Aro. ■ Ch1car~ 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Tlmykito j mano barsią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
M vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

užvakar.
Atsakomosios įstaigos daro vi

sa, kad sumažinus siaučiančią 
< pidemiją. Policija saugiai da
boja visas sueigų vietas: geležin
kelių šlolis, miesto įstaigas, gat
ves iy tt. Apt gatvių, spjaudyt 
neleidžiama. Kas šito nepaiso, pa 
tenka policijos nemalonėn. Ko
sintį* ir čiaifttentįs taipjau turi 
daboties: kosint ar čiaiidant pri
valo užsidėt ant burnos skepetai
tę. Sergantįs nelaikomi dirbtu
vėse; kaip 4ik pastebima ligos 
simptomai, siunčiama arba į li
goninę arba Į namus. Žinoma, 
m visur šitaip daroma. Bet užtai 
tokie samdytojai ar darbininkai, 
kurie dek i apsileidimo ar pelna- 
gaudystės prisideda prie ligos iš
platinimo, gali patekt įstatymų 
nemalonėn.

P-nia Sara Engelberg, 3920 
Roscoe gt.. vakar rasta prausi- 
nėj nusinuodinus. Ten pat, va
noję, gulėjo jos trijų savaičių 
sūnūs prigėręs. Visa to prie
žastis nesveikata.

VIII RAJONO KUOPOMS.

Draugijų Domai.

Sveikatos departamento komi- 
sionierius Robertson vakar įsakė 
pūdanti tyrinėjimą visose val
gyklose ir šiaip tūlose kitose bi
znio įstaigose, šito tikslias yra: 
pašalinti iš tų įstaigų visus ser
gančius asmenis - darbininkus,

bakterijų kitiems. Be to, jisai 
kreipėsi j visas Chicagos ligoni
nes paklausimu, būtent — ar

kad reikale žinojus kur siųsti 
ligonių. Pasirodė, kad tokių “ne 
užimti* lovų” yra 1,675.

Sveikutes departamento komi- 
sionieriui talkon atėjo Raud. 
Kryžiaus direktorius, Dr. A. O’ 
Neill. Jisai vakar kreipėsi į 
slaugytojas ir jų pagelbininkes 
k vieš d a m a s jas 
prisidėti Ii u o s n o r i u 
darbu prie kovos su epidemija. 
Visos tokios liuosnorės prašo
mos paduoti Raud. Kryžiaus ra

šiuo pranešame visų, priklau 
sančių Chicagos Lietuvių Dar 
bininkų Tarybai, draugijų dele
gatų (lomai, kad sekama visuoti
na Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos konferencija įvykf 
nedėlioj, spalių 20 d. Vieta — 
Aušros svetainėj, 3001 So. Hal- 
sti^l St. Pradžia lygiai 10:3( 
,val. rvlo.

Todėl prašome gerb. draugiji, 
ir delegatų rengties prie sekamos 
konferencijos. Tos draugijos, 
kurių delegatai atsisakė ar išva
žiavo į kilus miestus, malonės 
išrinkti naujus ir įteikti jiems 
reikalingų mandatų. Gi visi tie, 
kur dar yra savo draugijų dele
gatais, maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Be to, gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę. kadangi su rugpiučio 19 d 
sukako metai, kai Ch. L. D. T. 
gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius į sekamą Ch. L. I). T 
konferenciją, kartu įteiktų jiems 
ir reikiamą duoklę. Tuo būdu 
gerb. draugijos mums sutausotų 
laug brangaus laiko.

LSS. VIII Rajono extra kon- 
’erencija bus už mėnesio nuo 
icdifjos, rūgs. 22 d. Taigi vi
los kuopos, priklausančios LSS. 
7111 Rajonui, išrinkt delegatus 
Konferencijai diena ir vieta bus 
paskelbta vėliau. Meldžiame rin 
kti tik tuos draugus, kurie yru 
langiau apsipažinę su organiza
cijos reikalais.

LSS. VIII Raj. laikinis sekr.
Ant. Jusas.

Susirinkime nieko svarbaus 
nenutarta. Išrinkta du kuopos 
atstovu Lietuvių Socialistų Są
jungos namo bendrovei), įgalio
ta praeitos konferencijos delega
tai dalyvaut sekamo] Rajono 
konferencijoj ir nominuota vi
sa rite kandidatų j Centralinį 
Komitetą, čia tečiaus reikia pa
stebėti viena keistybė. C. K-to 
ukretorius, prisiųsdamas nomi- 
lacijų blankas,, rašo: priduokile 
kandidatų {adresus, nes (kitaip 
ie nebus priimti... Sakykite, iš 

kur jis gavo tokios galios —- 
nepriimti kuopos nominuotų 
draugų? Pagalios, ar jis negali 
suprast, kad nominuotojai nega
li turėt visų Aštunto Rajono na- 
ių antrašus? Kuopa, žinoma, 

daugdio nominuotu draugų ad
resų negalėjo žinoti ir todėl se
kretoriaus reikalavimas nebus iš

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmą Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojlmui atubą išvidaui, po $1.40 už gal.
CARR BROS; WRECK1NG CO.

S003-3039 S. Halsted St.. Chteago. IIL

Iš liet, laisvamaniu veikimo.

Svarbios prakalbos.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba rengia prakalbas sere- 
doiį, spalių 9 d., 7:30 vakare. 
Meldažio svetainėj, 3242 W. 2r 
PL, Chicago, III. 'lai bus kaipii 
peržvalga CMi. L. D. T. gyvavi
mo ir jos veikimo.

Visi kviečiami skaitl’.ingai atsi
lankyti.

Kalbės “Naujienų“ red. d. P.

kad tokios galios, kaip nepriimt 
nominuotų kandidatų, jisai ne
turi. Gi kandidatų adresų jis 
galįs pašilei rialu pas kuopos se
kretorius. Ištikro, tūli musų 
draugai pasivelija sau net per-

—Kuopos Narys.

BRIDGEPORT
“Skani vakarienė.”

Chicagos L. D. T.
Pildomasis Komitetas.

Chicagos L. D. T.
Pildomasis Komitetas.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALĄI.

Atsakymas d. A. B. Liutkui.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis KgsaaslMoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojamo 

pagerintą Oph- 
thulmometer. V- 
patinga dorna at
kreipiama i vai

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldim. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Uihlaifd Av. kam p. 47 st 

Teh’phone Yards 4317
' Boulevard 6487.

ATIDAI GYVENTOJŲ

adresus:

Iv*.p platinlųsi epidemija, gy
ventojai privalo nesibijoti ir už
silaikyti taip, kad neužsikrėhis 
liga. O tai galima atsiekti:

Nevaikštau t bereikalingai į jo
kias sueigak ir Iii.;
, Vilkint šiltas drapanas ir val
gant gerą maistą;

Užlaikant butą ši/itu ir švariu.

v

Stasys. Šimkus
Mokina Muzikos

Studio 903 W. 33rd Str.
Phone Drover 3969

Jis apsiriko.
*»' > ** h .,7^ d ’ p

Pons Bernaru u.Ii (ikrai apsi 
riko, ir pons džiodžė jį stipru t' 
— išteisino. Buvo taip: Anda 
jis paleido savo automobiliu “pi 
na zovada”. Dėdė jį pagavo i' 
pristatė džiodžei Fry. Pasirodė 
kad ponas Ilill besąs aviatorių* 
ir paleidęs savo aulomobi'aų “zo 
vada“ manydamas, kad jisai yn 
le automobilius, o orlaivis.

NORTH S II) E
NorthsidieČiams žinotina.

Spalių 3 d. viena moterų so- 
saidė, allorinė, surengė “skanią 
vakarienę” jurginėj - - neva pa
gerbimui klebono, tariant užbai
gimui parapijos kermošiaus. Nu
ėjau ir aš .paragaut tos skanios 
vakarienes. Tiesa, iš pradžios 
visa ėjo gerai. Buvo suruošta 
runipas programėlis, kuri išpil

dė maži vaikučiai ir lt. Bet 
pabaiga tai buvo nekokia. Mat, 
tūlos “istorinės” nei iš šio nei iš 
to užsimanė “pamankštini“ vie
ną mergelę. “Bemankštinant“ 
ta, vargšė, neteko kalnieriaus ir 
diržų... Turės už keletą dolerių 
i uosto! io.... Irgi progresas.

- Valgius Vakarienę.

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 2-ra kuopa laikytame 
cxtra susirinkime, rugsėjo 25 d., 
nutarė rengti lavinimosi susiri
nkimą. Taigi išrink tasai dis
kusijų rengimo komitetas nu
tarė pirmas diskusijas surengti 
taip greitai, kaip tik bus galima. 
Temos yra skiriama šios: “Kas 
yra laisvamanybė?” “Ar reika
linga laisvainanybė?” “Kas yra 
kapitalas?” ir “Ar yra skirtumo 
tarp katalikybės ir klerikaliz
mo?”

Komitetas skirdamas šias te
mas, turėjo mintyj tą, kad, pra
dedant lavintis, geriausia bus 
pradėjus, taip sakant, nuo A B 
C., kitaip tariant, pradėti nuo 
lengvesnių temų (augščiau mi
nėtosios temos yra labai sun
kios? Red.). Ųiskusuot arba 
lavintis galės kiekvieaas: lais
vamanis, katalikas arba kad 
ir pats klebonas!

Taigi kurie manote dalyvau
ti diskusijose, bukite prisiren
gę. Diena bus paskelbta vė
liaus. Tėmykite j pranešimą 
“Naujienose”. —Komitetas

gyvenančių tarpe Western 
ir Kedzie avės, ir 39 ir 45 gt.

Savininkai namų, kurių galvos 
taisė konlraktorius, reikalauja dau
giau per sutartą sumą — $33.000.

Kuriems rupi savo skriauda ap
gint, tai būtinai atsilankvkile į mi
lingą. kuris įvyks subatos vakare— 
Oetober 5, 8 vai. vak.. McKinJpy 
Park Svcl., kampas Areher ir West- 
ern Avė. *

Rezld. 933 S. Ashland Blvd. Chicsg« r»te»h«M« HayMarkat 2M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Specialistas Moteriška, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicag* 
T«lephon« Drovar MM

VALANDOS: 10—11 ryto; t—• popieti 
■» »nkar« NodAHomfc l®—1>

Tclephcne Yards 5032

A. F. Sebeckis
mi re ketverge, spalio 3 d., 10 
vai. vakare, velionis buvo ve
dos, 29 melų amžiaus. I.aido- 
luves įvyks nedėliojo, spalio (> 
d., 2 vai. po pietų, iš namų 
202 81h st., VVaukegan, III., be 
bažnytinių apeigų.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti į 
.šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Pasilieka dideliame nuliūdi
me moteris ir brolis.

Dr. H Stupnicki!
3109 S. Morgan št. Chicago i

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoją 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas

j 3149 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
Clhcago, II’. • 

SPECIALISTAS 
Moteriškų;, Vyrišką ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas, 

Telephone Yards GS7

SUČĖDYK SAVO SVEIKATĄ 
IR PIRK DAUGIAU LAISVES 

BONDSŲ!
Milda leatras

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodeviliaus Permaina.

Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 

Prie šią kainą priskaitoma ir 
1c ir 2c kariškos mokestįs 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S?-ra GATVĖS

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 W. 39lh Place, prie

La- Archer avė.

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: $412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Aštunto Rajono Centralinis Ko
mitetas laikytame savo susirin
kime rugsėjo 24 dieną nutarė 
duoti atsakymą į.d, A. B. Liut
kaus reikalavimą, kuris tilpo 
“Naujienų“ nr. 216, įprašant pa
skelbti jo laišką.

Bercikalo draugas Liutkus ke
lia triukšmą, tvirtindamas, kad 
jis neturėjęs progos pasiaiškini, 
r nori užsiginti to laiško rašyme

LSS. VIII R įjono konferenci
joj, kuri įvyko lt) d. gegužes, 

Mildos svetainėj, dalyvavo ir d. 
Liutkus; ten pat ant stalo buvo 
tasai jo garbingas laiškas. Ka
da buvo perskaitytas Cenlralio 
Komiteto raportas, kuriame Liut 
kus buvo įtarta rašyme to negra
žaus laiško, kodėl d. Liutkus ne
pareikalavo, kad laiškas butų 
perskaitytas ant vietos? Mielu nėms patiko.

Wells vakarinės mokyklos va 
diu prašo mus paskelbti sekamą

Wells vakarinė mokykla jai 
itsidaiv. Lekcijos duodama pa- 
iiedėfiių, utarninkų, seredų ir kel 
vergų vakarais - nuo 7 iki f 
vai. Mokykla randasi 936 N 
Ashland Avė., netoli Augusta 
Vjiarl anglų kalbos mokinami 
dar sekamų dalykų: aritmetikos 
istori jos, siuvimo ir 11.

AUKOS LSS. APSIGYNIMO 
FONDUI.

WEST SIDE.
Prakalbos. ----  Susirinkimas.

Spalių 2 d. Liet, laisvamaniai 
surengė prakalbas čapino (?) 
svetainėj^ kejrtė 19 įr Leavitt 
gatvių. Kalbėjo '‘kunigų neprie
telis”, X. Mockus. Kartu rodė 
gana gerų paveikslų iš popie
žiaus ir kitų “augšto stono” žmo
nių gyvenimo. Prakalba žmo-

šeimyniškame vakarėlyje, Mil
dos svetainėje, buvo rinkta au
kų LSS. Apsigynimo Fondui. 
Aukojo sekami asmens: J. Ja
kulis ir P. Puida -• po $2; K. 
Čeponis, K. Kreiza, A. (lindai tas,
J. Jaskis, A. Gudelis, J. Grušas,
K. G. Trainis, Maselskis, A. Da
ubaras, P. J. Šimanskis — po 
$1; Ig. Greviškis, E. Gaižauskis, 
N. Stilsonienė, .1. M. Alsys, T. 
Kavaliauskas, ’SV. Savas po 

50c.; K. Urnczius 50c. Smulkių 
aukų $16.87. Viso surinkta $35. 
62. Aukos pasiųstos LSSA. Ap
sigynimo Fondo raštininkui.

Visiems aukojusiems tariu ši
rdingą ačiū. —Komitetus.

Liga reiškia netekimas uždar
bio ir iškaščiai. Tu gali tą pra
šalinti, jeigu prižiūrėsi savo žar
nas ir laikysi jas vahime, kas 
duos pilną apsigynimo jiegą ta
vo kraujui. Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Eliksiras 
yra šiam reikalui vaistas,
bjausiai dabar, kuomet šezonai 
mainosi, tu turi išvalyti savo vi
durius ir sustiprinti nuvargusį 
kraują į pilną gyvumą. Trine
rio vaistas yra atsakantis ir l:i- 
bai priminus su taisymas. Kiek
vienas apliekorius turi Trineri ) 
Amerikonišką Eliksirą po ranka 
arba gali jums parūpinti. Kaina 
$1.10.

Jegu tu kenti nuo reumatiz
mo, neuralgijos, strėnų skaudė
jimo, išsinėrimo, sutinimo ir tl. 
prašyk Trinerio Linimento, ge
riausia gyduolė visiems tokiems 
skausmams, aptiekose 35 ir fi5

1343 So. Ashland avė., Chicago,
III. (Apgars.).

Reikalauja paliuosuot Tliomą 
Mooney.

Mrs. Agne Džugas 
Lietuvė Akušerė

..L 1

2650 Archer avc. tr 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Te]. McKinley 4420.

Telephone Yards 5834.

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

JOSEPH C. W0L0N
) LIETUVIS ADVOKATAS 
i 29 S. La Šalie St.

Telephone Central 63*0
I Vakarais:

2911 W. 22nd Street,
I Ieie|)hone RorkweU 699*

Dr. Lei Iwotin !l
Gydytojas, Chirurgas, Akaferis 
1920 Šo. Halsted St„ Chicago. , 
Kalba lietuviškai, latviškai ir .

rusiškai. I
Valandoa: 10—12 rytą; 6-—9 va
kare. Tel. Canal 4367. ’

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nnuji. nęuthnti. daryti ant užsa 

'r_ ■>verkotai, vertes 
iki *ąO, d:«bar pMt'siduodtt po fli 

ir z,) tlnleriiis.
vii nuo lis ik

435 Siūlai ir ovtikotni. nuo f7.5tl ik 
18 doleriu.

Čilnas p«sii inkhriM kailiu namu* 
t»j overkolų

Visai maŽHi tnrtoti siutai ir over 
kolai, vertės- nuo 925 iki «85, dabm 
J.) ir RugŠčlau Kelnės nuo 31.50 ik

VHlkinams tintai nuo 83.(M 
/40 ik* 511.

Aldara kasdiena, nedčliomh Ir va
H. G O R I) O N

Cblcsfo. llt

Laisves Bondsai
. ■ u(i ■■ I ■» / ' *♦ A k'J

*»*'rlamii už cash. Ėmei and Co
— Madison, kampas Halsted gal.,'

rootn 232, 2-ras augštas, virš l-Binoits ; karala
* Clothina Store. Atdara vakarais iki ’

8. Ncdėldieniais 10 ikil. b. Halsted m-

'rIpurI

hoapltalėse 
delphijoj.

:<£$• •• V

Tel Yards 3654. AKUšERKA 

Mrs.A.Mchniewlcz
Akušerijos Ko* 

; Ilgai praktika- 
nsylvanijos 
ir Phila- 
Pasekmin- 
uju prie 

mo. Duodu rodą 
ligose mote- r 

nu* ir merginom*. 
13 So. Halsted Str. 
(Ant antrą lobą) 

Chicago.
uo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



NAUJIENOS, Chieago, UI

KREDITORIAI OLSZEW- AtsilveUgiant j musų tautoš!000.00. Todėl, imkitės visi prie 
SKIO TRUSTO, PRABUS- dabartinį padėjimą, atsižvel- darbo! Vienybėje galybė! 

giant kiek gero kožnas centas

KREDITORIAI OLSZEW, Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- ] ASMENŲ JIEŽKOJIMAI 
tos Dr-stės nariai ir narė.H susirin
kite visi subatoje, spalių 5 d„ 7:30

Subata, Spalio 5, 1918.
■AJi ! L'.' i .

RAKANDAIREIKIA DARBININKŲ
REIKIA merginų mokyties ope

ruoti elektra siuvamas mašinas. Ge
ros valandos. Pastovus darbus. Ge
ra mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
2449 VValhięe si., Chieago

Pajieškau savo giminės Vladisla- 
vo Mazečo, Suvaiką gubernijos, Sei- 

lino, BarČiunų so- 
;■ ’ A-

merlką. Norėčiau su juo susirašyti. 
Prašau atsišaukti ant šio adreso: 

Karolis Kavaliauskas,
Box 15, Wyco, W. Va.

*--- -------- - ------ J Jeigu yra kreditoriai, kurie iš 4muUa‘’c ’ » i - u m, .... . . . *’°* l*"'1 l latnanu susu mm n.( .)nVtt Seirijų gmino, BarČiunų
gali padaryti pasiųstas musų savo iniciatyvos ir savo tnusu me nutarta dalyvauti visiems kar-į dos (ų1(iejau, kad atviižlnvo į 

Tnimpanie jau lauke, nes die-’ vargdieniams, skurstantiems1 galėtų ir norėtų pradėti tokį da- {Jį BaH\»je“l,kurisSivyksStą ‘patį va- ,neHklh Norėčiau su juo suslra. 
noje 21 Kovo (March), 1919.' tėvynėje, aš manau, kad jus ne
sukaks 2 metai nuo laiko, kada turite teisės išsižadėti savo tu-

KITĘ!

1 rto ir leisti, kad jis pragaištų, 
jus privalote subrust tuojaus ir 
imli tų turtų iš trusto kompa
nijos rankų ir paversti jį savo 
pačių naudai. Kad tų atsiekus. 
Jus turite tautiškų pareigų at- 
organizuotis.

rba ir sušauktų visuotiną kre- karą. . . .. * ; | Taipgi nutaria ir paimta 50 tikie-
ditorių susirinkimą, tegul tuo- kad parėmus LSS. 138 ir 158 kp.

voikti Icion to- I v«k«n|, kurs įvyks nedėlioj, spalių jaus pradeda \eiRii. Jeigu io- (. (| Shltoina scenoj 
_____ Kiekvienas narys i 
rė pasistengkite nusipirkti tikie.tų 
netik dėl savęs, bet ir dėl savo dra
ugų į vietą 50 tikietų išpirkime 150. 
Tikietų galite gauti pas pirm; K. A- 
domailį, 4845 w. 14tn st.. ir pas fin, 
seki. V. Shllciki), 110!) S. 49th avė. ---V alely ba.

Iš PAIEŽAST1ES persiskyrimo 
esu priversta parduoti beveik nau
jus 6 kambarių rakandus. Parduosiu 
labai maža kaina, nes aš negaliu ją 
laikyti. Matyli galima kasdieną po 
6 vai. vakare.
3419 So. Union avė., ant 3*čią lubų

pareikalavimo turi 
ketvirta dalis visų 
reprezentuojančių 

išduotų trust certi-

Chieago Titlc and Trust Com- 
|iany, paėmus iš Olszevvskio vi
są turtą išdavė jums certifika
tus, parodančius kiek pinigų 
jums buvo neišmokėta.

Sulig išlygų Trust Agreement 

No. 6910 viršpaminėtame laike 
Irustee privalo jums išmokėti 
40r< jūsų trust certifikatų, o 
jeigu to neišpildys, jums peikiau 
so teisė pareikalauti, kad visas 
turtas butų tuojaus išparduotas 
ir pinigai išmokėti.

Ant tokio 
pasirašyti 
kreditorių, 
25sumos
fikatų. Surinkti parašus dokio 
didelio skaitliaus kreditorių rei
kia ilgo laiko, ir todėl dabar 
pradėjus kaip tik ir suspėsite tą 
darbą į laiką atlikti. Todėl pra
buskite!

Kiek man yra žinoma trustee 
nepardavė nei vieno namo, ir 
pinigų neturi išmokėjimui jums 
pažymėtos dividendas. Nėra 
mažiausios vilties kad jis išpar
duotų užtektinai to turto suda
rymui pažymėtos dividendos. 
O jeigu neturės surinkęs pilnos 
sumos išmokėjimui tos dividen
dos jis neturi mažiausios perei
gos nors kiek jums mokėti. Jei
gu jus tylėsite, tai jie galės ra
miai visą turtą valdyti taip il
gai, kaip jam pasidabos, nemo
kėdamas jums nei vieno cento.

Jūsų susirašymas pareikala
vimui išpardavimo turto atei
nantį pavasarį privers trustee 
pastatyti visą turtą ant licitaci- 
jos. Licitacija suteiks naudą 
Irustui, pardavėjams ir pirkė
jams to turto, o jums ir taip 
nieko neatliks. Tylint gi, ir lei
džiant Irustui valdyti turtą be 
jokio aprubežiavimo laiko, jus 
irgi nieko negausite. Tas apli
nkybes privalote dabar gerai su
prasti ir apgalvot ką jums rei
kia veikti.

Supratimas tų dalykų iššaukė 
pereitais laikais mano pastan
gas suorganizuoti kreditorius 
atėmimui turto iš trustee, ir pa
gaminimui teisotu pamatu per
vedimui teisiu savininko to tur
to nuo trustee ant vardo kredi
torių. Kokiu budu tą galima at
siekti, atsakymą rasite mano 
sutvertose bendrovėse — Mirgos 
ir Mildos teatro. Mirgos Bend
rovė jau nuo senai yra užbaig
ta, bet Mildos Teatro bendrovė
je iki šiam laikui yra dar vietos 
gerokam burini attikusių kredi
torių prisidėti, nors Mildos Te
atro namas yra jau iš trustee at
imtas. Bet su užbaigimu surin
kti trūkstančią sumą trust cer- 
tifikatu užbaigimui rokundų su 
Irustee užsibaigs. Bet ką veiksi
te jus, atsilikę kreditoriai?

Užbaigus rokundas Mildos 
I eatro Bendrovės atliks Bend
rovės rankose kreditorių arti 
1400 trusto certifikatų išneša il
čių sumą apie .$133,000.00. Ver
tė trust certifikatų bus parem
ta ant vertės atsilikusių 8 namų, 
smulkaus judinamojo turto ir 
kelių tūkstančių pinigų, kokie 
randasi rankose trustee. Skola 
gi ant to atlikusio turto jyasiliks 
sumoje $30,000.00. Turtas yra 
didesnes vertės negu pirmas 
mortgage, bet statant tą turtą 
ant lieitacijos vargiai duosis iš
rinkti daugiau pinigų negu rei
kia apmokėjimui tos skolos ir 
visų lesų pardavimo turto lėšų 
trusto kompanijos ir algos už 
jos tarnystę. Jums gali nieko 
neatlikt. Ar jip norite prarast 
ir turtą ir pinigus? Ar norite, 
kad Irusias lietuvių pinigais pa
gamintas eitų ant naudos turtin
gų trusto kompanijų ir jų par
davėjų? Jeigu taip, tai miegoki
te ramiai.

Organizavimu atlikusių kre
ditorių aš neužsiiinsiu, nes jų 
pasipriešinimas paremti mano 

•darbą praeityje, jų nepamatuo
ti užsipuldinėjimai ir intarimai 
užkei ta man kelių. Bet dar
ias turi būt atliktas, ir kad jis 
pasekmingai taptų pradėtas, aš 
nepasigailėsiu triūso. Todėl, vi
si tie. kurie nori, kad visas at
likęs |>as Irustee durtas butų a- 
tkluotas attikusiems kredito
riams, tegul tuojaus atsišau
kia pas mane, paduodami savo 
vardą, |>avardę ir tikrą antrašą, 
pažymėdami suma trusit certi- 
fikato jų, rankose. O kada su
sirinks užtektinas būrys tokių 
kreditorių, tai aš sušauksiu su
sirinkimą tų kreditorių apsvar
stymui budo nuveikimo to 
bo.

Įeinu to-' vakarą, kurs įvy lo .6 d. Statoma 
kiu, nėra, tai tie, kurie nori, kad IMevas”. y* ’ -! 
toks visuotinas atsilikusią kre
ditorių susirinkimas įvyktų, ar 
kad a lėmimas turto iš trustee 
butų atliktas, te&ul kreipiasi pas 
mane raštu, paduodami savo ti
krą vardą, pavardę >»’ bitiną pa
rodytą jų trusto certifikate.

Baigiant šita paraginimą, at
kreipiu jūsų atydą į faktą, kad 
imdami turtą iš trustee jus jo
kių pinigų primokėti nereikala
usite. Tas turtas yra jūsų pi
nigais jau senai apmokėtas. Iš
kasėtai jūsų bus tik tie, kokie 
bus reikalingi jūsų susiorgani- 
zavimui. Prie to turto vertės 
trustee nei vieno cento nepri
dės. '1'ode.l, kuogreičiau jus jį 
atsiimsite, tuo greičiau atrasite 
tą, kas jums priklauso. Veikite! 
Aš jums geriausio pasisekimo 
veliju!

J. J. HER1’MANOW1CZ, 
3133 Emerald avė., Chieago, 1*11.

Svetimas i Pajieškau draugų Povylo Jasevi- 
i ir na- čiaus ir Igno Raguckio. Atsišauki- 

likie.hi te šiuo adresu.
Felix Zainckowski,t 

Terre Haute, Ind.,* 528 N.

REIKIA prityrusių vyrų prie 
aprėdalų ir čeveryką. Turi kalbė
ti angliškai, lietuviškai ir lenkiš
kai. Reikalingas paliudijimas.

Lustig’s Dept. Store, 
3410—12. S. Halsted st., Chieago

PARSIDUODA mažai naudotas pe
čius: Kęsu, kietais įy minkštais ang
limis kūrenamas. Atsišaukite šiuo 
adresu:
3342 S. Union avė., 2-ros lubos

dar-

pas 
tada

Tas būrys atsisakiusi) 
mane kreditorių sušauks 
visuotiną kreditorių susirinki
mą išrinkimui Komisijos, ku
rios rūpesčiui bus atiduotas at
likimas viso darbo.

Komisija išrinkta tokiame vi
suotiname kreditorių susirinki
me turės pasidalinti ir reikaflin- 
gus Komitetus, atlikimui įvai
rių darbų. Mano nuomone, se
kantieji Komitetai bus būtinai 
reikalingi:

1) Komitetas ištyrimo koks 
turtas ir kiti dalvkai vra ranko
se tru^tee, ir jo apvertinimo su- 
lyg kainos kokia galima tiketies 
gauti parduodant. To Komite
to rūpesčiu privalėtų būt ir tas, 
kad sužinot kiek tikrai yra vi
sų skolų? Kokios bus lėšos tru- 
stee ir jo alga? Kiek kainuos 
išpardavimas turto? Kiek gali 
kaštuoti suorganizavimas visų 
kreditorių, ir suteikimas teisotų 
pamatų pervedimo savasties 
teisių nuo Irustee ant vardo kre
ditorių?

Sužinojus Inos visus dalykus 
galima bus matyti kiek paėmus 
tūrių į savo rankas, galima bus 
išmokėti kreditoriams už jų 
trusto certifikatus. Tas palen
gvins visą darbą, nes kredito
riai su mažesniais trusto certi
fikatais gailės būt apmokėti pi
nigais, ar tai bus po 10 ar po 
20 ar daugiau centų už dolerį. 
Jokios skriaudos tada niekam 
nebus. Pasitikėjimas kredito
rių, kad jie gaus tiek pinigų 
kiek yra parodyta trusto certi- 
f i k aluose, yra bergždžias. Tą 
tvirtinu žinodamas dalykus ai
škiai, ir kada kreditoriai daly
kus ištirs ir sužinos visus reika
lus taip kaip aš žinau, tai visi 
tą pamatys.

2) Komitetas teisių. Jo prie
dermė bus sutvarkyti visą darbą 
sulig šios šalies teisių reikalavi
mo, ir sulig išlygų Trust Agree- 
ment No. 6940.

3) Komitetas finansų, paru- 
pinimui pinigų ajpmokėjimui 
lėšų to viso darbo. 4) Komite
tas organizavimo kreditorių.

Su tokia Komisija, išrinkta 
visuotiname, kreditorių susirin
kime, turinčia visų kreditorių 
užsitikėjimą, darbas galės būti 
sparčiai ir pasekmingai atliktas. 
Jeigu aš vienas, be jokių komi
sijų ir komitetų galėjau suor
ganizuoti kreditorius su trusto

• vvirs
su

certifikatais ant sumos 
$160,000.000, kovodamas 
žmonių neužsitikėjimu, tai 
misijai turinčiai kreditorių 
sitikėjimą privalo būt labui

a f lik tįsius
trust ccrti-

aioo nerengti jokiu pMsiiiimsiuuiimy, Kai 
vos $Ino,-nepa|cCnkus vieni kitiems. Komitet.

IIZ- 
len-

Pranešimai
ChicagOH Lietuvių Darbininkų Ta- 

rvbos Distriktų Organizatorių (lo
mai Visi Chicagos Lietuvių Dar- 
hiiiinl-’’ Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėt' 
darbu. Kiekvienas dlstrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikte t. v. distrik- 
klo komitetą, taip kaii> buvo nutar
tų cereltoj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—-orelekcijų prakalbų ir 1.1. — sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbų. —Chicagos L. D. T.

Pildantysis Komitetas.

Cicero, III.—SLA. 194 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks spalių 6 
d. 1 vai. po pietų, Tamuliuno svet., 
1 147 S. I9th Avė.—Nariai malonėkit 
atsilankyti būtinai, nes bus trau
kiami paveikslai visų kuopos narių, 
kurie lik atsilankys ant susirinkimo. 
Paveikslai bus patalpintiį S.L.A. ka
lendorių už 1919 metus. Tad nepa
mirškite, kad paskui nerugotumėte.

—Komitetas.

LDLD 86 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, spalio 6 dienų, 
10 vai. ryto, l.iuosvbės svet., 1822 
\V;’bans!a avė. Yra daug svarbių rei
kalu- Malonėkite būti kiekvienas 
narys Ir atsiveskite naujų draugų.

Rašt. J. Galvidis.

Cicero, III. — Cicero Lietuvių Ko
operacijos viešas šėrininką susirin
kimas Įvyks panedėlyj spaliu 7 d., 
7:30 vai. vak. S. Zvibo svetainėj 
1347 So. 50 Avė., Cicero, III. Visi 
bendrovės nariai atsilankykite, bus 
svarstoma daug svarbių reikalu.

—Valdyba.

Visi tie LSS. 22 kuopos nariai, ku
rie esate apsiėmę nešiot Soc. P. rin
kimų kompanijos literatūrų, atsilan
kykite nedėlioj, spaliu 6 d. pas S. 
Spurgį, 2209 W. 23rd PI. 8 vai. ry
to. Literatūra ir patarimai bus su
teikta ant vietos. —Komitetas.

Cicero L.L.F. kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, spalių 
6 d. 9:30 vai. ryto. P. M. Jankaičic 
svet.. 4831 \V. 14 SI.—rVisi nariai tu
rite bul paskirtu laiku —Valdyba,

SLA. 36-tos kD.. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlio’j, spalių 6 d., Mi
ldos svet. Pradžia pirma valandą 
PO pietų. Visi nariai prašomi atsi
lankyti ir nauju narių atsiveskite 
prisirašymui prie SLA.

Vice- pirm. J. B

L.S.J. Lygos 3 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šiandie, spalių 5 d 
University Settement svetainėj. 463(’ 
Gross avė. Pradžia 730 vai. vakaro. 
Draugai kviečiami atsilankyti ir na 
uju atsivesti. —Sekr. F, Jurdišiui-

LSS. Vll-to Rajono reikalu.—Vi
sos LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, prisiųskite delegatus j ex 
t ra konferencija. Konferencija į 
vyks nedėlioj, spalio 13, kaio 9:3(' 
vai. iš rvto, visiems gerai žinomo’ 
M. Meldažio svetainėj 2242 23r^
PI (Chieago). Draugai delegatai, 
pribukite visi paskirtu laiku, nes 
konferencija atidarys lygiai 9:30 v. 
Dienotvarkis bus paskelbta ant vie
tos.

LMPS. Trečio Rajono kuopų val
dybos kviečiamos pribūti ant susi
rinkimo panedėlyj. spalio 7 d., 8 va
landų vakare, i Aušros svetainėje 
prie Halsted ir 30 gatvių. Turinu- 
aptarti svarbų reikalą delei agitaci
jos savaitės.

Trečio Rajono Komitetas

kp. mėnesinis susirinki*LSJL. 1
mus įvyks subatoj, snalių *5 d. Au
šros svet., C222 Z_. ” 1.
džia 8 vat. vakare1. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku.

3001 So. Halsted st. Pra-

gva suorganizuoti 
kreditorius su stirna 
fikatų pasiekiančia

We«t Pullman, III. — SLA. 55-os 
kuopos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks spalio 6 d: 3 vai. po pietų J. 
Gruzdžio svetainėj, 722 \V. 120 str., 
kumpas Erncrnld avė.--Malonėkite 
visi nariai ir norintjs prisirašyt prie 
Sus. Lietuvių Anų atsilankyti.

—Andrius Statkus.

4-to Congressional ir 9-to senato
riai distriktų visų tautų socialistai 
rengia koncertų ir balių subatoj, sp. 
12 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI. Nepamirškite atsilankyti, 
nes kito lokio greit nesulauksite. Ti- 
kietų galima gauti pas kuopų na
rius. Perkant iškalno tik 25 centai, 
prie durų 3(1 centų. Kreipkitės pas 
Spurgj, 22(19 \V. 23rd Plaee.

■ Komitetas.

Cleveland, O. — Spalių 6 d. (ne
dėlioj), kaip 6:30 vai., vakare ren
giamas didelis balius ir prakalbos 
su deklamacijomis Šv. Juozapo pa
rapijos, Cleveland, Oliio, Topavi- 
čiaus salėj, 2539 St., Clair avė. Tai
gi visi lietuviai ir lietuvaitės nepa
mirškite pasinaudoti puikia proga 
ramiai praleisti laikų. Kviečia vi
sus .šv. Juozapo Parai), klebonas ir 
komitetas.

Kenoaha, Wis. — SLA. 212 kp. bu- 
sirinkimns bus spalių 5d., subatoj, 
7:30 vai. vakare, “Schullz Hali” na
riai malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Kaz. Braževičius.

Ciceros Draugijos savo įgaliotinių 
antrašus reikale steigimo Viešo Kny
gyno priduokite kaip galint grei
čiau, kad juos galėtume oficialiai 
užkviesti susirinkiman,, kuris įvyks 
greitu laiku. Antrašus priduokite 
V. Shileikai, 1409 So. 49th avė.

V. K. Steigimo Komisija.

Pajieškau savo tėvo ir motinos, 
Domlniko ir Agotos Norbutų ir sa
vo brolio ir seseries Kazimiero ir 
Kazimierus Norbutą. Apie 18 metų 
tam atgal jie visi gyveno Chieago 
Helghts, III., o iš ten išvažiavo į 
VVilburton, Oklahoma (seniau vadi
nos VVilburton Territory). Jie pa
eina iš Kauno gubernijos.

Jie patįs, ar kas apie juos žinote, 
malonėkite pranešti, už ką busime 
labai dėkingi.

Stanislova, Monika ir Marijona 
Norbutaitės meldžia atsišaukti šiuo 
adresu:

Stanislova Lojewska, 
1330 Wentworth avė., Chieago 
Helghts, III.

REIKIA pagelbininko janitoriaus 
arba porterio.
6222 Harper avė., 1 floor, užpakalyj

REIKALINGAS prityręs geras ja- 
nitorius dėl prižiūrėjimo ofiso. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite į
, M. Kiras,
3331 S. Halsted s.,t Chieago

REIKIA moterų mokyties austi 
rankinėmis staklėmis. ‘Gali uždir
bti $18 iki $22 į savaitę. Gera mo
kestis mokinanties. Pastovus dar. 
has. Trumpos valandos. Suimtoje pu
sė dienos.

Olson Rug. Co., 
1508 VV. Monroe st., Chieago

JIEŠKO KAMBARIŲ

Chieago

REIKIA lietuvių moterų dirbti į 
junk factory. Gera mokestis.
755 W. Polk st., Chieago

REIKIA lietuvių vaikų moky-
lies dirbti skrynias.
755 W. Polk si., Chieago

NAMAI-žEMfi
UARGENAS. $1350.00 už 8 kamba

rių murini namelį 3621 VVailace sts.
B. VVrber & Co.,

2258 W. 22nd si. Tel. Canal 2941

PARDAVIMUI labai pigiai 4 kam
barių namelis su maudyne ir gasu 
su I arba 2 lotais ir dideliu vištų 
yardu.
<>828 S. Oakley avė., Chieago

PA.HEšKAU ruimo Bridgeporto 
apielinkėje, su valgiu arba be val
gio. Atsišaukite tuojaus laišku. P. 
Tarnas.
1978 Canalport avė.,

VEDES, be vaikų, pajieškau kam
bario su Štvmu arba be šlymo Brid
geporto arba Brighto Parko apiein- 
kčje. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu 
.L A., 3150 S. Ilasted St., Chieago.

PA.IIELŠKAU kambario Bridgepor
to apiminkėje su valgiu. Kas turi
te, praneškite hiojaus laišku.

J. (iarkauskas,
3429 S. Union Avė., Chieago, IIL

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA KAMBARYS 

šviesus, garu apšildomas, nema
žas. su elektros šviesa ir visais ki
tais patogumais kambarys išduoda
ma vienam ar dviem vaikinam po 
num. 3247 lanerald Avė., pirmas au
gštas iš užpakalio.

East Chieago, Ind. — SLA. 89 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
spaliu 6, 9 vai. iš ryto, K. Grikšo sve
tainėje. Visi nariai malonėsite at
vykti paskirtu laiku, nes turime ap
tarti daug svarbių dalykų kuopos ’ «r()<ei'’nci 
reikalais. '

M. R. Ketvirtenis.

Ilk — Lietuvių Soc. Ja- 
mOnesinis susirinkimas

RANDAI
ATIDUODAMA randon sankrova. 

Gera vieta grosernel ir bučernei. 
3246. Emerahl Avė. Chieago.

ATIDUODU rendai dideli šlorą 
•su ruimais užpakalyj, barnę; beis- 
I mentą. Yra tinkamas bučernei ir 
. / * *, Vieta lietuvių ir lenku
apgyventa.

F. D iksas,
1942 N. Leavitl st., Chieago

Rockford, 
tinimo Rat. 
įvyks nedėiio>j/ isp:dių 6 d., 10 vai. 
ryte, Moose Club Hali, ant Mullbery. 
st. Visi rateliečiai malonėsite ateiti, 
nes bus svarstoma, kad pakeisti 
Ratelio vardų į Jaun. Socialistu Ly
gų. Kitokio kvietimo neims. Todėl 
ateikite visi paskirtu laiku. Rast.

Melrose Park, III. — Draugijų Są
jungos Knygynas Melrose Parke jau 
atidarytas kiekvienų ketvergi) vaka
rų nuo 7:30 iki 9:30 Frank ir James 
svetainėje, kertė 23 ir Lake gatvių. 
Taigi mylintieji skaityti galite atsi
lankyti. Knygyno Užžiurėtoias

A. Stankus.

kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
susirinkimas įvyks nede- 
d., 9:30 vai. ryto, Aušros 
So. Halsted st. Lekcija

LSJL. 1 
lavinimos 
lioj, sp. 6 
svet., 3001 
bus — Politiškoji Ekonomija. Pre
legentu bus d. K. Bliza. Draugės ir 
draugai, meldžiu visus skaitlingai 
atsilankyti. J. J. Jonuševičius.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas l)us subatoj, sp. 
5 d., 7:30 v. vakare, Socialistų Sve
tainėje, 11100 So. Michigan avė. 
(ant 3-čių lubą). Visi draugai ir 
draugės malonėkite ateiti ir naujų 
narių atsivestą

Už rąšt. K. Kalnietis.

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. rengia 
halių su programų spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14 st. Visas 
vakaro pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui. Butų geistina, kad 
kitos Cicero dr-jos tų dienų nereng
iu jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Harvey, 111. — LSS. 228 kp. susi
rinkimas bus nedėlioj, spalių 6 d. 
Pradžia 9:30 vai. ryto. Susirinki
mas bus paprastoj svetainėj. Kvie
čiu visų draugų atsilankyti, nes tu
rim daug svarbių reikalų.

—Komitetas.

Ateities Žiedo vaikų draugijėlė, 
rengia puikų koncertą ir balių su- 
batoje, spalio 5 d., Mildos svetainė
je, Halsted ir 32 gai. Gerbiamoji 
Chicagos visuomene, užjauskite ir 
paremkite atsilankydami į ši vakarų. 

—Ateities žiedas.

REIKIA MERGINU PRIE LENG
VO DIRBTUVES DARBO. GERIAU
SIA MOKESTIS. '
7279 S. UNION AVĖ., CHICAGO

Pardavimui — visai naujas penkių 
kambarių medinis namelis, elektros 
šviesa, augštas apatnamis, keturi lo
tai (sudeda 100 per 123.

Si nuosavybė yra vien tik paskir
ta dėl vištų fanuos prie South Saw- 
yer Avė. ir 112-ta gatvė. Miestuką* 
žinomas kaipo Mount Greenvvood.

Savininkas priverstas parduoti dėl 
grąžinančio užgriebimo.

Mes galime parduoti šių nuosavybę 
mažu cash išmokėjimu. Likusius iš
mokėsite taip, kaip remia mėnesi
niams išmokėjimams. Kaina tiktai 
$2,500

Ignatins Chap and Co.,
31-ma ir Wallace Sis. 

Vieninlėlis agentas.
REIKIA MERGINU PRIE LENG

VO DIRBTUVES DARBO. 
RIAUSIA MOKESTIS. 
1418 W. 22nd ST.,

GE-

CHICAGO

Reikalingas atsakantis draiveris 
prie išvežiojimo duonos. Darbas 
ant visados. Kas norite to darbo, 
atišaukite greitai.

3415 S. Wal)ace St.

L'’-'lKALINGAS kriaučius prie mo
teriško ko^lumeriško darbo. Ge
riem kriaiiėiĮim mokam 15c j valan
dą ir aug.Ščiau.

C. K. Awgailis, 
3130 Harrison st., Chieago

FARMA Slovens Point. VVisconsin, 
80 akru su Gražiomis trobomis ir so
lo 50 ak. išdirbtos žemės. Gera dėl vi 
šokio augimo. Aš pats gyvenau 14 
metai Chicagoje. šeimyna verčia pa
rduoti. Didelis miestas dėl pardavi
me visokių daiktų, 2 mylios. Geras 
kelias.

Veliju geram tautiečiui. Platesniu 
žinių patirsite pas mane patįs ypa- 
tiškai. Ne agentas.

AVm. Shimkus , 
3524 S. Lowe avė., Chieago, UI.

REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS, 
1606 S. Halsted st., Chieago

REIKIA vyro i Douglas Bath. At
smaukite šiuo adresu: 
2516 W. 121 h si., Chieago

MOKYKLOS

LSS. VIII Rajonas rengia balių su 
plačiu nrogramu nedėlioję, gruodžio 
15 d., Meldnžio svetainėje. Draugi
jos ir kuoDOs malonėsite tą dieno 
nerengti jokiu pasilinksminimų, kad

BAR BERI AI, TEMYKITE!
Senas išdirbius biznis, gražus ha- 

mas ir storas su 4 ruimais ir cemen
tuotu šviesiu heizmentu. Elektros 
ir gazo šviesos. Randa pigi. Atsi
šaukite tuoj. CHAS. MILI.ER, 
1951 Canalport avė., Chieago

REIKIA jaunų merginų prie su
lankstymo, sudėstymo ir išsiuntinėji 
mo.

REIKIA DARB1N1NKV

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR* 
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

REIKIA 2 prityrusių dry goods 
pardavėjų — merginų. Gera mo
kestis. Geri pastovus darbai, talp
ai trumpos valandos. Prityrimas 
reikalingas.

Bach’s Dept. Store, 
3641 S. Halsted st., Chieago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis'. Pastovus 
darbas.

Ginsberg and Alter, 
270 W. 12th st. Tel. Rockvvell 213

REIKALINGA leaą traukėjų Ir 
darbininką į ledų svirnus, 40c. t va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumors Co., 
35th st. and Normai avė., Chieago

REIKIA gerų tvirtų moterų dei 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chieago, III.

Pasiuvus darbas. Atsišaukite 
Bobson Bros.

2845 \V. 19 st., Chieago

REIKIA pardavėjų. Turi bul geras 
žmogus. Geriausia propozicija, 
loom 401.
417 S. Dearborn st. Tel. AVaiiash 4867

PARDAVIMUI
PARDUODAME siuvamas mašinas 

ir daug Įrankių prie siuvimo. Kam 
reikia atsišaukite vakarais.
3352 S. Halsted st., Chieago

PARSIDUODA (restoranas). Ge
ra viela, dauginus kaip septynis 
melus išdirbta vieta. Apgyventa lie
tuvių ir kilų tautą. Gaila butų per
duoti. bei dėl tūlų priežasčių pri
versti parduoti. Greitai ir pigiaus 
negu verta. Klauskite
1619 S. Halsted st., Chieago, 111.

DIDŽIAUSIA proga pigiai nupir
kti restauracijų su visais įrengimais 
ant Bridgeporto, lietuvių apgyven- 
toj vietoj Daiktus galima pirkti vi
sus sykiu arba atskirai. Parsiduoda 
ši daiktai: pečius angliais ir gezu 
kūrenamas,*ažuolo stalai, kėdės, laik 
rodis, aisbaksis ir mėsai kapoti sta
las, ir daug kilų daiktų, kas restau
racijai vra reikalinga. 3239 S. Hal
sted st,.Chieago, III., Tel. Boulevard 
9728.

PARDAVIMUI gera grosernė arba 
išmainysiu i mažą namuką pagal 
sutartį.

Jan Andrujevyski, 
3635 Diversey avė., Chieago

RAKANDAI

LSS. 81 k p. rengia vakarą su per
statymu ♦‘Netikėtas sugrįžimas” ne
dalioj, sp. 6 d., 5 vai. vak. Visi dar
bininkai, kurie apsiėmėte dirbti, ma
lonėkite pribūti nevėliaus 5 vai. va

kare. —Komitetas.

REIKIA paprastu leiberių į dai
lia serap iron vard. Prityrimo ne
reikia. Gera mokestis. Atsišaukite 
.ARGO IRON and METAI. CO..

311 N. Curtis St., Chieago.

Teatras ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių 
vyks nedėlioj, 
Meldažio svet.,
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi- 
|a “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyry Choro Komitetas.

Vyrų Choro į- 
spalio 20, 1918, M. 
►214 <W. 23rd Plaee.

Cicero, UI. — Liet. Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubas rengia balių 
aibatoj, Snalių 5 d., L. Laulerbach 
»veL, kerte* 18 ir 12 gatvių. Visi na
ciai susirinkite. —Valdyba.

REIKALINGAS geras atsakantis 
bučeris. Atsišaukite šiuo adresu, 

Joseph Atkinson,
2922 \V. 43rd si , Chieago

Tel. McKinley 3287.

REIKALINGAS barzįlaskutis. Dar
bas ant visados. Mokestis — 18 do
lerių i savaitę. Pusė virš 25 dol. 
Geistina kad ietuvis. Galima pradėti 
bite kada. D. .taranas, 
4932 Magniui Avė., E. Chieago, Ind.

REIKIA shearinenu ir leiberių į 
Serap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st„ Chieago.

■ _ * 
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VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halated «L, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraatuu 
ta išmokinti Jus pastoli suk ne* 
S10. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Plrmlaleke
b------- . ... ______ _____ ______ -

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typevvriling, pirklybos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

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

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

D
2)
3)
4)

Anglų Kalbos
Aritmetikos
Algebros
Geografijos
Pienų pažinimo (braižymo)

(teistiną, kad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus 
mokiniams ir parankiau 
3001 S. Halsted Str.,

naudingiau 
mokyklai.

Chieago

Orapany Skitai

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $23(1 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Komisus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.
SPECIALIS' SKYRIUS

mokinimui elektra i siuvamomis ma
šinomis. Už Šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis iv vakarais.

MASTER SEW1NG SCHOOL
J. F. Kasnicku, Prezidentus,

118 N. La Saite ut.. Prieš City Hali 
Atsišaukite ant i-to augšto.

PARSIDUODA forničiai ir drapa
nos po vienų daiktų. Esmi namuose 
nuo 3 vai. po pietų iki 9 vai. vaka
re. Namas ant vieno augšto.

A. Danila, 
2956 S- Poplar avė., vienas blokas i 
AVest nuo Halsted st. Tel. Yards 3111




