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Vokiečiu komanduotojas Ukrainoj užmuštas
Bomba užmušė Ukrainos 

budeli
JUODAŠIMČIAI VALDO SIBE-

« . . J RIJA

True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, Augusi I. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
• AMSTERDAM, liep. 30. ~ 
Maskvos telegrama į Essen Rhe-

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Rusijos socialistu atstovai 
Stockholme

Cechai mobilizuoja rusus

Rusijos revoliucionieriai užmušė 
Kijeve vokiečių komanduotoje

sako, kad visa apygarda nuo 
Toinsk, Vakarinėj Siberijoj iki 
.Udinsk ant Ūda upės, įskaitant 
Krasnojarską, Eniseisko guli, 
sėdynę ir Irkutską, yra po val
džia gen. Aleksiejev, buvusio vy
riausio Rusijos armijų koman
duotojo.

Gen. IIor\at, prieš-bolševikiš- 
kas vadovas į rytus nuo Irkut
sko, valdo apygardų nuo Trans- 
*Baikalo iki Vladivostoko.

Gen. Horvat ir gen. Aleksie
jev veikia išvien kariniuose da
lykuose.

True Iranslalion filed vvith thc posl- 
inaster at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGT0N, liepos 31. — 
Arimjos nuostolių sąrašas šian
die paduoda sekamus nuosto-

Užmušta karės lauke .... 36 
Mirė nuo žaizdų............. 40
H irę nuo ligų....................... 6
Mirė nuo aeroplanų ...... i 
Mirė nuo šiaip atsitikimų . .5 
Sunkiai sužejsti .............. 67
Sužeisti nežinia kaip ..?... 15
Prapuolė kaitės lanki* ....24

jmą tml mirties/dičĮžiausiu šaltu
mu, bei kada sugrįžo į savo mie
gamąjį kambarį, jis nualpo kė
dėje. Po kelių minučių jis buvo 
kunigo, su kuriuo jis lapo 
paliktas vienas. Paskui jis pa
rašė keletą laiškų.

Kada atvyko palydovai nuves
ti jį į vielų, Nikolai bandė pasi-| 
kelti nuo kėdės, bet neįstengė. 
Kunigas ir kareivis turėjo pageli 
heli alsistoli ant kojų. Pasmerk
tasis su vargu nulipo laiptais ir 
kartų sukrito.

Kadangi jis negalėjo stovėti 
be pagelbos kada pasiekta nu
žudymo vietą, jis tapo pririštas 
prie stulpo. Jis iškėlė rankas ir 
išrodė bandančiu kalbėti, bet pra 
bilo šautuvai ir jis krito negy
vas.

Vokiečiams nesi
seka atsilaikyti

Jų kontr-atakos nevyksta
M traukitės iki Veste upes

VOKIEČIŲ KOMANDUOTOJAS rizonte. 
UKRAINOJ UŽMUŠTAS.

Field-maršalas von Eichhorn ir 
jo adjutantas užmušti Kijeve.

Valdžia bando išveng
ti šį gręsiantį neramumą dary
dama didelėj skalėj areštus. Val
stybės sekretorius hetmano kabi 
nete ir atviras monarchistas Gy- 
zicki yra tarpe areštuotųjų".

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO VLAIM 
VOSTOKO RINKIMUOSE

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

AMSTERDAM, liepos 31. — 
Oficialia pranešimas ganias iš 
Ukrainos sostinės, kad field-mar 
šalus von Eichhorn, vokiečių ko
manduotojas Ukrainoj ir jo ad
jutantas kapt, von Dretmler ta
po mirtinai sužeisti bombos Ki
jeve uMptinkc.

Paskėknis pranešimas iš Kije
vo sako, kad field-maršalas von 
Eichhorn ir kapt, von Dressler

čecho-slovakai mobilizuoja ru
sus. Rusai protestuo prieš 

šeimininkavimą.
tokį

Viso 191
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardes:

JOSEPH ĄUGSTIKALNIS, 
South Boston, Mass., mirė nuo 
žaizdų

STANLEY J, LISNI()WSKI,

VOKIEČIAI NEPRAŠĖ TAIKOS

Sako Anglijogs ministeris

Amerika išleidžia $2.000.000 karei 
į valandą

Eichhorno užmušėjas. post-
1918,

Bomba tapo mesta į juos kada 
jie važiavo iš kušino į savo kva- 
lierų. Ji tapo mesta iš vežimo, 
kuris privažiavo arti jų karie
tos, kada loji artinosi prie field-

True translation filed with thc post- 
niaslcr ai Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

AMSTERDAM, liepos 31. - 
Užmušėjas field-muršalo von 
Eichhorno buvo jaunas 23 melų 
amžiaus, vaikinas. Pranešimai 

sako, kad nagrinėjimuose po už
mušimui jis užreiškė, kad jis at
vyko iš Riazan gubernijos, sale 
Maskvos, komun/istų komiteto I 
paliepimais užmušti field-marša 
tą. Jis atvyko j Kijevą vakar.

| True translation filed vvith Ihe 
mastei* at Chicago, .August 1, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep. 31. Pa
sak Maskvos laikraščių čecbo-sl 
ovakai sumobilizavo klevas nuo 
1912 iki 1920 m. Omslu^ir, k lė
šas nuo 1917 iki 1920 m. Kur
gan e.

Darbininkai ir valstiečiai sma

MICIIAIL BOLISKI, Cleve- 
land, O., sunkiai sužeistas.

BEN KURIEAWSKY, Minnc- 
apolis, sunkiai sužeistas.

WALTER GHOBOWSKI, Dic- 
kson. Pa., sužeistas.

CHARLES įlKA, Ed\vards- 
wille, III., prapuolė.

Truc (ranslalion filed with the post- 
master at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. G, 1917

LONDONAS, liep. ,31. — An
glijos užrubežinių reikalų minis
teris Arlhur J. Balfour šiandie 
kalbėdamas atstovų bute pasa
kė, kad jokia priešo valdžia ne
sikreipė prie talkininkų kaslink

VOKIECIŲ UŽPUOLIMAS 
NEVYKSTA.

Bandytas priešo antpuolis ta
rp Oise ir Montdidier tapo at
muštas.

PRANAŠAUJA BOLŠEVIKU
PUOLIMĄ

ANGLAI SUĖMĖ 14,500 BELAI
SVIU

VIENIJASI PRIEŠ SOČIALIS- 
k TUS

Nežiūrint smarkiausių kontr- a- 
takų, vokiečiai negali atsilai
kyti ir turės traukties dar to
liau atgal

$2,000,000 j VALAND4

Amerikos karės išlaidos. Dides
nės 50 nuoš. už Anglijos išlaidas

Užmušėjas ir vežėjas lapo a- 
reštuoti.

Telegrama sako, jog yra pa
tirta, kad užmušimas buvo su
galvotas sočia l-revoliucionieriu

Menševikai siūlo visų šalių soci
alistu komisiją ištyrimui Rusi

jos stovio.

Berlino oficialis pranešimas a- 
pie field-maršalo mirtį sako, kad 
po to. kai jis iiplaikė oiii-tiiiKSą 
žaizekj i kairįjį šoną, šir

dies liga ir pavartotieji budai 
sustiprinimui širdies davė tik 
laikinį palengvinimą. Kapt, von 
Dressl(*r, kaip paskelbia, mirė 
nuo pražudymo kraujo.

Tyrinėjimai parodo, priduria 
žinia, kad užmušėjas vadinasi 
Borris Danski ir kad jis yra a- 
gentu kairiųjų social-revoliuci- 
onierių Maskvoje. Tos frakci
jos centralinis komitetas sukei
kė jam bombą, revolverį ir aprū
pino pinigais.

I'ield-marštdas von Eichhorn 
lošė žymių rolę išvystime vokie
čių karinės mašinos. Prasijos 
aiiuijos manievruose rugsėjo m. 
1901 m. jis prirodė praktiškumų 
telefono.

Jis komandavo vokiečių ar
mija, kuri rugpjūčio m. 1911 m. 
paėmė Kauno tvirtovę. Už tų jis 
gavo augštų ordenų. 
komandavo veikimu

Trųe translation filed vvith the post- 
inaster ai Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. G, 1917.

• LONDONAS, liep. 31. — Ti
mes korespondentas sako, kad 
pasiekiančios Stockholmą žinios

j<>K Holšc-vi kų 'Vii 1 c Išriti 

pasiekė gilią savo virvės ir kad 
Rusijos masės — darbininkai ir

sukilimo prieš bolševikus.
Korespondentas sako, kad į 

Slockholma atvyko oficialiai Bu € *
sijos sočial-revoliucioiiierių ir 

social-demokralų partijų atsto-

Paskui jis
Lenkijoj i-

kimų į Europos socialistus.

Jie kviečia socialistus sudary
ti tarptautinę komisijų, atstovai! 
jaučių visas socialistų partijas, 
aplankyti Rusiją ir tiesioginiu 
tyrinėjimu patirti ar Rusijos so
cialistai nėra teisingais tvirtini
me, kad bolševikai padarė Ru
sijai didžiausį blogą, sunaikino 
industriją, pagimdė visuotina 
badavimų, despotiškai prispau
dė žmones ir dabar rūpinasi tik 
palaikymui vžldžios bite kokia 
kaina.

(Kurgan ir Omsk yra vakari
nėj Siberijoj).

Iš Vladivostoko pranešama, 
kad bolševikų frakcija laimėjo 

diYlžiumą balsų Vladivostoko 
miesto rinkimuose. 'Tas duoda 
jiems teisę nuomimioti miesto 
mayorą.

Rinkimai buvo signalu dėl 
smarkaus ofensivo dviejų besi
varžančių valdžių — gen. Hor- 
vato ir Vladivostoko laikinės vai 
džios.

Vladivostoko laiking valdžia 
garsino save net neva esančia 
pripažinta talkininkų valdžių.

Riejos telegrafas

prancšajkad Sovietų valdžia Mas
kvoje išleido dekretą prieš nnti-

Republikonai su demokratais fvie 
nijadi kad apveikus socialistus 

ateinančiuose rinkimuose.

NEW YORK, liep. 31. — Pil
domasis komitetas republikonų 
pavieto vakar patvirtino sutartį 
su Tammany organizacija, sulig 
kurios los abi partijos susivie
nija, kad sumušus socialistų kan 
didatus į kongresmanus 12, 13, 
1 I ir 20 distriktuose, kur socia
listai pirmesniuose rinkimuose 
parėdė didelę spėkų.

Bet labiausiai toms partijoms 
rupi pergalėti Meyer Londoną, 
1 iž <1 isl t-ilt.lt.- iv, Mot-rift II i ll< | ui t, 

20 distrikte,

True translation filed with thc post- 
inaster at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, liep. 31. — Ja
mes San Mac Pherson, karės o- 
fiso parlamentinis sekretorius 

pranešė atstovų butui, kad nuo 
kovo 21 d. anglai suėmė 14,500 
belaisvių vakariniame fronte.

Reikalauja areštuti bifvusį Vo
kietijos kanclerį

True translation filed with thc post- 
niaster-at Chicago, August 1, 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

AMSTERDAM, liepos 30.
Bėdino telegrama, pasekanti Go-

ex-kapi tonas von Beerfelde iš
leido memorandumų, reikalau-

Dekretas sako, kad Rusijoj nė 
ra vielos projektams apie tautų 
prispaudimų. Žydų buržuazija, 
“yr^ musų priešu ne kaipo žy
dai, bet kaipo buržuazija,"

Sulig sutarties, republikonai 
rems demokratu kandidatus 12 v
ir 13 dis trik tuose, kuomet dV- 
mokratai turės remti republiko- 
nus 1 I ir 20 dislriktuose.

jo Vokielijos valdžios 1011 m., 
kaipo kaltus kriminalistus, Me
morandumas užvardytas “Rei
kalingas pataisymas Vokietijos 
Baltosios knygos" ir tapo pasiųs

KAIP SUŠAUDYTA ( ARAS.

Čecho-slovakai laimėjo.

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Ocl. G, 1917

LONDONAS, liep. 31. — Mas
kvos žįnia perduota Central Ne
ves korespondentu Amsterdame 
praneša apie čecho-slovakų neti
kėtoj atakoj paėmimų didelio 
geležinkelio tilto Syzrane, Vol
gos apygardoj. 'Tas* laimėjimas 
suteikia tos apygardos čecho-sio- 
vakams komunikacija su Sibe- 
rija. .'

True Irnnshition filed vvith thc post- 
;nasler ai Chicago, Augusi i, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6.1917.

AMSTERDAMAS, liepos 31
Berti no Loeal Anzejiger,, kuris 
tvirtina gavęs aprašymą pasku-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 19-17

PARYŽIUS, liep. 31. — Mu
šis, kuris prasidėjo vakar tarp 
franeuzų-amerikiečių ir vokic-’ Amerikos karės išlaidos dab 
čių paskutinėj pastarųjų apsigy
nimo linijoj, pirm negu jie turės 
traukties iki Vesle, vis dar siau
tė pilniausiu smarkumu besiarti
nant keturioliktai dienai Foch 
kontr-ofensivo.

Tik kelios permainos įvyko 
mūšio linijoj. Į šiaurę nuo Our- 
cq amerikiečiai galutinai laimė
jo miestelį Seringes-et-Nesle, už 
1^2 myl. j'šiaurryčius nuo Fere- 
en-Tardenois.

Kaimelis daug sykių laikė pas
tarųjų 36 valandų ėjo iš rankų į 
rankas.

Tarp Soissons ir Fere-en-Tar- 
denois vokiečiai vis dar tebe- 
veikia labai smarkiai, 
bet ikišiol jiems nepavyko at
mesti talkininkus. Šiandie kron 

princo rezervai padarė 4 labai 
smarkias kontr-atakas prieš fra- 
neuzus į rytus nuo Oulchy-le- 

| Chateau. Visos atakos pranyko 
be pasekmių.

Vokiečiai gausiai vartoja sma
rkiai eksploduojančias medegas 
ir gazų.

Iki popietės parodymai rodos 
sustiprina teorijų, kad priešas 
pienuoja laikyties dabartinėj li
nijoj, sustabdyti Focho kontr- 
ofensivų ir tada bandyti atsiimti 

mažiausia Fere-en-Tardenois, 
Oulchy-le-Chateau ir geježinke- \ iiia pcic 
Jį iš to miesto šiaurių link iki i pasakė’ 
Soissons.

Tečiaus vakare buvo neofici- ii 
alių nurodymų j silpnėjimų vo- be didžiausio pavojaus, pasiusti 
kiečių sparnų ir ekspertai laukia nors vienų stovinti Rumunijoj 
paskutines fazos kronprincp pa-1 pulką." 
sitraukimo iki Vesle, o galbūt 
ir iki Aisne.

True translation filed with tho postr 
master at Chicago, August 1, 1918, 
as reųuired by the art af Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. liepos 3 f — 
____ ______ __ gir 

yra apie 50 nuoš. didesnės., ne
gu Anglijos. Tą parodo sulygi
nimas iždo raporto su naujai iš
leistu Anglijos finansiniu prane
šimu.

Mėnesinės karės išlaidos Sm. 
Vilstijų dabar siekia apie $1.500, 
000,000, įskaitant paskolas talki
ninkams, o Anglijos išlaidos 
siekia apie $1,000,000,000 į me
nesį. Suv. Valstijos išleidžia a- 
pie $50,000,000 į dicfią, arba da
giau kaip $2,000,000 į valanda, 
šalies karės skolos siekia mažiau 
kaip $12,500,000,000,- palyginus 
su Anglijos skola — $36,675.000, 
000.

RUMUNAI IRGI KfLA PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Visoj šalyj paskelbta apgulimo 
stovis. Vokiečiai negali ištraukti 

kareivių.

True translation filed vvith thc post- 
inastcr at Chicago, Auguti! 1. 1918, 
is reųuired bx the act of Ocl. G, 1917.

PARYŽIUS, liep. 31. — Žinia 
iš Berne sako, jog patirta iš au
toritetingų Rumunijos šaltinių, 
kad gen. von Mackensep atsuk)- 
damas į Vokietijos gencralio šia 
bo paklausimą kiek divizijų iš 
Rusijos ir Rumunijos bus gali
ma pasiųsti j vakarinį frontų,

riams kapitonu, kuris turėjo žy
mių ryšių su princo Liehnow- 
sky dalyku, kilusiu delei pastaro
jo, kuris buvo Vokietijos amba
sadorių Londone 1911 m., už- 
reiškimo, kad Vokietija yra kal
ta už karę.

Kapt, von Beerfelde memoran 
durnas sako, kad Vokietijos va
dovai pradžioj karės buvo kalti 
didelėse* apgavystėse ir veikė kai 
po šalies išdavikai. Jis reikalau
ja luojautinio areštavimo buvu
sio kanclerio Dr. von Bethmann 
HoRvveg ir užreiškia, kad jei 
reichstagas neišpildys jo reika-. 
lavimų, prakeikimas šių ir visų 
ateinančių gentkarčių puls aid 
jų už bailų nejiaisymą pareigų.

Atsilikime reichstago atsisa- 
kimo, kapt, von Beerfelde už
reiškia, jis luojaus pareikalaus 
phsportų dėl jo ir jo šeimynos 

išvažiaviniui Šveicarijon, kadan
gi jis ilgiau nebus dalininku Vo-

RUsijos ypatus, sako, kad su 
dviem valandom, duotom prisi
rengimui, buvusis Rusijos caras 
Nikolai Romanov lapo išvestas 
jo žudytojų tokiame nualpimo 
stovyje, kad reikėjo jį pririšti 
prie stulpo.

Nikolai lapo išbudintas 5 vai. 
ryte jo nužudymo dienos patru
liu iš imter-offcierio ir (j karei
vių. Jam paliepta apsirėdyti ir 
tada nuvestas į kambarį, kur

“Atsižvelgiant į neramų pa<lč- 
jimą tarp rumunų nebus galhua

Visoj karalystėj paskelbtas ap 
gulimo stovis.

Oficieriai tapo pastatyti prie 
parlamento durų.
) Daugiau kaip 200,000 žmonių 
yra be darbo. ,

True hanslation filed vvith the post- 
Hiaster at Chicago, August I. 1918, 
us reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Išpanijos dvaras lindi.
MADRID, liep. 31. — Oficia-jain perskaityta Sovieto tarybos

lis žurnalas praneša, kad Išpani-!nutarimas. Jam pranešta, kad

Atstovais yra Bustmov nuo so
čiai- revoliucionierių ir Aksel- 
rod nuo social-demokratų. Jie 
atstovavo tas partijas Stockhol
me 1917 m. rudenyj, kada buvo 
daryta nepasekmingas bandy

mas sušaukti i n terna ei o na lę so- buvusį Rusijos carų Nikolai Ro-'ejų valandų.
manov. Buvusis caras priėmė nuteisi

iš Kijevo 
Hamburg

Eremdenblatt korespondentas
Ukrainoj sako:

“Didelės audros debesį.^ susi
rinko Ukrainos politiškame ho- cialistų konferenciją.

Telegrafuodamas 
ta ta nepaduota)

Veikia artilerija.

d
True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, Aągust 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PARYŽIUS, liep. 3L — Pa
sak šįvakar išleisto oficialio pra
nešimo, seredoj tik artilerijos būt ryto; daugiausia pietų vii 
veikimas buvo 37 mylių fronte, jas.

Giedra ir šilčiau šiandie ir gal
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Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago jo—pačtu:

Metams ................. $6.00
Pusei meto ..........................3.50
Trims mėneshmis ............. 185
Dviem mėnesiam ............. 1.45
Vienam mėnesiui....................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija...........................02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui ..............................   .50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metanu ...........................  $5.00
Pusei meto ........................ 3.00
Trims mėnesiams ............. 1.65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui .65

Kanadoj, metams ................  7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
rus tarp eilučių. Redakcija pašilai* 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai tųš- 
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enklclių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštą proletarai, vie
nykitės”. —K. Marka.

Redakcijos 
Straipsniai

Keturi metai 
karės.
irtte translation filed with the post, 
mastei’ at Chicago, Augusi 1, 1918, 
lis require<i by the aut of Oct. 6, 1917

Keturi metai atgal prasi
dėjo ta pasibaisėtinoji sker- 
dynė, kuri ir šiandie dar ne
pasibaigia. Pasaulio karė 
įeina į penktuosius metus.

Kas galėjo tikėties, kad ji 
taip ilgai tęsis! Kada nabaš- 
ninkas lordas KitchenePis 
sakė, jogei reikią rengties 
kariaut bent trejetą metų, 
tai didžiuma žmonių žiurėjo 
į jį, kaip į kokį lunatiką.

Karės pradžioje beveik vi
siems rodėsi, kad pasaulis 
ilgiaus ifepajiegs kariaut, 
kaip kokį keletą mėnesių. 
Buvo manoma, kad ilgesnė 
karė savo baisia našta su
triuškintų žmonių visuome
nę ir sunaikintų žmonijos 
civilizaciją. Bet išėjo ki
taip.

Visuomęnė, subudavota 
ant kapitalizmo pamatų, pa
sirodė esanti daug tvirtesnė, 
negu galėjo įsivaizdinti jo 
šalininkai ir jo priešai. Jo
je išsiplėtojo jiegos, apie ku
rių didumą praeitosiose ga
dynėse nebuvo nė sapnuoja
ma. Todėl po keturių metų 
pasibaisėtino gyvasčių ir 
turto naikinimo pasaulis te
bestovi nesusmukęs.

Nuo karės jisai tur-but ir 
nesusmuks, kadir ji tęstųsi 
eilę metų. Tad karės sus
tabdymo reikia laukt ne is 
visa-pasaulinės katastrofos, 
o iš sąmojingo veikimo spė
kų, kurios yra užinteresuo- 
tos tame, kad kaip galint 
greičiaus sugrįžtų taika.

Tų spėkų pryšakyje stovi 
darbininkų klesa. Šitos kle
sos avangardas (pryšakinis 
būrys) visose šalyse paskel
bė, kokiais pamatais galėtų 
susitarti kariaujančiosios 
valstybės ir gyventi sutiki
me. Kada šitie pamatai bus 
pripažinti abiejose kovojan- . 
čiose pusėse, tada tęsimas!

Darbininkų uždavinys tad jienos” daug nuosakiau ir priimtų vienos politinės par- 
yra atsiekti to, kad jų pas- pastoviau remia sovietų ide- tijos programą, ir, pagalios, 
kelbtieji pamatai butų pri- ją, negu musų ' dienraščio jeigu unija susilietų sU par
imti kaipo keliarodis tarp- kritikai. tija — tai tuoiftet nebebūtųimti kaipo keliarodis tarp
tautinėje politikoje. Iš ka
riaujančiųjų valstybių kol- 
kas už juos išsireiškė tiktai 
Suv. Valstijų valdžios galva. 
Dar, vadinasi, yra daug dar
bo pryšakyje, kol pasaulis 
pasijus esąs prisirengęs prie 
taikos. i

Naikina 
kaizerio šunis.

neįstengė įžiūrėt, 4;aip tik
tai tūlų asmenų ambicijas ir 
bizniškus išrdkavimus.

Pirma tie sovietų advoka
tai, kaip matėme, atvirai 
niekindavo sovietus; šiandie 
jie niekina Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą,-kurios pama
tinė idėja yra ta pati, kaip ir 
sovietų. Ir vis dėlto v jie 
randa drąsos skelbti, kad 
“Naujienos” esančios sovie-

ko laiškas mini apie Lit. Komi
tetų, bet jame nieko nekalbama/ 
kad tas rankraštis busiųs per
duotas Sekretoriui.

Tikrenybėje tai yra taip: nė 
LSS., nė “Centro Sekretorius” 
apie d. Kačergiaus rankraštį nie
ko nežino ir vieton “atvįjro laiš
ko” d. Kačergins būt gerinus pa
daręs pasikĮausdamas LSS. Sek
retoriaus, ar toks rankraštis bu
vo jam perduotas, ar ne.

O kad tas rankraštis galėjo, 
su kitais redakcijoj esančiais ra
štais, papulti valdžiai, tai tame 
nieko naujo ir dul to “abejoji
mas” pasilieka labai abejotinu 
abejojimu.

J. V. Stilson,
.LSS. Sekr.-Vert.

Musų Moterims
kritikai.

Savo pritarimą sovietams reikalo jieškot būdų sutaiky- 
“Naujienos” išreiškė tuo- muį atskirų proletariato 
jaus, kaip tiktai jie atsirado į dalių veikimo su bendruoju 
Rusijoje. Visi pamena, kaip!proletariato judėjimu, 
tie sovietai kovojo su laiki-’ Bet toks dalykų stovis yra 
nąja revoliucijos vald^ja, lengvinus įsivaizdint, negu 
versdami ją žingsnis.po žin- pamatyt tikrenybėje.' Net 
gsnio nusileisti prieš demo-.ir Anglijos darbininkų kle- 
kratijos reikalavimus. Kiek- sa, kuri yra daugeliu žvilgs- 
vieną sovietų pergalę musų nių labiaus subrendus u£ ki

tų šalių darbininkų klesas, __.r....... .......... .....
toli gražu nepasiekė’ tokio nizacijai, “Naujienos 
laipsnio, kur būtų išnykę vi- ma, negarbina visko, ką tik
si skirtumai tarpe atskirų tai jie padaro. Sovietai 
darbininkų profesijų, tarpe kaip ir kiekviena organiza.- 
atskirų darbininkų' partijų cija, daro klaidų, ir joks iš- 
ir tarpe ekonominių ir poli- mintingas žmogus neskaitys 
tinių darbininkų organizaci-1 nusidėjimu klaidų nurody- 

Anglijos darbininkai, mų.
"adarėi Stambiausios Rusijos so- 

j vietų klaidos buvo išvaiky-

tie sovietai kovojo su laiki-

dienraštis pažymėdavo su di
džiausiu pasitenkinimu, kai
lio ženklus Rusijos revoliuci
jos stiprumo.

Tuo-gi tarpu bolševikuo- 
jantieji elementai lietuvių 
socialistų judėjime elgdavo
si toli gražu ne taip. Jie ne 
tiktai peikdavo sovietus, o 
neretai ir visai panielfinda- 
vo. Skaitytojai dar tur-but 
neužmiršo, kaip vienas tų 
elementų kontroliuojamasai 
laikraštis pasakė, kad Lieb- 
knechtui ir Adleriui esą pa
žeminimas būti sovietų gar
bės nariais!

Pritardamos sovietams, 
kaipo tam tikros rųšies orga- 

i”, žino-

TRIJŲ PALŲ SIJONAS.
Pa v. No. 8889.

'8883
Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, August 1. 1918, 
us required by the act of Oct. 6, 1917.

Vakar per Amsterdamą 
atėjo žinia, kad Ukrainos 
sostinėje, Kieve, terroristai 
bomba užmušę feld-maršalą 
Eichhomą, kariškųjų Vo
kietijos jiegų viršininką 
Ukrainoje, ir jo adjutantą, 
kapitoną Dresslerį.

Tai jau antras terroro ak
tas prieš Vokietijos valdžios 
šulus Rusijos teritorijoje. 6 
d. liepos mėnesio Maskvoje 
buvo nudaigotas Vokietijos 
ambasadorius, von-Mirbach.

Rusijos revoliucionieriai 
(ne tie, ką šaudo socialistus 
vardan “revoliucijos”, o tie, 
ką kovoja su Vokietijos im
perialistais!), matoma, nę 
juokais grasino paskutinia
me sovietų suvažiavime ko
vot ant žut-but su kaizeriš- 
kais despotais.

Kairiųjų soc.-rev. vadas, 
Kamkov (kurį bolševikai 
jau, kaip buvo pranešta, nu
siuntė pas Abraomą), 4 d. 
liepos sovietų suvažiavime 
užreiškė, kad jo partija 
esanti pasiryžus organizuot 
sukilimą prieš Vokietijos 
despotus, kurių/‘šunes” en
gia ukrainiečius su pagelba 
diktatoriaus Skoropadskia

Dar energingiaus išsireiš
kė Aleksandrovas, slaptojo 
Ukrainos valstiečių suvažia
vimo delegatas. ' Jisai pasa
kė: “Vokiečiai bus išmušti 
Ukrainoje!”

Tie žodžiai jau dabar pil
dosi.

Mes nesiskubiname užgir- 
ti terroro taktiką. Atskirų 
asmenų žudymas vargiai ga
li susilpnint kaizerio val
džios spėkas pavergtosiose 
šalyse. Bet kaipo_ tam tik
ras simptomas (ženklas, ap
sireiškimas), tie teroristų 
darbai negali neturėt savo 
pusėje musų simpatijos.

Mirbacho ir Eichhorno už
mušimas rodo, kad šalyse, 
ant kurių Vokietijos valdo
nai užsigeidė uždėt savo jun
gą, auga pasipriešinimo dva
sia prispaudėjams. Reiškia, 
yra vilties, kad plėšikai iš 
Berlino ne visko galės at
siekti, ko nepasotinami jų 
apetitai trokšta.

Kaikurie, dideliais “revo
liucionieriais” pasistačiusie- 
ji žmonės anąkart labai sie
lojosi, išgirdę apie Mirbacho 
mirtį; gal būt jie dejuos ir 
dėl Eichhorno nužudymo. 
Tegul sau dejuoja. O mes 
pasakysime:

Šiais nelinksmais laikais 
galima pasidžiaugti bent|to) susivienijimą (uniją), ir 
tuo, kad dvejetu kaizerio šu
nų pasidarė sviete mažiaus!

Kodel kraštutinieji socia
listai smerkė sovietus? •

Jie smerkė sovietus todėl, 
kad sovietai pagal savo esy- 
bęi yra bepartyvė demokra
tijos organizacija. Ligi per
eitųjų metų rudens j sovietus 
buvo susiorganizavę tiktai 
darbininkai ir kareiviai (ku
rie pasidavė darbininkų va
dovavimui). Taigi sovietai 
tuomet buvo, aplamai imant, 
bepartyvė darbininkų klesos 
organizacija. Šis tečiaus so
vietų bepartyvumas tai ir 
buvo .ta priežastis, delei ku
rios kraštutiniai socialistai 
neprielankiai žiurėjo į juos; 
jie, mat nemėgsta “bespal- 
vumo”.

O “Naujienos” gynė sovie-į 
tus! Ar todėl, kad jos mėg
sta bepartyvumą? Visai ne. 
Kas turi bent kiek nuovokos 
apie “Naujienas’, tas gerai 
žino, kad jos, daugiaus, ne
gu koks kitas lietuvių laik
raštis, yra kovojusios sū be-, 
partyvumo idėja lietuvių ju
dėjime. Niekas tiek nebuvo 
atakuojamas už partyvumą 
iš socialistų priešų 'pusės, 
kaip musų dienraštis ir jo 
redaktorius. Taigi, dalykas 
yra ne “Naujienų” palinki
me prie bepartyvumo, o ka- 
me-nors kitur. Jos stojo už 
sovietus todėl, kad jie yra 
tinkamiausis iš visų, iki šiol 
žinomų, priemonių suorga- 
nizuot drabininkus, kaipo 
klesą.

Darbininkų soyietai susi
deda iš darbininkų išrinktų
jų įgaliotinių. Juose turi 
savo atstovus kiekvieno fa
briko darbininkai, kiekvie
nas amatas, kiekviena poli
tinė srovė, gyvuojanti darbi
ninkų tarpe. Tuo budu so
vietai atstovauja darbinin
kų reikalus, kaipo ištisos 
klesos, ir išreiškia kolektyvę 
darbininkų mintį su visais 
josios įvairumais ir visame 
josios pilnume.

Todėl sovietai reiškia dau-
Cgiaus, negu profesijos (^ma
lto) susivienijimą (uniją), ir

JŲ- ' 
šių metų pradžioje padarė 
stambų žingsnį prie fo, kadį __________  ____
sujungus į daiktą visas savo{,mas steigiamojo susirinkimo 
klesos jiegas vienoje organi-,jr prašalinimas iš savo far
macijoje. Jie to atsiekė, per- po priešingų ....
organizuodami Darbo Parti- partijų. Pirmuoju žingsniu 
•ją: pavergdami ją darbiniu- sovietai prisidėjo prie civi- 
kų unijų, partijų ir koopera- ngs karės paaštrinimo šalies

Pabraižos

bolševikams1

ją: pavergdami ją darbinin-

cijų sąryšiu.
Šito sąryšio dalįą., tečiaus žymiai sumažino savo 

nepaliovė.rgyvavusios sava
rankiškai. Politinės Angli
jos darbiųįnkų orgąpizacijos 
savo reikalų srityje, tvarko
si savaip,’ skyrium no unijų 
ir nuo kooperacijų, kurios 
taip-pat turi kiekvienos sa
vo atskiras reikalų sritis. 
Politinės ir ekonominės‘or
ganizacijos yra susitelku
sios į daiktą — į Darbo Par
tiją — tiktai tam, kad sutai
kius savo veikimą bendruo
se visai dąrbininktų klesai 
dąlvkuosę/'

Rusijos.',darbingų sovie-i1/,,e . ^U1 lai vrn . lwlašus \lalykas Į taktika, vadovaujančios
Darbo P-įtiją. .Tie vietu',se Par*'J0S’ 0 Patiems 

sovietams.

sovietai prisidėjo prie civi

viduje; o antruoju žingsniu

Prirodymas.

Tikrių-tikriausi, grynių-gry- 
n jausi darbininkiški laikraščiai 
tai tie, kuriuos kunigai leidžia.

Taip sako Brenduke.
Ne lik sako, bet tiems, kur 

“turi drąsos paabejoti”, Bren- • 
dūke gali silogizmais prirodyti.

Dar apie 
sovietus.

daugiaus, negu politinės 
srovės organizaciją (parti
ją). Unija reprezentuoja 
tiktai dalį darbininkų klesos 
reikalų; partija reprezen
tuoja tiktai dalį darbininkų 
klesoje gyvuojančiųjų idėjų.

tai yra,tjpąpaį3us ^ąlykas į j 
Anglijos i 
taip-pat ^|ąto saujfuž tikslą 
šutaikyt yisų- proletariato 
dalių veikimą bendruos joms 
visoms reikaluose f ir jie, ly
giai, kaip ir Anglijos Da
rbo Partija atsiekia tikslo, 
ne naikindami atskiras poli
tines ir .ekonominę darbini
nkų-orgąųįzaci jas,:(ę surišda-, 
mi.jas į.daiktą, .^kirtųriiai 
tarpe politinių irpąkonomi- 
nių organizacijų, susivieni
jusių į sovietus, Rusijoje ne
išvengiamai turi but (ir yra) 
dar didesni, negu skirtumai 
tarpe politinių ir ekoniminių 
organizacijų, sudarančių A- 
nglijos Darbo Partiją; ka
dangi Rusijos proletariatas 
yra daug mažiaus subren
dęs, negu..Anglijoj proleta
riatas. _.... ..... ... ..

reikšmę, kaipo klesinės pr- 
ganizacijos.

Atsakomybė už šitąs klai
das puola visų-pirmą ant tos^ 
partijos, kuri nuo pereitųjų 
metų rudens vadovauja so
vietuose. “Naujienos” yra 
aiškiais pasakiusios tatai. 
Kritikuodamos tas klaidas, 

au j ienos”, vadinasi, peikė 
ne pačią sovietų, idėją, o tik
tai tam tikros partijos tak
tiką. Bet tūli musų oponen
tai stengiasi iškreipti dalyką 
ir sako, kad “Naujienos” y- 
ra priešingos ne ypatingai

i se

i Sovietai, girdi, yra “neat
skiriami nuo bolševikų.” 
Well — jeigu sovietai yra 
neatskiriami nuo tam tikros 
partijos, tai tatai yra bloga. 
Jie turi būt daugiaus, negu 
partija! Jie turi būt klesos 
organizacija — tiktai tuo
met jie gali atlikt savo už
davinį. Jeigu sovietai visiš
kai susilietų su kokia-nors 
partija, tai tada jie pasida
rytų bereikalingi. Reiškia, 
tie žmonės, kurie nenori at
skirt sovietus nuo bolševikų, 
kaip tik ir yra sovietų laido- 

,tojai.

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Taigi sovietai yra b 
tyvė proletariato į)i*g£

bepar- 
:tmiza- 

cija, bet ne dėlto, kad jie bu-,

suojncnę sudaro darbininkai
ve:

Darbininkai užlaiko kunigus
Kunigai leidžia laikraščius;

‘Togidel: Kunigų leidžiami lai
laikIpaščiai yra darbininkiški 

v v • •ra setai.

CICEROS AIDAI. 
(Vyčių kantičkinė).

Kariauninkai 
Ir davatkos 
Kumpanosės, 
Eisim visi 
Klebonijon

Mcs, davatkas, 
Kad nueisim, 
Tuoj pradėsim 
Uturiuoti,

Turės tėvuliui 
Į pantaplį 
Pabučiuoti.
Duos tėvelis 
Įnešimų,
Kaip bedievius 
Reik naikinti: 
“Turite visi 
“Nueiti 
“Prakalbas jų

Grakštus sijonus parodyta , šiame 
pavcikslėlyj. lai trijų palų sijonas, 
luinai apkabinus stuomenį, be ran- 
kšalij. Ypatingai tinkh dėvėti prie 
ilgesniu tonikų. Priešakio dešinysis 
paltis daug platesnis ne kaip kairy
sis; susegamas kairiąja priešakio 
puse. Juosmuo gali but kiek pakel
tas. Sijonas dėvima kaip su diržu, 
taip ir be diržo — kaip kam patinka.

Tokiam trijų palų sijonui pavyz
dys No. 8889 sukirptas septynerio
pos mieros: 24, 26, 28, 30, 32, 31 ir 
36 colių per juosmenį. Žemutinės 
dalies platumas 2 jardai. Sijonui 
mieros 26 colių reikia 2’X> jardo ma
terijos 36 colių pločio, arba 1% jar
do 54 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

sukirpti ir pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti miera,.parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos j 
konvertų Kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, I’AT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str. 
Chicago, III.___________________
f NAUJIENOS Pattern Dept. 

; 1840 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųskite man pavyzdį No. 8889.—
Mieręs.........colių per juosmenį.

(Vardu ir pavardė)

(Adruu)

(Adresu)

paskelbė, kad ji savo 5 ir 10 len
tinėse sankrovose nuo šios die
nos įvedanti 8 valandų darbo die 
nų. Sankrovos bus uždaromos 
5:30 vakaro.
Santa Fe darbininkai 'sugrįžo 

darban •

(larban. (Jalų gale samdytojai 
visliek turėjo išpildyt darbinin
kų reikalavimus — sutiko išmo
kėt taip vad. “bark pay”, kur 
darbininkams priklauso nuo pir
mos sausio š. m. Darbininkai

liepos 26 d.
Reikia pastebėt, kad boseliai 

darė visa idant išardžius darbi
ninkų vienybę. Jie iut L. įkū. i 
į namus pas kai kuriuos s n 
nius darbininkus norėdami pa
lenkti juos savo pusėn. Bet iš 
to niekas neišėjo. Darbininkai 
nesidavė, apsidumti — ir laimė
jo savo kovų, lai puikus pavyz- 
dis ir kitiems darbininkams.

— Kunigas.

l’ž prakilnų 
‘Tokį darbų 
‘(Jausi t jus 
Visi zaplotą: 
Kol gyvi— 
Raudonas nosis, 
O numirę—Atviras laiškas autoriui 

atviro laiško. >
“Naujienose” N 177) d. J. Ka- 

čergius paraše “Atvirą lašką L.

tų priejsiųgi Jpąrtyvdmui, o 
dėlto, kad proletariatas, ku
ris yra susiorganizavęs į 
juos, turi daugiaus, negu 
vieną partiją. Sovidtki sto
vi augščiaus už partijas tik
tai dėlto, kad partijos, ku
rios įeina į juos, dar nepasie
kė viso savo augštumo: nė 
viena jų dar neįstengė ap
rėpti visą darbininkų klesą.

Taigi pritarimas .beparty- 
viems sovietams nereiškia 
partijų paniekinimo, kaip 
įsivaizdina musų, kraštuti
niai. “Naujienos” stoja už 
sovietus dėlto, kad jie repre
zentuoja, prie esamų aplin
kybių, darbininkų klesą, kai
po tokią.

Tą idėją, kad darbininkai 
privalo orgąnizuoties, kaipo 
klesa, “Naujienos’* nuolatos 
skleidžia ir lietuvių darbini
nkų tarpe. Jąja vadovauda
masis, musų dienraštis varė 

i agitaciją už Lietuviu Darbi- 
tuo tarpu

rili i”. Tame laiške viso labo y- 
ra tik d. Kačergiaus korespon
dencija tarp dd. Šukio ir Vidiko 
ir aš jokiu budu negaliu supras
ti, kokia logika tas draugas va
dovavosi min. savo “atvirų laiš-

toriui. Ar jisai nė LSS. Sekre
toriaus adreso nežino? .Jei laip, 
lai adresų galėjo gauti kad ir 
“Naujienų” redakcijoje, ir vie
ton rašyti “atvira laiškų”, galė
jo LSS. Sekretoriaus paklausti, 
ar jisai kų-nors apie Kačergiaus 
rankraštį žigo, ar ne?

_____________ ii-------- — .................. -.L

Darbo Laukas. Kazimieras Gugis

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Angust 1, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6, 1917

Kaikurie nelabai padorus 
žmonės stengiasi» paskleisti 
lietuvių socialistų tdrpe me
lagingą pasaką, buk “Nau
jienos” esančios priešingos čiai neišvengiamas. Jeigu j ninku Tarybą 
Rusijos demokratijos orga- visų profesijų darbininkai ‘ kad dabartiniai sovietų ad- 

pasidarys bereikalin- nizacijoms, sovietams. Fak- susimestų į vieną didelę uni-įvokatai iš kraštutiniųjų spa- 
□Llji’ tiškai-gi yra taip, kad “Nau-'ją> ir jeigu visi darbininkai rno šitoje agitacijoje nieko

Šitas skirtumas tarpe ben
drosios darbininkų organi
zacijos, iš vienos pusės, ir 
unijos bei partijos, iš antros 
pusės, žinoma, nėra absoliu-

rių, kuriu turi didelio palinkimo 
kabinėtis prie kitų narių — ka
binėtis be jokio pamato, by tik 
gavus savo vardų laikraštyje pa
garbinti. 1$ kur d. Kačergins ži
no, kad LSS. turi kiek-nors ben
dra su jo rankraščiu, jeigu jis 
jai taippat rašo “atvirų laiškų”? 
Iš kur jis, pagalios, žino, kad 
LSS. Sekretorius turėjo ko ben
dro su jo rankraščiu? l)rg. Vidi-

American Bridge Co. strei
kas pasibaigė.

Darbininkai laimėjo.

Streikas American Bridge ko
mpanijos dirbtuvėse, 401h ir 
Princeton avė., pasibaigė vakar 
pilnu darbininkų laimėjimu. (Ja-, 
vo padidinimą mokesties nuo 44 
iki 50 centų valandai. Streikas 
tęsėsi viso septynias dienas. Strei

Veda visokius reikalus, kaip triminališknose 
taip ir. civiliškuose teišni.iose. Daro 

visokius dokumentus ir y apie ras.

Namų Ofisas:
>123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M imto Ofisas f

I2T N. Dearborn St.
m 13 Vnity Bldg.

Tel. Central 4411

DIDŽIAUSI ATLAIDAI!

Expreso vežėjai grūmoja 
streiku.

Expreso kompanijų vežėjai 
grūmoja streiku, jeigu pastatyti 
jų reikalavimai nebus išpildyti. 
Vežėjai nesenai ėmė organizuo
tis ir šiandie jų uinja turi apie 
2,000 narių. Jie įteikė septy* 
nioms vietos Expreso kompani
joms reikalavimų minimom al
gos 3 dolerius dienai .

8 valandų diena.
S. S. Kresgc kompanija vakar

Per stpronę gerbiamo kunigo S. K. 
Bužynsko, klebono švento Petro A- 
paštalo Katalikiškos Lietuviškos ba
žnyčios, 4538-40 So. Marshfiehl avė., 
Chicago, III., pčtnyčioj, 2 rugpjūčio. 
1918 m., atsibus Atlaidai, kaipo seho 
krajaus PORCINKULOS, su įstaty
mu, bus 3 dūšios.

Pamaldos prasidės 8 vai. ryto. 
Pirmos mišios bus kunigo S. K. Bu 
žynsko, antros — (9 valandų) virai’ 
generol kun. R. Joschkos, trečios— 
(9:30 vai.) suma jo mylistos Arcivy- 
skupo C. H.-CORFORO, D.l).

Po pamaldų jo mylistii Arcivysku- 
pas C. H. Corfora, D.l). duos susi
rinkusiems visai žmonijai^enerali- 
škq ABSOLIUTIO, per kurį apturės 
atleidimų griekų, ypač kurie melsis 
per visas 3 mišias, nes tai]) yra at
leista 1221 m. paties Viešpaties Jė
zaus Kristaus per šv. Prancišką.

Parapijomis Žukauskas. 
(Apgarsinimas).
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Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu alšilankymu. Be chlorofor-1 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.*

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite ! 
baigusi mokslą ir registruotą gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IRI 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

i

{Tąsa).

II.

NAUJIENOS, Chicago, IŲ.

Vs. Garšinb pasakojimas

i/

Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios , 
Ūžiančios . 
Užkimštos 
Skaudanti 
Tekanti ... 
Kreiva .... 
Užkimusi .. 
Skaudanti

Musų rotoje buvo du 
riti: rotos komanduotojas, kri-; 
pitonas Zaikin, ir antras žemes-l 

AKYS nysis oficierius, vėlirivninkas 
a v ve Stebclkov. / Botos komanduoto

jas buvo žmogus vidutinio am-j 
žiaus, pusėtinai sustorėjęs ir ge-« 
ras. Stebelkov — vaikinas, I 
kų iš mokyklos išleistas. Gyvu-, 
no juodu draugingai: kapitonas] 
priglaudę vėliavninkų pas save, i 
girdė jį ir penėjo, o lietaus me-

AKYS
AKYS

I žtinusi

.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
GERKLR 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE

120 So. State st., Chicago, III.
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio
tu is 10—12.

oficie

lėliu gutaperkiniu ploščium. 
Kada paskirstė Šėtras, musų ofi- 
cieriai apsigyveno vienoje, ir ka-

Mano veidas po Mano veidas 
vartojimo . prieš vartosiant

I iklai moterė gali pagelbėti mo- 
trrei.

Del jūsų merginos ir moters, kil
nos turi šlakelius, spuogus ant savo 
veido ir abelnai visokius odos ne
svarumus. aštriu dėl jūsų CREAM, 
Kl RIS YRA SUTAISYTAS SULIG 
I t ROPOS DAKTARŲ receptų, ir 
iyigu jus pavartosite šį cream’ų tik
tai kėlėt,) kartų,-šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai'visai pranyks, ir jūsų 
oda pasiliks taip švelni, kaip akso
mas, ii taip puiki kaip maraioras,' 
kurį įlies gvarantuojam arba bus su
grąžinti pinigai. Kaina už puoduką 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Imh k 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, JUS GALIT PIR
KTI ši CREA.M’A TIK NUO MISŲ. 
Rašykite j Mrs. Nellie N. Wojnar, 

311 E. 65th St., New York, N. Y'.

na erdvos, tai kapitonas nutarė} 
ir mane pas save apgyvendinti. Į

isai pavargęs dėlei be miego 
cistos nakties (diena prieš 

tai musų rota buvo paskirta 
prie vežimų ir mes visų naktį 
traukėme juos iš duburių ir iš 
patvinusius upelės), aš po pietų 
atsiguliau ir veikiai kietai įmi
gau. Rotos komanduotojo tar
nas išbudino mane, atsargiai už 
peties judindamas.

—Bariu Ivanov! bariu Iva-

rėdamas manęs išbudinti, bet 
priešingai, stengdamasis mano 
miego nepertraukti.

...Ko reikia?
•—Kapitonas reikalauja. — Ir 

matydamas, kad aš iidu pasi- 
Ijuosti durtuvų, pridūrė: — Jie 
! ęakė vesk kaip rasi.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandoa: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 9546

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

Nedėldienialo tik

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
Mk M na 35 So. Dcarborn St. kampai Monroe,
llr R M RlrCC chicago, ILLINOISŪla D. Ifla H V V V Room 506 ir 507 Crilty Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Sercdoje, l’ėtnyiioje ir Su bato je vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

kiy, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nt-rvŲ ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę u- 
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 

Y7 sakyt, kas link kurtumo, kilusio iŠ priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI 

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki _ _ g ' 219 S. Dearborn

M. Lawhon, ,«•nūs 10 iki 1-mai - ’ prieš Pačtų

t Zaikino šėtroje susirinko visa 
; kompanija. Be' šeimininkų bu
vo da du oficieriu: pulko adju
tantas ir šaulių rotos koman- 

; duotojas Vencelis. Tuomet, tal- 
|gi tūkstantis aŠtuoni šimtai sep- 
lyniosdešimts septyniais metais, 
batalijonas susidėjo ne iš ketu-l 
riųjcaip dabar, bet iš penkių ro-Į 
tų; Knražygyje šaulių rota ėjo Į 

į užpakalyje, taip kad triūsų rota Į 
įsayo paskutinėmis eilėmis siekė-L 
įsi su anos pirmutinėmis. Mani, 
teko eiti beveik tarp šaulių, iraš|! 
jau ne sykį girdėjau nuo jų juo- 
blogiausių atsiliepimų apie šta
bo kapitonų Vencelį.

Visi kpturi sėdėjo aplink skry
nių, kuri pavadavo stalų, nukra
utų virduliu, indais ir buteliu, ir 
gėrė arbatų.

—Pons Ivanov! Prašom, pra
šome! — sušuko kapitonas. ••— 
Mikita! duok šian puodelį, kafi- 
šų, stiklinę, rir kų kita suradęs! 
Vencel, pasitrauk, duok svečiui 
atsisėsti. i

Vencelis pasikėlė ir labai mei-| 
liai linktelėjo man. Buvo tai| 

(gana liesus, nedidelio ūgio, da| 
jaunas žmogus, išblyškęs ir ner-| 
vingas. — Kokios jo neramios Į 
akįs ir kokios plonos lupos! — | 
atėjo man tuomet į galvų min-J 

1 is. Adjutantas, nepasikelda-1 
mas nuo vietos, padavė, man ra-| 
nka.C |

—Lūkiu, — trumpai atsire-Į 
komendavo.

Man buvo truputį nesmagu. | 
Oficieriai tylėjo. Vencelis gur-| 

įkšnojo arbatų su romu; adjii-[ 
tautas čiulpė ir papsėjo iš trinu-1 
pos pypkutės; veliavninkas Ste-Į 
belkov, linktelėjęs man galvų, | 

įskaitė toliau sutaršytų tomų ka-| 
Įžin-kokio romano, atlikusio jo-i 
• jo valizoje kelionę iš Rusijos į| 
l ždunojį ir paskui vėl sugrįžti-1 
šio Rusijon da labiau sutaršy-[ 
tame pavidale. Šeimininkas | 

į pripylė didelį molinį puodukų | 
į arbatos ir įvertė į jį gerų porci-j 
ja romo. i

— Imkite, pons studente! Svei-Į 
kas ant manęs tenepyksta: aš-| 
žmogus prastas. Pagalios ir vi-Į 
si mes čia žmonės prasti. O ta-Į 
insta žmogus apšviestas; turite Į 
todėl mums atleisti. Ar ne taip? Į

Ir jis savo milžiniška letenai 
nustvėrė mano rankų iš viršaus, | 
taip kaip plėšrusis paukštis nūs j 
tveria savo aukų, ir keletu sykių | 
pakratė jų ore, maloniai žiūrė-1 
damas į mane savo apskritomis, | 
mažomis akutėmis. v i

Tamsta studentas? — pa-1 
klausė Vencelis. >

Taip, pons kapitone, buvęs. 
Jis šyptelėjo ir pažvelgė į nia-| 

ne šavo neramiomis akimis. I

ftješcl(fr keturias klaidas pada- 
"’ro?

—Na, na, dėduli, nemeluok!
' - gynusį Zaikin. š 
' a—^Tikrai hen^ėluoju. Rašo |, 

$8, ša,1 oi Kaip thinstar atrodo? I 
k Ir adjutrihtas garsiai nusikva
tojo;
J —Piešk gerklę. Ogi-patsai... 
da mat adjutantas, žodį “stol” 
rašo su “jut”. į

Adjutantas visai pasileido "į, gįįį'ię 
juokais; veliavninkas StebelkoV, 
tik-kų paėmę# į burnų arbatos, 
purkštelėjč jų ant savo romano 

t ir užgesino vienų dviejų žva
kių, apšviečiančių Šėtrų; aš taip
jau negalėjau susilaikyti nesi
juokęs. Ivan Platonič, daugiau 
už kitus patenkintas savo smai
lumu, storu balsu kvatojo pilVa 
susiėmęs^ Vienas Vencelis ne-j

koš dabolojti”-policistu,» kurie 
užpuolę ■ jį, Nlxonų, viename sa- 
l(imčir žadėję “papenėt švinu”, 
tingi nušaut.

Kad neleido paslpjaut peiliu — 
prisipjovė britva.

♦ Frank II. Grant, gyvenęs 1809 
Greenfichl gatvėj, vakhr naktį 
susivaidijo su prisiekti ir pas
tvėręs didelį peilį bandė persi- 

Pati betgi atėmė 
k*’| iš jo peilį. Frankas tuomet šo

ko j miegruimį ir pasigriebęs 
britvų išbėgo gatvėn, Vėliau 
policija rado jį ant šalygatvio su 
perpjauta gerkle.

Į Į —Tai literatūra, Ivrin Plato- 
niiČ? — kaip ir pirmiau tyliu 
Į balsu paklausė jis.

—Literatūra, literatūra... Na, 
j ir da kas kita. Žinote, kaip kas- 
Hoks geografijoje nuvažiavo “iki 
| ekvatoriinyj”, o istorijoje “iki 
Į eros”. E, ue! Vis tatai niekai, 
Ine tame dalykas. Pasakysiu vi-j 
sų teisybę: turėdavau pinigėlių, 

lot, ir gyvenau. Juk aš, Iva- 
nov... putėlykit, ktio tamsta 

[vardu?...
Į —Vladirtiįr Michallič.

i — Vladimir Michailič? Gerai... 
Juk aš, kaip jaunas buvau, bu
vau šaldras ne menkas. Ko aš 
neišdarydavau! Na, žinote, kaip 
toje dainelėj sakoma: “buvau 
jaunus, uilavojau, nerūpėjo nie
kas man; pinigėlius praeikvo-' 
jau, žydo bernu palikau”. Įsto
jau junkeriu į šitų garbingų ar
mijos pulkų; išgabeno mokyk
lon, šiaip-ttnp pabaigiau jų, na, 
matote, ir skurstu jau antrų 
mėtį’ dešinį. Da^ar štai 'Mina
me turkais kailio diMbti. Išger
sime, vyruliai, gryno I Argi ver
ta jį niaiŠ^ti1 su arbalri! Išgerki-' 
irie, pofiai, ^kanuoliį mėsa”!

—Chair a caųon, -į— išvertė 
Vencelis. j ,

—Tebūnie1 šėr a kAnon, tebū
nie franeužiškai. Mlisų kapito
nas — ptritingriš žlifbgus, .Vla
dimir Michailič! prižįsla daug 
kalbų ir visokių vokiečių ėilių 
moka iš galvos kalbėti. Kiaušy* 
kitę, tamstele: aš tamstų pašau
kiau deltoj kad pasiūlius, ar 
•nenoretuniėte persikelti į musų 
^trų? Ten juk jums šešiems, 
kartu su kareiviais, ankšta ir 
biauru, be to ten ir vabalų... 
Pas mus viskas bus geriau.

—Ačiū labai, tik pavelykite 
man nuo pasiūlymo atsisakyti.

(Bus daugiau)

Moters-vagiliai. ■

Charles McAnley, 1257 So. 
Tripp gal., kreipės j policijų, kad 
ji sujieškotų dvi moteri. ku
rios vakar naktį ištraukę jam 
100 dol. 12 gatvės strytkuryj.

Apkaltino aštuonius vagilius.

Sanryšyj su apiplėšimu Heller 
Į-Bose brangakinenų krautuvės 
prisaikintieji teisėjai vakar ap
kaltino aštuonis asmenis. Du 
apkaltintieji, tukfs Levinson ir 
ištrukęsis iš valstijos prokuroro 

' raštinės Martin Siekas yra apkal 
tinti kaipo banditai, dalyvavę 
min. apiplėšime, o visi kili — už 
priėmimų ir pirkimų pavogtų 

brangakinenų.

A
DOMININKAS 
PIVORUNAS

sūnūs Domininko ir Broni- 
slavos Pivorunų, tapo auka 
automobiliaus Liepos 30 d., 
11:30 valandą dieną.

Velionis 9 metų suvirs 
amžiaus, randasi namuose— 
4622 So. Marshfiekl Avė.

Laidotuvės įvyks Rugpjū
čio 2 d., 10:30 vai. ryto iš 
namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Kviečiame širdingai visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyt j šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka dideliame nuliū
dime,

Tėvai ir Giminės.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero ’ «

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.19 aš gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 S. Halsted St, \ Chicago, III.

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

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

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st.----------- Tel. Drover 8167------------ Chicago, III. t

jimai, bet toje valandoje aš rip-j 
abejojau apie jų teisingumų.

—Kam tas “pons kapitone”? 
Čia šėtroj esame savas tarp sa-l 
vųjų. čia tamsta esi tiesiog in
teligentiškas žmogus tarp tokių- 
jau — tyliu balsu tarė jis.

Inteligentiškas, tai tiesa!— 
sušuko Zaikin: — Studentas! 
Myliu studentus, nors jie ir mai
štininkai. Pats bučiau buvęs 
studentus, jeigu ne likiitfas.

'--Koksai gi toks ypiitingas; 
tavo likimas, Ivan Platonič? —\ 
paklausė adjutantas.

—Toks,: negalėjau jokiu bu-,1 
du prisirengti ir gana. Na, ma-j 
tematika da šiaip \aip, bet kas 
link ko kito — nesieina, nors tuį 
ten ką norįs. Ta literatūrai.. i 
Ortografija... Taip ir junkerių! 
mokykloje neišmokau rašyti. 
Dievaž! «

— Žinote, pons sutdente, — 
tarė adjutantas, leisdamas du 
milžinišku durnų plaku: -r žino
te, kaip Ivan Platonič žodyje

CHICAGOS
ŽINIOS ::

c.
Nelaimė.

Naujienų agentas Roselande, Ken* 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 1041 h st.
—s----- r

stotjs:
O. Žaliene, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensingtou av

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai^ Permaina.
PanedėtyJ, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Priė šių kainų priskaitoiąa ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

* ....... ,

Sergėkite savo akis j

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS

10781 So. Michigan Ava, 
Roseland, TU.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La .Šalie St. 
Telephone Central 6390 

. Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
•ptiekoriui .auksorini ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jus akims tik daugiau blogo, j 

i AŠ turiu 15 metų patyrimą i", 
italių ištyrt jus akis ir pririnkti f1 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai. •

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar - 
Kampas 18-toa gatvės

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašų , 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vat ryto iki 12 valandai dienų.

Vyriškų Drapanų 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 $15 Iki 
$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 kasdiena, nedaliomis ir va
karais.

8. GORDON
141K S. Halsted St- Chicago. III.

KIŠENINIS |
ŽODYNĖLIS

A<IU SPECIALISTAS 
A!Ji Ėgaamjhmoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimo.
Mes vartojama 

pagerintą Oph- 
thulmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Va].: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
1 nedėolien. nuo 10 iki 11 dieną. 

4649 Ashland Av. kamp. 47 st 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

Lietuviškai-Angliškas
Angiiškai-Lietuviškas

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina, 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS

D R. E. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3’49 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
'Taipgi Chronišku Ligų 
OrlSO VALANDOS: 

iki 9 r.t to, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas, 

n Telephone Yards 687 '

Telephone Varde 5032

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

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

DR. M. HERZMAN į
1 Š R US i J 05 t

Gerai lietuviama iinomas per 16 rne- j 
tų kaipo patyręs irydytojau, chirurgas ( 
ir akušerio. I

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Vy- į 
• rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

ihetodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

I Du užmušta, vienas
I sužeista. ’"r‘' |

Michigan Central greMasai tr
aukinys vakar ant vietos Uįžnni- 
šė du Illinois Central geležinke
lio darbininku, M!ax Bloom ir 
Harry Miller, dirbusiu ant bėgių 
ties 57 gatve. TretysiSiSwan Eck- 
land sunkiai sužeistas. Bėgių 
dabotojo 'neapsižiūrėjimas.

j ! •1: ' • » •

Nusišovė agentas. <; > kį? •.4
Marrison viešbutyje policija 

vakar rado nusišovusį vienos 
New Yorko kompanijos keliau
jantį agentų R, Briskham. šei
myniškų nesutikimų pasekmė.

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

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 rvto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

Žemaites Raštai
Kares Metu

Grųsinę “pajjenėt švinu.”

Patriek Nixon, generalis fore- 
manas Inland Steėl kompanijoj, 
vakar padarė “interview’ų” su 
veikiančiuoju policijos viršinin-j 
ku Ąlcock’u. Apskundė du “tvar

JKjd ^u4^U> 44 A tat

įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofike— x
\ 1840 So. Halsted St.,

Chicago.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui angly kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

ARITMETIKĄ
Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagt 
Telephone Haymerket 2M4, <

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistaa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chitagt 
Telephone Drover MM

VALANDOS v 10—11 ryto ; 2—* popiett>

fi*

Dr. Leo Awotin1
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So.,Halsted SU Chicago. 
Jšnlba lietuviškai, ląlviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 19—12 rytą; 6—9 va
kare. • TeL Canal 4367.

4

L--JU—L —A-Uk---------X .

Tel Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs, A. VIDIKAS 
laiguai Akušerijos Ko
legiją; ilg“i praktika
vusi Pennsylranijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

imdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rimi ir merginom*. 

£3113 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

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

I I Telephone Yards 5834.

ji D r. P.G. Wiegner
I Priėmimo valandos >uo 8 iki 12 

1 iš ryto ir nuo 7 iki* 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted St, Chicago-
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“Darbo žmonių Knygynas” ir 
jo įsteigėjas d. J. B. Aglinskas.

Kovos prieš gatvekarųi 
baronus.

NOKIU pirkti 
nę. Kas turite

Visos 
narės malonėkite atvykt

REIKALINGA leiberiai i įmuilo 
dirbtuvę; 9% vai. j dienų, $21.00 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt rv- 
tė ir po piet. 1322 W 32nd Place.

59x125, gat- 
Leitgvi iš- 

Didelis bizniavus kam-

REIKALINGAS lietuvis bučeris. 
Kreipkitės tuojaus. Pastovus dar
bas. Goru mokestis. 
3453 S. Halsted St.,

PARSIDUODA keptuvė geroj lie
tuviškoj apielinkė'j. Priežastis par
davimo — ėjimas j kariuomenę.
1551 N. Ashland avė., ('hicago

PAJIEŠKOM kambario dėl dviejų 
vaikinų Norlhsidės apielinkėj. Mel
džiu atsišaukti kuogreičiau.

M. G., 
1711 W. 46th st., Chicago, III.

bučernę ii 
parduoti, :

Maka.
ave„

\Vesl Pullman. III.

IjEIKALAUJAMA molderių apsi- 
pnžinusių su pečiaus darbu. Kreip
kitės: 832 W. Superior St.. Chicago.

PARSIDUODA “Green llouse” 
(augmenų ailginyČia) ir krautuvė. 
Liberalės išlygos.
1749 Huron st., Chicago

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

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas Įvyks neda
lioj, rugpj. 4 <1.. 9:30 vai. ryto, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted st. U»k- 
cHn “Moteris praeityje“ skaitvs J. J.

hicago ir Apieiinke
kompanija laimėjo

Miesto vaidžia rengiasi 
išimt injunction’ą* *

Chicagos gaso viešpačiai lai
mėjo. Jų reikalavimas tapo išpil
dytas, —* public Utilities komisi
ja leido jiems padidint gaso kai
nas po 271/k centų ant kiekvieno 
tukstanties kubiškų pėdų. Vadi
nas, gaso baronai dabar galės 
lupti nuo gaso sunaudoto] ų po 
88 centus už kiekvienų tūkstantį 
kubiškų pėdų. Iki šiol jie gau
davo po 70 centų.

Miesto valdžia betgi rengiasi 
užkirst jiems kelių: reikalausian 
ti jndžiimkšeno. Vakar laikė spe 
ciali susirinkimų miesto tary
bos t.v. gaso reikalų komisija, 
kur nutarta darvt visa, kad at- 

m r . . ~ 9

mušus gaso baronų užsimojimų. 
Posėdy j dalyvavo ir advokatas 
Bicbbergas, kuris dabar veda 
miesto bylų prieš gaso kompani
jų. L---------------------
public Utilities komisijos žygis 
yra padaryta politiniais išrokavi- 
mais. Didžiuma komisijos na- 
rhy-politikicrių neturi jokio nu
simanymo apie kompanijos sto- 

į. Jie patikėjo gaso baronams 
mt žodžio“ ir išpildė jų reika

lavimus. Tik du komisijos na
riai, Walter Shaw ir Frank Fu- 
nk* kurie žino tikrąjį dalykų 

>vį — balsavo prieš.
Klausimas, turbūt, atsidurs ir 

mieto taryboje. Kas iš to išeis,

Užmušė ir pabėgo.
• Nežinomus motorcyl-.listas va
kar naktį užvažiavo ant ėjusio 
Skersai Halsted gatvę, ties 74 gt.* 
Joseph Dwyer’o ir ant vietos jį 
užmušė. Motorcyklistas pabė
go. Policija jieško žudei kos.

Bankininkas pateko bėdon.
J. C. Willis. kuris sakosi esąs 

prezidentu vieno mik dolerių 
verto banko Louisvillėj, Kentuė- 
ky valstijoj, vakar pateko bėdon. 
Paleido svietan 150 dol vertės 
čekį neturėdamas nei vieno cecn- 
to banke. Policija jį laiko užda
riusi šaltojoj kol patirs apie jo 
milioninį bankų, kuris apsiimtų 
apmokėt bevertį čekį ir policijos 
“expensus”.

“Misterija”.
Glcncoc polisteišeno “dėdės“ 

dar ir šiandie negali suprast tos . ..Buvo nurodinėta* kad Šitas j “misterijos , kuri vakar naktį

Uždraudžia vilkėt svetimų 
šalių uniformas.

Veikiantysis policijos virši
ninkas vakar įsake nuovadų ka- 
piiortams stropiai ištirti kiek
vieną’ asmenį, vilkintį kurios 

nors svetimos šalies militėrę uni
formą. Pasirodžius, kad asmuo 
nėra savo valdžios įgaliotas vi.L 
keti uniformą — areŠtuot jį ir 
atiduot į teismo rankas.

Patvarkymas pravesta tuo tik
iu, kad apsisaugojus nuo blo

gos valios asmenų bei paprastų 
apgavikų, kur, persirėdę kurios 
nors svetimos šalies uniforma, 
prisistato žmonėms josios įgalio
tiniu, kolektuojasi pinigų ir 
išnaudoja juos. s

Visi tokie šuleriai gali būt nu
bausti iki 300 dol. pabaudos ir 
6 mėnesiams kalėjimo.

turėjus vietos ties namu “309 
\Vashington gatvėj.”

11 vai. naktį telefonas išbudino 
stoties kapitoną ir nervingas bal 
sas atsiliepė:

—-Say, kuogreičiausia pribu
kite ties namu “309“ \Vashing- 
ton gatvėj. Nežinomas vaikėzas 
paleido tris šūvius į pro šalį ėju
sį automobilių, kuriame sėdėjo 
moteris. Skubėkite!

“Dėdės, pastvėrė lazdas ir, ki
tas reikalingas “tulšis“, skubi
nos nelaimės vieton. Ša! tokio 
numerio kaip “309“ nieku bildu 
negalėjo surast. Nurodytoj vie
toj buvo tik tuščias lotas, o ap
linkiniai gyventojai juos užtik
rino, būtent, kad jokio šaudymo- 
si jie> negirdėję.

Misterija, numykė “dė-

naujųjų įtaigų Kadangi kų tik 
persikraustęs, tai knygos stirtų- 
stirtomis gulėjo ant grindų ir 
ant baksų užpakalinėj buto da- 
lyj, o sustatyti Vol-keisai ir šou- 
keisai tuščiomis lentynomis lau
kė, kada visa ta literatūra sulips 
į juos ir užpildys. ♦

— O čia štai, užpakalyj, erd
vas kambarys. Dabar, tuščias. 
Sustatysiu stalų, kėdžių, prine
šiu laikraščių etc. Tai bus skai
tykla... •

— Skaitykla ?
L- Nugi. Ji dabai reikalinga. 

Daugelis panų ir kavalierių nepa 
kenčia namie, kur vaikai arba 
kiti burdingieriai trukdo kuo 
nors užsiimti, čia turės ramios 
vietos pasiskaityti. — aiškino d. 
Aglinskas.

Fainf — sakau.
Tikiuos, kad įstaiga turės 

gero pasisekimo. Žmonių už
jautimas Naujienoms... et, kų 
čia ir kalbėt: visas Bridgeportas 
tai Naujienų žmones, naujienie- 
čiai, Naujienų skaitytojai. Visi 
su Naujienomis eina, nežiūrint, 
kad čia ir pats lizdas suklerika- 
lėjusių tautininkų “vadų”. Bet 
jie, vadai, tik patįs sau — be 
žmonių... Na, o čia Naujienų 
Stotis ir Knygynas, o be to, mato 
te ir kitokių prekių pilnos lenty
nos —- kečupo ir kendžių, ais- 
krymo ir pančiakų, muilo ir ta
bako ir cigarų — linksniai juo
kavo d. Aglinskas, pasakodamas 
man apie savo įstaigų ir tuo pa
čiu laiku patarnaudamas kostu- 
mieriams.

Energingas gi ir šaunus vy
ras, tas Aglinskas, įkūręs tokių 
naudingų, šviesai tarp žmonių 
skleisti, įstaigų, — maniau sau 
atsisveikinęs su juo. Kad taip 
daugiau rastųsi tokių sumanių 
ir energingų vyrų, ir kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj galėtų tokias 
“stotis“ įkurti a. rr- koks didelis 
darbas butų nuveiktas! — Rep.

n .a n j 3 p: n o .<<-< hi

CICERO
Viešo knygyno reikalas 

/
Pakeltieji klausimai link įs

teigimo viešo knygyno ir mo
kyklos į niek u fius ciėeriečins pa
darė intakų. Tarp jaunimo, ke
letu ' karių teko girdėt apie 
gana plačiai kalbant.

Girdėjau užreiškimų, kad 
ceroj esu lengviausia butų 
laikyti knygynas, iesant keturių 
blukų ketvirtainio pinto žemės 
yra virš 3,(MM) lietuvių* tarp jų 
randasi virš 30 draugijų.

Kiti sako, kad <labą,r esą nėra 
kur dingti)’ Išeini į gatvę ir kur 
buvęs nebuvęs, greičiausiai smu- 
klėn įlendi, o ten laiko praleidi
mas, netik kad nenaudingus, bet 
dar bledingas.

Ir man taip rodos, kad kas- 
kas, o knygynas Cičeroj būtinai 
reikalingas. - Apie tai neužtenka 
kalbėti, bet reikia draugijų susi
rinkimuose prAdėt agituoti.

< — Jaunuolis.

Pranešimai

tai

už

LSJL. 1-nios kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, rugpjūčio 
3, 8:00 v. vak. Aušros svet., 3001 S.' 
Halsted gt. Visi nariai ir narės' ma
lonėkite

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

atvykti laiku.
—Valdyba.

Sidės progresyvių draugijų 
išvažiavimas į Jetferson gi

North 
bendras , .
rių įvyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvairumų. Bengia: 
Pirm. Mišrus Čhoras, Chie. Liet. De
ja, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir LMPS. 29 kp. —Komitetas.

SLA. 36 kp. menefrinift susirinki- 
mas įvyks sekančių nedėlių. rugpj. 
4. Mildos svetainėje. Prašome skait
lingai atsilankyti susirinkiman ir 
kiekvienas atsivesti po naujų narį. 
Pradžia lygiai 1 vai. po pietų.

SLA; 36 kp. pirmininkas.

Kockford, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus suimtoj, 
rugpjūčio 3 d., 7:30 vai. vakare, So
cialistų svetainėj, 11100 Michigan 
avė. — Įėjimas nuo 111-tos gatvės, 
ant trečių lubų. Visi draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti.

Užr. Įlaši. K. Kalnietis.

REIKIA automobilių taisytojų, pij- 
gelbininkų, kolektorių, screwdrill ir 
punch press hand, apysenių vyrų 
prię lengvo darbo $15 — $19. Pe
rkuriu ir pagelbininkų, 46-56c į va
landų; vyrų prie elcvcitoNaus, įvai
rių darbininkų į hotelius ir restora
nus, įanitoriaus j fintus, daržininko 
j laukus, be prityrimo; taipgi vyro 
prižiūrėti maža gasolino inžinų $52 
— $65 į mėnesi, kambarys ir valgis, 
arti. Chicagos; chaufier ir pagelbi
ninkų, aliejuotojų, pečkurių pagel
bininkų $55, kambarys ir valgis. Ice 
cream išvežiotojo, mašinistų ir pa- 
gelbininkų. Tagelbininko prie įeito 
vežimo — $24. Sargų, $80. Auto
mobilių plovėjo, be prityrimo, $21. 
Neilėldieniais nedirbama, Northsi- 
dėj. Vyrų prie batarėjų, $80, 8 va
landos. MOTILRU REIKALAUJAMA 
prie, plovinio, $2.35—$2.66 į dienų, 
merginų ir moterų prie lengvo Šva
raus dirbtuvės <larbo% — $12—15. 
Moterų prie trumpo darbo naktimis 
ir dienomis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT

1193 S. Halsted si., 2-ras angšlas.
Visi darbai South Nortb ir Wesl 

pusėje. (Kalbama .lenkiškai).

PARSIDUODA du pečiui: virimui 
minkštomis anglimis ir žieminis — 
kietomis anglimis. Abudu geram sto
vyje. Parsiduoda už pigių kaina — 
$2.) abudu. 2932 W. 38 PI. Chicago

RAKANDAI
PARDUODU beveik naują pianų 

už pigių kalnų iki rugpjūčio 6 die
nai. Galima matyt kas vakaras a- 
puri nedėldienių.

Mrs. J. Vasiliauskas, 
1800 So. Central Park Avė., Chicago

AUTOMOBILIAI

PARDUODU molorcvklj “Davlon” 
už $85.

Antanas Atrosk, v
1842 \\. Hilh si., Chicago

NAMAI-žEMi

RuHcland, III. - SLA. 139 k p. drau
giškas išvažiavimas į VVashinglon 
parkų Įvyks nedėlioj, rugpjūčio 11 
d. Vielinių draugijų meldžiame ne
rengti panašių išvažiavimų tų dienų.

Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos skyriaus 
metinis .susirinkimas bus ketverge, 
rugp, 1 d., *7:30 vai. vakare, A. Ma- 
ženio svet. 8 Draugai ir draugės, 
meldžiu susirinkt laiku, nes turim 
labai daug svarbių dalykų aptarti.

Org. P. Gura.

REIKALINGA stiprių vyrų prie 
švaraus šapos darbo, 
lis.
966 W. 181h si.

Gera okes-

Chicngo

REIKIA .beislerių, fellerių gnzikų 
jsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

Pcrcival B. I’ahne.r Co., 
367 W. Adams st., Chicago

“Visko po biskutj”.
' Nežinomi blogųdariai vakar 
naktį įsilaužė A. H. Halgren kra- 
tuvėn, 5154 West Chicago gat. 
Išnešta įvairių prekių — koda- 
kų, cigaretų, sviedinių, plunk
snų ir tt. — “visko po biskutj“ 
— už 1,600 dolerių. Policija jie
ško vagilių.

W. Pullman, III. — LDLD 38 kuo
pa rengiabdidelį išvažiavimų į VV. 
Pullinano girias ant 126 si. ir Michi
gan avė., (Milei Cahiinctz upę. Kalbės 
d. Kukulišįv. Bus ir pi»iki muzika, 
gros lietuviškų šokių. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

-^Komitetus.
.1" ————

Hurvey, HI. — LSS 228 kuopos mė 
nosinis susirinkimas bus nedėlioj, 
rugpjūčio 4 d., 9:36 vai. ryto, papra
stoj svetainėj. Draugui ir draugės, 
malonėkite visi atsilankyt: bus svar
bių reikalų apsvarstyti. Nepamirški
te atsivesti naujų narių. —Organiz.

Melrose Park, III. — LSS. 43 kuo
pos susirinkimas įvyks pėtnyčioj* 
rugpjūčio 2 d., 7:36 v. v., Eraiak ir 
James svetainėje, 23 avė. ir Lake gt. 
Draugai, malonėkite laiku susirinkti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Katrie’dar 'fltogavote kny- 
gosl ošocialikinas ir artlfrchiznias” ir 
“DMės Sli/rtO Gyvenirtfas”, lai turi- 
U“Altfimti.* !nl Org. :A. J, Staškus.

t. Il’ii'ilo W‘.S’ .Yį/O'Z '1: ’

. , i;n« 16 a ■■ ūko 1 ■ .. ■
LMPS 58;kuopos susirinkimas į- 

vyks nedėlioj, rijgpĮįufyM d., 1 vai.

) LSS. 22-ros kuopos mėnesinis su- 
su’inkimas įvyks ketverge, rugpjū
čio 1 d., M. Meldažib svet. Pradžia 
7:36 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių. Org. P. Balčikonis.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 46c. į va
landų, 10 ir 41 vai. darbas.

Consuiners Co., 
35th st. and Normai avė., ('.hicago

BEI KALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų užimi i pirmų vietų. Ge
čam vyrui — gera mokestis. Atsi
šaukite laišku i Naujenų ofisų, pa
žymėdami No. 32.

Alsi

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo pusbrolių, Kazi

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

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

REIKALINGAS darbininkas prie 
taisymo čeverykų. Darbas ant vi
sados. Gera užmokestis. Darbas 8 
'•ai. į dienų. Atsišaukite greitai.

W. Sabaliauskas, 
2337 So. Leavitt st., Chicago, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mtičinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
symas. Rendos $126.66. Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
.$12,666.66. .1. McDonnelI and Co., 
2636 W. 38hl St, Chicago.

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. ('o. 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

MES garsiname tiktai baigoms. 
Naujas 5 kambarių medinis namas 
augšlu apalnatnin. Didelis frontinis 
purčius. 1\1 ekIros švie4. 4 lotai 
(rėžiai) 166x125. Kaip lik vieta au
ginimui A'išlų arba truck farm. Arli 
karų linijos ir Grand Trunk Rail- 
road Station. Mokyklos, bažnyčios 
ir piųankios sankrovos. 113-ta gat
vė ir Sawyer avė'. Tiktai $2566.00. 
Mažas (mokėjimas grynais pinigais. 
Likusi taip kaip renda.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31-ma ir VVallacc sis.' Vicnintėliai 
agentai.

Su m<m i ilgesnieji žmonės 
ginsi pradėt rimtų kovų prieš ga- 
tvekarių ir elevatorių baronus, 
kur daro pastangų aphipt Chica- 
gos gyventojus. Kadangi trans- 
portacijos reikalų komisija jau 
sutiko išpildyt jų reikalavimų ir 
nėra abejonės, kad tų jos sutiki
mų patvirtins ir miesto taryba, 
tai manoma užatakuot juos prie 
balsavimo urnų. Mat, kad kom
panijos reikalavimas turėtų įs- 
ta tirpinę vertę, reikia kad jį dar 
patvirtintų ir patįsJialsuotojai- 
piliečiai. •

Dabar pradedama šaukt vie 
šus susirinkimus, kur aiškinama 
žmonėms, būtent kokios naudos 
duos naujas 30 metų kontraktas 
piliečiams ir kompanijoms. Pir
mų tokį susirinkimų vakar su
šaukė t.v. Chicago Municipal Ow 
nership League Masonic Temple 
svetainėje. Prinita rezoliucija, 
kur reikalaujama, kad atsako
mosios įstaigos, vietoj leidus šei
mininkauti privačioms asme
nims, padarytų gatvekarių ir ele
vatorių linijas municipale (mie
sto) nuosavybe. >>

Aš niekados negalėdavau at
sigerėti tuo “Naujienų Stoties“ 
“Darbo Žmonių Knygynu“, ku
rį šaunus Naujienietis, d. J. B. 
Aglinskas, buvo įtaisęs siuvėjo 
Overlingo šapoj, 3346 S. Halsted 
gat. Kada tik pavakariais tek
davo užeiti kokiu-nors reikalu, 
visados ten pilna svietelio. Kny
gas,, laikraščius perka, kiti ant 
vietos pasiėmę skaito, kiti vėl bu 
relių susimetę diskusijas veda. 
O patsai tos Naujienų stoties bo
sas, J. Aglinskas, su savo padėjė
jais ir padėjėjomis'
ir mergaitėmis, kur iš tos “sto
ties“ Naujienas ėmėjams į na
mus pristato — rimtai ir man
dagiai kiekvienam kostumeriui 
patarnauja. '

Ir džiodžę.
Begėdžiai kišenvagiai vakar 

neaplenkė ir vyriausį teisėjų 01- 
soną •— Broadway gatvekaryj 

nusikabino auksinį teisėjo 
dėlį ir dingo.

Subatos Naujienose pastebė
jau. pranešimą, kad Naujienų Sto 
lis su visu Darbo Žmonių Kny- 
gynti persikėlę kiton vieton, bū
tent po No. 3238 S. Halsted st. 
Turėdamas reikalo Bridgepoįte 
vakar, eidamas pro šalį užsukau 
į naująją vietą, ft-ė! Vyruti, 
kad įsitaisęs!

— Perankšta buvo ten, seno
joj vieloj. Noroms-nenoroms 
reikėjo jieškoties patogesnės, er
dvesnės vietos Naujienų stočiai 
ir Knygynui, — pasakojo d. Ag
linskas.,- - taigi, pasitaikė ve, ir 
nupirkau visą sankrovą, su visa 
kuo. Kom-an, parodysiu visą 
štorą, nuo galo li£i krašto. ’

fimč vedžioti mane bo savo dėk.

“Miegok saldžiai, bernelį“.. 
Kažin, ar tas nebūtų galima pri
taikyt ir prie nortsaidiečių? Ka
žin. .. Kiek laiko atgal aš rašiau, 
kad nortsaidiečiai tyli, bijosi ar 
nesugeba pranešt apie savo veiki 
mą. Dabar aš pasakysiu, kad 
jie miega. Čia pat po šonu 
turime savo dienraštį, kuriame 
galėtume judinti-budinti šios a- 
pielinkės lietuvius, bet dabar — 
“miegok saldžiai“... Taip ir ro
dos, kad tai nortsaidiečių “obal- 
sis”. Nu jau!

vvks nedalioj, rugpjuč^^l d., 1 vai. 
popiety, J)įwis S, paiw svet., 4p ir 
Paulinį gatv,. ant aptry lubų. — Vi
sos narės malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turim <lmk|f svarbiu rei
kalų apsvarMvtijbeto'tnrim išrinkti 
delegates į HI RAjonoi konferencijų.

? I . ;u —(?fcanizatorė.
• mq ,■»; hi./> :
' 1A t : «Liet. Metanų I’r. S.^ III Rajono 

konferencijų:įvyks nekėlioj, rugpjū
čio 2ft.d. lįį::io vak rytą. Mark, VVhite 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma- 
Ibnėkitė išrinkti delėgiUes' arlimian- 
siatrtė knopbs susirinkime. '!

l.MPS m Baj. laiklhė sekretorė,. 
K” J. VaMiliauskienė.
<»• _______ t n

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rod, iš namų Jasiuliukė, 5 pėdų au
gučio, rauplėto veido, išsivežė sū
nų 19 mėnesių, šviesiais plaukais. 
Girdėjau, kad išvažiavo ant fanuos. 
Kas jų žinote kur randasi, praneški
te.’ Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Arba ji pati tegul atsišaukia 
bus viskas pataisyta,- kad galėtume 
gyventi ir kad nereikėtų nuo manęs 
kavoties, arba atsiųskite laiškų, ga 
ko trūksta, bus viskas prisiųsta ir 
kad negirdėčiau nuo žmonių jokios 
kalbos ir kad mano sūnaus neužvar- 
gytum; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
Chicagos.

Win. Konrod,
715 \V. 161h SI., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris — atsa
kančiai mokantis savo darbų. Atsi
šaukite greitai.

Joseph Waidžiunas, 
1967 Canalport avė., ('hicago 

Tel. Canal 3654.

PARDAVIMUI kampinis lotas. 
25xi 17 pėdų. Kampas Guge ir ir 35 
guirių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantų. 
$2991) ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kite Stewart 3781.

Liet. Mot. Progr. Sus. III Itajono 
laikinio komiteto susiripkimas įvyks 
panedėlyj, rugpjūčio 5 d., 10 vai. ry
te, 2919 W. Division str. — Visos 
komiteto narės malonėkite atvykti 
pažymėtu laiku, nes turim svarbių 
reikalų apsvarstyti. — Laikinio ko
miteto sekretorė, J. Vasiliauskienė.

Pajieškau savo moteries, Julijo
nos Šimkienės, 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio, 40 metu amžiaus, geltonų plau- 
kųt priešai reti dantis. Išvažiavo ge
gužio 10, šių metų. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chicago, 111. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie jų žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus, 
120, Bentleyvilto, Pa.

JIEŠKO KAMBARIŲ
VEDUSI pora su I metų vaiku jie

ško nusamdymui kambario be ra
kandų. Kas turite tokį kambarį — 
pranešikilc: J. Baldauskas, 
3.342 Union Avė., 2nd fl. Chicago.

PARDAVIMUI graži rezidencija 
dėl didelės šeimynos arba užlaiky
mo kvatierantų. Galima vartoti kui- 
po 2 flatu. 9 kambariai, 5 dideli 
miegruimiai, 5 dideli klozetai. Kiet- 
medžio grindis ir nudirbinuis. NaiU • 
jai plumbavola. Pečiu šildoma. Lo
tas 36 pėdų. Arti karų ir L. Eng. 
204. ; n 3
5930 Eggleslon avė., » Chidngo .

$3000 cash. : J '' <

2908 38 Place arti Grane Co.
3 fialai ant konkreti), su tojletu. 
maudyne, gšsu ir skalbyklos vilno
mis. Gatvė ištaisyta ir išmokėta. 
Vcndos $37 į mėnesį. Turi tupėti 
$1566 arba nealsišaukite! šis yl’a 
bargenas ir ilgai nebus. Kaina 
$3200.

Nortsaidiečiai rengia didelį šu 
rum-burum nedėlioj, rugp. 4 

Keturios vietos draugijos turės 
draugiškų išvažiavimų į Jeffer- 
son girių. Busiu suruošta šau
nus programas h' visa eilė įvai- 
rių-įvairiausių žaismių.

Nortsaidiečiai ir artymiausių 
apielinkių lietuviai turėtų atsi
lankyti. žiemužė jau nebe už ju- 
rių-marių. Mėnuo kitas ir vėl 
turėsime tenkinties troškiomis 
svetainėmis. Tatai nors dabar 
reikia išnaudoti visas galimas 
progas, kad valandų—kitų pra
leidus ant tyro oro — smagiame 
draugų ir draugių burelyj.

Liet. Soc. Vyrų Choras pasi
ėmė “vikeišenų”. Iki rugsėjo 
pirmos choristai yra liuosi nuo 
visokių repeticijų ir susirinki
mų. Bet už tai po pirmos visi 
žada stverties darbo su “padvi
gubinta energija.’” Lauksime, 

lauksime ir palinkėsime jiems 
net trigubos energijos!

Laisvąmanių lyderiai yistiek 
faunus vyrai, Jie netrotyja “no- 
eliejos” — subytyt visas sosai- 
des. Ir jiems sekasi, Laukiama 
tik naujai “užartavoto”
Chicagos patentu — Kardo. Tuo 

met “tamsybės apaštalai” •— 
jums kaput! Dieve, jiems pa- Chip., t ‘ 1 1 ! — 2 ’ i 4* • 1 r* «« L v r 1 •

Plrlnyn Choro išvažiavimas įvyks 
nedėlioję, rugpjūčio 4 d., Jeffcrson 
giriose. — Jeigu butų lietinga dienai 
tai išvažiavimas bus Liuosybčs sve
tainėje. 1824 \Vabansia avė. Kvie
čia visus KbmitetaH.

PAJIEŠKAU kambario — vienas 
vaikinas su valgiu, tarp 32-ros, 33- 
čios ir 34-tos, ir Emerald arba Uni
on ir Lowe avė. Kųs turite prašau 
pranešti laišku arba telefonu.

Linus Z.,
3218 So. Halsted st., Chicago, III. 

Phonc Drover 2849.

lt EIKI A 4 arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

Warshawsky and Co„ 
1915 So. Stale sh, Chicago, III.

1 1........................ ........ .....
REIKALAUJA darbininkų, geras 

darbas ir gera mokestis.
Hales & Edwards Co., 

4708 West 12lh st., Chicago, III.
REIKALINGAS atsakantis barbe- 

ris dirbti ant visada. Darbas 
Jovus. Gera užmokestis.

Joe. Mažeika,
856 \V. 33rd si., Tel. Drover

ANT PARDAVIMO ARBA IŠMAI
NYMO. — Išmainysiu ant geros for
mos, Michigano .Illinois arba \Vis- 
consino valstijose, arba parduosiu 
už “cash”, du dideliu mediniu na
mu ir vienų murini namų ir kampi
ni lotų, ant 14tos gatv. ir 49th Avė. 
(Granl Works), CĮcero, III. Vienas 
namas 4 pavyveniniai ir štoras, ant
ras namus 4 pavygenimai ir mūrinis 
namas 2-jų pagyvenimais. Gera 
proga jgyti geras prapertes geroj ir 
lietuvių apgyvenloj apiegardoj. At
sišaukite pas A. J. Lemont (Real 
Estate), 1817 West 14th St., Cicero, 
Illinois.

Cicero Lietuvių Koo-peracijos šė- 
rininkų šuaifinkimas Įvyks panedč- 
H> rugpjūčio 5 d., 7:36 vai. vakare, 
S. Zvibo svetainėje, 1347 So. 50 Avė., 
Cicero, III..tMalųnėsite,.visi atsilan
kyti. Bus renkami darbininkai ant 
pikniko, kuris bus 25 rugpjūčio Cher 
naucko darže. Sekr. W. Stankus.

. . r

East Chicago, Ind. — SLA. 89 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug
pjūčio 4 d., nedėlioj, 9 vai, išryto, K.’ 
Grikšo svetainė. Visi nariai malo
nėsite susirinkt paskirtu laiku: turi
me daug svarbių reikalų, kas link 
rengiamojo išvažiavimo. Norinčius 
prisirašyt prie šios kuopos taipgi 
meldžiame ateiti.

•—M. R. Ketvirtienė, fin. rašl.

Grand Rllpids, Mich. —LSS. 51 kp. 
susirinkimas bus kas pirmą pundeli 
kiekvieno mėnesio. Susirinkimai 
bus laikomi Simano Daukanto sve
tainėje, kaip 7:36 vai. vakaro.

.—S. Matijošaitis.
‘ ''
■•■•■• IT" .

269 Skyriaus nepaprastas susirin
kimas bus pėtnyčioj. rugpjūčio 2 d., 
Unijos Svetainėje, 1579 Milwaukee 
Avė. Visi nariai yra kviečiami at
silankyt! nes čia bus svarstoma daug 
svarbių reikalų. Klausymas atleidi
mo atstovo ar susivienijimas su 39- 
lu skyrium,'per tai kiekvieno parei
ga yra būti. Kviečia —Valdyba.

LSJL. 1 kuopa rengia draugiškų 
išvažiavimų i Willimette, III., rug
pjūčio 4 dienų, 10 vai. ryto. Bet jei
gu oras ta dienų dėl maudymosi bu
tų peršaltas, tuomet išvažiavimas j- 
vyks j .lefferson miškus.

Visus kviečia Komitetas.

Studentas kviečiu skaitlingųi atsilankyti.

PARANDAVO.HMUI 3 dideli kam
bariai, pigiai, pirmas angšlas, 2066 
Canalport avė. Raktas ant pirmo 
aukšto. Savininkė bus ten nuo d 1 
iki 4 vai., arba telefonuokite: Armi- 
tage 2420.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DA11- 

B(> PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba >
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGAS tuojaus geras bu- 
čeris, gerai patyręs lame darbe. Ge
ra mokestis, pastovus darbus. Malo
nėkite tuojaus kreipties Šiuo adre
su: Naujienos No 34, 1810 So Ihd- 
sted str., Chicago.

Reikia MOTERŲ ir MERGINU— 
prie lengvo dirbtuvės darbų. GE
DAUSIĄ MOKESTIS.

Ralhbornc, Ilair and Ridgsvay Co., 
'Chicago.ii at.siianKyti. n n 1 

J? J. Jonuševičius. 2279 S. Union Avė.

REIKALAUJAMA vyrų, molderių, 
pagelbininkų ir vyrų norinčių rno- 
kiulies molderysiės ir uždirbti pui
kius pinigus nuo pradžios, taipgi 
darbininkų ant jardo su gera nio- 
keslimi. Gera mokestis. Geros sąly
gos. Atsišaukite prisirengę j darbų 
kas rylas. Illinois Malleable Iron 
Co„ 1861-1875 Diverscy Parkway, 
tarp Paulina įr Lincoln SI., ('hica
go, III.

2520 \V. 38th St., 7 kambariu, mau
dynė, gazas, 2 lotai — 
vė visa išmokėta, $3206. 
mokėjimai.
oas. McDONNALD,
2630 \V. 381h St. . Chicago, III.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage 
(medinis), gatvė ir šalygatvis ištai
syti ir išmokėta. Nėra jokiu mokes
čių. Parsidiioda už keturiolika šim
tų, po num. 29112 \V. 38th PI. ('hicago 1

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina ,p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
t nujaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

NEPAPRASTA proga lietuviui 
kriaučiui.’— Parsiduoda kriaučių su
pa—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj. ari i 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laiški! adresuodhmi: No. 31, Nau
jienos, 1840 S. Halsted Si., ('.hicago.

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.^0 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago.

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
r grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem eleklriki- 
nėmis vogomis. Didelis cash regis- 
♦eris. Guli dirbti keturi darbinin
kai. Taipgi naujas aisboxis ir visi 
trankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas pęr daug metų. Seniausia vieta 
lietuvių apgyventa. Pardavimo prie
žastis r— partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

M r. S. S
Wabansia Avė.,

VALENTINE DRESSMAKING i 
COLLEGES \

6205 So. Halsted at., 2497 W. Ma
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl blznlc ir narna. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantnn 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
810. Phone Seeley 1643 ,

BARA PATEK, Pirminio \




