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oc.-revoliucionieriu sušaudyta Maskvoj
M* 5S

Rusija mobilizuoja armija
VOKIEČIAI UŽGRIEBS UKRAI

NOS GELEŽINKELIUS IR 
TELEGRAFA.

Geležinkeliečių strei 
kas Ukrainoj

• i

Streikuoja geležinkelių darbi
ninkai. Reikalauja išsinėšdini- 
mo vokiečiu ir atsteigimo So
vietų valdžios.

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francų o j
11 *i1

............ i—

Truc Irnnslntion filed with Ihe post- 
ma.Mer at Chicngo, III.,.July 25, 1918, 
as reųuired by the net ofOct. 6,1917.

WASiIllNGTON. liepos 24. —
True translation filed wilh the post- <unR jjpnfW S V 'irmiinn minsto- master at Chicago, III., July 25, 1918, iSlos (,,eI1(W ‘linijos nuosto 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917. lių sąra šaš paduodu 108 vardus.

VOKIEČIAI NETEKO 1,000,000 
KAREIVIŲ

Nuo kovo 21 d
i, 500.000 vokiečiu

Naujas vokiečių amba
sadorius Rusijoje

Bolševikai sušaudė 200 soc-rev. už 
dalyvavimą užmušime vokie

čių ambasadoriaus
200 KAIRIŲJŲ SOCIAL-REVO- 
LIUCrONIERIŲ SUŠAUDYTA 

MASKVOJE

Už dalyvavimą nužudyme vokie 
čių ambasadoriaus Mirbach. 

Dar 100 areštuota.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
us reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 24. — 
Iš Berlino pranešama, kad užru- 
bežinių nukalu rninisteris ČUče- 
rin pranešė Vokietijos ambasa
doriaus . vietininkui Maskvoje, 

kad iki liepos 19 d. daugiau kaip 
200 kairiųjų social-revoliucio- 

nierių tapo bolševikų sušaudyta 
už dalyvavimą nužudyme am
basadoriaus Mirbacho ir kontr- 
revoliucijoj.

Priduriamu, kad tarp sušau
dytųjų yra Aleksandrovič, vice
prezidentas komiteto, kuris va
dovavo suokalbiu prieš Vokieti
jos ambasadorių.

Dar 100 žmonių yra po areš
tu.

Mūšiai Jaroslave.

čia šiąnakt gauta Rusijos be- 
vielinė žinia sako:

“Musų artilerija apšaudė Ja- 
roslav miestą (160 mylių į šiau
rryčius nuo Maskvos) vidurnak
tyj liepos 19 d. Mes užėmėme 
ąįflUrines dalis miesto ir paliuo- 
savom 30 sovietų tarybos virši
ninkų, kurie buvo suimti laike 
maišto. Priešas bandė su mumis 
tarties.

“Kairysis k rato tas Volgos u- 
4>es yra apvalytas nuo kontr-re- 
voliucinių bandų.”

Gen. Alekslejev Samaroj.

LONDONAS, liep. 24. — Per
eitą naktį gautoji Rusijos bevie- 

I line žinia, pažyminti besipletoji- 
I mą Ukrainos geležinkelių darbi- 
| ninku streiko sako, kad vokic- 
I čiai paėmė geležinkelius ir tele-1 
I grafo linijas ir griebiasi visų 
priemonių užgniaužimui streiko.

Žinia priduria, kad pietrytinio 
geležinkelio administracijos bu- 
dinkai tapo apsupti ginkluotų 
automobilių. Komunikacijos mi- 

nisteris grasino streikicriams 
lokautu ir atidavimu operavimo 
geležinkeliais vokiečių vyriau- 

1 šiai komandai jei streikas neuž
sibaigs, bet tas grąsihimas neda
vė pasekmių).

Streiko komitetas išleido at- 
sišaukiiną bolševikų dvasioje, 

raginantį darbininkus laikyties 
tvirtai.

Didelis susirinkimas Podoli- 
jos geležinkelio darbininkų pri
ėmė revoliuciją reikalaujančią 
atsteigimo Sovctij 
■tarybų valdžios ir pasitrauki
mo austrų-vokiečių kareivių.

• • < i »
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TALKININKŲ SUTARTIS SU 
MURMANSKO PAKRAŠČIU

Nuostoliai tokie:’
Užmušta karės lauke 20; mi

rė nuo žaizdų 14; mirė nuo ligų 
17; mirė nuo šiaip atsitikimų 5; 
m i re nuo aeroplhnų atsitikimų 
2;?sunkiai sužeišti 48; prapuo
lei; belaisvėj 1.'

Šiam|e sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės: 1

CARL J; TEŲNDNES, 5008 
Magon avė., Eašt C|ūoa^o„’Jiid., 
užmuštas karės laj^ke.

JOHN BLASOJS Jr., 1037 N. 
Keyston avė., Chičago„mirė nuo 
žaizdų.

W. ŠUDZYNSKI. South Bend, 
Ind., mirė nuo žaizdų.

; THOMAS RODVANSKI, Šou- 
th Bend> Ind., mirė nuo ligos.

PETER GLAbYS, Mounds- 
ville, W. Va., seržantas, sunkiai 
sužeistas.

PETER SllBACZ, 1219 Elm 
St., Lawrencc, Mass., sunkiai su
žeistas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by tne act pf Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 23—Sulig 
karinio padėjimo peržvalgos lai 
kraštyj L’Homme Libre, kurio 
ceau, vokiečių nuostoliai nuo ko- 
savininku yra premjeras Clemen 
vo 21 d. artinasi prie 1,000,000 
kareivių.

siustuose
180,000 KAREIVIŲ

Vokiečiai neteko tiek kareivių 
į 8 dienas.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS liep. 23. — Reu- 
terio korespondentas francuzų 
fronte sako, kad sulig atsargių 
apskaitymų, vokiečiai pavarto
jo tarp 50 ir 75 divizijų nuo lie
pos 15 d. ir pražudė 180,000 ka
reivių užmuštais, sužeistais ir 
belaisviais.

AMERIKOS KAVALERIJA 
MŪŠIUOSE,

Amerikiečiai ir francuzai tebes- 
. tumia vokiečius atgal.

Vokietija siūlanti taika
Talkininkai apsupa vokiečius

z , , -ą   •

VOKIETIJA SIŪLANTI TAIKA

Vokietija siūlanti taiką per Ispa
niją ir kartu paduodanti savo 
taikos sąlygas.

nes valstybės nepriims tikrų są
lygų, kuriomis konferencija bus 
vedama ir plačių principų, ku
riais vaduosis tarybų dalininkai.

500,000 VOKIEČIŲ PAGAUTA 
SLASTUOSE

Rusai mobilizuoja armiją.

Sulig čia gautos Maskvos ži
nios, generole mobilizacija Ru
sijos armijos prasidėjo liepos

True translation filed wlth the posi- 
nigster at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHĄGEN, liepos 24. — 
Gen. Aleksiejev vyriauisas ko- 
manduotojas Rusijos kontr-re- 
voliucionierių Sibirijoj, ir dange 
lis žymjų Rusijos politikų, atvy
ko į Samarą, dabartinę vyriau
sią kvoatierą anti-bolševikų spė
kų. z

Talkininkai apsiima ginti pakra
štį, bet nesi maišys į vidurinus 
šalies reikalus, šelps majstu.

■■■k J?;

DIDELIS AMUNICIJOS DAR
BININKŲ STREIKAS ANGLI

JOJ
* > •

Streikuoja apie 12,000 darbinin
kų. Galbūt sustreikuos 65,000.

WILSONO PASKELBIMAS 
PRIRENGTAS

Laukia tik atsakymo iš Japonijo

Nauja valdžia Orėmburge.

Sovieto kareiviai visiškai ap
leido Orenburgo miestą, to pa
ties vardo gul/rręijos sėdynę.

vado-Sudaryta nalųa/valdžia 
vaujaina gen. Detov.

Bado sukilimai.

Pasak čia gautų Maskvos lai
kraščių, bado revoliucijos ištiko 

miestuose Jaroslav, Rybinsk, 
Liubin ir Unglič.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AVASHINGTON, liepos 24. — 
Prezidentas Wilsonas užbaigė 

savo apskelbimą Suv.. Valstijų 
pienų apie dalyvavimą ekspedi
cijoj duoti karinę pagelbą Rusi
jai ir paskelbs jį viešai kaip tik 
bus gautas Japonijos atsakymas 
į Amerikos pasiulyinus.

' ' Į »

VOKIETIJA PASKYRA NAUJA 
AMBASADORIŲ RUSIJOJ

CARUKAS MIRĘS.

Juo bus Flelfferich. Važiuoja į 
Maskvą su kariuomene.

True translation filed with the post- 
rnasler at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 24. — Pa
sak Reutcrio žinios iš Amster
damo, Dr. Kari Helfferich, bu
vęs Vokietijos vięe-kancleris ta
po paskirtas Vokietijos diploma
tišku atstovu Maskvoje. 

t

Amsterdamo žinia į Wirelcss 
Press sa o, kad Dr. Helfferich 
pasiims su savim du batalionu

1 • Y • 1 t ♦ • • ♦ 1

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, IK, July 25, 1918, 
ns feųuired by tne act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 24. — 
Maskvos žinia į Berlino Lokal 
Auzeiger sako, kad Aleksei Ro
ma nov, buvęs Rusijos sosto į- 
pėdinis mirė nuo neapsaugojimo 
už kelių dienų po to, kai jo tėvas, 
buvusia caras, tapo sušaudytas.

* 4 - '*True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 23. v- Ru
sijos bevieline telegrama paduo
da tekstą sutarties tarp atstovų 
Anglijos, Suv. Valstijų, Franci- 
jos ir Murmansko apygardos 
Tarybos “gynimo Murmansko 
apygardos nuo Vokietijos koali
cijos valstybių.”

Pasak žinios, Rusijos spėkos 
bus po komanda, pasiirta tary
bos, bet įstojimas rusų liuosno- 
rių į talkininkų spėkas bus leisti
nas.

Tris talkininkų valstybės su
teiks Rusijos komandai reika
lingą pagelbą apginklavime, tran 
sportuose ir mokinime Rusijos 
ginkluotų spėkų. Jos sutinka ne- 
sinjaišyti į vidurinius apygardos 
reikalus.

Iš priežasties negalimumo im
portuoti reikalingą maistą iš 

Rusijos, trįs valstybės prižada 
ant kiek galinta gauti maistą 
visiems apygardos gyventojams 
o padalinimas maisto bus atlie
kamas per užtikimus rusų ka
reivius. •

True translation filed' vvith the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oet. 6, 1917,

LONIIMJNAS, liep. 24. Cen
tral News žinia iš Rirmington 
sako, kad šiandie 6 v.v., kada 

dieniniai darbininkai užbaigė 
savo darbą ir turėjo pradėti dir
bti naktinis šiftas prasidėjo amu
nicijos darbininkų streikas Bir-

• . v I" I : -

iningtonė.
Abelha narystė 12 draugijų, 

susivienijusių į bendrą komitetą 
inžinierių unijų yra apie 65,(XX), 
įskaitant apie 5,(XX) moterų. Be
ndro komiteto viršininkai sako, 
kad jie neturi priežasties abejoti{ - •
kada visi darbininkai nepasiliks 
lojališki rezoliucijai sustabdyti 
darbą.

Skaičius streikuojančių žmo
nių siekia nuo iki 12,000.

___ * •• • i * • • • r ' • ’
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AUSTRIJA VRL UŽPUOLANTI 
ANT ITALIJOS

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA AI- 
SNĘ-MARNE FRONTE, liepos 
24.— Palei linijąį šiaurę nuo 
Chateau Tįiierry, fjaneužų-am^ 
rikiečių spekote išvijo vokiečius 
beveik iš viso Chatelet miško.

Talkininkų paėjimas padare 
žymius pašokimus toje apygar
doje. Vokiečiai tebetęsia savo 
reargardo mūšius ir daug re
miasi ant kulkasvaidžių.

Toliau į vakarus amerikiečiai 
įgyjo viršenybę ant vokiečių ir 
prasiveržė per ir už Epieds mie
sto.

Amerikos kavalerija buvo var 
Jojama vienoj vietoj veikime į 
šiaurę nuo Chateau Thierry li
nijos.

šiaurių link smarkiausias pa
sipriešinimas buvo padarytas pa
lei praplėstą vokiečių dešinįjį sp
arną, bet pranešama, kad talki- 
linkai įgyjo laimėjimų ir kad 

vokiečiai negalėjo sustabdyti ju
dėjimu linkui jų ^aprūpinimo li
nijų.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO

True translation filed vvith the posl- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 24. — 
Berlino socialistų laikraštis Vor-i 
wąerts rašę, kad Vokietija padšg< 
re sugestiją taikos konferencijos* 
Ispanijos valdžiai. Pasiulimai y- 
rą:

1. Vokietija nenori aneksijų 
ar kontribucijų vakaruose.

2. Taikos sutartįs su Rusija ir
Rumunija negali būti apšneka
mos. • ]
3. Principas žmonių apsispren besitraukiančių iš Chateau-Thie^

*
Turi tik vieną kelią pabėgimui.

.True tradslation filed vvith the post-* 
mastei' ai Chicago, III., July 25, 1918, 
<as reųuirca by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, liepos 24. — 
Sutraukti vokiečių rezervai lai
ko atdarais žiotis siųstų, ku-t 
ridos užtaisė gen. Focli Aispe- 
Marne apygardoj, desperatiško
se pastangose sustiprinti savo 
linija be sutriuškinimo spėkų,

'■ »■ « ...................  ' » i t

Laimėjo streiką.

WINIPEG, Manitoba. — Po

Pradėsianti užpiiolimą iš trijų 
pusių. Vokiečių amunicijos dirbtuvėje

pasiims su savim du batalionu Lietus ir vėsiau šiadie; daug 
vokiečių kareivių saugojimui vo-i vėsiau vakare; r^to giedra ir vė- 
kiečių ambasados Maskvoje. siau.

Truc translation filed with the post- 
iniistcr at (’.hicago, Iii., July 25,1918, 
as reųuired by the ąct of Oct. 6,1917.

RYMAS, liep. 24, — Italų ko
respondentas Šveicarijoj prane
ša, kad Austro-Vengrija pienuo
ja trigubą ofensivą prieš Itali
ją. ■

{ programą įeina karinis besi- 
veržimas Venecijos lygumas Ita
lijos fronte ir Albanijoj, kartu

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 25, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 23. — 
Sulig Berlino žinios j Cologne 
Volks Zeitung, liepos 19 d. tapo 
kilusio po eksplozijos gaisro su
naikinta amunicijos dirbtuve 
Pleuen’e. Daug žmonių žuvo ir 
daug nuostolių pridaryta.

I . | . J
trijų dienų streiko, spaustuvių su jūriniu dfensivu palei Adria- 
zeceriai laimėjo $4 į savaitę. Da-' 
bar jiė gaus savaitėj $29.

Laimėjo $5 savaitėj.

tiko pakraštį .
Kartu austrų aviatoriai turės 

(bombarduoti Italijos miestus 
užpakalyj linijų ir bandyti at
gauti viršenybę kaip Italijos, ta-

dimo nebuvo svarstomas, bet ga 
Ii 9)uti išrištas taikos konferen- 
.oijojr kur taipjau bus iširištaš 
Belgijos likimas.

4. Balkanų klausimas bus iš
rištas apie konferencijos stalą.

5. Laisvė jurų, nuginklavimas 
Gibraltaro ir Suezo kanalo ir 
eisę vokiečiams vartoti anglių 
crovimos stotis.

6. Kolonijų klausimą turi būti 
šrištas pamatais “status quo”.

Vorwaerts skaito tai labai tei
singa taikos programa.

(Terminas “status quo” var- 
ojamas viršminėtamįe vokiečių 
cojonijų klausipie praeityj girna 
liuosai buvo vartojamas sąryšy j 
su išrišimu įvairių taikos proble
mų. Abelnai jis buvo vartoja- 
nas kaipcT sutrumpinimas ter

mino “stalus (pio aute bellum” 
— stovis, kokis buvo prieš kar
vę).

rry* ir Marne sa'lientų.
Oficialiai pranešimai kares dc 

■purtą meni ui tečiaus parodo, kad 
priešas turi tik vieną geležinke
lio liniją pasiliekančių jo ranko
se, per kurią jis gali išvežti sun
kiąją medegą iš kišeniaus* kuria
me jis liko uždarytas.

Yra apskaitliuojama, kad vo
kiečiai dabar turi net pusę mili- 
ono kareivių aprubežiuotame 
saliente, kurį jie dar laiko. Spren 
džiama, kad apie 40 divizijų ten 
tapo identifikuota.

TAKININKAI VIS LABIAU 
APSUPA VOKIEČIUS.

Talkininkai eina priekyn ir pa
vojus vokiečiams nuolatos di

dėja .

NESITAIjKIS VOKIETIJOS 
SĄLYGOMIS.

Sako talkininkai.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., July 25, 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 24. — La
bai svarbus franeuzų ir amerikie 
čių spėkų laimėjimai Aisne-Mar 
ne fronte yra paskelbti oficia
liame karės ofiso pranešime šią
nakt.

Linijos centre padaryta beveik 
dviejų mylių paėjimas. Despe
ratiški susirėmimai įvyko linkui 
Epieds ir Trugny-Epięds mies
telių, kuriuos amerikiečiai vėl 

‘atsieitoje nuo vokiečių, {šiaurę 
tono Epieds franeuzų amerikie
čių linija dabar yra už Courpoil.

Anglai šiandie laimėjo svar
bų plotą Vrigny miške, į pietva
karius nuo Rheims.

Franeuzų laimėjimai yra va
karinėj pusėj talkininkų “‘re
plių”, kuriose esą sugauta 500, ' * 000 kareivių, kuomet anglų lai
mėjimai yra rytinėj pusėj. (Tie 
laimėjimai parodo, kad talkinin
kai pamažu uždaro reples, iš ku
rių kronprinco armijos despera-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., July 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

WASHINGTON, liepos 24.
Taikos sugestijose, kurias, kaip 
rašo Bėdino Vonvacrts, Vokieti-/ 
jos valdžia rengiasi pasiūlyti tal
kininkams ir Amerikai per 1»* 
ponijos valdžią, vietos valdiniu-* 
kai suseka vokiečių mierį, išreiJ 
kšta kokioj nors formoj, kiek
vienai)^ taikos pasiutime, kuris 
išėjo iš Berlino ar Vienuos, 
palikti apskrito stalo konferen
cijai tikrąjį nustatymą taikos

Prezidentas Wilsonas ir pre- 
hiierai Lloyd George, Anglijos ir 
ęiemjenseau, Franci jos, aiškiai 
pasakė, kad nebus pradėta tai
kos konferencijos, kol centrali- tjškąi stengiasi pasprukti.), .t.j

Marškinių prosytojai reikalauja 
48 valandų savaitėje.

. Shirt and Boy’s Waist Makers 
and Ironers unija, kuri yra su
sivienijusi su Amalgamated Clo- 
thing Workėrs of America, pa
reikalavo pakelti algą 25 nuoš.

CINięiNNATI,
vietos bravarų organizuotų dar
bininkų, liuosu noru pakelta ai- grai atvirai tikisi vokiečių pa- ir įvesti 8 vai. darbo dieną, 
ga po $5 į savaitę.

O. — Daliai ip ir Albanijoj frontuose.
Sulig pranėšimu austro-ven-

gelbos — Koresp
■ .• s;

‘ L ’ /
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Jau vakarykščiame straips-* Spauda Rusijoje šiandie yn 
kad to-Į kone aršiaus varžoma ir permes

che lithuanian daily newsi dogmatiški’skelbimai ne-Jsekiojama, negu kurioje- 
Published Daily cxcei>t Sunday by|išlaiko kritikos. Bet jų ne-, nors civilizuotoje šalyje; 
tbe Lithuaman Ncws Pub. Co., Ine. r_________________j- ___

tos išvaikoma; prieš organi-
teisingumą parodė ir pačių!žmonių susirinkimai nuola- 

1840 SO. HALSTED ST., bolševikų veikimas. tos išvaikoma; prieš organi-
Bolševikų delegatai Brest- zacijas ir partijas, kurios y- 

Litovsko konferencijoje sto- ra priešingos valdžiai,
1 in už failcA hp anoksiiii* iieidama nuožmiausia kova;Naujienos eina kasdien, išskiriant J( u 1 ' ijrmnn^ niiohb»q arp^tnnia

nedčidienius. Leidžia Naujienų Bcn-1 reikalavo, kad vokiečių vai-! žmones nuolatos areštuoja 
UL v± c.m»is i tižia išvestų savo kariuome-l >na ir grudžiama j kalėji-

nę iš Lietuvos, Lenkijos iri 
Latvijos ir duotų joms lais
vai apsispręsti, ir kada ši ne- 
sutiko išpildyti tą jų reikalą-, 
vimą, tai jie atsisakė pasira
šyti po taikos kontraktu.
Reiškia, bolševikai pripaži
no, kad reikia priešinties tų 
šalių užpuolimui.

Vėliaus mes daug kartų 
girdėjome apie tai, kad bol
ševikų valdžia organizuoja 
kariuomenę tikslu apginti 
Rusiją nuo vokiečių, kurie, 
nepaisydami Brest Litovsko 
sutarties, vis dar tebesiverže 
Rusijos gilumon, ir nuo ja
ponų. Tiesa, iš šitų bolševi
kiškos valdžios pastangų, 
kaip ir iš kitų jos sumany
mų, nieko neišėjo; tiesa, 
taip-pat, jogei bolševikai pa
matavo savo pieną organi
zuot kariuomenę tuo, kad 
esą Rusijos darbininkams 
reikia ginti savo “socialistiš- 
ką tėvynę”, — bet pasakos 
apie “socialistišką tėvynę” 
Rusijoje tai juk yra tiktai 
“camouflage”. Visi, kas tu
ri bent mažiausios nuovokos 
apie dalykų stovį Rusijoje, 
žino, kad tenai dabar vieš
patauja ne socializmo tvar
ka, o pasibaisėtina suirutė.

Bet jeigu bolševikai pri
pažįsta, kad reikia ginti ša
lį nuo svetimų valdžių pąsj- 
kėsinimų, tai tuo pačiu jie 
pąsmerkia savo politiką ne
atsižvelgiančio į nieką prie
šinimosi karei. Juk skelbda
mi kareivių “broliavimąsi”, 
dizorganizuodami Rusijos 
armiją, darydami separati- 
nę taiką su Vokietija, jie pa
dėjo Vokietijos imperialis
tams atsiekt savo plėšikiškų 
tikslų rytuose ir padidino jų 
apetitus vakaruose. Bolše
vikų politika karės klausime 
pastatė ant pražūties krašto 
Rusiją, skaudžiai pakenkė 
talkininkų šalims ir užtęsė 
karę; naudos iš tos politikos 
turi ne darbininkų klesa, o 
tiktai aršiausia demokrati
jos priešas — Vokietijos im-' 
perializmas, ir tie elementai 
kitose šalyse, kurie geidžia 
karės tęsimo kadir čia dar
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Scheidemann ’as 
ir Leninas.
True Iranslation filed with thc posl- 
inaster at Chicago, III., July 25, 1918, 
as e act of Oct. 0, 1917.

II. Bolševizmas.
Vokietijos Scheideman- 

n’as yra įžymiausias vienos 
darbininkų judėjimo srovės 

• — “social-patriotizmo” 
pas; o Leninas — kitos, grie
žtai priešingos anai.

Kuomet Scheidemann’as 
remia karišką valdžios poli
tiką, neatsižvelgdamas į tai, 
kad ji turi aiškų plėšimo tik
slą, tai Leninas, nieko nepai
sydamas, skelbia pasiprieši
nimą valdžiai ir karei.

Leninas yra tiesioginis 
priešingumas Scheideman- 
n’o. Kur Scheidemann’as sa
ko “taip”, tenai Leninas sa
ko “ne”: kur Scheideman
n’as sako “ne”, tenai Leninas 
sako “taip”.

Šitas priešingumas tarpe 
Scheidernann’o ir Lenino ve
da prie to, kad daugelis žmo
nių, kurie piktinasi Scheide- 
mann’u, karštai priima Lę-

mus; kratos privatiniuose
butuose nesiliauja.

Žinoma, visa tatai darosi 
vardan “kovos su kontr-re- 
voli’ucija”. Bet mes juk ži
nome, kad į ‘“kontr-revoliu- 
cionierių” skaičių bolševikiš
ki valdonai deda ne vien tik 
atžagareivius ir viešpatau
jančiųjų klesų tarnus, o ir 
socialistus; ir socialistus vi- 
sų-pirmiaųsia. Į “kontr-re- 
voliucionierių” surašą pate
ko marksizmo veteranas 
Plechanovas, daugiaus, kaip 
40 metų tarnavusia revoliu- 
ciniam Rusijos judėjimui; 
tapo apšauktas “kontr-revo- 
liucionieriu” ir pasodintas į 
kalėjimą Burcevas; “kontr
revoliucionieriais” patapo 
senelė Breškovskaja, “žim- 
merwald ietis” Černovas, Ce- 
retelli, Martovas, Danas, 
Gorkis ir daugybė kitų do
riausių ir ištikimiausių lais
vės kovotojų, kurių daugelis 
visą savo amžių yra dirbę 
revoliucinių partijų eilėse ir 
iškentėję už revoliucijos idė
ją sunkiausių bausmių ir 
persekiojimų iš carizmo. 
Kas-gi yra šita bolševikų ko
va prieš socialistus, kad ne 
patarnavimas buržuazijai? 
Bolševikai, siundydami su
fanatizuotas minias ant so
cialistų partijų ir'socialistų 
Veikėjų, smaugdami socialis
tų spaudą ir griaudąmi ji, 
organizacijas, atlieka tok 
darbą, kokį nelabai drįsti, 
daryti tir by kokia buržuazi
nė valdžia.

Bolševizmas, be abejonės, 
yra dalykas, priešingas “so- 
cial-patriotizųiui”. Leninas 
eina visai kitokiu keliu, ne
gu Scheidemann’as. Bet ar 
juodu nevedą prie panašių 
rezultatų? . .

Kaip Scheidernann’o, taip 
ir Lenino taktika sugriovė 
vienybę socialistų eilėse; 
kaip viena, taip ir antrą pri
sidėjo prie karės pailginimo; 
kaip viena, taip ir antra pa
dėjo įsi galėt Vokietijos im
perialistams. . ,

Tuodu du priešingumai 
(“sociaLpatriotizmąs” ir 
bolševizmas) išrodo lyg bu
tų dvi pusęs; to paties meda
lio. Juodu abu yra nukrypi
mai nuo socializmo kelio: 
vienas — į dešinę, antras į 
kairę. Todėl nuosakus so
cialistai negali sekti nė 
Scheidernann’o, nė Leninio 
pėdomis.

Skaitytoju Balsai

111
e

ta didžiuma balsų. Delegatai 
neturėjo supratimo, kas yra ta 
A.L.D. Taryba, kokie jos tikslai, 
ir tik dėt to nesupratimo jie taip 
padarė. Ret dabar jau manau, 
kad kiekvienas XI Rajono kuo
pų narys yra susipažinęs su A. 
L. D. Taryba ir įsitikinęs jos

Kaip pastebėjau laikraščiuo
se, L.S.S. XI Rajono suvažiavi
mas dabar neužilgo įvyks Det
roite, Mieli. Suvažiavime bus, 
be abejones, vėl pakeltas klausi
mas apie Am. Liet. Darb. Tary
bą. Taigi draugai turės rimtai 
tą klausimą išgvildenti ir nutarę 
Ii apie prisidėjimą Am. L. D. 
Tarybon. Nežiūrint visokių 
priešginų, kurie dalyko nesu
pranta, arba kuriems rupi dau
giau darbininkus skaldyti, negu 
jų interesų žiūrėti — mes turi
me savo progresyves jiegas vie
nyti bendram darbui.

——Rajonietis.

Darbo Laukas

x Ketvergas, Liepos 25, 1918
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Žemaitė.

Kerštas
Pasakojimas.

(Tąsa) džiūvęs !
Jos žo

filed with the post- 
». 111., .July 25, 1918,

žodžiai, kaip elektra, visus 
užgavo. Staigu viri sukruto:
..—Nedovanoti!

1 —Pakarti, žaltį... 
—Pamokinti!... 
—Akis išlupinėti!...

k —Liežuvį ištraukti...
Sujudo vyrai pasigėrę, 

pusberniai, picmenįs, sykiu pau
linėj a, grobstos!.

Vyšnyne Gumbo plaukai stati 
stoja.

Suklego ir bobos kaip iš mie
go paimdusios. Sklaidosi ir ly
gu vištos ima katėti:
■ »•—Kam mes Jurgį (davėme?
' —Buvo judošiaus kailį išjfer-

—Kaip matai, butu/he iškra- 
tę! ,

—Tiek musų čia buvome... 
Kame musų protas?

••—Išpjauti, išbadyti galėjom 
tuos barzdylas!

Lygu velniai dūšią pagavę iš
lakino tą nabagėlį!
. —Išvežė, išvežė; bene pra
puls?* Juk ne žmogų nudėjo; ne 
kokį kriminolą jiadarū 
tik senis pasirėmęs ant tvoros, 
ramiai rokavo.

Kiti visi, seni, jauni, didi, ma
ži, įsikarščiavę šokinėjo, ranko
mis mojuodami, keikė Gumbą. 
Kumščius sugniaužę*, dantis su
kandę grasino atkeršyti.

Palengva ėmė tarp vyrų kilti 
ramesnės kall>os, ėmė galvoti: 
— kur galėtų Jurgį išvežti? Vie
ni skyrė jam didelę bausmę, ki
ti maiic, jog niekais nueis, nieko 
nebus, kaip iš didelio debesio 
ipažas lietus. Vienas gerai ži
nąs, kitas geriau išmanąs... Kai- 
kurie besiginčydami net susiba
rė.

Tbo tarpu ir apie Gumbą pa
miršo, , Piemens , pusberniai, 
nesulaukę Gumbo korimo, nie
ko nepešę išsiskirstė. Bobos ir
gi garbstydamos, verkdamos, 
kiekviena slinko ant savo na- 

i mų. Pamažu sutemo vakaras 
ir*sodžiujc nuščiuvo.
• Gumbas vyšnyne viską girdė
jo, viską matė. Jau visur imti-

- Nemoki, nemoki! — užsi
šoko bobo^ r~~ Ne taip reikia 
laiuuoli, lygu girtuoklis, o ši-t 
taip:

, Senutėliu! bėda yra!
Stiklužėlį rankoj turi! • 
Neįmano kur padėti, 
Reik kaimynui pažadėti, 
O pačiam išgerti! 
O pačiam išgerti!..

•
Apėmė visus linksmumas, pa

šoko noras dainuoti.
Netol kūmų vėlek boba sudai

navo:

Kurna, kurna, tu tu tu!
Kad arielkos mums butų!
Pyragėlio užkandos,
Ba rankelė iš eilios t

—O taip tai kas kita. Ir gražiai 
ir dniliiii, — šaukia senis;
čia mes sergame svetima liga? 
Kaip kas pasiklos, taip ir išsi
miegos, o mes gražiai užkim, 
dainuokim, gerkim, tutuokim, 
niekąm neduokim, vieni valiuo- 
kim. 

f

— Atvažiavo! atvažiavo! — 
įpuolę triobon išsižioję, apdu-sę 
vaikai šaukia: — atvažiavo!

—Kas atvažiavo? — klausia 
Kcselienė. f

—Tokię... tokie! 
kas pasišovė: tokie su barzdo
mis, spitės kaktoje, prie šono 
pagaliai! Su skambalais atžvan- 
^j°-

—Kur atvažiavo? — šokosi 
Kuntupelis.

—Kur apsistojo? — sykiu šo
kosi Kesėlienė.

—Mamą, skubėk .greitai na
rnoj drebančiu balsu įpuolu
si mergaitė sušuko, — Pilnas 
musų kiemas privirto žandarų... 
stačiai prie Jurgio.

: > —O Jėzus Marija! 
i —Velniai paimtų!

—O pana šventoji!.^.
—Še tau, šunie, devintinės!
—Judošių sėklą!;..
Visoje trjioboje, įvairiais bal

sais sykiu šaukia.
Tu-ru-ru-ru! krėslai, dzingu- 

dzingu stiklai; kas gyvas galįs 
u— tu-tu-tu-tu, pro duris.

Keseliene tekina namo, įpuo
lė į vidų, kiti visi vyrai ir bobos 
iš krikštynų.ir visi sodžiaus vai
kai ir piemens, subėgę apstojo 
visus patvorius Keselicnės kie- 
muko ir aplink šulinį, paklėtša- 
liais rr- visur sustoję būriais 
šnibždasi. Keselienės mergaitės 

, verkdamos vaikščioja.
Pašto arkliai dveji pakinkyti, 

stovi, galvas paleidę, ijk karts 
nuo karto skambalą suskambi
na.

Žmonių kas kartas . daugiau 
renkasi ir visi nusigandę, išsi
žioję žiopso, kas čia bus.

. Vėrėsi, triobos durį?, išeina
I ' ' ' ' t

žandaras ryšiuku popierų neši
nas; Jurgis paskui; po Jurgio 
kitas žandams; dar. paskui ured- 

■ įtinkąs* ir dar, ir dar kažin ko
kie vyrai. i

šoką visi greitai į vežimus kur* 
.pakliūk, tik Jurgį žandaras pa
sisodino gretą. Pirštus prie ke
purės pakylėjęs žandaras sušu
ko:

—Pojįezžąi skoriei!
—Dzjngu-lingu, dzingu-lingu! 

ir pusk a m bėjo, beveizint po vie
nas antro vežimai, šunes nulo
jo. žmonės dar didžiau išsižio
jo ir rankas nuleido.

Išėjus Keselienė, rankas lau«i 
žydama, ėmė garbstyti, .

: —Kad bučiau bent parbėgusi 
pirmiau! Gal dar butų pagelbė
ta. . ♦ Kad bent per paukštelį kas 
butų pranešęs... Rąnkų tarpe 
vaikas prapuolė I Gumbeli, Gųm-

Visi

Rubsiuvių Vargai.

Chicagos rubsiuvių maža da- 
»lis tėra ofgahizuota. Bet tie, 
kurie organizuoti, veikia ener
gingai, kad organizavus ir ki
lus. Rengiama susirinkimai, 
dalinama atsišaukimai ir tl. Ka
da pradėjo organizuoti siuvė
jus, kurie dirba uniformas fir
moj Jobu Hali, samdytojai pa
leidę paskalas, kad buk darbi
ninkai negalį organizuotis, nes, 
girdi, valdžia draudžianti, bet 
tų paskalų melagingumą orga
nizacijos atstovams pavyko 
atitaisyti tam 
tikrais lapeliais ir atsišaukimais 
išplatintais tarp rubsiuvių. Kp- 
da minėta firma patyrė, kad jjoš 
darbininkai organizuojasi, ji č- 
mė atleisti iš darbo darbinin
kus, ypačiai veiklesniuosius or
ganizacijoj. Kada organizacija 
atsišaukė į darbo departamentą 
ir parodė samdytojų šunybes, 
buvo paskirta tam tikra komi
sija dalykams išbirti. Tyrinėji
mai parodė, kad minėta firma 
diskriminavo darbininkus, iš
mesdama iš darbo už priklau
symą unijai. Buvo įsakyta’ fil
mai, kad tie visi darbininkai bu
tų priimti atgal į darbą, ką fir
ma ir turėjo išpildyti.

Antras atsitikimas, tai unifor
mų siuvimas Bosenwald and 
Veil dirbtuvėse. Kaip tik ta fir
ma pajuto, kad jų darbininkai 
organizuojasi, ėmė fiiėtyti juos 
iš darbo. Darbininkai užprote
stavo, ir dabar it’ čia dalykai ty
rinėjama. Mat valdžia nenori, 
kad darbininkai butų skriau- 
džiiftni; ji leidžia jiems susior
ganizuoti; bet daugelyj atitiki
mų darbininkai patįs maža tepa? 
iso savo reikalų. Kas aršiausia, 
tai kad moters, kurios šioj prą? 
inonėj lošia didelę rolę, labai ne
rangios onganizuoties. Jos ma
žiau ir dirba, negu vyrai. Dėlto 
samdytojai jas mieliau ima • 
dįirbą negu vyrus. Nors moters 
jau i&lajies turi lygių teisių, po
litikoj, bet nenori vesti lygiai 
kovos už pagerinimą būvio. Da
bai’ geras laikas organizuotis, 
kad savo būvį pagerinus,. |tIr 
tuo turėtų kikvienas rupinties.

į —Koresp.

vienas

t irti k State šlama akyrluįa 
nuomones Redakcija neatsako.)
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L.S.S. XI RAJONAS IR AMERI
KOS LIETUVIŲ DARBI-.

> NINKU TARYBA.

True tianslati(U 
niaster at.CJhica—,, >M., 
as rcųuircd by Ine act of Oct. 0,1917,

šiuo perversmų momentu A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
rI\iryba turės sulošti svarbią ro
lę Lietuvos laisvės reikalu.

Klerikalų vadą! padarę sumo
ksią parduoda Lietuvą kaizeriui. 
Skelbdami neva Lietuvos nepri
klausomybės obalsį, jie malda
uja kaizerio, kad jis paimtų Lie
tuvą savo globon* ir, padaryda
mas ją klerikališka-monarchija 
ir pasodindamas ant. jos sosto 
kurįrnors vokiečių princą.

Mes, gyvendami; šioje šalyj, 
turime rupinties, kad klerikalai 
savo neatsiektų; turime 
kovoti su jais, kiek tik spėkų tu- 
1*6darni ir gelbėti Lietuvą nuo 
patekimo į kaizerio nagus kleri
kalų dėka. Mes turime remti 

'-Lietuvos, laisves judėjimą visais 
galimais budais, moraliai ir pi- 
nigiškai. Mes turime stengties, 
kad Lietuvai butų pripažintos 
teisės pačiai savo likimą nusprę
sti. Kad galėtume pasekmingai 
tą darbą dirbti, mes turime vi
sas savo jiegas organizuoti, vi
sas spėkas surinkti į daiktą.

Tą reikalą pilnai suprato mu
sų draugai, kurie įsteigė Ameri
kos Lietuvių Darbiniųkų Tary
bą. ' Jje suprato, kad atėjo va
landa, kur reikia visas progresy
viąsias musų visuomenes jiegas 
koordinuoti, idant galėjus atsi». 
s|drti prieš beaugantį juodąjį 
klerikalizmo ir kaizerizmo pa
vojų. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba betgi organi
zuoja ne atskirus asmenis, bet 
kuopas, draugijas,* kliubus,; ra
telius, unijas, vadinas, ji vieni
ja daiktan organizacijas. Tuo 
Hudu Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba jau dabar yra ga
linga spėka, apimanti * šimtus 
progresyviųjų . organizacijų at
stovaujančių , dešimtis, .tūkstan
čių organizuotų žmonių. Ji tu
ri įstrigus ir Lietuvos Laisvės 
Fobdą» kuris bus pavartotas rę- 
mimui Lietuvos darbo žmonių 
jų kovoje už laisvę ir demokra-. 
tyhę. > . - ...

Tai yra didelis ir pakilus už
davinys. ...

i ■ • , * •;

Bet labai gaila, kad daugelis 
iuųsų,: socialistų, iki šiol nesuge
bėjo dar tp. suprasti, ir į Lietu
vių Darbininką Tarybą žiuri ne 
tik šaltai, bęt dagi ir smerkia 
ją. Aš atmenu praeitąją LSS.

Rajono konferenciją laikytą savaitėje, ;
spalių 10, 1917. Ten buvo pa- Departamenti.nią sankrovų iš
duotas sumanymas užgirtį L> D> vežiotojai dar tebestreikuoja.

X.KoreSp. heli, kad tavo liežuvėlis butų nu-

kitas vai

Netiesa tečiaus, kad bolše
vikai neveikia išvien su jokia 
buržuazine valdžia. Vokieti
jos valdžia yra ne tiktai bur- 
žuaziška, o ii* junkeriška 
(dvarininkų kontroliuoja
ma), o betgi bolševikų atsto
vai sėdėjo kartu su jos atsto
vais už vieno stalo ir darė 
sutartis Brest-Litovske (a- 
pie taiką), Petrograde ir 
Berline (apie pirklybos rei
kalus).

O štai kokia žinia tapo ne
senai pranešta iš Amsterda
mo: “Koeln’o Laikraštis sa
ko, kad tapo nubausta mir

kti m trylika socialistų revo
liucionierių, apkaltintų už 
nužudymą vokiečių ambasa
doriaus, grafo von Mirba* 
cho, Rusijoje; daugelis kitų 
suimta”. Kad bolševikai su
ėmė daug socialistų revoliu
cionierių (kairiųjų — kurie 
iki šiol dirbo išvien su bolše
vikais) užiMirbacho užmu
šimą, apie tai buvo praneš
ta ir iš kitų šaltinių. (Pas
kutinė žinia skelbia, kad bol
ševikai už Mirbachą jau nu
žudę su viršum 200 kairiųjų 
socialistų revoliucionierių).

Taigi bolševikai persekio
ja ir baudžia revoliucionie
rius už nužudymą Vokieti
jos valdžios atstovo, — tos 
valdžios, kuri pasmaugė Fln- 
lendijos revoliuciją, piastatė 
diktatorių Skoropddskį' Uk
rainoje ir apiplėšė pačią 
Rusiją! Tokią “internacio- 
nališką” politiką varo 'tie 
patįs bolševikai, kurie pir
ma sakė, kad jie nenori tu
rėt jokio reikalo net su va
karinės Europos socialis
tais — Vandervęlde, Gues- 
de’u ir Renaudel’iu.,

Matote, kad principų mai
nymo^ biznyje Scheiaeman-

Bet gal kas pasakys, kad 
bolševikai nesuklydo bent 
viename savo “reyoliucinio” 
programo punkte: klausime 
santykių su buržuazinėmis 
valdžiomis. Jie sakė, kad 

r____ darbininkų klesos; atstovai
nino politiką. Jiems rodosi,!nieku budu neprivalą remti 
kad Leninas tai “tikras” re- buržuazinės valdžios ir ben- 
voliucionierius, ištikimas da-^raj veikti su ja, ir jie ištiki- 
rbininkų klesos draugas, nuo laikosi to savo principo, 
sakus socialistas, laisvas nuo Tiesa, kad Rusijoje bolše- 
visų tų ydų ir dėmių, kurio-jvikai neveikia išvien su bur
inis pasižymėjo “social-pa-Jžuazine valdžia. Bet tenai 

triotizmas.” ’ dabar juk tokios valdžios ir
Vokietijos social-demokraJnėra; bolševikai patįs yra 

tų didžiumos nusidėjimai valdžia. Vienok tegul kas- 
prieš socializmo, principus nors pasako: kuo skiriasi 
pagamino (lirvą “bolševiz- bolševikų valdžios politika 

ųuo buržuazinių valdžių po
litikos? Jie mėgino pastatyt 
anb komunizmo pamatų im 
dustriją, bet tie mėginimai 
pasibaigė pilniausiu fiasco 
(nepasisekimu); jie “davė° 
žemės ūkininkams, bet ta že- 

nuisevmai, lajihiju vunoĮmė nebuvo išdalinta pagal 
vaujami, skelbė, kad darbi-Įkokią-nors teisingą normą 
pinkai neturį tėvynės ir kad ( visoje šalyje, o pakliuvo daž- 
todel jie neprivalo ginti ją;,nai į turtingesniųjų ūkinio 
jie skelbė, kad darbininkų kų rankas. Ar jie bent su- 
atstovai negali remti 'vai- teikė žmonėms daugiaus lai
džios ir negali jokiam ateiti-Įsvės, negu suteikia buržua-___  _ _ _____

• kime bendrai veikti su ja. zinės valdžios? Ir to ne. n’as dar galėtų pasimokyti Tarybą, bet sumanymas atmes-

mo” populeriškumui.
Bet ar ištiesų bolševizmo 

politika yra tokia gera dar
bininkų klesos • žvilgpniUj 
kaip įsivaizdina daugelis “so 
cial-patriotizmo” priešų ?

Bolševikai, Lenino vado-

Tiesa, kad Rusijoje bolše

$8.00 dienai.

Waco, Tex* Liepos 13 die
ną buvo Texas valstijos mūri
ninkų unijos konvencija, kuri 
nustatė mokestį $8.00 dienai vi
soj valstijoj. Tas nutarimas į- 
■eis galion nuo pirmo panedėlio 
rugsėjo menesio.

Pakėlė $2.00 savaitei.

Cincinnatt, Ohio. — Liepos 
6 dieną laikraščių išfcžiotojų 
unija laimėjo pakėlimą algų $2

» \

Matyti kaži-ką galvoja, kaži-ką 
svarsto, nes dažnai ranka nu
moja, galvą pakraipo ir karts 
nuo karto sau nuo kaktos pra
kaitą braukia. Truputį atsipei
kėjęs išlindo iš krūmų, pasikla
usė, apsižvalgė. Matydamas, 
jog nėra pavojaus, vingį davęs 
parėjo mimo. t i T'M » i ' ’ '» j, »

Trioboje jo pati, užsikvempu
si ant stalo, beverkianti.

— Ko čia (labar žliumbi? 
piktai tarė Gumbas: — Ar neisi

—Ar nebepigu, kad tu gali nu
gulėti tokią košę išviręs!

Kur tu dabar akis kiši? Visi 
pirštais badys!...

—rTebado. Bene aš ko bijau?
— atšovė Gumbas. -

—Nebijai!... o žiūrėkva
karą kad butų nutvėrę tuo įnir
šimu, gal jau botum pastyręs!... 
Kiekvieno piemens, kiekvienos 
bobos turi lenkties, turi visų bi
joti. ,

—Papus man į nosį! — sušu- 
(kp Gumbas, bet jo balsas sudre
bėjo. — Ryto pat briaukšt į- A- 
meriką. Kaip tu man, taip ir aš 
tau!.. ■/

(Galas)
ig. . U ||T| IĮ

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip iriminaliikuose 
taip ir cMltfkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irp'opieras.

Mtavto Ofisas f

I1T N. Burtom lt.
111' U Balty BUg. I 

Tai. Central 4411

-Namų Ofisas t *

11111. HtltM u
Ant tračių lubų 

Teb Dvarar 1410 
•b

Z ’.'l V ' , J’<
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1)K A. Miwvm
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison it. 2225 So. Leavitt SL
Suile 600-612 ; Kampai 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandoat- 6 iki $ vakaro
Phone Haymarket 2563 Phone Canal 462$

Nedėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5146

■ ■■■■■■■■■■■ , ,, „■■■■.I. >Q| ,0. ■■■■■ I linui ■■ ■ ■■■■! Į llll—W

--- --------- ,,, , - J- L ■
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Didelis Metinis Piknikas s,u
......... —— — —-   - ".J r,"■!-■ !■■ ! ■ . iii.■ ■ ■- ‘-i ui —A—- -  .

i ’ •» r tX‘1 1 v •» w , t. • i •' f •’ •*' F T • n V’r * ••• I I . 1 • • • ? I "j. < i . t ’ > ’ t < •. . ir i* *•' ■ i, • “h Ta ’ '

Rengia Draugyste Palaimintos Lietmioš G. Chemaucko Darže, Lyons, III 

Nėdčlioje, Liepos ? 28,1918; 
Pradžia l$*t%ya(. ryte. ' ' < vInjtongą 25c porai

...... ........   —......■; —-r- -r:,- -----------—-

Malonini užkviečiame visus lietuvius*, ir ijetuvaites, senus ir jaunus 
alsiląnkyti į musų pikniką, kur galėsite linksmai praleisti laiką, prie 
grafosmuzikos pasišokti. :\’epamirškit<! dienos,
. hAII VAžll Oil. JČmykilcf 22-ros iki galo, ta pačia gatve Lvons 
kuraisl jki pat daržui t Kviečia KOMITETAS^

! Sergės ite save akis

j OOOTOR ROSt
| Chicagos Specialistas
I Gydo Užsenejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių,
■ Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 
I Privatiškas Negales.

__ _, 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
II DftCO* \ CHICAGO, ILLINOIS 
Ma nVvV Room 506 ir 507 Crilly BĮ d g. Valiuok

elevatorių Iki Penkto augito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė* 
lyk Seredoje, Pėtnyčiaje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Dr B

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių *^3^

a SPECIALISTAS . u ■
Gydau kreivas akis vienu sykiu | Reles minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
k|s, neaiškus Tuatymas, arba kitelius anormalki 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo. i

NOSIES, GEKKLfiS IR PLAUČIŲ kATARA * 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių • 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas lipk kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminttų ligų. PATARIMAS DYKAI 

UŽTIKRINU GERA AKINIŲ PRIRINKIMA

Valandos: 9 iki . .. 219 S. Dearborn
š tai. Nedėi.o- W. M. l^awhori, sl’Ch*c«BoAnimis 10 iki 1-mai Mvee, prieš Pačių

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius^....^ ,
Lietuvių kalbon vertė J; LAUKISi •

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

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

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

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

r.-; '' •*

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.

Kaina $5.00. i
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į . ‘ “ ‘

Iš SUSIRINKIMO MILDOS 
TEATRO BENDROVES.

(Atsiųsta)

■ I Susirinkinųi«. dalininkų Mil- 
| dos Teatro Bendrovės įvyko"per- 
j Į eitų subatų ir išrinko sekančių 
! .valdybų (Board of Directors): 
IĮ Trims metams:: J. L Hert- 

m manowicz, Adam Tubis, Ig- 
| nacas Kukutis, Frank Zil- 
lĮvitis ir Jul. Nutowt; 2 metams: 
J Jonas Gaubus, Mikolas Raczkus 
lĮcipripnas Baltrūnas, Antanas

l Ambrozas ir Antanas Tumavi-- 
cbe; 1 metams: AlbertJokubau- 

Iskąs, Waltcr Beinar, Tom. Ab- 
ramaviče, Jonas Kruminjr Sta-

Įnislovas Petreikis.

Rinkimas valdybos buvo at
liktas savotišku budu. Persta- 

| tyti kandidatai turėjo išeiti lau
kiui ir jei nors vienas dalinin
kas kuriam nors buvo priešip- 
gas, tas kandidatas buvo atme-

Į stas ir renkamas kitas, kol susi
darė 15 kandidatų, prieš ku

lnuos nei vienas dalininkas ne
galėjo jokios kaltės surasti. Po-

I tam visi pastatyti kandidatai ta- 
| po vienbalsiai, per aklamacijų, 
nubalsuoti, ir sekretorius susi-

I rinkimo tapo vienbalsiai įgalio
tas atiduoti vardan visų dalini
nkų balsų už pastatytus kandi
datus. Polam Vardai išrinktų 
direktorių tapo perskaityti ir 
Šiisirinkimd užtvirtinti.

n ■* * į S H • •’3 •

Visa valdyba apreiškė, kad 
jokios užmokesties per visus 
metus neims už savo darbų. Ly
ginai ir ofisas bendrovės, po No. 
3133 Emerald avė., yra suteiktas 
bendrovei dovanai visiems me
tams. Tokiu budu jokių dides
niu į iškasčių bendrovė neturės 
dppr visus metus, ir raudos ima
mos iš namo eis naudon visų 
dalininkų, ir bus padidintos ga
le metų. Ateinančiame dalini
nkų metiniame susirinkime di
videndai bus išmokėti visiems 
čekiais.

Naujoji valdyba trumpu lai
ku atims Mildos Teatrų iŠ trus- 
tee, ir pusi tikima, kad raudos 
už ateinantį, rugpjūčio mėnesį, 
eis naudon dalininkių Ceriifi- 
katai bendroves, paroda n tieji 
kiek dalių (Šerų) priklauso kie
kvienam dalininkui, bus išrašy
ti tuojau, ir pradžioje ateinan
čio mėnesio kiekvienas dalinin
kas galės ateiti į bendrovės ofi
sų ir juos gauti. Gyvenantiems, 
kituose .miestuose Šerai bus pa
siųsti pąč.tu, , f ,

Susiripkimas buvo įvairintas 
deklamacija pono Karolio Tvajv 
kunq< ir. monologu. Užbaigus 
susirinkimų, dalininkai atsisto
ję. sudainavo lietuviškų tautišku 
himnų: ‘‘Lietuva tėvynė musų” 
ir apleido svetainę geriausiame 
upe, (i . ... ... ......... .

Kadangi valdyba turės nedaug 
darbo su turtu savo bendri)vės4 
----------^rw

l'lį’- rbo : K;'''Vę' vwii
„Dnybų, žnjopių. Knygynas 

ir BrMįSčfĮIH-to Naiįjįenų.sto-

perkelta po nr. 3288 So. Hal 
stedzSt*«. j y

— J, B< ĄglinMvMs-

Chicago, Illinois

JO8Ęl*U C. W0L0N

T^ephone Central 6390 

2911 W. 22nd ‘Street, 
- Telephone Rockwell 699$

’ " f , ' .J ' 1 ’ 1 >llfc

neš tik r;milas reikės priiinti į 
kas inėriešį ii* jas į banką pajė- I 
tl, o galė mctų jas dalininkams ! 
padalinti už procentą nuo kapi
nio, yra pasitikima, kad taip 
gabi ir darbšti valdyba ims vy- 
kiuji kuHuriiiilis darbus^ Yrą, 
manoma sutverti'savo chorą ir 
dramatišką ratelį. Pasitikima, 
kad truhrpu Miku valdyba pas
kelbs savo programą.

Nfildos ivijtro Bendrovė yra 
daugiąu kultūrinė, negu finan
sinė jshvo dvasią ir tikslais. Kapi
talas ir pelnas iš to kapitalo duo-1 
da vien pastovumo taį bendro
vei. Svarba jos pasirodys vien 
užliesimu tvirtų paipatų kultu- 
rinkiift musų tau
tos dvasios Ir jausmų, ištobulini

Akis, Ausis, 
Nosis ir Gerklė

kituose prakilniuose dalykuose.

—J. J. Hertmanowicz,
Raštininkas susirinkimo.

5'.-. » 4; . X i . ...

TT"... .

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Musų kūnas yra vien tik min
čių atspindžiu, t) mūsų, gyveni
mas, musų aplinkybės, musų 
padėjimas ir pažvalgos yra re
zultatu musų minčių. Męs ga
lime atsiekti gerų, atkreipdami 
savo protiškų pastovų geron pu- 
pėn — mąstydami, kalbėdami ir 
svajodami vieni tik apie gerų ir. 
jm akilnų j žmoguti prakilnius ide
alus ir pavyzdingų, laimingų gy. 
veninių; mes-Mirime užmiršti 
tuk ką mes negeidžiamo sau ar
ba kų mes negeidžiamo tapti ti
krenybe. Mes* galime atsiekti 
savo idealus tik nuolatai ir ne
atidžiai palaikydami juos savo 
omenyje. •> Gilumoje širdies ir 
sielos tarkime sau net šimtų ka
rtų dienoje:-’—- Aš tapsiu dides
niu negu aš esu; aš nuveiksiu 
daugiau ir daugiau kasdieną, 
kadangi aš žinau, jog aš galiu; 
aš pripažinsiu tik tai, kas yra 
gero manyje, lik tai, kas yra ge
ro kituosę, 'tiktai visuose daik
tuose ir vietose, ką aš žinau, jog 
tas gyvais ir augs; kuomet ap
linkybes bus rūsčios ir slėgs ma
ne labiau'kuomet, nors pirmiau, 
aš busiu pasiryžęs drūčiau ne
gu kuomet-nors savo gyvenime 
prirodyti, kad aš pajiegiu ap
versti r visada ■ aht naudos ir ga
liu perkdstiv"laimikį; kuomet 
žmonės, kuriais aš pilnai užsili
kėjau, Apvils mane, pasirodys 

jeyą neištikimais, aš tūkstantį 
karių labiau užsitikėsiu žmo
gaus teisingumu ir prakilnumu; 
ašmąstysiu vien tik apie tai, kas 
yra prakilnu ir gražu kas tu- j 
ri(,vertę; aš. geisiu vien tik tai, I 
kas gali diioti liuosybę ir liesų; 

<ąš? pasėkėsiu vięn tik tam, kas 
gali duoti naudų žmonijai; aš 
gyymisiu, kad gyvenus; aš kal
besiu, kad teikus kitiems padrą
sinimą, dvasios įkvėpimų ir 
Pąįųngsmą; aš dirbsiu, kad tei- 
Kus-naudų žmonijai; ir kiekvie- 
nąpie darbe žodžiu ir-mintyje 
mųno augščiausiu mieriu yra 
papuošti, pagerinti ir pagražinti 
gyyeaiimų visų tų, su kuriais aš 
susieinu.
- ' , . ■

! A Reikia atminti, kad negaty
viai žmonės — nekonstruktyviš- 
koft’inintįs — negali patraukti 
linkui savęs; ta i, kas jiems galė
tų pagelbėti jų aplinkybėse. 
Kuo labiau j ųš slys ta te, puolate, 
Juo daugiau jus susitinkate su 
puolančiais arba nupuolusiais 
žmonėmis, žiūrint iš vienos pu-

AKYS
j Gydau kreivas akis labai speciale gydymo meto

dą. Galiu pagelbėti nuo galvos skaudėjimo ir pri
taikyti kuomet reikalinga akinių.
AUSYS

Galiu išgydyti Catarrh ir pagelbėti nuo varvan
čių ausų. Galiu taipgi pagelbėti nuo kurtumo, paei
siančio nuo Catarrah. Ateikite pasimatyti su ma
nim pakol dar ne vėlu.
NOSIS

Aš esu specialis nosies gydytojas. Prašalinu 
įaugimus nosyse, taipgi atitaisau kumpų nosį. Jeigu 
negalite kvėpuoti, ateikite ir leiskite išegzaminuoti.
GERKLE '

Prašalinu tonsilus ir gydau Catarrh gerklės ir 
krutinės. Ateikite ir duokite man išegzaminuoti jū
sų priežastį.

Aš esmi specialis operuotojas akių, ausų, nosies Į 
ir gerklės. >

21 metai prie State gatvės

- Atdara Nedėldieniais ir vakarais iki 7 vai.

Franklin 0. Carter M. D.
120 S. State Street |

Valandos: 9—7’.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam ( 
aptiekoriui .auksoriui ar kėliau- | 
jaučiam pardavėjui, nes Jie sil- ' 
telks jus akims tik daugiau blogo, i 

Aš turiu 15 metu patyrimų i- 
galiu ištyrt Jus akis ir pririnkti 
jumš akinius tikrai. Darbų (atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai hebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANĄ
-.av SPECIALISTAS
1891 So. Ashland Ava. Chicar - 
• Kai"?** 18-tos gatvė*
l-ėios lubos, virš Platt’o aptieki 
__ w*T«mykita j mano parašų 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 4 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akto Egumtaraoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

J pagerintų Oph- 
J thalmometer. Y- 
I patinga doina at-

kus. Vai.: nuo 9 ryt6 iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 diena. 
4649 S. Aahland Ar. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulęvard 6487.

Nedėliomis: 10—12

Tel. Boulęvard 7328

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaiką 
i Taipgi Chronišką Ligu 

Oi?ISO VALANDOS:* 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėlfo- 
jąis viikaryis pfisas uždarytas. 

Telephone Vards 687

Joseph B. Aglinskas
3346 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Užlaikau Knygų Krautuvę, parduodu įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, sociologiją politiką, gamtos ir ki
tus mokslus, yliygiena, istorija etnologija, biografija, kalbamoks
liai, poezija ir teatrams knygą,s. Taipgi priimu paskelbimus, užra
šau laikraščius ir pavieniais ndmerlais parduodu “Naujienas”, 
“Laisvę0, “Keleivį”, “Kardą”, 'dilgėles” ir “Moterų Balsą”.

.................................. -

------  T“----------------- ---------------- ------- ———  ——-    —...    ----------------------------- ______ _______ , , —■ 

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškį, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knvgų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojainų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą,

JUOZAPAS F. BUDRTK, 
3343 S. Halsted st.------- — Tel. Drover 8167 — Chicago, Iii. 
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į PIRMA NEGU. PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS t
ant Durų, Lentų, Rėhių ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.19 ai gal
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 & Halrtef St., 1 Chicago, III.

AR TURI SKOLININKĄ
Mes galime iškolektuoti dėl ju- 

-eų visokias neatgaunamas sko*
— las, notas ir visokius beraštii- 

kus skolų JieŠkojimus nuo p r i—. 
vatiškų ypntų, biznierių, kompa- 
nijų^ir kitų, kurie nenori su’ ju- 
miOs, geruoju atsilyginti. Nepaj- 
some kokia skola yra ir už kų, 
bile tik teisingai reikalaujama: 
mes iškolektuosime jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus gyvenate, nei kur jūsų 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų (Valstijų Ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO- 
į)A JUMS NIEKO NERASTUOS. Kreip
kitės pas mus ypatiškai ar laiškais |dčda 
ml 8c. markę apsakymui ant sekančio ant
rašo :

Interstate Legal Service Agency 
3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Tol. Pullman 342
Dr. J> Bagočius,, M.D.

JJI4S W 
10731 'SoJ ’Miohiįįi Ar* v

Roseland, 1II.

1 "'".'7 ..................... .............■.■--i-;.,-------

sės ir iš antros pusės —kuomet 
jus pradeda te tverti savo gyvek 
nimų (ir pradedate tapti pozityr 
viu,. jus vis tankiau patinkate 
ipozityvius žmones ii? konslr.uk- 
'lyves aplinkybes. Tas išaiškiną, 
kodėl ‘‘Dievąs pagelbsti* tiems,

• • • •> ; ’•< , ■

(Bus daugiau)

! RUSIŠKI DAKTARAI 
.1335 S. Halsted4St. ..Tel. Canal 4340 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir

Gpro maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestįs prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

• ■ , .

Naujienų agentas Roselande, Ken- 
singtone 
Pranas Grybas,

125 East 1041h st.
, .. stotis:

V) O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

» — i- 1 ■ ................... ...... .

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti- ant užsai- 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, npo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai masai vartoti siutai ir oven- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki

- Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais. f

8. GORDON 
1415 8. Halated St. Chicago. III.

Milda Teatras
| VQDEVILIUą LR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permapia.
Panedelyj, Ketverge ir* Sukatoj 

Pirmas FlorasJl5c. Balkonas 18«,
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 8S-ra GATVES

Telcpbcne Yarcls 5032

Dr. M. Stupniski
3109 S. Morgan st. Chicago

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

; DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas. Vy
rų, moterų ir vaikų, paKal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofjsas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street.

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

R*xid. 933 S. Aahland Blrd. Chlc^gš 
Telephone Ilaymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialiataa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų

Ofiaaa: 3354 S. Halated SL, Chlcagt 
Telephone Drever •••>

VALANDOS: 10-11 rytoj 2—1 popletv

i Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 

( 1920 So. Haistfd> $L, Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

u n ..... . ... —
\įvA Yardu *654. AKUŠERE A

raMrs.A. VIDIKAS
■ iaigiiHi Akušerijos Ko- 

F *^įįĮ|!eKijų; ilgai praktika 
aHyusi Pennsylvanijos 
V^Pitalėse ir > Phila- 

elphijoj.*' Pasekmin
ei patarnauja prie i 
imdymo. Duoda rodą 
ipokiose ligose mote- 
Ims Ir merginomis 
113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicagb.
«7 vak

&

ęi'ds

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos, nuo 8 iki U 
tš Vyto ir nOO 7 1H 9 vai. vak. 
3325 So- Halated St., Chicago.



nauji k M o m Ketvergas, Liepos 25, 1918.

Apielink
Kada pradėsime darbą?

Kaip jau žinoma, chicagiečiai 
nutarė įsteigti soc. Propagandos 
Mokyklą. Tuo rupinties paves
ta LSS, Aštuntojo Rajono valdy
bai — Centraliniam Komitetui. 
Kiek man žinoma, steigiamosios 
mokyklos reikalams jau yra su
aukota arti 100 dolerių. -Taigi 
tas liudija, kad chicagiečiai rim
tai pradėjo rupinties apšvietos- 
lavinimosi reikalu.

Čia tik vienas mažas klausi
mas: kada pradėsime darbą? 

Ruduo jau netoli. Pora mėnesių, 
ir musų veikimas persikels iš 
“žaliuojančių laukų” į svetai
nes. Tatai begalo svarbu butų 
žinoti, kada bus užbaigta moky
klos organizavimo darbas. Tuo- 
labiau, kad per tą laiką reika
linga tinkamai, užinteresuot 
Chicagos socialistų minios. O 
tai juk yni ne dienos-kitos dar
bas. Todėl butų gera, kad Cen- 
tralinis Komitetas, kaip greitai 
galimu, paskelbtų savo veikimo 
pasekmes visų dniugų žiniai, 

kad jie galėtų tatai apsvarstyt 
savo kuopų susirinkimuose ir 
kuo galima prisidėt. Tuo dar
bu mes privalome rupinties vi
si — Chicagos ir jos apielinkių 
socialistai. Ir juo greičiau, tuo 
geriau. — J« G.

Kas gelbsti
Prasidėjus dabartiniems kar

ščiams bulvių verteivos žymiai 
numažinę bulvių kainas. Esą jei
gu karštis patvers dar kiek il
gesnį laiką, galima laukt naujų 
Dtilvių atpigimo. jr

Patraukė tieson
Chicagos policijos viršininkas, 

Herma n Schucttlcris, .fluri 
jo nesmagumo — šį kart su 
“užuomaršomis” skolininkais. 
Vakar jisai patraukė tieson tū
lus Aaron Pyferįir P. Olsoną. 
Reikalauja 43 tūkstančių dole
rių, kuriuos tiedu vyru kadaise 
iš jo pasiskolinę ir “užmiršę** a- 
tiduot.

Nusižudė
Savo name, 2426 W. Jackson 

gatvėj, vakar naktį nusišovė vy
riausias Western Union telegra
fo operatorius, Charles Lindley. 
Praeitą panedėlį jis buvo sužei
stas apvirtus jo automobiliui. 
Nuo to laiko jisai netekęs proti
nės lygsvaros.

____rni pagalios atsisa 
kė pardavinėti įžangos bilietus 
per “perikupčius”. Jie yra Bla- 
ekstone, Illinois, Powers ir Co- 
loniul. Visi tų teatrų lankytojai 
dabar tegalės pusipirkti bilietų 
tik prie teatro durų.

jos ir daugiau darbo atliktume, 
kaip organizavimo, taip ir 
švietos reikaluose.

«P

pa- 
lie-

Thomas Frantsen, 4734 N. 
Spaulding gt., vakar rytą rado 
negyvą kūdikį kambaryj, kuris 
buvęs išnUomuotas tūlai aštuo
niolikos metų mergelei. Merge
le pabėgo.

P-lė Kathėrine Flnnegan, 740 
Central gt, pateko bėdon. Bū
dama “geros širdies mergelė”, 
ji sudėjusi sau prižadą: šelpti 
visas “badaujančias kates”. Ka
rtą viena josios katė kokiu tai 
hudu pateko kaimynės sklepan. 
P-Uė Ka t h erine nuėjo atsiimti, 
bet kaimynė ją išvijusi. Katheri- 
ne įpykusi areštavo piktąją kai
menę, bet vakar teisėjas ją iš
teisino paliepdamas p-lei Kathe- 
rinei užsimokėti teismo lėšas. 4

Laikas butų ęįceriečiams 
galvoti apie įsteigimą viešo 
tuvių knygyno. Kolonija gana 
skaitlingai lietuviais apgyventa. 
Reikėtų tad ]>asirupinti visoms 
draugijoms. Kuri draugija tą 
išradingą sumanymą pakels? 
Prie knygyno butų galima ir sa
vitarpinis lavinimosi skyrius įs
teigti. Viskam dirva yra pri
brendus, tik reik noro ir pasi
šventimo (įirbti.

Vienykinjės ir dirbkime to
kius darbus, kurie neša naudos 
visai darbinįnkų klesai. Švicski- 
mės patįs ir kitus švieskime — 
lai būna musų obalsju.

, 7 — Cicerietls.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinhnos susirinkimas įvyks nedė- 
lįoj, lūpos 28 d., 9:30 vai. ryto, Au
šros svet, 3001 So. Halsted st. Bus 
debatai temoje “Kada socializmas 
yra galimas įvykdinti gyveniman?” 
Debatuos dd. J. Shimbelis ir J. Bura- 
gas, A. Dvylis ir J. Dementis. Kvie
čiu visus draugus ir drauges skaitlin
gai atsilankyti. —J, J. Jonuševičius

Nedėlioj, liepos 28, bus didelis iš
važiavimas, kurį rengia L.S.S. XII 
Rajonas, S. Gury, Ind., ant Damiuno 
farmos. Prasidės 10 vai. ryto. Pa
sarga: Imkite Broadvvay karus ir 
važiuokite iki 3 -tos gatvės; išlipus 
eiti į vakarus, L ----- 1—

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo moters Onos Kon- 

rodienė? (iŠ namų Jųsiuliukė). Pra
sišalino nuo manęs š. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdikį. Ji 
yra 5 pėdų aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas pir
mas praneš, duosiu $25.00. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti, aš viską atlei- 
'siu.
• yvilliam Konrod,
715 W. 16th st., Chicago, III.

PARDAVIMUI

PARDUODAME grosernę ir sal
dainių sankrovą. Gera apyvarta. 
Parduosime nebrangia kaina.
1621 So. Union Avė., Chicago.

S. Vitkausko..

Springfield, III. — LMP. Siis-mo 
16 kp. draugiškas išvažiavimas bus 
liepos 28 d., W. Washlngton parke. 
Prlbukit lygiai 1 vai. po piet.

—M. Lekesienč.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PROGA NEVEDUSIAM

Pasirandavoja gražus kambarys 
laisvam inteligentiškam vaikinui ar 
merginai Arti Robey St. ,Milwaukee 
ir North Avės. Fanatikai lai neat
sišaukia. St. Narkis, 
1953 Wabansia Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA arba atiduosiu ant 
rendos Electric Shoe Repairiug 
Shop, ant labai lengvų išmokesčių. 
349 Kcnsington avė., Chicago, UI.

RAKANDAI

PARDUODU 6 kambariu rakan
dus sykiu arba atskirai. Priežastis— 
važiuoju į kitą miestą.
658 W. 31 st., Antras augštas.

Kiek gaus Eastlando katas
trofos aukų giminės?

Trįs metai atgal, liepos 24 d., 
1915 m., Chicagos upėj ištiko 
pasibaisėtina katastrofa. 812 
žmpnių — vyrų, moterų ir vai
kų —(We9tern Electric kompa
nijos darbininkų, rado galą neš 
variame upės vandenyj. Kas bu
vo tos katastrofos kaltininkai— 
senai jau priparodyta. Laivas 

buvo perpildytas žmonėmis-pa- 
sažieriais iki nemieros. Vis vie
na, jeigu ne upėj, tai ežere jisai 
butų apvirtęs.,

Po kastastrofos buvo užvesta 
tyrinėjimas ir byla, kuri dar iki 
šiol nėra užsibaigus. >-Vakar, 

pav., buvo pranešta sekama ži
nia :

Apeliacijos teisino nuospren
dis vakar sunaikino šimtų East
lando katastrofos aukų giminių 
viltis gauti atlyginimo už savo 
žuvusius artynniosius. Apeliaci
jos kortas patvirtino apskričio 
korto nuosprendį būtent, kad 
savo dalį turinti gaut ir Great 
Lakęs Towing kompanija, kuri 
iškėlė paskendusį laivą. O josios 
dalis yra $34,500. v * ;

Kadangi laivas buvo perduo
ta už $ 16,000 ir tie pinigai, rodos, 
buvo paskirti specialiai atlygi
nimui žuvusių žmoniųų gimi
nėms, tai kiek dabar jiems belie
ka? Iš kitų šaltinių, rodos jie 
negaus atlyginimo.

“Užsimokėkite arba— 
5alin”.

Miesto gaspadorįai tik dabar 
“patyrė”, jogei tulos^geležinke- 
lių kompanijos nelegaliu btfdu 
yra pasisavinę daug gatvių ir 
“ėlių”. Dabar taigi jie įteikė 
toms kompanijomis sekamą rei
kalavimą: “Užmokėkite reikia
mų mokesčių, arba — pasišalin
kite”. Priešingame atsitikime 
Miesto valdžia patrauksiantį 
juos tieson.
I r ».<>•. 1

fMIll.

Artinasi pagelba.
Po trijų ‘‘karštų dienų”, pa

galios, chicagiečiai susilauks pa
galbos: linkui Chicagos atslen
ka šalto oro srovė, šiąnakt žada 
bu t “žymiai vėsiau”.

WEST SIDE.
. dig irtas

Užstojus vasaros karščiams 
įvveshddiečių veikimas žymiai su* 
inaž^įo. Daugelis draugijų ir su
sirinkimų nepajiegia atlaikyti. 

iTai yra bloga. Rodos, kartą mė
nesyj tai tik galima paaukot ke
lintą valandų. Tuo labiau, kad 
daugelis^ kaip prisižiūrėjau, tą 
tlaiką netaip jau brangina: Bever 
tei sueigai ir šiaip prie stiklelio 
jie nesigaili pašvęsti dargi kelių 
vakarų kas savaitę!

Musų “tėvelis” mažuma susi
tvarkė, Jąp nebetaip dažnai ’bonį 

Ibarduoja “cicilikus” ir “Naujit
Well, gal tai ir geras žen- 

kp*“
...r Vi-..

J U.r

“Pagaukitc, arba nušaukite”
Detektivų biuro viršininkas 

Mooney vakar įsakė savo detek- 
t i varne, paskirtiems gaudymui 
ištrukusio bandito Martin Si
eko, kad jie būtinai pagautų 
blogdarį. ‘‘Pagaukitc jį, arba 

nušaukite“ —paskė jisab

“Rinkite mane — užduosite 
smūgį trustinei spaudai.”

Majoras Thompson užvakar 
laikė smarkų spyčių Freeporte^ 
Išpasakojęs, kiek, gero jisai pa- 
daryisąs savo “draugams bal
suotojams”, William Hale Tho
mpson užreiškč: “Rinkite mane, 
tuo jus užduosite skaudų smū
gį musų trustinei spaudai, kuri 
remia savus kandidatus — Mc- 
Corinicką, Fossą ir Levvisą”.

O kad Williatn Hale Thomp- 
sono sėbrai stengiasi sulošt į ra
nką Chicagos gaso viešpačiams, 
to, žinoma, jisai nepapasakojo
savo “draugams balsuotojams”, gilių.

Užklupo lošėjų būrį.
" Policija Vakar užklupo būrį 
lošėjų tūlame turčių kliube. Tu
rtingieji ponai betgi nenorėjo 
pasiduot. Vietoj eit su ‘‘dėdė-; 
mis”, kur reikia, lošikai nusfta-į 
rė išvyti juos. Pastariemsiems 
betgi laiku pasiųsta naujų “re*' 
zervų” ir jie apgalėję atkaktuo
sius ponus nusigabeno juos pas 
poną džiodžę.

Nepasekmingas žygis
Metai laiko atgal nefwyorkie-« 

te, ponia Jieva Ford, atvyko Chi- 
cagon ir kreipės į poną džiodžę 
— divorso. Prisieka esą neno
rįs duot jai pragyvenimo.? Jos bei 
kalavimas buvo išpildyta. Bet..;

šiomis dienomis Chicagon at
vyko pats ponas Ford.1 Įsitikiu 
nęs, kad Jieva jau nebe jo pri
sieka — Ford tkreipės į kitą džio: 
džę. Pasirodė, kad Jieva gavusį 
divorsą be Fordo žinios. Dabar 
dalykas ir vėl atsiduria teisman, 
ir esą galima laukt, kad Jieva 
turėsianti sugrąžint gautąjį di- 
vorsą. /.■

Pardavė už 8 mil. karės 
taupomųjų markių, nj:
Truc translation filed wlth tire pdsb 
master at Chicago, UI., Jnly 25, 1918, 
as reųuired by tne act ofOct. 6,1917

Iš Washingtono pranešama; 
kAci liepos mėnesiu Illinois val
stijoj parduota už virš aštuonis 
itiilionus dol.'kares taupomųjų 
markių. Daugiausia jų, būtent 
už $6,637,529.43, perėjo per 
Chicagos pačto rankas.

Tavogė cigarus ir troką.
Nežinomi vagiliai vakar pavo

gė F. M. Nillea cigari) kompani
jos t rokų, kur buvo cigarų apie 
Už 1200 dol. Policija įieško va-

r>. p l ji
-■Vyčių abaze irgi ramiau. Jau 

nebegirdėt apie nedavimą “ge- 
liuot” $oqiąlistams ir laisyaųi^.- 
niahiš. Nabagai, įsitikino, ka< 
jie nieko negali, o žmonės dar- 

pasmerkia jų nepadorius žy-

ppiy? :L. •f'“ ’ <!•:- j

Kodėl taip maža tegirdėt apie 
vietinę LDLD. kuopą? Drau- 

tgai, dabartinį vasaros laiką fū-t 
•rėtume išnaudot agitacijai, pri- 
įtraukimui naujų narių. Tam ge
riausia proga yra — rengiamieji 
išvažiavimai. Pabandykime. i1

Neperšokęs per revą, hesakyk 
“op!” Tai turėtų atminti visi tie 
biznieriai; kur, ban<16 panaudot 
draugijų vardus atsiekiami savo 
užmačių: Nesenai jie taip pada
rė? ;tr kas pasirodo? Draugijų 
nariai tud yra pasipiktinę,

Westąidieįjai subruzdo rupin
ties viešojo kuygyiio reikalais. 
Draugijos viena po kitos pri»i7 
deda savo auka prie palaikymo 
tos vienintelės viešos vvcstsidėš 
lietuvių įstaigos. Taip ir reikia.

, • —V. b!

CICERO
»w*»*«ĄA»w*^*w*^«**rw***-**-*M~*«**»

Kažih kur dingo Vyrų ir Mote
rų Apšv. Dr-stės išrinktasai ko
mitetas suvienyjimui visų Cice- 

‘tos'progresyvių draugijų? Ko
kios pasekmės nebūtų, visgi už
manymą reikia vykdinti gyve
nimam apie tai bent kalbėti ir 
rupinties. Užmanymas užrašy
tas ant popieros pats per save 
nieko' n'ėreiškia. Reikia pridėti 
darbo, spėkos. j

šešios- alr septynios Cįceros 
draugijos priklauso į Lietuvių 
Dartyinirikų Tarybą. Ar nebūtų 
gerai > sutverti Ciceroj Lietuvių 
Darbiųinką Tarybos skyrių. Ant 
vietos veikdami pritrauktume 
priė Tarybos daugiau draugijų?

BRIGHtON PARK
Iš draugijų veikimo.

Nedėlioj, liepos 21, buvo Keis
tučio Kliubo susirinklmas Liber
ty svetainėje, Narių susirinko 
gana daug. Naujų narių įstojo vi 
so trylika. ...Z

Iš valdybos ir komisijų rapor
tų paaiškėjo, kad kliubas gyvuo
ja puikiai. Ir nariais ir iždu ji
sai sparčiai auga. Taip, užpraei
tą pusmetį draugijos iždas paau
go šešiais šimtais dolerių. Viso 
Kliubo kasa dabar yra turtinga 
apie $2,500.

Susirinkime, beje? nutartą nu
pirkti vieną Naujienų Bendro
vės Serą. Beto, kliubiečiai žada 
visokiais budais remti vieninte
lį lietuvių darbiftinkų dienraštį. 
iTai puiku%- < ..

Lietuviu Laisvamaniu Federacijos 
pirmos kuopos pusmetinis susirinki
mas bus ketverge, liepos 25, 8 vai. 
»vak. Norlhsidės Viešojo Knygyno 
svetainėj, 1822 Wabnnsia avė. Šiame 
susirinkime bus pranešta apie Ci
ceras bylą, Kardo stovį ir daug ki
tų svarbių pranešimų. Ateidami atsi
veskite ir naujų narių.

—A. RipkeviČia, sekr.
LMPS., 25 Ir 9 kp. ir Ateities žie

do išvažiavimas į Washington par
ką. Įvyks nedClioj, liepos 28 d. Bus 
prakalbos, dainuos chorai, bus Žai
smės su keletu dovanų ir tt. Važiuo-] 
ti reikia Cottagc Grove karais iki 
57 gatvės ir eiti į vakarus, kur ant 
kalnelio matysis raudona vėliava. 
Kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti. -r-Komitetas.

Eztra susirinkimas Liet V. K. Piet. 
V. 1). Chicagos bus ketverge, liepos 
25 d., 8 vai. vakare, Knygyno bute, 
731 W. 18 st. Malonėkite atstovai at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų. S. Budginas.

‘ v Keistučio Kttltbąs turi dar du 
skyrių — drambs ir choro. Abu 
skyriai pasekmingai veikia. Tie
sa, užstojus vasaros karščiams 
tų dviejų skyrių'Veikimas turėjo 
laikinai apsistoti. Bet dabar it 
Vėl Žadriiiik stVerties darbo, kad 
tinkamai prisiHngus prie seka
mojo žiemos 1 ščžono. ■> • ‘ •;

• ŽMPI1
’ Sekamą hedČldienį, liepos 28, 
braightoniečiai1 'Vengia didelį iš
važiavimas 'BeVcriey girioj. Iš
važiavimą rengia kėstučio kliub. 
Choras, dradios'skyrius ir vieti
nė LSS. 174 kuopa. Kurie norite, 
važiuoti kartu, susirinkite 10:30 
vai. ryto į p. A. Maženio svetainę.

-— Agotos Sūnūs.

Pranešimai
Naujienų Bendroves dalininkų 

West Sidėje susirinkimas įvyks 
ketverge, liepos 25 d., p. Meldažio 
svetainėj, 2342 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi Šėrininkai kvie- 
čiarni atvykti, neiš turim daug svar
bių 'reikalų. • -—K. Jamontaa.

. fJ 1
Keistučio Dramos skyrius, jo cho

ras ir pats kllubns, o taipgi ir LSS. 
174 kp. rengia didelį išvažiavimą ne- 
dėlioj, liepos 28 d., Beverly Hill mi
ške. Btis suruošta gražus progra
mas su chord dairiom ir deklamaci
jom, ir U. Važiuoti reikia Ashland 
karais į pietus kol tik veža iki 87 
st. Paškiaūs eiti po dešinei į vaka
rtis iki kalnelio, kur bus išvažiavi
mas. Katrie norite važiuoti drauge, 
ateikite į A. Maženįo svet., 3834 So. 
Kedzie a ve., kampas 38 pi.; į miš
kus išvažiuosime 10:30 vai. ryto.

-r-Komitetas

Lįėt. Laisvamanių Federacijos ąp- 
sirinklmas West Sidės apielinKėje į- 
vyks pėtnyčioj, liepos 26 d., M. Mei
lužio svetainėj, 2242 W. 23 pi. Pra
džia 8 y ai. vakare. Kiekvienas lais
vamanis, katras yra prisirašęs arba 
katras norit prįsidėti prie LLF. kuo
pos, būtinai pribriklt i susirinkimą.

A* Ambrosevičia.

1 Pajieškąu Daktaro A. J. 
Karaliaus. Turėjo ofisą 3203 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Kas 
Žinotumėt, kur jis randasi, 
meldžiu man pranešti. Bu
siu dėkingas.

bHsiinni^nn.itsis
; 1840 So. Halsted St.,

Chicago, III.

>' .Daugiau spėkų, daugiau enrgi- ’

ATIDUODAMA rendon garu apšil
domas gražus kambarys, elektros 
lempa; geri rakandai, rami vieta; 2J 
rus augštas; užpakalyj.

R. Krauk 
3343 Lowe avė., Chicago, I1J.

NAMAl-žEMft

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 4 kamba

riai, Šviesus, Svarus, 5 
arti Wallaėe gt., toiletas ir gesas, 
rendos 88.00. .

REIKIA DAKBlNmy
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Ęrcc Employment Service)

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namelis prie Union avė., maudy
nė, gesas, elektros šviesa, kaina 

I $2400; 8 kambarių taurinis namelis 
idon 4 kamba Ūktai $1900; arti šio ofiso 6 kamba- 
510 W-. 281h st.jpu mūrinis ir medinis namelis prie il,owe; bargeno namą tiktai $1500. 

Mūrinis 2 flatų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesį kaip ran
da. Bargenas.

E. Fccncv 
603 West 31st st., Chicago, III.

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

Sietyno Mišraus Choro draugiškas 
išvažiavimas i Jeffersono girią Įvyks 
ned., liepos 28 d. Bus suruošta pui
kus programas ir vėliau įvairių Žai- 
sbnių. Visi kviečiama skaitlingai at
silankyti. —Komitetas.

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST.
arba

524-526 SO. DEARBORN ST.
arba

105-107 80. JEFFERSON ST.
----- o-----

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

vksl Vra daug vietų, kaip Chicagoj, 
įkn taip kitur, kur reikalauja visokios 
nu" rusies darbininkų — į fabrikus, į ka- 

’ syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai- 
'1 -jas — kaip vyrų, taip moterų ir vai

kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDUODU ūkę 80 akrų: 75 ak
rai dirbamos, likusi —5 miško ir ga
nyklos. ,Ukė yra užsėta kornais, 
binzais ir rugiais. Taipgi sykiu par
siduoda visi ūkės (taisymai, kaip tai 
mašinos gyvuliai ir stubos rakandai. 
Pardavimo priežastis— turiu išeiti 
į kariuomenę i mėnesį laiko. Jeigu 
nori pastoti savininku geros ūkės ir 
su maža suma pinigų, tai atvažiuok 
pažiūrėt arba rašyk laišką.
* J. Kaulinas,
R.F.D.No. 1, Box 133, Allcgan, Mieli.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks' 
pėtnyčioj, liepos 26 d., 8 vai. va 
re , University Settleinent name, 
4630 Gross avė. Visi nariai priva-. 
lot atsilankyti laiku. —Sekretorius, g'

' L.
LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks _ 

nedėlioj, liepos 28, 1 vai. po pietų, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted st. Visi REIKALINGA stiprių vyrų prie 
draugai ir draugės atvykite ir atsi- I švaraus šapos darbo. Gera okes- 
včskite naujų narių kuopai. tis. .

F. Meškauskas, Org. 900 V/. 18th st. Chicago

VVestsidės Liet. Viešo .Knygyno REIKIA beisterių, fcllcrių guzikų 
delegatų susirinkimas įY^s ketveč- įsjuv6jy jr sjjOnų fmišerių prie ino- 
m ’i ’Soio w‘ 9Vi>iarCVuil Oriškų švarkų ir siutų.
Meldazio $vc ., 2242 W. 23 PI. Visi , pcrcival B. Palmcr Co.. 
delegatai .malonėkite būtinai atsila- w Adams st Čhicago
nkyti susirtnkiman, nes yra daug1 
svarbių reikalų apsvarstymui.

—L. V. Knygyhd Valdyba. REIKALINGAS barberis po pietų 
subatomis ir pusę dienos nedčliomis. 

Joe Grigonis,
2050 W. Coultor st., Chicago

Pajieškau draugo, Alekso Puschius, I
pirmiau gyveno Chicagoje, dabur iš- .......... ...........
važiavo kitur. Jis pats ar kas jį ži- REIKIA geležų karpytojų į senų 
note malonėkite pranešti jo adresą. gc]^gujįy jar(|q. Gera mokestis tei
kus pirmas praneš, galis $1 o. singicms darbininkams. AtsišaukiteWilliam Konrod, L
715 W. 16th st., Chicago, JR.. ^-32 \ye Kiužio st., Chicago

11 ■’ r f...-. 1 -į u . •į/fio H KO
Pajieškąu savo pusbroliui Kazi-4 *■" ................ ...... ...

miero, Klemenso ir Vincenko Rum- REIKALINGA vedusi pora su ma- 
bauckų, Kauno gub„ Šiaulių pav. šeimyna, su mažai rakandų gy- 
Pašvitinįo valsčiaus, Joniškio pa- venti dviejų arba trijų kambariai 
prap., Verškullų sodžiaus. garu šildomam finte, su vana, elek-

Pilypas Rumbauckas, fros šviesa, telefonu, puikus gyveni;
1513 So. 48 ct., Cicero, 111. jnas ir neperhrangi randa. Norinti

gyventi prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos, atsišaukite telefo- 

PAJIEŠKAU pusbrolio, T; Jurėno, nu: Lincoln 7874, arba ypatiškai:
Kauno gub.z Vilkmergės pay., Šimo-1 706 Garfield avė. J. D. Doveika.
nių miestelio. Meldžiu greitai atsi
šaukti.

Ona Gilvidaitė.
718 W. 19 st., Chicago, III.

ASMENŲJIEŠKOJIMAI

REIKALINGA žmogus į pirtį.
1117 S. Paulina st., Chicago, UI

■ .......... ———------ REIKALINGA virėja moteris pa-
Pajieškau seserų Nastazijos ir Ur- gelbėt prie virimo valgykloj. Nc- 

šulės Sebaliauskyčių ,paeina iš ViL »eik dirbt nedėldieniais. Mokestis ge
idaus gub., Trakų pavieto, girdėjau, ra. 1464 Indiana Avė.
gyveną Illinois valstijoj, apie mai- ■ —; -■ ■—r--      T 
nas, turiu labai svarbą reikalą, lo- DJ.' ų traukėjų ii
dol jos pačios ar kas apie jas žinote darbininkų j ledų svirnus, 40c. i va- 
meldžiu man pranešti. J. Ribokas, 1 landą, 10 ir 11 vai. darbas.
1118 S. Winnebago St., Rockford, 111. • , Consumers (.o., ____________ . ________ , ; 3<)lh si. and Normai avė., Chicago

Pajieškau Stanislovo Bumblausįdo,I REIKALINGAS darbininkas prie 
kuris, girdėjau, gyveną Chicagoj. Jo arklių į barnę. Moku $85.00 į mė- 
brolis Tadeušas Bumbiauskas yra nesi. Darbas ant visados, 
sunkiai sužeistas dirbtuvėj ir dabar 4129 Emcrald avė., Chicago
guli hospitolėj ant mirties patalo. Jis | Phone Yards 1076. 
pats ar kas ji žinot praneškite. Te
gul kuogreiČiausiai atvažiuoja pas 
R. Žclnis, 53 Henry St.,

Rochester, N.Y.
HE!KALINGAS barberis vakarais 

subatomis ir nedėliomis.
______________________________ Stanley’s Barber Shop

Pajkešktui savo moteries, Julijo-Į 2409 S. Hoyne avc., lel. (.anai 6146 
uos Šimkienės, 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio, 40 metų amžiaus, geltonų plau
kų, priešai reti dantis. Išvažiavo ge
gužio 10, šių metų. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chicago, III. Meldžiu jos pačios, ar 
Jcas apie ją žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus, 
Box 120, Bentleyville, Pa.

—į-i.f f lX n Į, Mi nuijiiZmrtaia

’ REIKALINGAS janltorius dėl žy
dų bažnyčios. Turi, būt blaivas, ir 
su maža šeimyna. Atsišaukite nuo 
5 iki 8 vai. vakare. Kampas Polk ir 
Ashland Blvd.» bažnyčioje.

i)
• > Jr- -- - Įr-Į-ir - - ; - < --------------------

REIKALINGOS moters maišams 
lepinti. Kreipkitės —
1845-47 Granu Avė.*; Chicago

i REIKALINGI anglių priduotojai 
(Cou) Passers) $55, kambarys ir val
gis. Chicago Beach Hotel, 51 $t. 
and Cornell avė., Chicago. .

REIKALINGI VYRAI. SVARBAS 
KAREI DARBAS. “Cable Splicing” 

I —/vielinių virvių pynimas. Piocę; 
yvotkis. Galima uždirbt nuo $4 iki 
$6 į dieną. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės — 426 S. Clinton 
St., 6th floor.

I „U. II, I ■ ■ ZI II ..................... "I................

i REIKALINGA ant bordo mergina. 
Geistina butų kad mokėtų angliškai: 
pasitaiko kartais per telefoną atsa
kyti. Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu: 1337 So. 57 Ct., Cicero, III.

I Telephone 2396 Cicero.

sfeiiU Miš

REIKIA geležų karpytoju ir važ
nyčios dvi vienu arkliu važiuojamo 
vežimo. ’

A. Blaekstone
2457 S. Lopinis st.,

1

APIELINKfiJE Grane Co. parsi
duoda lotas labai puikioj vietoj. Ga
lima budavoti tuojaus namą, nes vi
si improvementai yra. nors už pi
ginusį pasiūlymą —. gal sutiksime. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
Chicagą ir nebemanau atgal sugrįž
ti. Adesuokitc

Kazimieras Z. Urnikis, 
1818 W. 46th st., Chicago, Iii.

KAS NORI mainyti namą ant far
mos, 65 akrai žemės, gyvuliai ir į- 
rankiat. Namas turėtų rastis Chica
goj, West Side arba Cicero apieiin- 
kėj. Del platesnių žinių atsišaukite 
Jaišku

M. Jokubka,
R. N. 4, Hart, Mich.

MŪRINIS namelis su išdabintu 
beismentu, 5 kambariai viršuj, 5 bei- 
smente. Našlė savininkė parduoda 
nuostoli ilgai pigiai. Lowe avė., arti 
29th si. Tiktai $2,000.

Ignatius Chap and Co., 
31st and Wa)lace stsų Chicago

Vienintėliai agentai. / • 
■■■ 1 ■■■" 11 ■ ■■■■■■■■■ ■■ . .............. !■ .............................. ..... ■

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Rendos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
9361 Burnside avė., Chicago

PARSIDUODA “Green House” (au
gmenų auginyčia) ir krautuvė. Libe
ralės išlygos.
1749 Union st., Chicago

PARSIDUODA greitu laiku už nu
žemintų kainą tinkamas dėl biznio 
mūrinis namas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju ant farmos. Atsišau
kiu* šiuo adresu:
1442 So. 19th Ct., Cicero, UI.

PARDUODU murini namą 8 kam
barių, įm> 4 kambarius ant 3 augŠ- 
lų ir attika. Galima gauti $62 ren- 
dos. ‘ Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė. Atsišaukite po 5:30 vakarais.

Mrs. Blei,
667 W. 18th st., Chicago, III.

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius moki n ties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

Chicago K>

VALENTINE DRKS8MAKING i 
COLLEGE8

6205 So. Halsted aL, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. ValstljoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dfr. 
signing, dėl biznio ir narna. Vie
tos duodamos dykai Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
810. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Pirmlainkl

R.F.D.No



