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Tali i 'imli ainuasatani
persikėle Laplandijon

Rusija nesusitaiko su Ukr
Kruvinąs streikas Vokietijoj

Laukiama mūšių su finais šiau
rinėj Rusijoj

TALKININKŲ AMBASADO
RIAI LAPLANDIJOJ.

Išvažiavo iš Vologdos į Archan
gelską, bet ten jų nepriėmė

vietų valdžia Maskvoj pašalino 
iš sostinės visus gimines žmonių, 
įmaišytų užmušime Vokietijos 
ambasadoriaus Maskvoje grafo 
von Mirbach.

True translation filed with the post- 
masler at Chicafio, 111., July 31, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

KANDALAKšA. RUSIJOS 
LAPLANDIJA, liep. 30. — Tal
kininkų ambasadoms, kurios ne
senai apleido Vologdą ir išvažia
vo į Archangelską, nebuvo leis
ta pasilikti Archangelske ir jos 
atvyko į Kandalakšą.

Ambasados apleido Vologdą 
liepos 25 d. atsiliepdamos į pra
nešimą užrub. reik, minist. čiče- 
rin, kad jos yra dideliame pavo
juje ir kad sekamą dieną grę 
šia bombardavimas Vologdos.

Jis ragino ambasadas atvykti 
į Maskvą, bet ambasadoriai nu
tarė vykti į Archangelską, kur 
jk‘ tikėjosi susižinoti su savo 
valdžiomis.

Archangelske Sovietas veikda
mas sulig paliėpimais iš Maskvos 
atsisakė leisti svetimų šalių at
stovams pasilikti, bet pavedė 

jiems du mažu rusų laivu ir jais 
liepos 28 d. jie išplaukė, lydimi

LAUKIAMA MUSIŲ SIAURINĖJ 
RUSIJOJ

Finai eina linkui Pečengos; 
jiems kelią užstoja talkininkai

True translatięn filed with the post- 
ninsler at Chicago, Ilk, July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, liep. 30. — Cliri- 
stianijos žinia į Daily Express 
sako, kad pasak pasažierių, at
vykusių į Vardoe, Norvegijoj pir 
mu nuo rudens 1917 m. laivu iš 
Archangelsko, susirėmimas tarp 
talkininkų spėkų Murmansko a- 
pygardoj ir sujungiu finų, ir vo
kiečių kareivių arti Enaresjeen 
yra neišvengtinas.'

Vokiečiai, kaip pranešama, ei
na linkui Pe&enga, pakraštyj nuo j 
Enaresjeen ir taiso kelią, pabu- 
davotą keli metai atgal per rusų 
finų valdžią. Manomą, kad tal
kininkų spėkos budavoja kelią 
nuo Pečengos į Saltijaervi, kad 
pasitikus priešą pusiaukelyj.

Vokiečių rašytojas prisimena 
apie tarybas, pradėtas BčrNnc, 
birželyj išlyginimui esančių ne- 

i susipratimų dalei Brest-Litov- 
Isko sutarties. Jislpaminf Stock- 
bolmo telegnimąį paduodančių 
straipsnį oficialio bolševikų lai
kraščio Izvestija, nurodantį kad 
Rusija, jei dalykai nėbus sutvar- 
kyli ^svarstys klausimą atsižadė
jimo savo taikos pozicijos. Jis 
sakoi kad daugelis kitų šaltinių 
praneša, jog Rusijoj yra didelis 

Ijudėjimas, pritariantis atnauji
nimui karės, jei tarybos neduo-1 
tų geistinų pasekmių.

Sovietų rateliuose yra nuomo
nė, kad vyriausia kliūtim išpil
dymui ji’ socialių politinių ple- 

I nų yra vokietijos valdžios prie- 
I monėsi*, griebtose nuo įvykini- 
mo taikos, šiame sąryšy j jis mi
ni vokiečių karinius veikimus 

| Ukrainoj, Doneco baseine ir Do- 
I no apygardose.delei kurių sovie- 
I tų valdžia neteko anglių ir mais
to šaltinių.

“Izvestija straipsnis,” sako 
Vorst, ‘‘kalba apie atvirus ir pas
laptis Vokietijos bandymus už- 
troškinti Rusijos revoliuciją. Tos 

| baimės yra nepamatuotos. Vokie 
tijos politika absoliučiai palinku
si rasti užganėdinančią ir užli- 
kiamą santarmę su sovietų val
džia. Bet aprašytieji Rusijos sen
timentai turi būti laikomi min
tyse sprendžiant apie situaciją, 
kurioj naujos tarybos prasidė
jo.”

VOKIEČIAI APIPLĖŠINĖJA 
UŽIMTĄSIAS ŠALIS.

Gyventojams beveik nieko nepa
lieka. Degina kaimus ir žudo 
žmones.

» i i11 f i pidi

Armijos, 
ancijoį

True transhdion filfed v^iOi the post- 
master at Chicago, IH., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASH1NGT()N, liepos 30. — 
Armijos nuostolių sąrašas šian
die* paduoda sekamus JHlosto- 
lius:

Užmušiu karės lauke .... 17
Mirėnuo žaizdų....................11
Mirė nuo ligų ................  15
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .3 
Sunkiai sužeisti
Lengvai sužeisti

Viso 145 
šiame sąrase paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios

ANTHONY BALKUS, Water- 
bury, Conh., sunkiai sužeistas.

KULKAS V AIDŽIAI PRIEŠ VO
KIETIJOS DARBININKUS.

sius juras.
Naktį jiems apleidžiant Ar

changelską buvo pranešta, kad 
Maskvos valdžia paliepė, jog iš
plaukimas ambasadorių nebūtų

VOKIEČIAI BIJOSI RUSIJOS 
SUKILIMO.

Vokiečių grąžinimas dvarinin
kams žemes Ukrainoj judina 
visos Rusijos valstiečius.

Amerikos ambasadorius persi
kėlęs į Archangelską.

True translation filed with the post- 
niicsler ai Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

\VASH1NGT()N, liepos ;J0. -l- 

Valstybės departamentą šiandie 
pasiekė nepatvirtintos žinios, ka 
d ambasadorius Francis perkėlė

changrlską. Jokio tiesioginio 
pranešimo negauta nuo Francis 
ir valstybės departamentas pa
siuntė jam paklausimą apie tą

RUSIJA NEGALI SUSITAIKY
TI SU UKRAINA.

75,000 valstiečių eina ant Kijevo

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, liepos 29. — 
Sulig šiandie valstybės depar
tamentu gautų žinių iš Stockhol- 
ino, 75,000 ginkluotų valstiečių 
eina ant Ukrainos sostinės, Kije
vo. Pranešama apie didelį nera
mumą Ukrainoj ir aplinkinėse

Taipgi sakoma, kad Rusijos ir 
Ukrainos delegatai negalėjo su
sitarti smulkmenose susitarimo 
tarp tų dviejų šalių.

Taipjau pranešama, kad So- sovietų valdžią Rusijoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

NEW YORK. liep. 30. — čia 
gautame birželio 15 d. numeryj 
Berlino Tageblatt tu!las Hans 

Vorst pridtioda didelę politišką 
reikšmę pranešimams iš bolševi
kų šaltinių, kad įvyksta didelė 
permaina Rusijoh valstiečių ne
apykantoj prieš vokiečius. Jis 
sako, kad tie' patįs valstiečiai, 
kurių tik keletas mėnesių atgal 
negalima buvo išlaikyti tranšė
jose, dabar yra apmaudos stovy
je.

Tarp jų išsiplatino •žinios, kad 
vokiečių užimtose Ukrainos ir 
Baltgudijos dalyse didėli dvarai 
tąpo sugrąžinti jų pirmesniems 
savininkams. Rašytojas pridu
ria, kad jie bijosi, kad vokiečiai 
gali ateiti ir pas juos ir jie neteks 
žemių, kurias jie dabar laiko per 
šešis mėnesius. Ta baimė sukė
lė juose palinkimą imties už .gin
klo. *

Vorst nurodo, kad yra žino
ma, jog socialistų partijos Rusi
joj, kurios priešinasi bolševi

kams, nėra palinkę priimti Brst- 
Litovsko sutartį. Bolševikai, 

sako jis, vis dar stovi prie sutar
ties, bet jie mano, kad Vokieti
jos valdžia nori griebties prie
monių virš jos sąlygų ir nuversti

True translation filed \vith the post- 
umster at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, birž. 15 (ko 
rcspondencija). — Pabėgėliai iš 
vokiečių kareivių užimtų Rusi
jos provincijų praneša apie nuo
lat augančią tarp valstiečių nea
pykantą prie vokiečių.

Pskovo apygardoj vokiečių 
konfiskavimas maisto privedą 
prie dviejų valstiečių sukilimų. 
Paskutiniame sukilime kas lai 
pranešė valstiečiams, kad ameri
kiečių ir japonų kareiviai jiems 
pagelbės. Tečiaus suprantama, 
kad tos tikėtosios pagelbos ne
buvo ir sukilimas susitiko nelai
mingas pasekmes. Pasak Petro
gradą pasiekusių žinių daugy
bė valstiečių tapo nužudyta, ir 
visi namai keturiuose miesteliuo 
se tapo vokiečių sudeginti, kaipo 
pamoku kitiems.

Pskovo apygardoj vokiečiai

jie galėjo išvežti, paliekant lik 
biskutį grudų dėl kiekvieno gy
ventojo.

tarp darbininkų klesos siaučia 
badas. • Po vokiečiais, duonos 
porcija tankiai būna labai ma
ža — vienas svaras į mėnesį dėl 
kiekvieno žmogaus.

Apdegė žmogus.

CHICAGO. — šįryt name prie 
lijalsted ir 21 gatvės nežinia ko
kiu bildu užsidegė gulįs lovoj 
žmogus.-Gaisras tuoj užgesinta, 
bet visgi žmogus labai apdegė 
ir‘ va rgiu i pagis.

Giedra šiandie ir ryto; galbūt 
blskį šilčiau.

----------- B—................  i. ,------------------  

buvusį vyriausį teisėją savo pre- 
’ inieru ir yra gavusi paramą nuo 
Vladivostoko laikinės valdžios.

Gen. Horvat atsisako klausyti 
pasiūlymo ir ręikalauja, kad 
jos*(laikinės valdžios), pripažin
tų jį jo paties pasiskirtoj vietoj 
— diktatorium.

Čecho-slovakų yadovas pasa
kė sibiriečių delegacijai, kad 60 
nuoš. jo pąsekėjų yra socialistai, 
kad jie kariauja už demokratiją 
ir kad jie jokiame atsitikime ne
rems gen. Horvat, jei jis bandy
tų įvesti nedemokratinę valdžią.

Dėlegacija išreiškė savo pasi- 
rįžimą surinkti 10,000 žmonių 
kovai prieš bolševikus ir prieš 
gen. Horvat, jei jis bandytų nu
versti laikinę valdžią.

Horvatas šeimininkauja

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VLADIVOSTOKAS, liepos 28.
— Nesenai pasiskelbęs Siberijos 
diktatorium gen. Horvat šiandie 
išleido proklamaciją, paliepian
čią visiems oficialiai adminis-

x , n},. . tratyviams teisių, finansų ir k.
šaudo ir areštuoja streikierius. . . .J departamentams pajūrio provin

.'. Lifitib f cijoj, pradėti pildyti savo parei
gas, kreipianties, kur yra reika
las, prie gen. Horvat kabineto.

Kadangi daugelis departamen
tų per keletą mėnesių buvo sus
penduoti, šis paliepimas gali su
kelti nesutikimus tarp gen. Hor- 
vato valdžios ir Siberijos laiki
nės valdžios.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, 01., July 31, 1918, 
as rcąuircd by tne ąct of Oct. 6.1917.

AMSTERDAM, liepos 30. — 
Pasak Echo Belge, liaujas strei
kas inkilo Kalk, Prūsijoj, arti 
Colbgne. Kulkasvaidžiai buvo 

vartojami '-užgniaužimui judėji
mo ir vadovai tapo areštuoti. 
Priduriama, kad išsiunčiant ži
nią policija vis dąr vaike minias 
žmonių, kurie nesustojo rinkęsi 
gatvėse.

Čecho-slovakai veikia.

Siberijoj
DVI! VALDŽIOS SIBERIJOJ

Gen. Horvat nori būti diktato
rium ir nori kad visi jį pripa
žintų. Kita valdžia irgi nenu* 
sileidžia ir net grasina kare.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PEKINAS, Chiriija, liep. 29.— 
Čecho-slovakai susitinka stipriau 
s j pasipriešinimą jų ėjime linkui 
Chabarovsko. Bolševikai ir au
strų ir vokiečių belaisvių spėkos 
užima stiprius pozicijas su apka
sų linijomis, panašiomis kokios 
yra Europos karės laukuose. Ma
noma, kad kol talkininkai ne
duos pagelbės, bus negalima dėl 
čecho-slovakų paimti Chabarov- 
ską, kadangi jų skaičius yra 

daug mažesnis. Tečiaus jią ei
na priekyn su dideliausiti smar
kumu ir užsispyrimu.

Negalėdamas eiti gen. Semio- 
nov laiko stiprią gynimosi pozi
ciją ir sako jis pasiliks ten, kol 
jis negaus paįelbos iš talkininkų.

Iforvato judėjimas dar nėra 
pripažintas nė talkininkui nė 
Vladivostoko ar Omsko laikinių 
valdžių. Pastarosios dvi vald
žios veikia išvien, Omsko val

džia pripažindama viršenybę 
Vladivostoko Valdžios, •

Aimiro provincijos general
gubernatorius praneša, kad lai
kinės valdžios dirbs išvien su 
gen. Hjorvat, jei paatarabis at
šauks savo manifestą, pasiskel
bianti save diktatorium, paleis 
savo kabinėtą ir prisidės prie jų 
lygybės sąlygomis. Kadangi jos 
mano sušaukti atstovų tarybą 
kaip tik įvyks tvarka, jos klau
sys jo, jei jis bus išrinktas, kaip 
jos klausys kiekvieno tinkamai 
išrinkto viršininko.

Omsko laikinė valdžia turi

True translation filed with the post- 
inastei at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, liep. 29. Ke
letas viltingų atsitikimų praneš
ta iš Rusijos. Ukrainoje valstie
čiai sukilo ganėtiname skaičiu
je, kad suteikus vokiečiams da
ug rūpesčių. Sakoma, kad 70, 
000 vhlst. yra po ginklu, gerai 
aprūpinti oficieriais ir amuni
cija.

Tuo pačiu laiku Lechai paėmė 
Kazan, svarbų centrą ant Volgos, 
o Siberijoj jie prasiveržė iki Ir
kutsko. Bolševikai įsisteigė į ry
tus nuo Baikalo ežero, jų kva- 
tiera yra Verchni Udinske ir pri. 
vertė gen. Semionovą pasitrauk
ti į Manžuriją, bet chiniečių ka
reiviai ateina ten, kad nedaleidus 
kokio-nors įsiveržimo į Chinijos

Cechų spėkos, kurios laikė VIa 
divostoką, paėjo trans-Siberijos 
geležinkeliu iki apie 70 mylių j 
šiaurę nuo Nikolsk.

Laikinė valdžia Omske apėmė 
vyriausią valdžią Siberijoj ir pa
skelbė Siberijos neprigulmybę, 
pasak Reuterio žinios iš Pekino, 
datuotą utarninke.

Laikinė valdžia panaikino vi
sus bdlševikų dekretus ir atstei- 
ge Siberijos diliną. Užgirimas šio 
veikimo prašytas iš Vladivosto
ko valdžios'.

1,500 atgaleivių: suimta.

Pasak Copehhageno žinios į 
Central News, pasekančios Mas
kvos žinią j Helsingforsą, kontr
revoliucinis judėjimas Jarosla
ve tapo pilnai sutriuškintas. 
Baltosios gvardijos štabas ir va
dovai tos frakcijos, kart u su virš 
1,500 žmonių tapo areštuoti. Sa
koma, kdd 98 belaisviai, jų tarpe 
generolai Veriovkin ir Karjx)v 
tapo sušaudyti.

HAAGA, liep. 30. — Iš Berlino 
pranešama, kad naujai paskir
tas amabasdorius Ruslįjoj Dr. 
Kari Helfferich, jau atvyko į 
Maskvą.

------ !--------- 1--------------- —I------- _ . J . '■■..I. ■ ■■ ■ Į > I >IT

Vokiečiai gabenąs 
daugiau kareiviu

Bando atsilaikyti saliente
Talkininkai vistiek laimi
Baisus mušis siaučia

Amerikiečiai laimėjo dvi mylias
VOKIEČIAI GABENASI DAU

GIAU KAREIVIŲ

Turi kišeniuje jau milioną karei
vių ir daro desperatiškas pas
tangas sulaikyti talkininkus.

kaip vieną ar du įlenkimu tal
kininkų fronte, kuomet gi talki
ninkai įvairiose vietose padarė 
mažą, bet svarbų progresą.

TALKININKAI VISTIEK EINA 
PRIEKYN.

True translation filed with the posl- 
master ai Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the.act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 30. — Aisnc- 
Ourcų mūšio lauke šiąnakt a- 
merikiečių ir franeuzų kareiviai 
susirėmė su beveik milionu vo
kiečių smarkiausiame gretimais 
mūšyje, kokis tik, buvo nuo pra
džios Foęh’o kontr-ofensivo ir 
žiauriausiame susirėmime, ko
kiame tik amerikiečiai dalyvavo 
nuo pradžios karės.

Abejose pusėse kišeniaus vo
kiečiai daro grieščiausį atsispy
rimą. Visame dešiniąjame spar
ne jie nuo anksto šįryt pradėjo 
daryti baisiausias kontr-atakas.

Keliose atskirose vietose mū
šio linija pasidavė kiek naudai 
vokiečių bet visas aplamai vokii 
čių antpuolis neįstengė atmesti 
franeuzų ir amerikiečių.

Niekuriose vietose talkininkai 
padarė naują progresą, bet mū
šio linijoj mažai yra permainų.

Milžiniškas mušis siaučia 37

Nežiūrint smarkiausių vokiečių 
kontr-atakų

true translation filed \vith the post* 
inastcr at Chicago. III,,.July 31, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, liep. 30. — OfL 
dalis franeuzų pranešimas sa
ko, kad nežiūrint keliu vokiečitj 
kontr-atakų, į šiaurryčius nuo 
Fere-en-Tardenois talkininkų ka 
rciviai lokaliuose mūšiuose šian
die paėjo priekyn ir taipgi pasi
laikė laimėtas žemes Sergy apy
gardoj.

Vokiečių bandymai atsiimti 
St. Euphraise, į pietvakarius nuo 
Rheims, nepavyko, nors priešas 
padarė menką paėjimą į vaka
rus nuo miestelio.

.... ................... >
i AMERIKIEČIAI PAĖJO DVI 

MYLIAS.

Vokiečiai dar niekad taip smar
kiai nesipriešino.

Nuo Buzancy 14 mylių į pie
tus nuo. Soissons) iki Cierges 
(j pietryčius nuo Fere-en-Tarde- 
nois), 15 mylių.

Nuo Cierges šiaurryčių link i- 
ki Tardenois, 12 mylių.

Nuo Chaumuzy iki Rheims, 
10 myliu,.

Daugiau vokiečių divizijų at
vyko ir atvyksta iš kronprinco 
Rupprecht šiaurinių armijų. 
Šiandie vėlai iš fronto atėjo ži
nia, kad dabar Tardenois kiše
ninį yra 55 divizijos, jų tarpe 
daugelis geriausių kaizerio ka
reivių.

Vakar 5 divizijos paskolinto 
iš Rupprechto tapo mesta mušin 

vokiečių dešiniąjame sparne, 
prieš Magin franeuzų amerikie
čių armiją.

fi ne translation filed with the posi- 
master at Chicago, III., July 31 1913. 
as reąuired by the act of Orį. fl, 1917

SU AMERIKOS ARMIJA AL 
SNE-MARNE FRONTE, liep. 30. 
— Per baisiaus baražą, kokio 
vokiečiai nebuvo darę nė viena
me sektore per ištisus.mėnesiui, 
amerikiečių kareiviai, susidedan 
tįs iš vyrų iš vidur-vakarių ir 
rytinių valstijų, pastūmė šian
die priekyn savo liniją ir šiąnakt 
ji sudaro čiukurą ilgo talkininkų 
fronto.

Jų progresas buvo žymus, arti 
dviejų mylių, bet skaitomas kai
po puikus žygis, atsižvelgiant j 
smarkiausi vokiečių priešinimą
si.

AUSTRALIECIAI PAĖMĖ 
MIESTELI

Milionas vokiečių mušyj.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 30. — Vo
kiečiai metė beveik milioną ka
reivių milžiniškan mušiu tarp 
Soissons ir Rheims ir smarkiai 
kontr-atakavo aplink visą pus
račio liniją, kuri eina nuo Sois
sons iki Rheims apygardos. •

Tečiaus net toji milžiniška spė 
ka negalėjo padaryti daugiau

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Julv 31, 19į8, 
as reąuired by the act of (jct. 6, 1917.

SU ANGLŲ ARMIJOMIS FR
AKCIJOJ, liep. 30. — Australie
čių kareiviai anksti Šįryt netikė
toj atakoj paėmė Merris. Po ke
liu minutų puikaus darbo vieta 
tapo apvalyta nuo vokiečių ir 
suorganizuota pasilikimui kon- 
tr-atakos.

Australiečiai suėmė. 169 be
laisvių su daug tranšėjų mi Tia
rų ir kulkasvaidžių.
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Francijos socia
listų nutarimas.
Truc translation filed with the post- 
niasler at Chicago, 111., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

Francijos socialistų parti
ja priėmė rezoliuciją, kurio
je reikalaujama, kad valdžia 
peržiūrėtų savo karės tiks
lus, atmestų imperialistines 
tendencijas ir aiškiai nusta
tytų taikos sąlygas tais pa
matais, kuriuos išdėstė pre
zidentas Wilsonas. Tą re
zoliuciją įteikė partijai jo
kios mažumos vadas, Jean 
Longuet, atstovų buto na
rys.

Tie rezoliucijos reikalavi
mai yra ne naujiena.. Karės 
tikslų peržiūrėjimo ir impe
rialistinių tendencijų išsiža
dėjimo reikalavo jau praei
tųjų metų pavasaryje Rusi
jos socialistai ir Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba. 
Po Tarybos įtekme, tą reika
lavimą išpildė laikinoji Rusi
jos valdžia; ji kreipėsi pas
kui prie talkininkų valdžių, 
ragindama, kad ir jos tatai 
padarytų.

Bet Rusijos valdžios ragi
nimai paliko be pasekmių. 
Talkininkų valdžios ne tik
tai nesutiko perkeist savo 
karės tikslus, o* ir atsisakė 
svarstyt šitą klausimą. Tai 
buvo viena svarbiausiųjų 
priežasčių, kad Rusijos lai
kinoji valdžia neteko užsiti- 
skėjimo miniose ir kad Rusi
joje paėmė viršų ta partija, 
kuri stojo už “taiką kadir 
čia da taip.”

Rusijos balsas taikos klau
sime šiandie, deja, neturi jo
kios įtekmės tarptautinėje 
politikoje. Jos darbą, pra
dėtą daugiaus kaip metai 
laiko atgal, dabar tęsia Fra
ncijos socialistai. Ar jie tu
rės daugiaus pasisekimo?

►—* ' ■_ , Į‘A. 

Kenksmingi 
polemikos budai.

dinamam “kairiamjam” 
sparne. Jeigu jie nesutinka 

1 su kieno-nors nuomone, tai 
jie nesistengia suprasti ją ir 
parodyt jos i klaidingumą, o 
skubinasi užatakuot savo o- 
ponento sąžinę.

Taip darė musų “kairie
ji”, kada jie pradėjo varyt 
polemikas prieš Darbininkų 
Tarybą. Jos organizatoriams 
jie prikišo blogus tikslus, 
darbininkų klaidinimą, norą 
pasipinigaut, biznio ^darymą 
ir tL Tokiu-pat budu jie po
lemizuoja dabar prieš nepri
tariančius bolševikams soci
alistus ir prieš tuos, kurie 
stoja už pakeitimą St. Lou- 
is’o rezoliucijos. Jie negali 
įsivaizdint, kad ne jų nuo- 
monėš žmogus butų doras ir 
sąžiningas ir jie prikiša jam 
veidmainiavimą, žemus mo- 
tyvus, parsidavimą ir viso
kius, kokie tiktai yra sviete, 
griekus.

Šitokie polemikos budai, 
be to kad jie yra labai ne
gražus, neduoda oponentams 
prieiti prie jokio susiprati
mo. Kada žmonės įsivaizdi
na apie kits kitą, kad jie yra 

, nedorėliai, tai jie ne tiktai 
; negali įtikinti kits kitą, o ir 

nenori įtikinti. Jie “kovo
ja” prieš viens kitą, kiekvie
nas stengdamasis sunaikint 

, savo oponentą, diskredituot 
jį publikos akyse, sumažint 
jo įtekmę, sukelt prieš jį ne- 
užsitikėjimą.

Šitos šlykščios “kovos” 
lietuvių socialistų tarpe jau 
senai yra daugiaus, negu 
reikia. Bet tūli fanatikai 
stengiasi ją dar padidint ir 
paaštrint. “Kovokime prieš 
‘Naujienas’ ”, šaukia jie, 
smarkaudami kaip gaidukai 
ant mėšlyno; “kovokime 

prieš inteligentus”; “kovoki
me prieš privatinius laikraš
čius”; “kovokime”, “kovoki-

Šitie fanatikai atlieka la
bai prastą patarnavimą dar
bininkams. Jie ardo jų vie
nybę ir silpnina jų spėkas; 
iiė atstumia nuo dalyvavimo 
darbininkų judėjime žmo
nes, kurie galėtų atnešti 
jam daug naudos; jie sulai
ko darbininkuose norą mo- 
kinties ir lavint savo protą.

Kad darbininkai galėtų 
laimėt savo kovą už pasiliuo- 
savimą, tai jiems reikia tvi
rtai susiorganizuot ir gerai 
apsišviest. Praėjo tie laikai, 
>;ada žmonės tikėdavo, jogei 
priešo tvirtovę galima su
griaut riksmu ir triubų gar
sais. Ir kapitalizmo tvirto
vė yra daug stipresnė, negu 
senovės Jerichono sienos.

Darbininkai turi būt pro
tiškai galingesni už kapita
lizmo tvarkos apgynėjus, 
jeigu jie nori pergalėti juos. 
Riksmas tečiaus ir fanatiški 
užsipuldinėjimai ant kitaip 
manančių žmonių ne lavina 
protą, o užmuša jį.

Sovietai ar 
parlamentas?
True translation uieii with the post- 
niaster at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

“Naujienos”, kartu su vi
sais Rusijos socialistais, sa
ko, kad Rusijos tvarką pri
valo nustatyt steigiamasis 
susirinkimas. Jos stoja už 
tai, kad Rusija butų demo
kratinė respublika, kurioje 
įvairios gyvenančios joje 
tautos butų susivienijusios 
laisvais federacijos ryšiais.

Vyriausioji galia Rusijos 
respublikoje turėtų priklau
syt demokratiškai renka
mam parlamentui, suside
dančiam iš vieno buto. Jisai 
leistų įstatymus, skirtų mi-

kaip viešpataujančios klesos. 
'.Kol kapitalizmas gyvuos, 
tol viešpataujančioji klesa 
bus kapitalistų klesa. Ir ta 
klesa turėsianti būt be teisių 
politikoje! Tokią nesąmonę

plaukų sąmatas), kontro
liuotų administracijos veiki
mą, rištų taikos ir -karės 
klausimus ir spręstų apie ki
tus šalies santykius su išlau
kiniu pasauliu. t lr---------------------S

Šitokiai nuomonei, kaip gali įsivaizdint tiktai svajo- 
žinome, nepritaria bolševi- ftojai-ųtopininkai, kurie ne- 
kai. Jie nenori Rusijai stei- turi jokios nuovokos apie vl- 
giamojo susirinkimo ir ne
nori parlamento, nes, girdi, 
tie dalykai esą ‘buržuaziški’; 
į vietą steigiamojo susirin
kimo ir parlamento jie nori

suomenės gyvenimą. I z
B'eteišė kapitalistų klesa 

yra negalimas dalykas kapi
talizmo tvarkoje; kapitalis
tų kės#,’ netekusi „teisių; !pa- 

pastatyt sovietų 'kongresus, liauja buvusi kleja. 0 gal 
Ir daugelis žmonių Ameri- ikam rodosi, kad Rusijoje gy- 
koje tai jų pozicijai pritaria, vuos kapitalizmas be kapi-r 
Kamę-gi yra tikras skirtu- talistų? Arba gal .kas dar 
mas tarpe parlamento vai- vis matio, kad Rusija jau į- 
domos respublikos ir sovie- žengė į socializmo gadynę ir 
tų valdomos respublikos?

Parlamentas Susideda iŠ 
žmonių atstovų;- sovietai 
taip-pa.t susideda iŠ žmoniiį 
atstovų. Taigi ir parlamen
tinėje ir i 
likoje valdžia butų žmonių 
renkama ir nuo jų valios pri
klausanti, vadinasi, 
kratiška.

Bet į parlamentą renka 
1 atstovus visi žmonės 
vietos — tiktai dalis žmonių. 
Rusija turi darbininkų ir u- 
kininkų sovietus; pirma tuo
se sovietuose^ kurie susidė
davo iš darbininkų įgalioti
nių, dalyvaudavo ir karei
viai, bet, kariuomenę demo
bilizavus, kareivių atstovų 
nebeliko sovietuose. Buvu
sieji kareiviai dabar gali tu
rėt balsą sovietuose, kaipo 
ūkininkai arba kaipo darbi
ninkai. • « • • w

Taigi sovietai yra tiktai 
dviejų visuomenės klesų or
ganizacijos. Ir jeigu sovie
tų rankose butų visa šalies 
valdžia, tai kitos klesos ne
turėtų balso valdininkų pas
kyrime, įstatymų daryme ir 
šalies politikos nustatyme. 
Kapitalistai (fabrikantai, 

-banktertai, pirkliai), viduri
nė ir smulkioji buržuazija ir 
net pusiau-proletariniai 
sluogsniai (smulkus sava
rankiai amatninkai, mažiu
kių krautuvių savininkai ir 
tt.) butų beteisiai žmonės 
politikoje, — taip, kaip, be
teisiai yra vaikai ir nesuau
gusieji žmonės, kaip daugely 
je šalių beteisės yra moters, 
arba kaip beteisiai buvo vi
duramžyje visi žmonės, ku
rie nepriklausė bajorijos ir 
dvasiškijos luomams,

Rusijoj
Šaudyklėmis ir durtuvais. *

Pentoje padaryta pasikėsini
mas ant sovieto. Vienas prezi
diumo narys sužeistas. Dabar 
sovieto troba apstatyta kulka- 
svaidžiais ir kanuolėmis.

Sčevhoje, po to kai bolševikai 
nivę surengę “baltraminę nak
tį”, jų atstovai esą medžiojami 
kaip kokie laukiniai žvėrįs.

Kaliazinsko apskrityj kaimie
čiai griežtai atsisakę, pildyti so
vietų reikalavimą dėl verstino 
ėmimo kariuomenėn; kaikurie 
sovietų siųstieji cinikui ir agi
tatoriai tapę užmušti.

Tme translation filed with the post- 
mustfcr at Chicago, III., July 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Navatnų kritikų priviso nisterius, nustatinėtų valsty- 
JietuviŲ socialistų tarpe, va-bes biudžetus (išlaidų ir į-

jų kuniginis organas vienais tik 
metais .turėjęs deficito (nuosto
lių) tryliką tūkstančių dolerių! 
Mat, norėdami atpratinti žmo
nes nuo skaitymo Naujienų ir 
kitų darbininkiškų laikraščių, 
kunigai leido savo šlamštą ir 
tūkstančiais egzempliorių dali
no žmonėms dykai skaityti. Bet 
mat: pigią mėsę rudis ėda. Taip 
ir Čia. Žmonės jau tiek yra pa
žengę ir taip protą subrendę, 
kad tamsybės apaštalams nebe
lengva juos ant meškerės pasi
gauti. Ir nebepasigaus. Tiesa, 
tie klebonijų peniukšliai turi 
dardnirius savo sekėjų. Bot lai 
didžiumoj tamsus, nieko nepro
taują, dažniausia nemoką nė 
skaityt žmoneliai. O skaičius lų, 
kurie dar skaito kuniginius me
lų lapus, palengva mažėja/skai
to juos, kol nieko plačiau ne
mąsto. Bet kad jų smegenįs 
pradeda ir jie, nors nviy-

čiomis gavę paskaito vieną ki
tą sykį darbininkiškų laikraščių, 
jie galų gale pamato tiesos spin
dulių ir po kiek laiko visai me
ta kuniginius organus ėmę. Jie 
pamyli darbininkiškąją spaudą 
— tuos laikraščius, kurie ištik- 
rųjų žmonių labu rūpinasi ir už 
žmonių reikalus kovoja, ir at
sisveikinę ant visados su klebo
nijų peniukšliais ir jų leidžia
mais žmonėms mulkinti laikraš
čiais, stoja į progresyviojo ju
dėjimo eiles. Boblaukio Juozas.

Truc trnnslulion filed with llie post- 
musjer ai Chicago, III., July 31, 1918, 
us rc(|uired by tiic act oi' ()ct. u, 1917

Baisenybės kaimuose.
Laikraštyj Diclo Naroda bal. 

26 d. randame aprašymą baise
nybių,* kurios dėt anarelįijos ir 
visiško tvarkos pairimo dabar 
dedasi Rusijos kaimuose.

Kirensko apskrityje žmonių 
teismas nuteisė kaimietę, prasi
kaltusią degtinės varymu, užsiū
ti maišau ir su maišu daužyti į 
žemę*kol ji bus gyva.

Tverės gubernijoj žmonių tei
smas nuteisė vaikiną už vagystę 
“šalčio mirtimi”. Braškančia
me šaltyje išvedė pasmerktąjį 
vienais marškiniais pleciun ir ė- 
iliė pilti ant jo šaltą vandenį; py
lė, kol visas jNivirto į ledą, Kaž- 
kuH jt> nuAovč .i į.

Sarapuisko apskrityje kaimie

tė, mylčtinio padedama, nužudė 
buržuazija, ažiiot dejavusi, savo vyrą, žmonių teismas nu- 
kad sovietuose ji neturi bal- teisė ją «yvg žemėje užkasti, o 

jos myletinį užmušti. Iškasė 
duobę, paguldė joje užmušto 
mylčtinio kūną, o ant jo viršaus 
pasodino gyvą surištą moterį. 
“Aftt jos buvo aršinas žemių, o 
ji dar vis rėkė ‘karanl’ ir ‘ba- 
tiuški’ ”, — pasakojo vėliaus 
apie tai kaimiečiai: — esą “bo
bos tokios gajos, kaip katės”...

Bažnylkiemyj Bolšaja Sosno- 
vka, kurpius užmušęs, kareivį, 
besilaužiantį pas jį nakčia. Kiti 
kareiviai sudarė “revoliucinę 
Jribuną” ir pasmerkė kurpių 
myriop; draugas, kuris burtą iš- 

, trauke, turėjo jam galvą nukir- 
, sli. Kurpių nubaudė rinkoj po 
. akių tūkstantinės minios...

Bučėnų bažnylkiemyj penki 
i vyrai ir trįs moters įtarta dėl 
> nepadoraus pasielgimo.
» Teisti juos ėmėsi bažnytkie- 

mio suisrinkimas.
' Teise, tarėsi, ir galų gale nu

tarė viešai kiekvienam įkrėsti jm) 
35 rykštes. Vieną ihOterj, kuri

! buvo nėščia, paliuosavo nuo ba
udos iki pagimdymui. Likusius

’ smarkiai nuplakė. Bet atsitiko 
netikėtas dalykas. Vienam nu
teistųjų bažnytkiemio komiteto 
pirmininko liepimu buvo įkrės
ta vietoje 35 rykščių tik 16. Iš 
pradžių neatkreipta į tai domos, 
bet ant rytojaus pasklido gan
das, kad pirmininkas sumažinęs 
bausmę už pinigus.

Tąsyk susirinkimas nuspren
dė patį pirmininką nuplakti vie
šai, įkrečiant jam 50 rykščių. '

Riepjevkos Slabadoje, Koro- 
tojansko apskrityj, kaimiečiai 
suėmė kareivį, įtariamą dėl plė
šimo, ir nutarė jį prigirdyti. Nu
tarimą išpildė revoliucinio tri
bunolo nariai po visų Slabados 
gyventojų akių.

Vradievkos miestelyj, Anan- 
jevsko apskrityj, žmonių nus
prendimu sušaudyta 11 vagių;

Kubanicko valsčiaus, Petro
grado gub., kaimiečiai žmonių I 
teismo nusprendimu, sušaudė 
dvyliką kovojamojo būrio žmo
nių įtartų dėl ėmimo papirkų. I

Kaimiečių kova su sovietais.
Kaip laikraštis Vlast Naroda 

praneša, priešbolševikinis judė
jimas priimąs labai nuožmias 
formas. I

Bielame visi sovietu.nariai iš-1 valkų ir davatkinų, ir ant kiek- € * I ... .■ , x
piauta.

Soligaliče du įžymiausiu so
vieto nariu gauja tiesiog sudra
skius į gabalus, o du kuone vi
sai užmušus.

Atkavskc keletas sovieto na
rių užmušta. Gaujai susirėmus 
su raudonaisiais gvardiečiais, 
buvę užmuštų ir sužeistų. Rau
donieji gvardiečiai pabėgę.

Kline gauja, įsiveržusi į sovie
to butą, norėjus savo teismą I 
padaryti. Pasiuntiniai išbėgio
ję. Finansų komisaras, nenorė
damas patekti įnirtusiai gaujai 
į .rankas, pats nusišovęs. |

Orięchovo-Zujeve sovieto at- nėtas “konferentininkas”, 
stovus visados sergėjanti stipri “konferencijoje” pasakęs, kad

be kapitalizmo apsieis?...

Nesenai viename bolšeyi- 
į kuojančiame , laikraštyje 
i perskaitėme šitokią sugges-• . • — _ _ . T • T _ _ __

Klero įtakos smuki' 
mo žymės.

1 .g'.ir.?ari L itija ‘ sovietinės respublikos sovietinėje respub-(k<į;kama; Tegul Rusij03

demo ;so, pati organizuoja savo 
sovietus. Tegul daktarai ir 
advokatai susiorganizuoja į 
daktarų ir advokatų sovie
tus; tegul fabrikantai susi
organizuoja į fabrikantų so
vietus ; tpirkliai į pirklių 
sovietus, ir tt. Visi šitie so
vietai tuomet galės veikti 
kartu su dąrbininkų ir ūki
ninkų sovietais,’ ir kiekvie
nos klesos žmogus turės ly
gų balsą.

Labai gerai. Sakysime, 
kad tas patarimas yra pri
imtas. . Kiekvienas Rusijos 
pilietis priklauso kokiam- 
nors sovietui, ir per, savo so
vietus jie visi demokratiš
kai valdo šalį. ; Bet į kame 
bds šitokįo? tvarkos pirme
nybė prieš parląmentdrinės 
respublikos fortną? Jeigu 
visi žmonės turi lygų balsą, 
ir jeigu įstatymų leidimo. įs- 
taigos-ir administracija su
sideda iš žmonių išrinktųjų 
įgaliotinių, tai juk čia yra 
tas pats'dalykas, kaip ir par
lamento valdomoje respubli- 
koje. ,^^- :
<Bet štai koks klausimas: 

kodėl žmonės turi rinkti sa
vo atstovus per atskirus so
vietus, o ne tiesiog į bendrą
jį parlamentą? Sovietas su
sideda iš tam tikros profesi
jos arba tam tikro luomo į- 
galitinių; rinkimai atstovų 
per sovietus tuo budu yra 

t rinkimai pagal profesijas ir 
Šitokia tvarka butų visai į luomus. Bet tai yra visai ne 

keista. Nedavimas teisių j progresyvia principas. De- 
ištisoms žmonių klesoms ne-i mokratija visame pasauly- 
sutinka su paprasčiausiais^ je kovoja prie piliečių skir- 
demokratybės principais, stymą pagal profesijas ir 
Demokratybės tikslas juk luomusir visuomenės plė- 
yra ne tame, kad padariusįtojimasi taip-pat eina toje 
privileginlotais žmonėmis! pakraipoje, kad griauja Vi
tuos, kurie pirma buvo pYi- sokias sienas tarpe profesi- 
slėgti, ir atėmus teises iš,tų jų ir luomų. Demokratija 
žmonių, kurie pirma naudo- reikalauja, kad visi piliečiai 
josi privilegijomis. Kaip tei-į turėtų lygias teises, nežiū
rių atėmimas, taip ir pHvi-jrint kokiai profesijai arba 
legijų teikimas prieštarauja■ luomui jie priklauso; Rusi- 
demokratybei. įjoję, pav, visi pažangus žmo-

Bet teisių atėmimas iš au-jnės, o ypač susipratusieji 
gščiaus minėtųjų klesų butų? darbininkai, griežtai smerk- 
ir visai nesąmoniškas daly-jdavo senąjį balsuotojų pa
kas. Jeigu neatsitifc kas- J dalinimą į “kurijas”, kurios 
nors nepaprasta visame pa- skirdavo savininkus nuo be
saulėje, tsti Rusijos laukia turčių, ūkininkus nuo dvari- 
dar ilgoka kapitalistiško plė-1“'’“1"" x ’ 
tojimosi ateitis. Joje dygs 
ir augs fabrikai, dirbtuvės, 
stambus ūkiai sbdžiuje, bus 
steigiami bankai, plėtosis 
pirklyba; ir visos šitos pra
meni jos, ūkio, pinigų ir pre
kių apyvartos įstaigos - bus 
privatinėje nuosavybėje, Ii-! myn,. palyginant; su demo- 
gi dalykai nepribrens prie kratine parlamentine ręs
to, kad jas galėtų paimti į publika, o žingsnis atgal — 
savo rankas visuomenė. prie Stolypino laikų. 'Sovie- 

Pramonija ir pirklyba su- tai yra geras dalykas, kaipo 
daro ekonominį visuomenės! darbo žmonių įrankis kovo- 
pamatą; todėl pramonijost je už jų teises, bet ne kaipo 
ir p i r k ly b o s s a v i-1 šalies valdymosi įrankis te- 
ninkai negali užimti kito- nąi, kur dar neišnyko visuo- 
kį padėjimą visuomenėje, menės klesų skirtumai.

o j so-

Demokratija

ninku ir tt. • ,
Balsuotęjai visose kultū

ringose valstybėse skirstosi 
ne pagal profesijas ir luo
mus, o pagal partijas.

Taigi j, suorganizavimas 
Rusijos valdžios sovietų pa
matais yra ne žingsnis pir-

prie Stolypino laikų. Sovie-

Sako, kad nesą stebuklų. Na, 
tokių, stebuklų, kuriuos Iciiuitfiii 
skelbia, tiesti, ir nėra; bet yra 

apsireiškimų, kurie netoli šau
kia nuo stebuklų.

Paimkime, pavyzdžiui, musų 
darbininkiškus laikraščius; pa
imkime ypatingai šaunųjį musų 
dienraštį Naujienas. Ar ne ste
buklingu budu jos ne tik išliko, 
bet ir išaugo milžinu, vesdamos

prieš darbo žmonių išnaudoto
jus ir klaidintojus ir triuškin- 
damos darbininkų priešų tvir
toves vieną po kilos?

Naujienos gimė tokiu laiku, 
kada užstojo didelis pasaulio 
krizis, kada popieros ir kitų 
spaudai reikalingų medžiagų 
kainos kuone dvigubai-trigubai 
■pabrango, pagalios kuomet da
ugybė jaunimo, kurs buvo "di
džiausia laikraščių parama, bu
vo pašaukta armijom Be to, 

buvo ar kirminas, kurs sten
gėsi griaužti gyvą kūną, bet kad 
tas kūnas buvo sveikas ir stip
rus, lai jokios bakterijos negalė
jo pakirsti jo spėkų, o Risai kū
nas lai Naujienų Bendrove tu- 

Į rinti arti tuksiančio narių, o jo 
spėkos tai skaitytojai ir rėmėjai. 
Ir besigrumdamas su darbinin- 

I kų klesos priešais, tasai sveikas 
kūnas žiurėjo, kad savo jiegų 
perdaug neišaikvojus bergž- 
diems savutarpiniams ginčams, 
bet visados dirbus rinitą darbą. 

Į Kas buvo tas kirminas? Tai 
klebonijų, įnamiai — tie, kur iš 
žmonių tamsumo minta ir tun
ka. Jie laikė visokias “konfe
rencijas”, darė sumoksiąs, pa-

nunciacijų, kad pasmaugus Na
ujienas, bet visos jų šunybės 
buvo veltui. Kad sykį man te
ko girdėti, vieną tokių kuniginių 
“konferencijų”, tai atrodė, kai 
ve rytoj jau musų, darbininkiški 
laikraščiai nebeišvys saulės švie
sos, jeigu Augščiausias savo ste
buklų neparodys... Kokių žo
džių “konferentininkas” vartojo 
šmeiždamas Naujienas ir kilus 
darbininkiškus laikraščius; kaip 
keikė, kokiais pragarais grūmo
jo žmonėms, kurie tuos laikra
ščius skaito,' rodės, štai tuojau 
žemė prasiskirs ir visus tuos 
laikraščius, o pirmiausia Nau
jienas su visais jų redaktoriais, 
su visais jų skaitytojais prarys. 
Jeigu kunigų Amerikoj yra apie 
trejetas šimtų ir jie turi dar bū
rius savo apdumtais protais da-

vieno žingsnio visur jie tą patį 
daro — tokiose aplinkybėse juk 
nelengva, rodos, darbininkiš
kiems laikraščiams begyventi.

O betgi — stebuklai!
Juo tie tamsybės apaštalai la

biau smarkauja, juo didesnes 
perkūnijas leidžia ant darbinin
kiškos spaudos, juo labiau jie 
patįs smunka žemyn, juo labiau 
žmonės įma nuo jų trauklios ir 
spiesties apie tuos keikiamuo
sius darbininkiškus laikraščius. 
Nub kuniginių šlamštų ima vis 
labiau atsižegnoli. Kad tai tie
sa; paliudijo patsai augščiau mi- 

savo

Skaitytojų Pastabėlės.
(Jie palįs už jas ir atsako).

Pastebėjau, kad rytinių valsti
jų kalbėtojai labai skiriasi nuo 
Chicagos veikėjų: chicagiškiai 
kalba pro burną, o rytiečiai — 
pro nosį.

Tur būt tos kalbos ypatybės 
ir kaltos, kad vieni su antraisiais 
niekados negal žmoniškai susi
kalbėt.

Karaliai ir kunigai ne vienodų 
palinkimų savo santykiuose su 
moterimis. Pavyzdžiui, kad ku
nigas Antanas bėga, jis ir pas
kutinę savo meilužę pameta; o 
kad karalius Antanas bėga, jis 
pasiima su savim dvi meiluži.

Kairių-kairieji neskaito laik
raščių.

Netikite?
Tai pasiskaitykite Saulėtekio 

straipsnio Laisves 56 nnineryj. 
Patįs pamatysite. — (i. Z.

Sektantizmas.
P. Pranas Butkus jieško (Tėv. 

29) musų srovėse sek tau lizino 
ir randa jį —

1. socialistuose (ne visuose) 
ir

2. klerikaluose.
Yra dar tautininkai, bet ąpie 

juos nieko nesakoma — yra ten 
sektantizmo, ar ne.

Nagi, kad taip ėmus tautinin
kus ir pajieškojus ten sektantiz- 
mo — kad ir patamsyj, a?

— Stasius P o t a š i u s.

Nauji Raštai
Raktas sveikaton ir laimen. 

Paraše I)r. Julius Bielskis. SLR- 
KA. leidinys. 1918. “Garso” spau 
da, Brooklyn, N.Y. — Pusi. 64. 
Kaina 25 centai.

Pasikalbėjimas Velnio su Dievu. 
Pagal šventraštį ir kitus raštus 
sutaisė K. Butkus. Chicago, III. 
1918. — Psl. 32.

Kazimierą*!*'. Gugis

Veda vUokius reikalus, kaip IsriminalUkųpse 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir yapieras.

Namų Ofisas t
3121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mf<* >to Ofisas»
III N. Dearborn St.

111 -11 Haity BMt.
Tel. Central 4411
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Vs. Garšino pasakoj irtais
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GinklusSustok!

TT.-'foa .T

gTelcphcne Yards 5032

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

taupomųjų ženklelių

NAUJA W. Si S. KAMPANIJA

Nedėlio'

AKYS 
AKYS 
AKYS

. AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
.. NOSIS 
,. NOSIS 
.. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLE 
GERKLE

Lloyd T). AVaddell, C<X)k aps- 
kričiokarėą tąusumo komiteto

-Vai ką, gal į pokylį einame? 
it sauja žitkov.
Ne pokylio, tik kaip priva-

DR. I.’ J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se motery ligone. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimui mergi
nom! bei moterimi.
1436 N. Ashland Avė., Chicągo

Tel. Pullrnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, ĮĮl.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permainą. 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15 c. Balkonas 10c.
Prie šią kainą priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
.4 DIDĖLI AKTAI KASDIEN 

1 V HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
aveiksle pa 
)ar jaučiuos 

raugam ir'pažjstamiem sl tokiais

btrt pats, sau ponu—pjauti vaisius savo Inu 
turtingu!, Surask sveikatą pats dėl savęs ir
S, CRAWPORb & SONS, / V • ,
615 W. First ^National Bank Bldg., Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halated SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. -
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. , Tel. Canal 4367.

name,..
, - Einame stačiai velniui Į na 
gus! — niurzgėjo dėde Žitkov.

—Ką tu ten niurzgi,, tu, šen 
palaiki? Žmonėms drąsą atimi 
nėji! Kuriam gi velniui į nagu: 
einame? Kam tokius niekus tau

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 $. La -Šalie St. 
Tdephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Telephonė Ročkwell 6999

True translalion filed wilh thc pqjH 
mastei- at Chicago, jll., July 27, HM8 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917
Tęsis nuo 15 iki 22 mgpjučip.

loine savo priesaiką pildyti! 
Tu prisiekdamas ką kalkėj

i 4.į,i)nį.ii n, i u >■■■■».. d.i ■

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

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

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

purvinas kelias i 
kloniai ir kalvos, 
žmonėms.

— Dangus visai

Gydo Vyry, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios sa.ntifiko metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
........ . ................Kinlock Victor 1026 
Namu Telefonas: Central 7864 R.

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

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Su i te 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Hayinarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniaii tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 8546

Tikras Budas Padaryt Didelius Pinigus 
' _ Yra Persikėlimas Ąnt Ūkės
Diliausias t^utęk turtas yra ukininkystė. Šiandie ukininkystėje yra daugiau 
pinjjgų negu yišose jšdirbystėse, geležinkeliuose, kasyklose, pridedant ir akme
nų 'skaldymą ‘įier visas Suvienytas Valstijas. Aplamai imant, ūkininkas dabar
tinių laiku padaro daugiau pinigų, negu pirmiau šios šalies istorijoje. Sėji
mas grūdų šiandie reiškia aukso pjūtį.
MENOMINEE iPAVIETAS
Cl« ;prie pat juHų dury yri 
bulvių, cukrinių burokų, vaisių ir įvairios rųšics javų, bet geras Orus it’ užtektinai lit

Aa! Senas kvaily! Pasidabok!...
—Ką gi aš bloga pasakiau, Va- 

sil Karpič? Argi neinu! {Mirti 
lai įnirti..-, vistiek.u .

u TOhoapitalėae ir Phila- 
M^yWldelphiioi. Pasekmin- 

algai patarnauju prie 
■gimdymo. Duodu rodą 

j®viR°kio8e l’goae mote-
■ JkBir’niR *r merginoms.I * So. Halsted Str.
IzlHSl (Ant antrą lubą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, Ir 7 iki vėlo vak.

40 A KIU 
5mmexpertas

Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chiorofor- 
jhos. Virš 800 išgydytą ant rekordo.

Ateikite ir ypntiškai persitikrinkite 
baigusi mokslą ir registruotą gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome 
AKlV, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGAS.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgaanatMOja Dykai 
k Gyvenimas yra
\L L tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
AKI J Mes vartojame

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tėlephone Canal 3110. 
GYVENIMAS? 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 3—0 ryto, tiktai.

kokiu budu oš galėjau neatskir
ti tųdviejų kaimynų vieną nuo 
antro, tečiaus pirmi dvi dieni ar 

j budu man rodėsi vienodu^ abu- 
! du pilku, sunkenybes velkan
čiu, pavargusiu, peršlapusiu it 
nuo šalčio drebančiu.

Visą pirmąją pusę gegužes li
jo nepaliaujamas lietus, o mes 
keliavome be šėtrų. Begalinis, 
nuo-lietaus įmuręs, kelias kuone 
kas verstas tai lipo augštyn į kal
ną, lai leidosi žemyn į daubą. Ei
ti buvo sunku. Puie kojų kilai 
purvų gabalai; pilkas dangus 
nusidriekė žemai ir be paliovos 
šiukšlė mus smulkiu lietumi. Ir 
gulo jam nėra; n$ vilties nėra; 
atvykus nakvynės, išdžiovinti ir I 
susišildyti: rumunai mus į savo 
gyvenamąsias neįsileido; tiesą 
pasakius jiems ir nebuvo kur 
sutalpinti tokią žmonių daugy
bę. Męs visados pereidavome I 
kiton pusėn miesto arba kaimo I 
ir sustodavome kur-nors gan y- I

Tel. Amiitage 6580

AKUŠERĖ

—A matai! Taip ir sakyk!...
Žitkov tyli; jo veidAs darosi 

da rūstesnis. Tiesą pasakius 
aplamai niekam nesinorėjo kal
bėti: eiti buvo perdaug sunku. 
Kojos slysta, ir žmonės dažnai 
puola į dumblyną. Biauriausi 
keiksmai girdėti šian ir ten ba- 
talijone. Vienas Fiodorov no
sies nenuleidžia ir be paliovos 
pasakoja man istorijas vieną 
po kitos apie Petrapilį ir kainlą.

Vienok, visam esti galas. Sy
kį, ryto metu pabudęs nakvynė
je lies kaimu, kur buvo paskir
tas mums visos dienos poilsis, 
pamačihu mėlyną dangų, baltas, 
iš molio klėstas trobeles ir vyn- 
daržius, skaisčiai ryto saujės nu
šviestus i išgirdau palinksmėju- 
sius, gyvus žmonių balsus. Visi 
jau buvo atsikėlę, apsidžiovinę 
ir silsėjos po sunkios dviejų sa
vaičių kelionės ant lietaus, be šė
trų. Laike dieninio poilsio at
vežė ir jas. Kareiviai tuojau ė- 
m ėjas tempti ir, padarę »visa 
kaip priguli, įkalinėję kuolus ir 
ištampę audeklus,1 visi beveik

...Carą •ša-a-ukla į senatą!
Gimimu buvo kilęs iš Vladi- 

* įniro gubernijos, bet da vaikas 
būdamas pateko Petrapiliu. Pet
rapilio “kultūra” — kas rotai 

į pasitaiko ■— nesugadino * jo, tik 
geriau aptašė, išmokino, tarp 

’ko-kito, skaityti laikraščius ir 
kalboje vartoti įvairių kaimie
čiams jau nepaprastų žodžių.

Žinote, Vladimir Michailo* 
vič, — kalbėjo jis man: •— jas 
galiu turėti ir daugiau suprati
mo negu dėdulis Žitkov, nes l’y- 
teris (t. y. Petrapilis) vislik |>a-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul utubą išvidaus, po >1.19 oš gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

MM-S039 S. Halsted 8L, . ' Ckleago, IIL

Tuojau įtrink Dro Rkhter’to

PAIN-EIPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKAKA”
35c. ir 65c. buteliuku visose sptiekose arba 

stačiai nuo
P. Al). RICHTER & CO.

74-80 Wa»hlngton Street, Ncw York, N. V.

‘klt savo regimo pir- 
EOldam neprityrusiam 
^uksoriui ar kellou- 

neu Jie su- 
luglau blogo. | 
patyrimą i-

s Ir, pasrėbus šilto viralo, pri
sieidavo gulti tiesiog purvynai!. 
Apačioj vanduo, viršum van
duo; rodėsi, tartum ir visas kū
nas vandeniu permirkęs. Drebi, 
gaubstaisi plosčiumi, palengvė- 
e pradedi apšilti drėgiyi šiluma 

ir kietai įmiegi, iki rago garsas 
vėl apskelbia visų nuoširdžiai 
keikiamą generalį maršą. Ir 
vėl pilka eilė, pilkas dangus, 

liūdni, šlapi 
Sunku buvo

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlc«<< 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicagi 
Telephone Drovor •••!

VALANDOS i
■»I_U «n k are

. šiame mieste pirmutinė lietuviška 
aptieka tapo atidaryta visais atžvil
giais lietuviams parankiausioje vie- 
tQ,|e.

Užlaikau visokias žoles, šaknis, 
drjiskas, patentuotas gyduoles, Ire- 
jonką ir visą eilę prie gydymo rei
kalingą medžiagą.

Receptus pripildai! su šviežiomis 
gyduolėmis ir didžiausia atida.

Su reikalais kreipkitės prie lietu
vio — Visados gausite geriausią pa- 
tarnayiiiią. . i i
Aiitickorifis J, J. čižiuiskas, Ph. G

thalmometer. Y- 
Ealinga doma at- 

reipiama 1 val
kus. A ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėl lien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučią

SPECIALISTAS ,
Mk y Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes.

Bp skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti-s 
m- K škos nervą ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a-

' Ms’ ne{dškus matymas, arba kitokis anornialis
bMEHk akiij stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrindn- 
mas užganėdinančias pasekmes. Klek plaučią 
džiovos atsitikimą ne išsivystymą, kada kataras 

. ,,ul l>nkj,nud gydytas, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui

" X 4 viršminėtą ligą. PATARIMAS DYKAI 
UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA

Valandos: 9 iki « aa ». 219 S. Dearbdrn
8-t.i.Nediiio- W. M. Lawhon, M.D.s‘-J11 nu a 10 iki 1-mai 7 - prieš PaCtą

teryj civilizacija, o pas juos, kai
me, viešpatauja nežinia ir nuož
mumas. Bet vienok užtat, kad 
jis jau senyvas žmogus ir, gali- 

1 ma sakyti, visa matęs ir pergy- 
venęs įvairių vargų-nelaimių, 

tai man nedera, pavyzdžiui, rė
kauti ant jo. Jam jau kelurios- 
dešimls melų, o man dvidešimts 
troli eina, nors rotoje aš esu ir 
kapralas.

Dėdė Žitkov — resnas, nepa
prastai stiprus žmogus, rūsčios 
išžiuros. Jo veidas tamsus, 
skruostkaiiliai atsikišę, akįs ma
žiukės, žiuri visada paniūroms. 
Jis niekados nesišypsojo ir re
tai kada kalbėjo. Užsiėmimu 
buvo trobas ta lys; kada mobili
zavo musų armiją, jis tuomet 
naudojosi paliuosavimu nuo 
tarnybos neapribotam laikui. 
Iki visiško atleidimo jam betru
ko vos kelių mėnesiu; prasidė
jo karė, Jr Žitkov išėjo karaŽy- 
gin, palikęs namie pačią ir pen
ketą vaikučių. Neveizint savo 
neperdailiausios išžiuros ir ant-* 
žinai apsililaususio veido, jame 
buvo kas tokio prie savęs trau
kiančio, gero ir tvirto. Dabar 
man rodosi visai nesuprantama,

jąnčiam _____
teiks jąs akims tik 

Aš turiu 15 m et 
galiu ištyrt jąs ak ^_ ___
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. Chlear 
. Kempae 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?^ 

Tėmykite j mano parbią 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

prakiuro, — 
atsidusdamas kalbėjo musų pus- 
puovadžio paoficierius Karpov, 
senas kareivis, dalyvavęs dagi 
karažygyje į Chivą. — Mirksta- 
me, mirkstame be galo.

—Išdžiusime, Vasil Karpič! 
Ot, saulutė pasirodys, išdžiovins 
visus. Kelionė ilga: kol nueisi
me, spėsime ir išdžiūti ir išmir
kti. Michailič! — atsisuka kai
mynas į mane: lig Dunojaus ar 
da tili?

—Teks da apie trįs savaitės

—Nu.ų. lietus nepagelbėjo, bet 
nuo saidjttle^; pęidępgs...,

—Nh&l,* ftagi',’. Itfid ponaičio 
veidelis bėpiijUostų, juokavo
Fiodorov, klastingai palUcrkęs 
į mano:|$lteę.'' ' (V.

o t (Bus dattįiau).

nyčias, sankrovas, telefonus, vietinę kfasą ir daug lietuvių gyventoju jus laukia, 

Rašykite Ąrba Ateikite Pas Mus Tuojaus zcraw 
PrĮsiųsklte Kuponą dėl pilnų informacijų, arba ateikite pas mus. Neati? r' foi’d 
dėliokite. Taš priklauso nuo jus pačių ir jus, šeimynos— pasiliuosuoti ir Sons 

>. Būt nepriklausomai 1, . . , , X Atsiąskite manšeimynos ant nkiis. y". pl)n,
jūsų ūkės žemės.

.rVardus ...........................
atrašas....................................

Tolcphone 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 Stv ChĮcago.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, 11).

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Lign 
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 G87

| Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
.nuo Mrs. \V. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugnros 
ir nartą... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

Neuisit: 
majam b]

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_  _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 
DOCC CHICAGO, ILLINOIS

■ HU V V Roort 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė
lyj. Seredoje, I’ėtnyčioje ir Su baloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metusį nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą 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 — it.-j—r- -_
išnyko po užmušimui visą ligi 
vaite po buteli Salutaras, Bitu. iu,n u iuicii. auvu
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. ___
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkuoju Salutaras mylistu g 
radGjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokia 
atsitikimais patariu nuoširdšal kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

Tel Yards 3654. AKUfiKRKA

l, VIDIKAS
|la>gUHi Akušerijos Ko- 

ilgai praktika- 
PennaylTanijos

Kumpas 8-tos ir E. Washington gat

Lietuviška

Pasitarimai dykai
Silpnos!...... k . .>..................
Skaudamos .. ................ .........
Raudonos 
Kreivos ., 
Kurčios . 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 
Skaudanti 
'rėkauti .. 
Kreiva .. 
Užkimusi 
Skaudanti 
Silpna ... 
Catnrrhnl 
Užtinusi
120 So. State st., Chicago, III
Valandos: 9 iki 7, 
mis 10—12.

GARDUI
Motery Tonikas ‘ 
Aš pradėjau Gardui.

— 7. Trumpu laiku aš patė-
■ || mijau žymą skirtumą.

Su kas kartu aš vis siip-
■ II rčjau ir jis išgydė ma- 
ryi ne. Aš esu stipresnė, 

g m negu buvau pirm kiek
metą. Jeigu jąs kenčia-

I ■ *e’. galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 

■ sveika. Tūkstančiai mo
li terą duoda Cardui’jui 

kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa-

■ gelbės. Mėgink Gardui.
■ Pas visus aptiekbrius.

E-73

nuo $10 iki $25 už akrą. P 
žmonių, parodyti šią ženię

- GERIAUSIA ŪKIAI VIETA, MIGHIGANO VALSTIJOJE 
įabai derlingos ukiui žemės. Ne liktai dtd auginimo dobilų.

tąuajra atsakųpli dėl auginimo javų, 
šimiai lietuvių oribar daro didėlius pinigus šioj 
ninsula nuo Michigan. Ateikite ir pasikalbėkite 
kiaules, avis ir paukščius. P* \ . .. __  __ ___ ,__
didelė žole ir pašaras, kuriuo galima maitini ypatingai Įgilai pigiai. Augi 
yra labai pelningas. Perkailčihš už grynus' pinigus prekystės Mdnomittet 
visa ko, ką jų,s galite užauginti.

$10 Iki $25 . Už Akrą. Lengvi Išmokėjimai
Jus galite nusipirkti šią turtingiausią ūkės žemę tižiai nuo mus už žymiai pigią kainą, 

l(dą savaičių mes paėmėme daug jūsų krašto

L <
■s ■ t,( ę. t x a’, .

_____________________________________________________________________________________________________
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Į Chicago ir Apielinke
Kas rupi gatvekarių 
baronams.

Sulaiko stotyse karus.

Cbicagos gatvekarių ir eleva
torių kompanijos būtinai nori 
apdumt žmonėms akis. Gyvu 
gyoKu jos stengiasi išgaut iš at
sakomųjų įstaigų naują 30 metų

mos kainas.
Gatvekarių ir elevatorių baro

nai tatai daro gudriu , gerai 
apgalvotu išrokavimu. Jie, pa
vyzdžiui, dabar šaukia, kad prie 
esamųjų apystovų jie nieku bū
du negalį tinkamai patarnauti

užvesti naujų pagerinimų: įsi
taisyt daugiau karų, pasisani- 
dyt reikiamų darbininkų ir lt. 
Bet tai yra melas. Kiek žinoma, 
iki šiol gatvekarių ir elevatorių 
baronų metinis pelnas buvo -— 
dvylika milionų dolerių. Taigi 
čia negali būt kalbos apie kom
panijų biednmną, bet — norų 
dar daugiau pasipelnyti.

Prie to jie ir eina. Chicago 
Journal vakar paskelbė, kad jo 
žmonės esą susekę sekamą: gat
vekarių, ir elevatorių kompani
jos tyčia daro taip, idant išrody- 
tų kad jos ištikrųjų negali tinka
mai patarnauti publikai. Laike 
tA’. “rush liours”, taigi didžiau
sio žmonių judėjimo, šimtai ka
rų uždaroma stotyse. Tuo bu
do žmonėms prisieina važiuot, 
atsiprašant, kaip silkėms bačko
je. Karai visur perpildyti. Yra 
atsitikimų, kad žmonėms prisi
eina po valandų laiko stypsoti 
ant gatvės kol gauna įsigruskka- 
ran. O tuo tarpu elevatorių kom 
panija įvairiose stotyse laiko už
darius 250 karų. Gatvekarių 
kompanija dar daugiau.

vekarių ir elevatorių baronams 
reikalinga naujo kontrakto ir pa
didinimo važinėjimosi kainų, 
kad turėjus dar vienų mil. dole
rių kas metais prie to pelno, kur 
jie gaudavo iki šiol. Ir veikiau
sia jie tai ir atsieks, jeigu Chica- 
gos gyventojai-piliečiai duosis 
apsidumt tariamuoju kompani
jų “biednumu”.

Išpranašavo.
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., July 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Paskelbtasai trūkimas ryšių 
tarpe Vokietijos ir Turkijos va
kar vakare dideliu džiaugsmu 
buvo pasveikintas Moody taber- 
nakle, kur dabar prasidėjo Bib
lijos ir prnašavimo išpažintojų 
trijų dienų posėdis.

“Trjs savaitės atgal aš užreiš- 
kiau, paskė kun. Paul Rader’is, 
kad sulig pranašavimų Turkija 
ir Vokietija turės skilti. 'Poliau 
aš pranašavau, jogei talkininkai 
turės nustumti vokiečius iki Rei
no ir kad kilusi šalyj revoliuci
ja turės užbaigti kitką, o taipgi 
pirm negu tatai įvyks Vokieti
joj, Austrija taipjau turės per
traukti ryšius su Vokietija.

Žinios apie tariamąjį trūkimų

tuo tanai betgi dar nėra patvir
tintos. Taip sako Ispanijos a t* 
stovybė, kuri čia atstovai) ja Tur
kijos reikalus.

Geras kunigas.

Kur turėjęs “pasimatymų” 
su davatkomis, minyškomjs 
ir svetimų vyrų moterimis

Rev. Avery Brugh visuomet 
buvo geras kunigas. Ir dabar ji
sai dar esąs tokiuo jau geru, ne
veizint to, kad ponia Grace Dec
ker Brugh patraukė jį tiesom Ji 
reikalauja divorso ir sako, kad

“pasimatymų” su davatkomis, 
minyškomis ir net svetimų vyrų, 
moterimis, kas esą prasižengimu 
prieš antrąjį ir šeštąjį dievo pri
sakymus.

Kartą Rev. Avery Brugh užtai 
buvęs išvytas iš vienos parapijos. 
Bet tai veikiausia buvęs tik pa- 
sirikimas. Dabar jisai tebekle- 
bonauja, nors tiesa, jo parapijo- 
nai buvo bepradedą kelti maištą. 
Praeitą nedėldienį betgi jisai iš
rėžęs jiems labai graudingą pa
mokslą apie viešpaties mielašir- 

"(lystę ir parapijonų širdįs taip su- 
miiikštėję, kad jie nutarę niekuo 
met nekelt maišto prieš savo go
rųjį kleboną Rev. Avery Rrugbų. 
Dargi neveizint to, kadir ponia 
Graeee gautų divorsų.

Padidino gaso 
kainas.

Gaso baronai pabrangino 
savo serus.

Pasklydo gandas, jogui t.v. pu- 
bliu Utilities komisija i^pildžiu-

vinių sutikus padidint gaso kai 
nas. Pasekmėje to gaso kompa
nijos sūrų kaina vakar jau pašo 
kus nuų 14 dol. iki 48. Tatai 
reiškia, kad gaso baronų nuosa
vybės paaugo ant 1,540,000 do 
torių.

Gaso kompanija reikalavo 
kad butų padidinta kainos 36 
nuoš. šitas reikštų, kad kiekvie
nas gaso sunaudotojas turės mo
kėt po trisdešimts centų daugiau 
ant kiekvieno 

dolerio ir kad kompanija tuo 
budo laimūs penkis milionus do
lerių kas metais.

“Vagių epidemija”.
Oak Park’o gyventojai krei

pės į policijų pagelbos. Turinti 
sustabdyt siaučiančių... vagių 
epidemijų. Pastaruoju laiku 0- 
ak Parke vagysčių ir apiplėšimu 
esama “kone ant kiekvieno žin
gsnio”.

Areštavo demokratų 
politikierių.

Norėjęs papirkt lietuvį
J. Bagdoną. ♦

Fred Bruder’is, 16 So. Racine 
avė., paskilbęs demokratų poli
tikierius 18-toj wardoj ir buvęs 
demokratų kandidatas į Cook 
paviečio komisionierius 1914 
metais, užvakar pateko bėdon. 
Tapo 'areštuotas. Kaltinamas 
bandymu papirkti lietuvį Jonų 
Bagdonų, gyvenantį 821 W. 32 
gatvėj, kad jis neliudytų prieš 
tariamuosius vagilius, kur api- 
>lėšė keliūtą lietuvių važiuojant 
Naujienų piknikų liepos 14 d.

viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE A 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Pa Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Claaring Houae) Depointg 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampa* 19 gatvte. >

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co-

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brevving Co<

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VVILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vlce-prezidentas

PADU UMAS
PERVI 
ąĮ Apn

K
AC* LAS

fl ’ira 1t lt 31 H.1 > j J migliau - BmbR J n .1 J < H JUUUI

pirklys
H. E. OTTE

▼ice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

kasteriu*
PERVIRŠIJA $6,000,000. a

LIETUVIŠKAI

Sereda, Liepos 31, 1918.

NAMAI-žEMft

tuo
se

rie

Chicago

Chicago

MOKYKLOS

Alsi-

Chicago

Chicago.

Smulkus Skelbimai

('.hieago, 111

Tai bent važiavo.

PARDAVIMUI

Ilouse

('.hieago

P. A. BaltranasRAKANDAI

NAMAI-žEMe

Cicero, III.

iho automobilių.
Warshaw?

1915 So. SI a lt* s

O. Žalienė, 111 E. 107 si.
M. G. Valaskas, 373 Kensinghoi av

NOKI t' pirkti 
nę. Kas lurile 
te.

Sako dr. J. šliupas.
True trnnslation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 31, 1018, 
as reųulred by the act of Oct. 0,1917,

Cbicagos Tribūne vakar išspar 
usdino sekamų žinutę:

REIKIA 2 vyrų dėl abelno darbo j 
pieninę. Pastovus darbas.
1910 So. Ashland avė.. Chicago

Draugijų pranešimu* apie mi
tingu* etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš* 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. . Vėliau priduoti praneši
mai nebegalė* tilpti rytojau* 
numeryj.

REIKALAUJAMA molderių apsi- 
pažimisių su pečiaus darbu. Kreip
kitės: 832 \V. Superior St., Chicago.

RklKALIN( i A leiberiai į (muilo 
dirbtuvę; 9% vai. į dienų, $21.00 į 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32 n d Place.

$3000 cash. f
PARSIDUODA keptuvė geroj lie

tuviškoj apielinkė'j. Priežastis par
davimo — ėjimas j kariuomenę.
1551 N. Ashland avė., ('hieago

PARSIDUODA greitu laiku už nu
žemintą kainą tinkamas dėl biznio 
mūrinis namas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju ant fai’mos. Atsišau
kite šiuo adresu:

REIKIA moterų dirbti Į nubaigi 
mo kambarį. Atsišaukite j

Egon (’.liair Co.,
841 \V. 22nd si., Chicagc
Inas blokas į vakarus nuo Ilalsted st

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKALINGAS lietuvis bučeris. 
Kreipkitės tuojaus. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

N Ali IIH N O S, Chicago, IU

PARDUODU beveik nauja pianų 
už pigią kainą iki rugpjūčio (> die
nai. 0 Galima matx t kas vakaras a- 
parl nedėldienių.

Mrs. J. Vasiliauskas,
1800 So. (’enlral Purk Avė., Chicago

PARSII)U()l)/\ “Gr 
(augmenų auginyčia i 
Liberalės išlygos.
1719 Iluron st.,

bueerne ir groser-

REIKALINGA stiprių vyrų 
švaraus šapos darbo, 
tis.
900 V/. 18th st.

11820 Emerald
\Vest Pullman. III.

REIKIA beisleriu, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų. 

Percival B. Painu
367 W. Adams st.,

REIKALINGAS bučeris — 
kančiai ipokanlis savo darbą 
šaukite greitai.

REIKALAUJA darbininkij, geras 
darbas ii‘ gera mokestis.

Hales & Edsvards (>>., 
■1768 \Vest 12lh st., ('hieago, III.

Rl'.IKtA vyrų prie “sami paper" 
krėslų.

Egon ('J)air Co.,
811 \V. 22nd st., Chicago

ris dirbti ant visada. Dailias pas
tovus. Gera užmokestis.

.loe. Mažeika.
856 \V. 33rd si., ’l'el. Drover 1796

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininką į ledų svirnus, 40c. į va
landą, R) ir II vai. darbas. 

Consumers Co.,
35th si. and Normai avi.*., Chicago

Maka, 
ave„ ('hieago

------------------ 1LLL2L-UL-

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
/’ajieškau savo pusbrolių, Kazi

miero, Klemenso ir Vincento Rum- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pa v. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauckas, 
1513 So. 48 et., Cicero, III.

Bruderis, sako, žadėjęs atly
ginti Bagdonui jo nuostolius, 
kad tik jis neitų liudyt. Pastara
sis betgi vietoj priimti pinigus— 
areštavai patį pa pirkę j Q. >

Tariamųjų vagilių teismas bus 
ryto, rugpj. 1,- Harrison stotyj 
625 So. Clark st.

m i apiplėšime J. M. Snndack 
brangakmenų krautuves 6217 
So. Ilalsted galvoj, kur buvo iš
nešta pie už 30 tūkstančių dol. 
įvairių brangakmeny,

ATIDUODAMA rendon švarus, 
parankus kainbaiys dėl dviejų arba 
dėl vieno vaikino. Arli dviejų stry- 
Ikai'ių linijų. Telefonas — maudy
nė. Atsišaukite po (i vai. vakarais. 
3538 S. \Vallace st., Chicago.

Lietuva pasirengus jšvyt 
vokiečius.

pagrįžo iš Rusijos, Lietuva yra 
^iena tų šalių, kur dabar pris
pausta po Vokietijos padu ir ra
miai laukia patogios progos nu
sikratyti įsiveržėlių jungų.

Drv šliupas vakar kalbėjo Ci
ty Club’o surengtam bankiete ir 
pasakė, jogei Vokietija reikalau
ja, kad Lietuvos armija butų pri
žiūrima ir vadovaujama vokie
čių oficieriais; kad Lietuvos ge
ležinkeliai butų Vokietijos kon
trolėj ; kad Vokietija turėtų nau
dos iš Lietuvos kapitalo ir kad 
Lietuvos mokesčiai butų nusta
tyti Berline ir naudojami Vokie- 

Jijos stiprinimui. i
Lietuvos žmonių troškimas y- 

ra laisva Lietuviškai-Latviška 
valstybė, pasakė dr. Šliupas, ir 
lietuviai daro visa, idant, pasyviu 
besipriešinimu, nusikračius vo
kiečių jungo.

Pergarsiai kalbėjęs.
Adv. Nathan Goldberg, 1000 

N. Oakley gat„ lik vakar atsiži- 
nojo, kad jisai pergarsiai kalba. 
Atsivedęs savo klijentę. prieš tei- 
■iėjų Doyle adt. kreipės į jų:

— Papasakok pati savo prie
tikius ponui teisėjui.

O tamista atsisėsk, įkirto 
Dovle. * •

Advokatas nepaklausė, ir ta
po areštuotas. Užsimokėjęs 10 
tol. už teismo nepagerbi mą. .

Padėjo bombų.
Nežinomas blogadarys vakar 

nak|į padėjo bomboj prie namo 
2627 Princeton gatvėj. Eksplozi
ja. , sunaįkino vienintelį išėjimų, 
iš.namo\— laiptus.., Atvykę ug- 
nagesiai| turėjo darbo, kol išgel-į 
bėjOigyyęDto.Bi^ liepsnų apim
to budinko. Policija jieško blo- 
gadario,M Manoma, Ifad lai “juo- 
dosięs rąpkos” darbas.

Skubus vyras.
t

Kiek laiko atgal ponas Samu* 
ei Scheinumas pirkosi Šerų iš tū
lo verteivos, kuris jam sakęs, 
kad jie “neš milžiniškų pelnų”. 
Pasirodė, kad tie serai netik kad 
neneša to “milžiniško pelno”, 
bet visai neturi vertės. Tuoj po
nas Scheimaii sūdo aulomobi- 
liun ir kirk greit galima diime 
delektivų biurai). Apie niekų dali 
ginu jis negalvojo, kaip lik apie 
nedorąjį verteivų. Kelyj jis.pa
sivijo kitą automobilių, bet “dva 
sios pagavime” nematė jo ir... 
k-r-r-r- ekš! Pons Scheiman pa
sijuto be^ėdys šipulių krūvoj, 
bet sveikai “kaip ridikas”. Už
tai lapo sunkokai sužeista keli 
antrojo automobilio pasažieriai. 
Dabar Scheiman pirma turės 
“išklyrit” savo “keisų” ir tik pa- 

I skui gausiąs Avarrentą areštavi
mui nedorojo verteivos.

Nelaimė.
Vakar naktį Michigan ežere 

išlijo dar viena nėluimū. Eks- 
kupsinis laivelis, Howard 1c, pla 
ukiojąs tarp Municipal pier’o ir 
Lincoln parko, smpgė akmenėti 
kranto sienon ir vos-vos išliko 
neapvirtęs. Ant laivo buvo 37 
pasažieriai, didžiuma jų moters 
ir vaikai. „Nelaimės laiku dauge
lis motery apalpo. Laiku betgi 
spėjo pribūti pagalba ir visus iš
vežė krantan.

r belaimės priežastis — pasiga- 
dipimas laivo mašinerijos.

American Bridge kompani
jos darbininkai dar 
streikuoja. • **•'/' < 

American Bridge kompanijos 
i darbininkai dar streikuoja. Kom 
I panija vis daę vilkinusi išpildyt 
I tavo darbininkų reikalavimus, 
jo pastarieji vėl neketina pradėt 
| darbų tol, kol nebus padidinta 
| ilgos, 
r Visa kas tečiaus rodo, kad 
I samdytojai nemano nusileisti ge 
rumu. Rūpinamasi todėl, kad 
jie butų priversti išpildyt teisin
gus savo darbininkų reikalavi-Į ant traukinio, kur apleidžia eili
nius. Streikininkai jau kreipės į 
iiigštesnę vyriausybę reikalu vi
nių, kad ji įsimaišytų ir nusta
tytų algas sulig savo geriausiu 
nusimanymu. Dabar tik laukia
ma atsakymo.

Darbininkų vienybė pastebė
tina. Tiek lietuviai, tiek visi ki
tataučiai — stovi kaip vienas vy
ras. Nei vienas neeina skebau- 
tų Tai puiku.

Šiandie, beje, įvyksta streiki
ninkų susirinkimas New Natio
nal Hallėj 3212 So. Morgan st. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakaro. 
Visi streikininkai privalo atsi
lankyti. Streikininkų Komit.

Policistas Joseph Casserly ant 
kertės Monroe ir Dearborn gat
vių vakar susistabdė visu amar- 
kunut bėgusį automobilių.

Kur taip skubi? — paklau
sė policistas.

— Ech, duok ramybę! — rik
telėjo vaanyčią — nonų pasiekt 
Union steišinų, kad nepavėlavus

cago 2 vai. dienų.
Policistas sužiuro. Buvo mat 

jau 9 vai. vakaro. Atidaręs au
tomobilio duris policistas rado 
miegantį pasažierių, kuris išbu
dintas pasakė norįs “pasiekt” La 
Šalie stotį, idant “pagavus” grei
tąjį traukinį, kuris jau buvo ap-

Pasirodė, kad abudu —- ir važ- 
nyčia ir pašažičrius — yra girti. 
“Dėdė' nusivedė juodu j centra
linę policijos stotį išsimiegotų.

Norėjęs paštukavoti.
R. Olsop, važiuocjanias auto

mobiliu norėjęs “paštukavoti”— 
pradėjo mušt savo moterį. “De-

I^orth Sidės progresyviu draugijų 
bendras išvažiavimas i Jefferson gi
rią įvyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvairumų. Rengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. Dr- 
ja, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir LMPS. 29 kp. —Komitetas.

SLA. 36 kp. mėnesini* su*irinki- 
mns Įvyks seknnčią nedėlią. rugpj. 
4. Mildos svetainėje. Prašome skait
lingai atsilankyti susirinkimai! ir 
kiekvienas atsivesti po naują narį. 
Pradžia lygiai 1 vai. po pietų.

SLA. 36 kp. pirmininkas.

KEIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DJ^ARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose 

“ valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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

P. P., Savininkas, 
19361 Burnside avė., Chicago

fMES garsiname liktai bargenus. 
Naujas «5 kambarių medinis namas 
augšlu špatnamiu. Didelis froidinis 
porčius. Elektros šviesa. 4 lotai 
(rėžiai) 100x125. Kaip tik vieta au
ginimui vištų arba Iruck fanu. Arti 
kaių linijos ir Grand Trunk Rail- 
roud Station. Mokyklos, bažnyčios 
ir parankios sankrovos. 113-la gat
vė ir Sawyer avė. Tiktai $2500.00. 
Mažas įmonėj imas grynais pinigais. 
Likusi taip kaip remi 

IGNATIUS CH A 
31-ma ir Wallace sis. 
agentai.

Rockford, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, 
rugpjūčio 3 d., 7:3(1 vai. vakare, So
cialistų svetainėj, 11100 Michigan 
avė. — įėjimas nuo 111-tos gatvės, 
ant trečių lubų. Visi draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti.

Užr. RaŠL K. Kalnietis.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. drau
giškas išvažiavimas į Washington 
parkų įvyks nedėlioj, rugpjūčio 11 
d. Vietinių draugijų meldžiame ne
rengti panašių išvažiavimų tų dienų.

Komitetas.

Keisiučio Kliubo Dramos skyriau* 
metinis susirinkimas Ims ketverge, 
rugp. 1 d., 7:30 vai. vakare, A. Mą- 
ženio svet. 8 Draugai’ ir draugės, 
meldžiu susirinkt laiku, nes turim 
labai daug svarbių dalykų aptarti.

Org. P. Gura.

LSS. 22-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks ketverge, rugpjū
čio 1 d., M. Meldažio svet. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Alsiveskit ir naujų 
narių. Org. P. Balčikonis.

Smulkiem* paslakelblmam* kaino* t- 
1 colis, *yk|, 50 centų; dedant 
tą pat! skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą coli* vieto* 25 centai,

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltį* tai geriausia 
Briemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
ko įvairių progą. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatykite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei- . 
čiausią pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rod, iš namų Jasiuliukė, 5 pėdų au- 
gščio, rauplėto veido, išsivežė sū
nų 19 mėnesių, šviesiais plaukais. 
Girdėjau, kad išvažiavo ant fanuos. 
Kas ją žinote kur randasi, praneški
te. Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Arba ji pati tegul atsišaukia 
bus viskas pataisyta, kad galėtumėt 
gyventi ir kad nereikėtų nuo nųinęs 
cavoties, arba atsiųskite laišką, gal 
u> trūksta, bus viskas prisiųsta ir 
tad negirdėčiau nuo žmonių jokios 
calbos ir kad mano sūnaus neužvai - 
gytum; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
Chicagos.

Wm. Konrod, 
1840 S. Ilalsted st., Chicago, UI.

PARDAVIMUI k;
25x1 17 pėdų. Kampas (inge ir ir 35 
gatvių, su 2 aukšti), 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo 
$2000 ant išmokėjimo, 
kilę Stcsvart 3781.

PARDAVIMUI graži rezidencija 
dėl didelėj šeimynos arba užlaiky
mo kvatierantų. Galima vartoti kai
po 2 Halu. 9 kambariai, 5 dideli 
miegruimiai, 5 dideli klozetai. Kiet- 
medžio grindis ir nudirbimas. Nau
jai plumbavot;i. Periu Šildoma. Lu
tas 36 pėdų. Arti karų ir L. Eng. 
204.
5930 Eggleston avi1., Chicago

“Aušros" Mokykloje nuo gegužės 
28 dienoa prasidėjo mokinimą* ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinti?* meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Ilalsted 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.
BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago,

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Ilalsted st., 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. WeIIs St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, aini
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietyslčs, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:3u iki 9:30 
3106 So. Ilalsted St.. Chicago, UI.

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliouiis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Hatated SU Chicago. IU.

Kova su vagiliais.
Ant kertės Michigan ir 15 ga

tvių policija vakar turėjo susi
rėmimų su trim įtariamais var
ginais, bandžiusiais parduoti 
3,(MM) dol. vertės Automobilių už 
1,100 dolerių. Vagiliai, pama
tę, kad policija taikosi juos areš-

met susistabdė kitą automobilių 
ir įsėdusi pradėjo voties. Paleis
ta kelios dešimtįs šūvių. Vagiliai 
nors ir spėjo ištrukti, bet vėliau 
buvo areštuoti. Automobilių, 
kuriuo jie pabėgo, rasta ant ker
tės 13 ir Jefferson galvių.

' Areštuotieji, beto, yra įtaria- ’ my.j. Širdies li^a.

lįep.ū. vųžįųot į polisb'išiną. P-as 
Olsonąą už savo “stuką” turėjo 
ųžsiinokūlj^O dolerių,

! Pųlięistą^ John SuUivan jieško 
partnioneto savininką, kurį vie
nas šaldra bandęs užstatyt pan- 
šapėj. Ant partnioneto randas 
trįs misteriškos raidės “H.B.H”. 
Nei SuIIivan nei jo bendrai nega
lį įspėt ką jos turėtų reikšti.

Paiieškau savo moteries, Julijo
nos 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 
('hieago, III. Meldžiu jos pačios, al
kas apie ją žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus,
Bok 120, Bcntleyville, .Pa.

Pajieškau Frank Ridląuzko. Jis 
gyveno pirmiau Chicago, ant Leavitl 
gi. ir ir 23 1’1. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu, nes aš turiu svarbų dalyką: 

Martin Blujus,
606 Oak si., Rockford, III.

Tel. 778 Center

PARDUODU mūrinį namą 8 kam
barių, po 4 kambarius ant 3 augš- 
tų ir allika. Galima gauti $62 ven
dus. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė. Atsišaukite po 5:30 vakarais.

Mrs. Rlei,
667 W. 1811) st., Chicago, III.

---- o----
Pirmos Liesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au
tomobilių patarnavimui.

P. Baltranas,
616 W. 31 si., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351.
—Žemaite.

JIEŠKO KAMBARIŲ
VEDUSI pora su 4 metų vaiku jie

ško nusamdymui kambario be ra
kandų. Kas turite tokį kambarį r— 
prancšik'lc: ,J. Baldauskas, 
3342 Union Avė., 2nd fl. Chicago.

PAJIEŠKAU kambario — vienas 
vaikinas su valgiu, tarp 32-ros, 33- 
čios ir 34-tos, ir Emerald arba Uni-

Anna Sprouble, 4821 KildareH , pranešti laišku arba telefonu,
gat., rasta negyva savo miegrui- Louis Z., 1

3248 So. Ilalsted st., Clucngo, III,
Phone Drover 2840. 1442 So. 49lh Ct.,

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
mgštų mūrinis namas. 2 sankrovi, 

28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
symas. Remtos $120.0(1. Arli Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
$12,000.00. .1. McDonncll and Co., 
2630 W. 38111 St, Chicago.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Ilalsted St. . .Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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

Naujienų agentas Rosclande, Ken 
singtonc
Pranas Grybas,

125 Easl 10111) st.




