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I'rue translation filed vvith the post- mastei’ ai Chicago, Augusi 8, 1918, as reųuired by thr act of Oct. 6, 1917.

Talkininkai veja boKevikus už Archange I s ko
Talkininkams gelbsti bal 

toji gvardija
vyko iš Rusijos i Bergen. Norve- True translation filed vvith the post.
’. . . ,. ‘ . master ai (’hieago, August 8, 1918,

gijoj ir važmos j Paryžių pas :1S reąnired hy Ihe act of Oct. B, 1917
Kerenskį. Nuo to laiko nebebu- r 
vo žinių kur jis yra. Gali būti.

per Ukrainą. Poltava yra ryti
nėj Ukrainoj, į pietryčius nuo 
Kijevo. Vakar buvo pranešta,

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

mes sferose.

talkininkus kontribucijos.
Pripažinimas Vokieti jos 

Šimo Lenkijos klausimo.
Laisvė jurų.

išri-

True translation filed with the post-mastei ai Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Talkininkai už Ves
■ 'V

Cechai irgi laimi
k rainos ministeris lapo užmuš
iąs social-revoliucionierius Pol

WASHINGTON, rugp. 7. 
šiandie išleistieji armijos ir jū
reivių korpusų nuostolių sura
šai paduoda 871 vardus, kas pa-

talkininkų atsižadėjimas ko
kios nors formos boikoto prieš

zijų, linkui Adrialiko. le upes
Trockis grasina pabėgėliams

'I rue translation filed vvith Ihe post- 
inasler at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as re(|uired by the act of Oct. 6, 1917.
JAU PARINKTI AMERIKOS

KAREIVIAI SI BERIJAI
Amerikiečių kareiviai ekspedicijai 

Siberijon jau parinkti
Susidės iš 2 filipinų pulkų ir ki
lų kareivių. Komanduos gen. 

(i ravės.

tolių paskelbtų nuo atėjimo Wa- 
shingtonan panedėlyj pirmo su
rašo kritusių Marne-Aisne per
galėj. Vakar nuostoliai siekė 
963; panedėlyj gi buvo 716.

šiandie paskelbtieji 5 armijos

masler at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuiied by the act of Oct. (j, 1917

Semionov traukiasi Anglai paėjo priekyn
j

line translation filed vvith Ihe post- 
niasler .it Chicago, \ugust 8. 1918, 
as re«piired by thc act of Oct. (i, 1917

TALKININKŲ KAREIVIAI 
VEJASI BOLŠEVIKUS.

gynimui. Jis mena talkininkų 
užėmimų Archangelsko ir So-

pia tuojaus areštuoti tuos na-

\VASH ING TON, I). ('., rugp.
Maj. gen. William S. Gra

pagelbininku, lapo paskirtas šia-

Talkininkams gelbsti rusų 
toji gvardija.

bal-

duoda sekamus nuostolius:
Užmušta kares lauke .. III
Sunkiai sužeista.............. 371
Sužeista nežinia kaip . . 269 
Mirė nuo žaizdų .............. 9
Prapuolė karės lauki' . . 105 
Mirė nuo ligų....................... 1

mionov, komanduotojas Siberi- 
jos spėkų veikiančių prieš bol
ševikų ir au.sli'jų.-vo'kiečių spė
kas į rytus nuo Raikai ežero 
tapo priverstas pasitraukti de
šimti mylių iš Manžurijos mies- 
toto ant rubežiaus tarp Trans- 
Baikalo ir Chinijos Manžurijos.

Amerika turės 5 milionu armija
True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

TALKININKAI Už VESLE 
UPĖS

Gen. March sake, kad nors su-

jis nemano.
■ *

rais ir pastatyti juos prieš revo-

KANDALAKŠA, r. 7. — I.iuo- 
sanoriai baltosios gvardijos pn-

pulkams, besivejantiems bolše
vikų spėkas, liesi traukiančias 
pietų link nuo Archangelsko.

True translation liled vvith the post- 
master at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917 I y
SOCIAL-REVOLIUCIONIERIAI
ATSIŠAUKIA į ANGLIJOS DAR

BININKŲ PARTIJĄ

karinės ekspedicijos Siberijoj.
Paskelbdamas tai štabo vir

šininkas gen. Mareli pasakė, kad 
du puikai infanterijos Filipinuo-

išviru su japonu ir talkininku

Mirė nuo šiaip atsitikimų .. 1 
šiuose sąrašuose paduodama 

sekamos lietuviškai skamban
čios pavardės:

ADOLPH GRUSZINSKI, Cur- 
tri Bay, Md„ prapuolė karės lau
ke.

BROMISSLAVV STASZKEB-

Truc translation filed vvith thc post- 
master at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Prie karės darbo iš lllinojaus 
valstijos reikalą uja m a 

20,230 darbininkų.

kyti amerikiečių nuo perėjimo 
upės

raporluoti bilių.

areštavo didžiumų bolševiku 
vadovų, kurie nepabėgo. Bolše
vikų karės komisaras Zenkevič

užmuštas, šiaip

LONDONAS, rugp. 7. — Ru
sijos social-revoliucionierių par
tija, kuri yra priešinga bolševi
kų valdžiai, pasiuntė tiesioginį

Paskelbimo apie didi spėkų 
Suv. Valstijų nebuvo, apart

mus valdžioje pyko beveik be 
kraujo praliejimo.

Naujoji Archangelsko val
džia apima priežiūrą Murman
sko teritorijų ir yra pasirengu
si apimti ryšius diplomati
nius, finansinius ir industrinius, 
su svetimomis šalimis už “šiau-

Valdžios viršininkai. į kurią 
įeina atstovai šešių Rusijos šia
urinių gubernijų, yra nariai 
grupės, kuri skelbiasi save he

Prii'š išsodinimų talkininkų, 
kareivių Archangelske, vielos 

bolševikai išleido proklamacijų į 
kareivius, raginančių prievartų 
linkui talkininkų piliečių.

True translation filed vvith the post- 
masler ai Chicago, August 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
ANGLŲ KAREIVIAI IŠSODIN

TI VLADIVOSTOKE.

SKANUMAI, rugp. 3 (si 
liūtą), Vladivostoko žinia 
ko. kad šiandie auštant ten 
po išsodinti anglų kareiviai.

True translation filed vvith the post- 
master ai (’hieago, August 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
TROCKIS SMERKIA PABĖGĖ

LIUS.

Liepia areštuoti Archangelsko 
Sovietų atstovus

AMSTEBDAM, rugp. 7. -

ku partijų, raginantį kad butu

sijos social-revoliucionierių par
tija vra pasirengusi dirbti išvien 
su Europos socialistais, kad at- 
steigus Rusijos nacionalę vald
žia ir panaikinus “begėdiška Br-

Bolševiku pranešimas.

Čia gautas Busijos valdžios be 
vielinis pranešimas paskelbia a- 
pie išsodinimą talkininkų karei-

mesnius pasisekimus čecho-slo-

šiaurėje ir rytuose pranešimas 
sako:

euzai tapo išsodinti. Jie paėjo

lių į pietus nuo Archangelsko.
“Čecho-slovakų fronte, po puo

terinburg ir Simbirsk. Ant Do
no mes pasitrankėm j Poverina. 
Mes siunčiame sustiprinimus lin

dė Kazanių.
apšau

I’rue translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, August 8, 1918, 
as i e<|uirc(Pi)y the act of Oct. 6, 1917
Dar apie Tereščenkos nužudymą

PARYŽIUS, rigp. 7. — Sulig 
kelbimo Hamburgo Freinden- 
blatt, perspaudinto Paryžiaus lai 
kraščių, M. I. Tereščenko, už- 
rubežinių reikalų ministeris Ke
renskio kabinete, lapo užmuš
tas Poltavoje. Sakoma, kad už-

li ia sako, kad bolševikų karės 
ministeris Leonas Trockis išlei
do proklamaciją, pasmerkiančia

kaipo išdavikus, baudžiamus
mirtimi, visus atstovus Sovietų 1 mušėjas yra nežinomas.
valdžios, kurie apleidžia savo (Liepos 6 d. gauta Londone

bus “palyginamai mažos.“
štabo viršininkas taipgi pa

brėžė. kad ekspedicija nėra siun 
čiama į Rusiją kaipo pradžia ka-

rytinio fronto prieš Vokietiją.

bus, bet žinios apie atvykimų 
spėkų bus viešai paskelbtos Ino 
kaip tik bus gautos.

valstybės departamentui, kad 
prieš amerikiečių ir talkininkų 
kareiviams užimsiant miestų, 

jis buvo bolševikų areštuotas.
Jis lapo paliuosuotas kada 

bolševikai buvo priversti atiduot 
miestą. Konsulas sako, kad nuo v ’

nios iš departamento VVashing- 
tone.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, Augusi 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

FRANC IS KANDALAKŠOJ

KANDALAKŠA, Busijos Lap- 
landija, rugp. 5. — Amerikos 
ambasadorius Rusijoj David R. 
Francis šiandie sugrįžo iš Mur-

Kandalakšo laukiant išsivys-

Talkininkų diplomatai tikisi

Trut translation filed vvith the post- 
master at (’hieago, August 8, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. (>, 1917

čecho-slovakaiatstumti
SUAUGĄS, rugp. 7. — Iš Vla

divostoko pranešama, kad če-

kiai sužeistas.
LEO. F. ATK1ELSKI, Milvvau- 

kee, Wis„ sužeistas.
ILERMAN KOSITSKE, Esac- 

naba, Mieli., sužeistas.
1 BANK KITA, 1801 W. 21sl 

PI., ('.hieago, sužeistas.
JOHN R. KAPALIS, Cranes- 

ville, N. Y., užmuštas karės lau
ke.

JOHN E. Malee’.i, Mihvauki e, 
\Vis., užmuštas karės lauke.

VOKIEČIAI SAVINASI LIETU-

Vokiečiai reikalaus iš talkininkų 
kontribucijos ir sugrąžinimo 

kolonijų .

BEBNE, rugp. 7. — Atsakyda
mas į dešiniųjų reichstago narių 
klausimų, kancleris von Herl- 
ling užreiškė, kad Vokietija nia-

ninkai neišpildys niekurių sąly
gų, jų tarpe užmokėjimą kon
tribucijos ir atsteigimo Vokieti
jos ir Austrijos kaip buvo prieš 
karę, pridėjus parankumus, įgy
tus per Rusijos ir Rumunijos 
laikos sutartis, pasak 
die gautų žinių.

šia n-

lytos von Herllingo yra seka
mos:

Pripažinimas Vokietijos ne- 
paliečiamybės, kaip buvo prieš

Francijos atsižadėjimas viso-

aine.
Sugrąžinimas Vokietijos kolo

nijų ar lygios jiems vertybės.
Pripažinimas Austro-Vengri

jos nepaliečiamybės kaip prieš 
karę, pridėjus leritorialius ii’ e- 
konominius parankumus, įgy
tus per Buchareslo laiką.

Pripažinimas Bresl-Litovsko
lįs palei Usuri upę į šiaurę nuo taikos.
Vladivostoko traukiasi spaudžia Pripažinimas Kurliandijos, 
mi didesnių spėkų. Lietuvos, Eslonijos ir Livonijos

Suv. Valstijų (tarno parupini- 
mo larnyhės valstijinis darbo 
parupinimo direktorius Mark L. 
Cravvford aplaikė telegramų iš 
visuotinojo direktoriaus John 
B. Densmore’o, sekamo turinio: 
“Turimieji užsisakymai rodo, 
kad neišlavintų darbininkų prie

io mėnesiais reikia 451,000. Ši
tuo pamatu iš lllinojaus valsti
jos parsieina gauti 10,230. Pri-

sus užsakymus gavus. Apskai
tymas rodo, kad dabartinis 
skaitlius [mažiausiai pasidvigu-

True translation filed vvith Ihe post- 
niaslcr ai Chicago, August 8, 1918, 
as retĮuiied by the act of Oct. (i, 1917

Apkaltino.

NEW YOBK, rugp. 5.

namas prigavystes armijos “rai- 
ncoalu“ kontraktuose, šiandie 

išnešė apkaltinimą prieš 12 rai- 
neoatų fabrikantų. Jie yra kalti 
narni mokėjime pinigų, kad 
valdžios inspektoriai praleistų 
nelikusius plosčius.

MIESTAS BE POLICIJOS.

Nereikia jam ne kunigo.

SPBINGFIELD, III. — Netoli 
nuo čia vra miestelis (hvaneco,

vienas žmogus netapo areštuo
tas per melus.
ir apie kunigą nesirupina -

kunigus išdūmė iš miestelio ne

INDIANAPOLIS, Ind., Kilęs 
vidurmiestyj gaisras padarė už 
$250,000 nuostoliu.

P-Iė Ruth Rhodes, 351 \V. In-

nuodų. Nugabenta į Cohimbus 
Memorial ligonine. Veikiausia 
mirs.

SU AMERIKOS ARMIJA Al- 
SNE-MABNE FRONTE, rugp. 
7. — Po pekliška šrapnelių ir 
kulkasvaidžių ugnim ir gazų 
vilnimis, amerikiečiai pereitą 

naktį ir anksti šįryt prasimušė 
kelią per Vesle upę, kuomet lie
tus, kartais dull iųs, o kartais pi

Triic transialion filed vvith the post- 
inaster ai Chicago. Augusi 8, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. f>, 1917
BRAZILIJOS KAREIVIAI VA

KARU IRONTE

RYMAS, rugp. 7. — šiandie 
iš čia j T'rancijų išvažiavo Braži-

nus Brazilijos kareivius, kurie 
atvyko kariauti vakariniame fr-

laimėję pozicijas į kairę nuo : True transkilion filed vvith the post- 
1 master at (’hieago, August 8, 1918, 

as reciuired by the act ji Oct. 6, 1917.
l%»rvegija neteko 856 laivų

amerikiečių ir bendras judėji
mas ištiesė linijų nuo vielos i 
vakarus nuo Bazoches iki Tis
ines.

stolių, taipgi neteko ir belaisviais 
kurių pasakojimai yra linkę pat
virtinti pirmiau išreikštų nuo-

VVASHINGTON, rugp. 7.
Norvegijos legacija paskelbė,

laivų liepos mėn. per vokiečių.

siekli Aisnc upės krantai.
teko 856 laivu, siekiančių 1,169, C c
587 lomi įtalpos. luoši' pas-

True translation filed vvith thc post- 
master at Chicago, Augusi 8. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. (j, 1917,

ANGLAI PAĖJO PRIEKYN.

Laimėjo 1000 mąslų 5 mylių 
fronte.

LONDONAS, rugp. 7.

alio pranešimo, anglų kareiviai 
arti 5 mylių fronte pastūmėjo 
savo linijų priekyn 1,000 mąslu 
tarp Lavve ir Clarence upių. Fl
andrijoj.

Vokiečių kontr-atakos palei

kur anglai atsiėmė savo senąsias 
pozicijos tapo atmuštos.

True translation filed vvith the post- 
tnaster at Chicago, Augusi 8. 1918, 
is reųuired by the act of Oct. (>, 1917

MANO SUDARYTI 5,000,000 
KAREIVIŲ ARMIJA.

vegijos jurininkai.

True translation filed vvith the post- 
masler ai (.hieago. August 8, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.
Subniarinų įgulos sukilusios 

žudamos.
AMSTEBDAM, rugp. (i. —

įgulos vokiečiu subniarinų Wil-

gybė jurininkų lapo sušaudyta.

Maisto riaušės Ispanijoj.

( J Al JALAJAHA, Ispanija, 
rugp. 7. Čia ištiko dideli su
mišimai delei aug.šlų maisto kai
nų ir netikusios duonos. Tarp 
dembnstrantų ir policijos apsi
mainyta šūviais. Minios yra y- 
pac įpykintos prieš sankrovinin- 
kus ir miesto valdžią. Guadalaja 
ra yra provincijos sostinė, už 34 
mylių nuo Madrido, Gyventojų 
turi apie 12,000.

VVASHINGTON, rugp. 7.
Ragindamas priėmimų adminis
tracijos žmonių jiegos bilių pra
geriantį drafto amžių nuo 18 
ki 45 metų, gen. Mareli pasakė 
iena to kariniu reikalu komite- < c

‘ui, kad karės departamentas ple

čiausia armijų iš vidutiniškai 5, 
000,000 kareivių.

ORAS

Išdalies apsiniaukę, galbūt 
lietus su pi rkunija ir vėsiau šian

Saulė teka 5:50 v., leidžiasi 
8:01 v. Mėnuo leidžiasi 8:35 
vai. vak.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e—pačiu:

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

Chicagoje—-per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu:

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

Kanadoj, metams .....................
Visur kitur užsieniuose

$6.00
3.50
1.85

75

.02

.12
50

$5.00
3.00

eš
7.00
. 8.00

Pinigus reikia siusli Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Moncy

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
S-j rankraščius adresuoti tiesiai 

aėjienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia kras— 
ženklelių pak; ' .
lėšoms iipmokėti.

ir Lietuvos buržuazija susi-daug, kadangi, juo ūkis kilo 
šnabždėjo”. laugščiaus, tuo ūkininkams

“Lietuva — laisva ir ne-'buvo daugiaus išrokavimo 
priklausoma... nuo Revo-”“b1”' l.
liucijos.”

“Lietuva — Vokietijos, to 
Revoliucijos budelio, sąjun
gininkė”.

“Lietuva sandariai suriš
ta su imperialistine Vokie
tija kariuomenės, susinėsi
mo (geležinkelių ir kitų ke
lių), pinigų ir muitų kon
vencijomis (sutartimis)”.

“Darbo žmonių — darbi
ninkų, bežemių ir mažaže
mių ūkininkų Lietuva iš ca
rų jungo pateko j kaizerio 
jungą”.

valdyt žemę privatiškai, ir 
jie kėlėsi iš kaimų j viensėdi-

kaiinus butų ne progresas, 
o regresas.

numerio vietoje telpa pa
kvietimas j ketvirtąją soc.- 
iiaud. partijos konferenciją, 
ir tenai nurodoma, kad par
tija turi rengties prie dar
bo Lietuvoje: tas darbas 
busiąs “didis ir slaptas”. Ir 
konferencijos dienotvarkio 

projektai! tarp kitų punktų 
įdėta toks: “Ginkluotos ko
vos būriai”.

Reiškia, soc.-liaudininkai

y ra labai svarbu, kokios bus 
musų nuomonės apie tuos 
arba kitus Rusijos gyveni
mo apsireiškimus. Kas, sa
kysime, skaito bolševikų po-

agnus (atsilieps) į bolševi
kų priešų žingsnius ir kitaip

tų tečiaus ir pačioje Rusijo
je daugybė ūkininkų išsikė
lė iš kaimų ir patapo viensė
džiais. Todėl kaimai jau ne 
reprezentuoja Rusijoje vi
sus ūkininkus; ir kaimo Šu

rėpianti visus sodžiaus gy
ventojų reikalus.

Be to, sovietai juk kilo ne 
^sodžiuje, o mieste. Juos su
tvėrė fabrikų darbininkai. 
Tarp sovietų ir kaimų yra

rėmimo klausime, negu žmo
gus, nepritariantis bolševi
kų politikai.

vienas dalyvaujančiųjų gin
čuose apie Rusiją mėgina 
dauginus ar mažiaus suži-

tam, kad padarius tam tik
rą veikmę į savo ir j kitų 
žmonių protavimą. Vieni 
j ieško tuose atsitikimuose 
patikrinimo savo idėjoms;

jtj ; ti’eti panaudoja juos, 
kaipo medžiagą agitacijai ir 
kaipo ginklą kovai su prio-

1 šingomis partijomis, ir tt. 
True Iransl’Oina filed with the nosį-1 y npknlbėsimp aniemastei’ at Chicago. Augusi 8. 1918, ' Mes neKaioesime apie

as reųuircd by the act of Oct. 6, 1911 l įUOS ŽmoilCS, kurie Žiuri į

balanos.
IIIUMVI <U V.IUCHKO, AUgUM o. EHO, i------ -------

as reuuired by the act of Oct. 6, 1917 Į f UOS ŽmoilCS, kurie

Ginčai apie 
Rusiją. biznio šaltinį, nors tokių 

žmonių yra apsčiai: tūli lai-

ačiū jų agitacijai sąjungiečiai 
taip ir nubalsavo; dabar jie no
ri, kad namas butų Brooklyne, 
todėl jie ignoruoja referendumo 
nutarimą ir varo agitaciją, kad 
sąjungiečiai nutartų kitaip.

Bet kaip visgi bus, jeigu re
ferendumas priims 52 kp. įne
šimą: ar tuomet reikės pildyti 
pirmąjį visuotinojo balsavimo 
nutarimą, ar antrąjį?

True Iranshilion filed with the post- 
muster at Chicago, Augusi 8, 1918, 
as re(|uired by the act of Oct. 6, 1917,

VOKIEČIŲ NEPRIKLAUSOMO
SIOS SOCIALISTŲ PARTIJOS 

MANIFESTAS PRIEŠ IM
PERIALIZMĄ.

žmonių lakią; nes viduriniai 
žmonių priešai yra podraug’ 
prievartos politikos skelbėjai 
užsieniuose.

Darbininkai, draugai, nilii -

jus negulite laukti nieko, išski

Tas įnešimas referendumui te- t
čiaus yra nelegalia du ir kitu

Paskutinėmis keliomis dieno
mis daug teko mums skaityti 
apie taip vadinamą kapitalistu 
laikraščiuose “keturių melų k:»- 
Tę”, kuriai rugpjūčio 1 diena y- 
ra pabaiga ketvirtų ir pradžia 
penktų metų. Didžiuma šilų

pačių išmanymu, 
vieku.

pači n

“Prievartos taika” Rytuose.

Kuomet jums atimta, jums

tai draudžia kuopoms tokius į-1 jimo nuolikius karės lauke. Per
nešimus duoti referendumui, 
kadangi įstatuose yra pasakyta

“Visuotinas Sąjungos bal
savimas reikalingas lik tada, 
kuomet norima pakeist bent

kalnieji redaktotriai, tarytum, 
visai nemato didžiųjų socialūs 
pvoliucijos nuotikių. Kaipo sa
vo dalį prie “Ki lmių metų ka
rės” užbaigimo mes paduodame 
mažumiecių, valdžiai priešingų

sės priemonė, tai tapo dar ap
sunkintos jūsų gyvenimo sąly
gos, kurios jau ir be to buvo m 
pakenčiamos. Jau ir be to me 
nkos duonos porcijos birželio 
16 d. tapo dar labinus sumažin 
los. Dabar dvarininkai vėl vei
kia, kad šiandie esantį neapsa

yra toksai: naudojus savo pasipelnymui.
••I’ri.-vnrtos Uvtuos.- n<-

Parlamentas rengiasi susirin- (|ilvf. Vokietijos žmonėms (hm- 
....... . ............. kti "’-'V "»,lJ k:l,fs i.švakarose.1 nos. |iUri tolydžio laivo žad.a- 

721 balsais prieš 317 Į Viltis, kurias didelė gyventoju

šitokia taisykle buvo padary
ta 1915 m. .Ja oriėniė referen
dumas

liais balsų); ir ji niekuomet ne
buvo atšaukta.

ma. Visi žadėjimai

mis ir laisvės stoka tęsiasi to- rymu su Busija 
liaus.

Amerikos socialistų tarpe, turėjusieji labai nedaug pa
jau senai eina smakus gin- sisekimo visuomenėje, šian- 
čai delei tų dalykų, kurie, die įgijo didelės reklamos, 

■jie tą savo pasiryžimą jau dedasi Rusijoje; ir lietuviai i beplaukdami ant įėjusio 
dalyvauja juose ne mažesniu madon bolševizmo bangos, 
uolumu, kaip anglai, rusai, Stengimasi, kad Rusijos 
arba žydai. Kaip esti pa- pevoliucija padarytų i mus

ii............  ............. .................................................. 11 MUlft Z.I11U11VS Cdill UI\I (į Į-

ųdel, kad butų norėta^ jais tekmę, taip-pat neišvengia- 
t atsiekti kokio-nors aiškaus 

savo ^tikslo, bet todėl, kad sočia-1
. . . . I bendradarbio, A. Ješmanto, listų eilėse apsireiškė nuo-. daro tokius išvedimus,

i StrCtiPSTllCll r W°mis sako: ‘Jvyko: — monių skirtumų sulig 
____________ visi j darbą! {vyko... Revo-[rių Rusijos gyvenimo

__ 'Į liucijos neišvengiamas buti-<simų. Ginčų tikslo 
cn uied th*'nnu-; numas Lietuvoje. Tegy-! ėmėme jieškoti vėliau

* vuoja Ji!” da jie buvo jau gana t<

ų ir atsiunčia krasos . . i,^., • x
ankamai persiuntimo buriUb kovai pi les ją.

<ai Redaktorių matyt guli-į ir vykdillčl, ROS p. bliupUS 
viename savo laiškų, tilpu- 

“Tėvynėje”, rašė apie

Asmeniškai
iiui tik nuo 5 iki 5:30 vai. vuk.

“Visą kraštų proletarai, vie- šių 
nykitės”. —K. Marks. kokius tai Lietuvos “nepri-J prastai, tie ginčai kilo ne to-Į’jr kitus žmones tam\ikrą į- 

“ i klausomybės” griovikus, at 
n, ( sibeldusius iš Rusijos. 

“Naujoji Lietuva
fr

Redakcijos
mai veda socialistus prie 
ginčų. Vieni jų iš tų atsiti-

!val" kiti kitokius, ir natūralia 
klau-|vra dalykas, kad paskui

lę turi gerai žinoti, nes jisai pa
skelbė ją su savo parašu “Kovo
je” ir vėliaus, 1916 m., jisai 
perspausdino ją tam tyčia pri
rengtoje “L.S.S. įstatymų su-

licn naujos aukos 
kapuose. Bytuose uos taika” su Ukraina, nedavė

tome:

mą tik tada, kuomet reikės pa-

ką iš konstitucijos. Sąjungos 
suvažiavimai gali paduoti re-

sisekimą ir priveisė naujų už
kariavimo perų. Senosios caro 
imperijos žmonių pasiliuosavi-

įvykintas Centralinės Europos 
kariuomenių susivienijimas at-

vykias.

taikos priemonių išplėtimas ap
sireiškė taip ekonominiam'', 
kaip ir politiniame lauke. Nuo-

ir aklam, kaip teisinga 
Neprikal usonioj i Soči:

mosi tarptautinių socialdemo
kratijos principų, ji balsavo 
prieš tas “taikos sutartis”, ku 

Irios nuožmiausiu budu laužo
Susivieni jimas vienoji I žmonių teisę laisvai apsispręsti.

True trans
mastei’ at CIL. ag./, A jgust 8, 1918. 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

Soc.-liaudininkai 
kovos su kaizeriu.

Lietuvos “nepriklausomy-

U.

ėję. ♦ Bet konstatuot (pažy-
Bet klausimas: Ar mes mėt) šituos faktus, tai dar 

šiandie jau aiškiai žinome, ne viskas. Nepakanka ži- 
kokj tikslą turi tie musui not, kokie yra arba gali būt 
ginčai: ir kokios naudos1 tam tikro darbo tikslai, o ir

rėjome vieną lie 
listų-liaudininkų

11U-
’-rad

ITuc translation filed with the pnef- 
inaster at Chicago, Augusi 8. 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kaimai ir sovietai.
Šitas klausimas turi būt j suderint i tuos tikslus vienus 

tin- 
ju

Sąjungos namo vietos klausi
mas nėra ne tiktai pamatinis 
konstitucijos dalykas, o ir visai 
nėra konstitucijos dalykas. Tai
gi jį leist referendumui galėtu 
tiktai suvažiavimas; bet jokiu 
budu jisai negali būt paduotas 
referendumui -kokios-nors kuo
pos įnešimu.

visas militarines jiegas, iššauks 
panašų susivienijinią ir kitoje 
pusėje. Mums gręsia pavojus,

mpo poilsio pradės naują kova 
dėl pasaulio apvaldymo. Kol

prieš prievartos politikos atsto
vus, trokštančius užkariavimu, c
tol yra bergždžia svajoti apie

išei-i>ejO balandžio 1 1 it. ir 
damas pranešė, kad tai 
paskutinis numeris, iki 
surinkta pinigų tolimes
niam laikraščio gyvavimui

Vėliaus mes supažindinsi
me skaitytojus plačiau su to 
numerio turiniu, o dabar 
tiktai trumpai pažymėsime

Keletas savaičių

respondentas, E d g a r

snį, prirodinėdamas, kad 
Rusijos sovietai tai esą pri-

Valdiškiej i socialdemokratai, 
.sutarime su buržuazinėmis p;ir

raina ir tuoini patapo, kaip ir 
visoj savo karės politikoj, im- 
pcrialės prievartos politikos pa
dėjėjais. Tuo budu jie veikia,

jai ir todėl paima ant savęs at-

išrištas, nes kitaip mes rizi-isu kitais ir kokios yra 
kilojame, kad savo ginčams kamiausios priemonės 

itsiekimui.
(Pabaiga ryto).

išeikvosime begales laiko ir

” ko- kitus savo reikalus, susipyk-
L. sime — ir rezultate pasiju-' 

:raip- sime neigiję nieko nė sau, nė į L.S.S. Reikalai
Betvarkė su referendumais.

nepaiso.

yra žiūrėti, kad sekretorius pil-

re-

visuotiną ir pastovią taiką.

Geležinis sunkumas ant 
Vokietijos žmonių.

blogėjimą.

Atsiliepimas į Vokietijos 
darbininkus.

vartos politikai užsieniuose, (ic-

bet, kad soc.-liaud. partijai 
per tuos kelis mėnesius, ka-' 
da mes nematėme jos orga
no, suspėjo žymiai pakairėi. 
Ji visai nukrypo į kraštuti
nio radikalizmo pusę. Iš vie
nos žinutės, tilpusios “Nauj. 
Lietuvoje” matyt, kad soc.-1 
liaud. nusekė paskui kai
riuosius socialistus-revc 
cionierius (Spiridonovos
Kamkovo partiją). Jie tiek 
susigiminiavo su kairiaisiais, •* ° isoc.-rev., kad šie nutarė pri
imti jų atstovus į savo ra jo- } 
ninius komitetus Petrogra- • 
de.

butų panašu, prie dabartį-j 
nių aplinkybių, kuomet kie-l 
kvienas atomas musų pajie-! 
p;ų privalo būt suvartotas!
apgy’limui ir sustiprinimui (,avč Įnešimą referendumui, kad 
savo pozicijų!

Taigi kokį tikslą turi mu-

mo demokratinės valdžios 
forma. Slavai nuo senai tu
rį kaimų bendrijas, kuriose 
žemė valdoma komuniškai 
(bendrai) ir visi reikalai 
tvarkoma bendrijos narių 
sueigose. Šitos kaimų ben
drijos pavirtusios dabar so
vietų pamatu. Jos siunčia 
savo atstovus į pavietą — 
pavieto reikalams tvarkyti;'reikalus, arba mes norime,| 
pavietų atstovų susirinki
mai skiria atstovus į guber- 

l.ljniju: o gubernijų atstovų. 
11 usirinkimai skiria atstovus

į visos Rusijos sovietų kon-

ferendumas” apie A.L.D.T.., ku 
rį musų “kairieji” nesenai per 
varė per kuopas.

“Naujienos” jau plačiai išai 
referendumas

lijos žmones. Jį labiausiai ai

sonioji Socialdemokratų Par-

Darbininkai, Draugai, Pilie
čiai, —

Pasmerkite' reakcinę valdžios 
ir buržuazinių partijų politika ’ 
Protestuokite, kur tik gausit’1 
progos, viešuose susirinkimuose 
prieš atėmimą jūsų politinių t> i 
šių! Išjudinkite atšalusius ir nu
siminusius! Pažadinkite vieša

škino,

lais?

I Sąjungos namas butų statomas 
arba perkamas Brooklyne — po 
to, kaip L.S.S. visuotinų balsa
vimu pas yrė namui vietą Phi-

susideda. žodžio laisve pas

maugta, o politinė darbininku
idangi jo balsavimo laikas tū

giaus, negu leidžia L.S.S. įsta
tymai. Bet dabar matome, kad

giaus yra varžoma. Prieš tuos.

savo organizacijų 
Stokite drąsiai prieš 
sąlygų apsunkinimą '. Susirinki

arba mes norime padaryt tarimas nėra atšauktas, vienok 
tam tikrą įtekmę į Rusijos! k S S. sekretorius priėmė tą

3 iam fmmeryjetikrą įtekinę į mus. Vieną 
arba antra šitų tikslų (arba nl;ls kuopas svarstyti jį ir siųsti 
ir abudu juodu kartu) (laž- Ė,m įnešimo parėmimus.

Klausimas apie dėjimąsi prie 
kokios-nous organizacijos, yra 
ne konstitucijos dalykas; todėl 
jo išrišimui referendumas nepri
valo būt vartojamas.

įsitikinimams ir neapleidžia Ta
rptautinės Socialdemokratybės 
eilių, panaudojama visokios slo
pinamosios militarines diktato- 
rybės priemonės.

Esant šitokiam reakcijiniam 
dalykų stoviui, jisai 
liepti į lygiu teisiu

savoj muose ir savo tarpe aiškinkite, 
kodėl tapo sumažintos duonos 
porcijos ir nurodinėkite tikrą
sias priežastis žmonių skurdo

turi atsi- 
k laušimą

mai daugeliui labai patiko, 
ir juos išspausdino ištisai 
net kaikurie socialistų laik- 

1 raščiai. Tuo-gi tarpu jie 
nume- liudija tiktai apie pono ko

rio, remia bolševikų politi-'respondento ignoranciją.

lyvaujančiųjų tuose ginčuo- 
se.

Kada, pavyzdžiui, kuris-

L.S. kuopos paklausė Stilso- 
no paraginimo ir parėmė tą ne
legali įnešimą. “Apžvalgos” 5- 
am num. skaitome:

ferendumui 
“Kova” butų

ir piešimas, 
leidžiama du

a re- 
kad 
kar- 
lapo

laikykite tą kovą, kurią X< pli
kiu usonioj i Socialdemokratų

Partija veda parlamente už tai- 
už duona! v
Draugai, Pilie-

rėjas sako, kad mes turime 
ginti Rusijos “socialistišką 
valdžia” nuo “buržuazišku 

J šmeižimų”, tai jisai išsireiš- 
ką, išimant Brest Litovskol Bendras žemės valdymas) kia už tam tikrą būdą vei- 
taikos klausima. Del šitos) yra visai ne 
taikos jie labai nepatenkintų ypatybė. Ant tam tikro da socialistai šaukia mitin- 
Lenino-Trockio valdžia, iri kultūros laipsnio jisai gyva- 
jie žada kovot su vokiečiais, ”■ > •
nepaisant Brest Litovsko 
sutarties, ir Rusijoje ir Lie
tuvoje. Įdomu yra girdėt, 
ką jie sako apie tą kovą.

“N. L.” griežčiausiai pas
merkia Vokietijos pastan
gas aneksuoti Lietuva. Pir
mame jos puslapyje išspau
sdinta stambiomis raidėmis 
Vokietijos kanclerio paskel- sa ūkininkų žemė buvo vai- 
btoji Lietuvos “nepriklauso-! d omą bendrai, 
tnybo” su tokiu komentaru: dro žemės valdymo dabar 

“Vokietijos imperialistai yra Lietuvoje palikę ne-

Soc.-liaudininkai, kiek ga
lima spėt iš “N. L.

namas butų statomas ar per-

slavų prigimimo'kimo j Rusijos dalykus. Ka-

riasi šitame dalyke nuo ki
tų šalių tiktai tuo, kad joje 
žemės komunizmas užsiliko 
sodžiuje ilgiaus, negu kitur. 
Taigi, tas rusiškas kaimas 
yra ne naujoviškos demok
ratijos pavyzdys, o nykstan
čios senovės liekana.

Lietuvoje kitąsyk irgi vi

kalaudami dabartinės Rusi
jos valdžios pripažinimo,

tikron pusėn pakreipti daly
ku bėgį Rusijoje. Socialis 
tai, be to, rinko aukas Rusi
jos revoliucijos naudai, pro
testai o prieš talkininku ke-

intervenciją Rusijoje; kai- 
kurie socialistu važiavo Ru-

Bet to ben-

atmestas”).
Tai tokia ‘

Darbininkai, 
eini. —

M (‘skite šalin visokį misimini-

Y., ir kad tuojaus po .šio įne
šimo priėmimui L.S.S. spaus
tuvė butu per' elta į Brook- 
lyn, X. Y., nežiūrint, ar tuo

mą, ar ne parėmė šios 
kuopos: 11,11, 17, 19, 40, 65, 
71,75,89, 168 ir 216. Viso 11 
kuopų. Taigi klausimas eis 
referendumui.

Beiškia, nežiūrint lo, kad įne
šimas yra nelegalis, jisai “eis 
referendumui”. L.S.S. sekreto
riui, tokie dalykai, kaip organi
zacijos tvarka nerupi. Bile bu-

Visuose šituose dalykuose ,,:,nu,s kutų Pluladelphijoje, ir

Landtago didžiumos partijos 
priešinasi kiek lik galėdamos 
kadir mažiausiajn žmonių tei- 

| šių padidinimui. Valdžios pa-
viešpatau-f siūlymų, kurie taip aptašyti, jo
je. Ji ne-|gei paverčia niekais lygaus ir 

va skaitosi esanti “demokratiš- jj laisvo balsavimo teisę darbinin
ką” organizacija, kurią buk i kams ir stiprina reakcios jiegas, 
valdą ne viršininkai, o patįs na-Į neužtenka. Norima triklesinė 
riai pagelba visuotinų balsavi-j balsavimo teisė pakeisti pliura- 
mu. & 
mai 
kaip ...... ......v..t,  ............... .........
kituose atsitikimuose, o Sąjun-'savo tikruosius norus

Bet štai, visuotini balsavi-|lc (po koletą balsų suteikiančia) 
>adaro taisykles apie tai,jsislema naudai apšviestų ir val- 
reikia eluties tuose arba j dančiii klesų. Valdžia parod“ 

>, nepavar- 
gos viršininkai nepaiso jų iri lodama jokios tinkamos prie 
daro, kaip jiems patinka. Įmonės, kad privertus priešingą 

lai yra ne demoknitiškumas 
ir ne tvarka, o anarchija, kurio
je atskiri asmens arba asmenų 
kuopelės varinėja savo “politi-

tą lygaus balsavimo sistemą.

Kova su vidujine reakcija.

, Proletarai turi ginti savo kle- 
Anna Carlson iš Kockfordo,' sos reikalus nuo agrarinių ir ka- 

kreipės į Chicagos policiją sujie-, pitalistinių reakcionierių klesų

' eija yra taipgi kova už pastovią

šokį abejojimą. (iinkhiokite 
proletarus neišvengiamoms ko
voms už geresnę ateitį' Bukite 
išlikimais Tarptautinės Sočiai 
demokratijos principams. 
Berlin, geg. 27 (L, 191S m.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i. riniinališkuose 
taip ir civiliškuose tėism io«e. Daru

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted Si.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Mileto Ofisas/

127 K. Dcarborn St 
111 18 Unify Bldg.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Purinai na.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių Rainę priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3? ra GATVĖS
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Triie translation fik'd with the post- Kusi jos lenkais 
mastei’ at CnicRgo, Augusi 8, 1918, 
as rr(|uircd by the act oi Oct. 6, t01-7

REIK A L A U J A LA IS V fiS
LENKIJAI IR AIRIJAI.

k greitu

rimo

i

NAUJIENOS, Chicago, IU

nuo šio laiko rijos nepriklausomybė.

senatorius lliteb- 
laiku paduos bilių 
laisvės sekamo lu-

atstovų butas, susirinkę kong
rese pasirūpina, kad Lenkijos, 
kaipo tautos, neprigulmybė bu
tų ir kad šiuomi yra pripažin-•

tus ir kad šiuomi yra įgalioja
mas pripažinti Lenkų 'Tautinį 
Komitetą, kurio buveinė vra Pa- 
ryžiuje. Franci joj, kaipo oi’icie- 
lius Lenkijos žmonių atstovus 
ir pritinti lokius diplomatinius 
b( i kopsulinius atstovus, kokie 
bus paskirti tojo Lenkų Tauli-

vienok su ta išlyga, kad tas lies karėti, reikalauti to iš Anglijos 
lik tokius lenkus, kurie gaus ta-' ne taikos konferencijoj, karei 
utybčs paliudijimus Lenkų Ta-Į pasibaigus, bei dabar. Mes ta
utinio Komiteto prideramai pa- tai su pagarba raginame Prezi- 
skirtų ir pripažintų diplomati-Gimtų ir Kongresą prie reikalin- 
nių ar konsulinių atstovų Suv. gurno ir geros politikos paduoti 
Valstijose. didelį pavyzdį pasauliui reika-

mi šios karės metu svetimšaliais

liudijimus nuo Lenkų Tautinio 
Komiteto atstovų per tai turi 
liautis būti šitaip skaitomais ir 
turi patapti ir patampa draugin
gos šalies tautiečiais”.

Illinojaus senatorius James 
Ilamillon Le.\vis padavė prašy
mą senate, prašydamas '.ongre-

Ii liuosa; jo prašymas skamba 
šitaip:

lyvauti jokiame pasaulio taikos 
sumanyme, kuris užgina kokiai 
nors laidai Dievo duotą laisvės

susitaikymu turi būti pilna Ai-

North Sidiečhi Domai
Kas norite gauti pavieniais numeriai Naujienas, Kardą,

norite užsirašyti ant metų viršminėtus laikraščius, tai kreip
kitės žemiaus padėtu adresu. Jeigu kuris norėsit Naujie
nas ar kitą kokį laikraštį gauti į namus pavieniais nume
riais, tai aš ir tai pasistengsiu išpildyt.

kotu raidėm, kurių jau nedaug beliko neišparduolų, arb.i 
kam reikia kokiu kitokiu knvgų, visados kreipkitės i ‘Tvar
do’’ Ofisą, pas A. AMBROZEVICIV,
1113 N. Paulina Street, •Chicago, III.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2221 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 462$

1553 VV. Mhdison st.
Su i te 600-612

Valandos: 10 iki 12 rvto
Pitone Haymarket 2563 _____

Nedėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone AJbany SS46

Kalaras ir jo 
gos (lomos. 
( hito k( bl'iiii

W. M. LAWH0N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir

Plaučių Specialistas
Aš per daug melų atkreipiau specialu (lomą į šį
; (skitą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren- 
i'cs mg.i dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gx (: \ mm.
Aš g* d.m visas ligas ir silpnumus akių, lokius 
kaip '.lipnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
si atidi Lai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
>i!( kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V išJ< Ibėjau daug nuo aklumo.
\š gviiau kreivas akis be skausmo.
Aš prilaikau akinius teisingai.
Kui 'umas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n ti g\ doma vėliausiomis moksliškomis mėto

komplikacijos nos.vje ir gerklėje atkreipiamas ypatin- 
Sepralci.sk neatkreipęs (lomos j dusulį, slogą ir bron- 
:s. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį

“p/mvą gaTma išgydyti, jeigu teisingai gydysite išankslo.” Atci- 
l ile į mano olisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
uŽMlu kymo ' AKIU. Al SU. NOSIES, GERKLES IR PLAUČIU.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dcarborn st. Prieš l’ačtą. Chicago, UI.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
__ _ __ So. Dearborn St. kampas Monroe,nr Jį U CHICAGO, ILLINOIS
ar 0 • Ui Ifl* bBIVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 Ui 1. Taipgi Panedč- ■ 
lyj, Seredoje, Petnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. 1

P1RMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
Hat Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malųvn malcvojimui atubų išvidaua, po $1.19 «i gaL
CARR BROS. VVRECKING CO.

.1003-3039 8. Halsted SU, Chicago, III.

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

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

JUOZAPAS 1<. BUDRIK,
3.113 S. Halsted st. — — — Tel. Drover 8167 — — — Chicngo, III.

rijai pilną nepriklausomybę”.

True transhition filcd with the post- 
mnsler nt Chicngo, August 8, 1918, 
ns reųuired by the net or Oct. 6, 1917.

Kareivių ir jūreivių apdrauda.

2,-
Vidu-

Kūrės pavojaus apdraudos 
biuras (War Risc Insurance Bu- 
reau) iki birželio 28 d. išrašė 
$21,5(i().O(IO,O()O apdraudos, 
570,155 apsidraudusiems.
tinė prašomos apdraudos suma 
išneša $8,387, karkimuose bata- 
lijonuose ir pulkuose, Francijoj 
ir čia, yra kiekvienas apsidrau
dęs. Kaikuriuose skyriuose kie-

dęs didžiausia suma $10,000.

Svarbus pranešimas
I’ITTSHURGO LIETUVIAMS.

tas klausimas musų draugijų 
busirinkimuose kas link įsteigi- 

i mo Lietuviškų Laisvų Kapinių, 
I laidojimui mirusių lietuvių

tas klausimas ir šiandien tęsia-

Lietuvių Mokslo Draugystė,

nulijo pakėlė minėta kapinių 
Klausimą ir nutarė:

1) Paaukauti iš savo iždo $10

• vedimui L. Kapinių reikalo.
Lietuvių Mokslo Draugystės 

išrinktas laikinis komitetas, su 
sirinkęs 16 d. gegužės, 1918 m., 

•vienbalsiai nutarė užkviesti vi- 
•sas draugijas, gyvuojančias Pilt-

|ir pavienes ypatus, be skirtumo 
įtikėjimo ir pažvalgų, susirinkti

po piel. į Lietuvių Mokslo Drau-

Taine susirinkime bus apsvar
styti L. Kapinių reikalai ir bus 
išrinkta tam tikra 
komisija vediniui 
darbo tame reikale.

Taigi Gerbiamos 
kurioms rupi

valdyba ir 
tolimesnio

Draugijos.
lietuviu ateitis.

urnose ir išrinkti savo atstovus

ir pavienės ypatus, malonėkite 
atsilankyti, apsvarstymui vieno 
svarbiausiųjų musų reikalų.

Atminkite, gerbiami broliui 
ir sesers, kad šiame laike mes 
laidojame musų brolių ir sėsl
ių numirusių kimus į svetimus 
kapus, už kuriuos apmokame 
labai brangiai, o ir tie, kaip gir
dime, bus uždaryti mums.

Gerbiamos Draugystės, ku
rios jaučiasi neturtingos išdavi
mui pinigų kapinėms, tegul ne
sirūpina tuomi, nes mes surasi-

draugijų iždo.
Pasitikėdami, kad musų bro

liai ir sesers, lietuviai, stengsis 
išpildyti savo užduotis, pasilie-

Laikinis LMI). Komitetas.

Anton Czisurzi, 325 E. Ken-

tos užmuštas elektros viela Bur- 
nside geležinkelio jarde.

VVilliam Narvvood, tas pats, 
kur sausio 5 dieną nušovė lietu
vį Kastą Matulį jo name 1338 S. 
51 avė., Ciceroj, nieku budu ne
nori prisipažint kaltu. Jam bet
gi nesą jokios vilties ištrūkt nuo

Tai buvo 1877 metais

(Tąsa).

žūti ir neužstoti.

Vs. Garšino pasakosimas

jūsų jautrią

su savo jautrumais ten, kur ne
reikia. Ar gi galima kitaip su 
tais.. . (jo veidas išreiškė pauie-

apkantą). Iš tų dešimčių suvir
insiu, lyg bobų, rasi tik keletas 
žmonių bus tikrai pajiegų nete
kusiu. Darau tai ne iš žiauru- t
mo — pas mane jo nėra; bet

na. Jeigu su jais butų gali
ma susikalbėti, aš veikčiau vien

niekas. Jie supranta tik Li

Nebeklausiau jo iki galo ir 
leidaus vytis savuosius, jau toli 
pirmyn nuėjusius. Pasivijau

iau’ ą ir sukomandavo apsisto
ti.

Ką ten taip tamsta, Micbai- 
lič, su Venceliu kalbėjai? pa
klausė Fiodorov, kada aš, visiš-

tėjo! — praniurnėjo Žit- 
Begu taip kalba? Jis a-

Ei, pasisaugokite Nicmcevo, 
pons Ivanov, neveizėkite, kad jis 
mėgsta su tamsta j kalbas įsi
leisti: pražūsite, kaip mane gy
va matote!

Vėlai vakari* pasiekėme fok- 
šanus, perėjome per visą neap
šviestą,. Tylų ir dulkėmis apneš
tą miestelį ir išėjome kažikur į 
lauką. Buvo visai tamsu, šiaip- 
taip sustatė batalijomis, ir nu
vargę žmonės užmigo, kaip ne
gyvi. Beveik niekas nenorėjo

vadinasi 
ar tai butu anksti rv- v *•
i vakare. Nuvargę, 

ra i vėsi visą naktį. Dienai brėk
štant jau vėl keliavome, raulin
iam! save tuo, kad da už vie
los pereilies turėsime vieną die
ni poilsio.

Vėl k ridamosios eilės, vėl dė-

reivio

vėl gelia sumuštos, nuo 
iriplakimo subrinkusios

pečius, 
kraujo 
kojos.

'Trumpas mie-

lienos nuovargio, ir žmonės ei- 
la visai miegodami. Man pasi-

•‘TnrnrWBMB^Tj^rxrj~MrTjn_f-un rijxrTjTii-i_rj-i_r-^r Lj-L *-.-*-..'n--^.r-_-Lni

j Sergėkite savo akis Į

.. .
mo sli|)rmk beveik visai juodą, 
ir dažniausiai be cu-
c'.raurfipih-Ainigi 
duodainff labai 
(kareivini jas 
kada nebūdavo
vo labai maža cukraus.

tabako), duoda-
Arba-

tilėlis, kuriu tilpdavo 
stiklai, būdavo paprasta 
žmogaus porcija.

ju apie smulkmenas.

vieno

pasiro-

yra taip sunkus, jame tiek skur
snos ir kančių, o pryšakyje taip 
maža vilčių geresnio, jog ir šio- 
kia-tokia arbata ar panaši ma-

kūjo matyli, kokiais rimtais ir 
patenkintais veidais, saulės nu
degti, šiurkštus ir rustus karei
viai, jauni ir seni, — tiesa, se
nesnių per keturiasdešimti me
tų tarp musų nebuvo, — tartum

EDVARDAS AF^TOKAS
mirė rugpjūčio t d., 1918, 6:30 
vai. vakari* (tapo užmuštas 
galvekario ant 63rd st., arti 
Argo's miestelio su Beit Ry. 
Locomotive Co.).

Velionis buvo 3 metų ir I 
mėnesių amžiaus.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 
9 d., 8:30 vai. ryte iš namų, 
;>615 VV. (ilth Place, (’.learing, 
III., j švento Kazimiero kapi
nes.

Prašom visus giminčvjr pa
žįstamus atsilankyti j šeniitjiis 
ir dalyvauti laidotuvėse, f'

Pasilieka dideliame nuliūdi
me tėvai

Jonas ir Agnieška šeštokai.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėikii, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
aiiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
mis akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakyshne.
JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chicar 
Kampa* 18-to* gatvė* 

1-čios lubos, viri Platt’o aptieki 
» . Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo uuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blumenthal

ir mokė kits-kilą: €
(Bus daugiau)

CHICAGOS
):: ŽINIOS

GALI NETEKT SAVO 
AMATO.

Tūlas Michael O’Niels šiomis 
dienomis kreipės Į Lake Coun- 
try Bar assoeiaeiją reikalavimu

vokato teises, l’ž iškolektuotus 
jo .515 dol. ponas advokatas pasi-

net 158 dolerius. Gali

amalo”.

Policijai pagalios pasisekė su
gaut žudeiką Jobu McNully, kur1 
praeitą nedėldienį mirtinai pa
šovė saliuninką Micbael Prizus,. 
558 W. 37 gal., kuomet pastara- 
sai atsisakė duoti jam ir jo drau
gams svaiginamųjų gėrimų. Sa- 
liuninkas mirė, taigi McNully 
bus teisiamas kaipo pirmo laip
snio kriminalistas - žmogžudį.

John Lancester, 1311 \V. Ad-'

jos apsukt savo draugą Sbincrį

f JOSEPH C. W0L0N

tikėdavau, kad jau dešimtį ver
stų praėjome, ir iš pereito kelio 
negalėdavau atsiminti ne vienos 
vietos. Tik kada prieš šiokią 
kuliamuos pradeda draikyties ir 
mainyti vietas sustojimui, pa
bundi ir su džiaugsmu mąstai 
įpie laukiančią mus visą atsilsiu

mesti naštas, užsivirinti vandens

tą, liuosai ant vejos pasivolioti. 
Kaip lik šautuvai sustatyti ir 
dėklai numesti, tuojaus imamės 
rinkli kuro — paprastai, sausas

durtuvu, ant jų dedama šautu
vo plaktųs, o ant jo kabinami 
du ar trįs katilėliai. Sausos, su-

da dedamos nuo vėjo pusės: lie
psna muša į suodinus katilėlius, 
ir per dešimtį minutų vanduo 
kunkulais verčiasi. Arbatžoles 
berdavome tiesiog į verdantį 
vandenį ir duodavome joms iš
virti. Del to arbatą htrėdavo-

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6390
Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockvvell 699f

Vyrišką Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertčs 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, vertčs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnčs nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. GORDON
1411 8. Halsted SU Chicago. III

Tol. Pulltnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė.
Rnsei and, TU

Prūsiški daktarai
1335 S. Halsted St. ..Tek Canąl 4310 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elekfrikinjai Gydymai. 

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

NOSIES LIGOS
IŠGYDOMA Į Be Skausmo I

Ar jus greit pagau- 
ą nale šaltį? Ar jūsų no-1 

1 sis užsikemša, Ar jums j 
varva glite į gerklę? ( 
Ar pridžiųsta jūsų no-‘ 

A \vje? Ar jums varva 
iš nosies?

Daug atsitikimų no- 
s’es l'^oje, lokių kaip 
užkimusias nosįs, k'.i- 

tariškas išsiskyrimas, išsausėjimas 
nosies ir U., buvo manimi išgydyta 
vienu atsilankymu mano speeiale 
b(“ skausmo metodą. Aš esu apsigy
venęs per 21 metus prie State gatvės.

Tekančios ausįs—skambėjimas au
syse ir užkurti mas gydoma. Be ope
racijos gydoma sergantis pasididi
nusieji tonsilai.

Pasitark su manimi šiandien, 
mokestis nebrangi.

DR. FRANKLIN O. CARTER,
120 S. State str.

uigšlas. Valandos 9 
Nedeliomis 10—12.

/f-'J

A \ W /
Mano veidas po 

vartojimo

j

Mano veidas 
prieš vartosiant

terei.
Del jūsų merginos ir moters, ku

rios turi šlakelius, spuogus pnt savo 
veido ir abelnai visokius odos ne
svarumus, aštriu dėl jūsų CREAM, 
KURIS YRA SUTAISYTAS SULIG 
EUROPOS DAKTARU receptų, ir 
jeigu jus pavartosite šį cream’ą lik-

uda pasiliks taip švelni, kaip akso
mas, ir taip puiki kaip marmuras, 
kurį mes gvarantuojam arba Ims su
grąžinti pinigai. Kaina už puoduką 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite

Rašykite į Mrs. Nellie N. Wojnar,
311 E. 65th St., New York, N. Y.

Žemaites Raštai

Kares Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1810 So. Halsted St 
Chicago.

SPECIALISTAS 
Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

® kreipiama i vai
kus. \ ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedč) lien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k* m p. 47 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

DR. G. M. GUSER
Praktikuoja 27 im lai 
Gyvenimas ir Ofisus 

3149 S. Morgan L'., k. rič 22 at.
Chicago, ll>.

SPi'.C.I \i.lST.\S

OFISO VA L 
iki 9 ryto, nuo 12 
ir nuo 6 iki 8:30 
mis vakarais "ofisas uždai v tas.

Dr. M. Stupnicki
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. Ikth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakaraif. Telephone Ganai 3110.
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagf 
Telephnn* Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiky ir visą chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicar
Telephone Droeer 949S

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—»
7—K vakare Nadfliotnie 10—11 dian*.

Nnujienų agentas Rosclande, Ken*
•Ingtone
Pianas Grybas,

125 East 1041 h st.'
stotis:

O. Zalien?, 114 E. 107 st.
A M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri* 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Csnal 4367.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

irti

ilgai praktika- 
I’ennsylvanijoa 

hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

imdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms.

13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

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

pegiją 
vusi

Telcpbone Yards 5834.

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

Sepralci.sk


NAUJIENOS, Chicago, III

I Chicago ir Apielinke
°----------------------—------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- T .... ■ -e------  .J=

vininkas stebuklingu būdų išli
ko gyvas, ir pabėgo. Gatvekaris

I _____ ijil.______ .^JJ.-..i ...2.U.F" "■■■
žiavę kelių dislriklų ugnage-

linkinius namus.

Ketvergas, Rugpj. 8, 1918.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, August 8, 
mnster at Chicago. August 6.
TELRGRAFISTAI TIKISI
LAIMĖT.

1918.
1918,

STEIGIA MUNICIPALES 
SKALBYKLAS.

žyta platforma ir sunkiajai* len
gviau sužeista piaikioaką pąsa- 
žierių. Keli jų veikiausia mirs.

SUMAŽĖJO DŽIOVOS 
AUKŲ SKAIČIUS.

LSS. 81 kp. susirinki mus įvyks 
ketverge, rugpj. 8 d., 8 vai. vakare,, 
Liuosybės svel., 1822 Wabansia avė. 
Turime daug svarbių reikalų apkal
bėti ir rengt irs prie rudeninio sezo
no veikimo, lodei nariai turėtų at
silankyti kuoskait Ii ugi tinsi a.

—Komitetas.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

nvčios.

Burleson reikalauja, kad 
Western Union kompanija 
pasiaiškintų.

Pirmoji skalbykla bus 
atidaryta sekamą 
su batą*.

neša, kad liepos men. 1918 m. 
Chicagoj pasiinriė 253 džiovinin
kai.

. . i John\nt 33 ir \Venl worlh galvių .

Sužeidė 5 žmones;

ope-Organizuotieji telegrafo 
ra toriai tikisi laimėt savo kovą 
su Weslern Union telegrafo ko
mpanija. Vyriausias Suv. Vals
tijų pačto viršininkas Burleson 
vakar paskelbė, kad jisai reika
lausiąs pasiaiškinimo iš \Vestern 
Union telegrafo kompanijos. Jis 
manąs, kad klausimą nereikės 
atiduot karės darbo tarybai 
“mes patįs jį išrišime” —• pasa
kė Burleson.

Vakar tm-ėjo įvykt pasikalbė
jimas telegrafistų unijos prezi
dento su pačto viršininku. Kol 
kas anie tai betgi <lar nėra zi-

tlf

džios tvarkomos) skalbyklos.

kti‘ uoli Raltimorės miesto val
džia ir. sako, su geromis pasek
mėmis. Dabar Baltimorę pase
ka Chicaga. Pirmoji municipa- 
lė skalbykla bus atidaryta seka-

ir Thomas gat
vių.

C

progos beturčių šeimynoms iš

kuinu nei privačių asmenų skal
byklose. » Ą|įJ-

GATVIŲ VALYTOJŲ 
STREIKAS.

G ASO BARONAI NETURI 
TEISĖS PAKELT GASO 
KAINAS.

... _ sosi .mobiliu. Penki žmones tapo. . . vos
sužeisti, du, rodos mirtinai.

Robertson, džiaugiasi ir 
ad “ dalykai pas mus lai- 
Mat, birželio mcn. džio- 

aukų skaičius siekęs

Roneland, III. — Lithuanian Imp- 
rovemenl and Benefit Club of Rose- 
laml susirinkimas įvyks rugpjūčio 
7 dieną, M. Kukuraičio svetainėje, 
1061.3 j.dbrook avė., Roselan).', UI. 

y Pradžia 7:30 vai. vak. Nariai malo
niai prašomi

Tainhas

REIKALINGAS TUOJAUS 
šoferis dėl išvežinėjimo “Na
ujienų”. Turi turėti license 
ir mokėti važiuoti su Fordu. 
Atsišaukite tuojaus.

NAUJIENOS,
1840 So. Halsted st., Chicago

NEPAPBASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—Jiąujų dalbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. .31, Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago.

BYLA DEL POTERIŲ. STOTIS PAVOGTIEMS
\Villiam Sneed, 6225 I AUTOMOBILIAMS.

rėjo. kad ji nemokytu, vaikučius

savo ir susipesė. Vakar teisėjas 
Maboney išrišo jųdviejų ginčą 

liepė gyvent atskirai. Tik

siąs mokėt po 12 doL kas savai-

STEIGIASI SLAPTOS 
SMUKLĖS.

“sausus nedėldie-

nei

Ne ikiantysis policijos viršinin
kas Alcock paskelbė, kad pra
dedant sekamu pnnedėliu. rugp. 
12 d., bus atidaryta dar viena sto 
lis. kur bus laikomi atimti iš 
vtigilių automobiliai. .Ii busian-

Truc translation filed with the post- 
master ai Chicago, Augusi 8. 1918, 
mastei- at Chicago, Augusi 7. 1918.

UŽDRAUDŽIA VOKIŠKAI
KALBĖTI.

Vyriausias masonų vadas .Ku
šlių M. Se rogių išleido pa t va r-

Reikalauja didesnių algų.

t ž.vaknr metė darbą 250 mie
sto darbininkų — gatvių valyto-

Sako adv. RicKbergas.

public Utilities komisi

mis staiga prauejo rusuos siu
itą smuklią “blind pigs’ą". 
Dabar policija rengiasi pradėt 
irieš jąs didelę-didelę ryžka-
.0.

R< ikalauja didesnių algų — nuo

bą. Iki šiol jų dieninė alga bu
vo $3.10. Viešųjų darbų komisi-

reikalavimą leido jiems pa
kelt gaso kainas 27'_• nuoš. ant 
kii vieno 1000 kubiškų pėdų 
jie neturi teisės tatai padaryti.

VPDRASKĖ 11 PRAEIVIŲ.

su komisjią, kad ji nuspręstų — 
išpildyt darbininkų reikalavimą
ar ne.

DIDELĖ PARODA.

Chicagoj rengiama didele 
Darbo Dienos demonstracija. 
Manoma, kad joje dalyvausią 
mažiausia kokie 300.000 žmo-

SULAUŽĖ MADISON 
(LATVĖS TILTĄ.

gaso kompaniją. Jisai pasakė, 
kad tol. kol nėra atmainytas ap
skričio teisėjo Gibbonso nuos
prendis iš 1911 metų, kuriuo bu 
vo nustatyta gaso kainos SO cen
tų už 1000 kubiškų pėdų, tol pu
blic Utilities komisija ar ' okia 
nors kita Įstaiga negali nusta
tyt naujos kainų skalės.

Bet ar gaso baronai paisys lo 
seno patvarkymo kitas klau
simas.

ėn tie antsnukių šunes vakar ap 
Iraskė vienuoliką praeivių, dau
giausia vaikų ir moterų. Šunų 
.aviniukai busią patraukti tie- 
>on.

NETEKO PRISIEKUS 
- SUBLUDO.

Kelintas mėnesių atgal ponas 
Tiberi Lindsay neteko savo pri
lėkus džiodžė suteikė jai di-

lindusiu ir atiduota i nesveika- 
iročią ligoninę.

Didžiulis Lake Transit kompa ĮIEŠKO KETURIŲ 
MERGELIŲ.

smarkumu smogė vienon
tokiu 

tilto 
tiltas

poros dienų jų pataisymui. Žmo
nių nieks nenukentėjo.

MEDŽIOS PARASTAS.

ninkas Alcock vakar piKlferbė

si Madison gatvės pabustos busią 
areštuojami ir atiduoti į teismo

kinanČio atsakymo apie savo už
siėmimą, tariant “kokį naudin-

FOREST PARKAS 
ATS TEIGTA.

vo pridaręs apie už 150,000 do
lerių nuostolio. Dabar viskas

PRIGĖRĖ DU ŽMONĖS.
Gailime t upėj vakar prigėrė 

du žmonės, kuomet ant jų val-

vas, Captain VVilson.

UŽTRAUKSIĄS 
PASKOLĄ.

Bet nepaleisiąs darbininkų.
Adv. Ricbbergas, kur dabar

mpaniją, vakar tarp kita užreiš- 
kė, jogei majoro Thompsono sė
brų sumoksiąs prieš jį ir jo pa- 
gelbininkus nueis niekais. Richr 
bergas pats skolinsiąs pinigų 

bylos vedimo reikalui, jeigu jų 
neduos miesto iždininkas Pike,

nerberg, 3 110 
grižus i savo

Osgood gal., su
imtą rado nepra- mergelių Klizabeth Rosen- 

jloorn, Priscilla Renka, Lillian 
Courlnev ir C.lara Anderson. Ri

gilis greit ją nuramino: pakišo

Kitaip... Poni Axel paklausė. 
Tik po geros valandos, kada ne-

lomasi, ad jos galėjo patekti 
i ištvirkavimu urvus. Policijai 
išakyta stropiai daboti visas “ne
tvarkiusias įstaigas“.

ji atsiminė pašaukt kaimynus 
policiją, Vagilis, suprantama.

DAR PENKI ŽMONĖS 
VDRĖ.

va-

RADO DRAPANAS. kur mirė penki žirninės — du 
v'yru, dvi moterį ir šešių metų 
vaikas, šiandie žada Imt “vė-

ja vakar rado nežinomo žmo
gaus drapanas, Spėjama, kad 
jų savininkas yra paskendęs be
simaudydamas.

PABĖGO NUO VYRO, 
NETEKO NUMYLĖTINIO
— NUSINUODINO.

Juna moteriškė, padavusi sa
vo vardą kaipo Mes. Ihdlliorst, 
užbaigė savo karjerą viename 
didmiesčio viešbutyj. Sako, ji-

susipažino su kita ir paliko ją 
“ant dievo valios”. Netekus nu
mylėtinio, moteris įėjus jo rit
inau ir išgėrusi nuodų. Viešbu
čio prižiūrėtojas rado ją pusgy
vę. Moteris atiduota į American

NELAIMĖS.

Sužeidė 15 žmonių ir pabėgo.

Grįžusiu iš Hainbovv maudy-

siau.

frue translation filed vvitli the 
našlei- ai Chicago, Augusi 8, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
NUTEISĖ DU “SLACKERIU”

post
ui 1 S,

Teisėįas Landis vakar nutei
sė vieniems metams kalėjimo 
lu “ s I a e k e r i u 
ben Skendine ir

mų sulig pari 
menėn ėmimo 
travimą.

ĮŠOKO KANALAN.

(ieorge

ojo kariuo-
neužsiregis-

melų amžiaus, vakar atėjo ant 
Goodrich Transit kompanijos 

doko, 3 11 Nortli VViller gatvėj, 
ir nusimetęs švarką įšoko kana
lai). Vėliau policija jį ištraukė 

negyvu. Saužudybės prie
žastis nežinoma.

GAISRAS.

Kjlęs gaisras name 1049 W.
61 gatvėj vakar grasino nušluoti

visu smarkumu smoge kaž-kie- 
no valdomas automobilius. Au
tomobilius subįrėjo į smulkius liūs lentų stirtos, 
šipulius, bet jo važnyčia ar su- kė tokio smarkumo, kad suva-

gus namui ugnis dasigavo dide- 
Gaisras pasie-

Kenosha, Wis. — LSS. 58 kp. hu- 
sirinkimas bus rugpjūčio 11, Socia
listu svel., kaip 1 po pietą. — Drau
gai ir draugės, nepamirškite atsilan
kyti, nes luiime daug svarbių daly
ki). Be lot bus renkama (lelegalai j 
LSS suvajiavimą ir (langiaus Imtinų 
reikalų turėsime apkalbėti. Kitimui i 
susirinkimą nepamirškite ii’ savo 
(h auglio s y kiu atsivesti.

Org. A. Pakšys.

Liet. Moterų Pr. Sus. 111 Rajono 
konferencija įvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark AVhile 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir llalsled gatvės. Visos kuo|Mis ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III llaj. laikinė sekretorė,
J. Vasiliauskienė.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI

se masonų ložose Illinois val-

NEPATENKINTAS.

Teisėjas La Buy vakar nutei
sė luta Uoliai! Ilallrovv’ą

100 (tol. pabaudos ir padengi tei
sino lėšas. Važinėjęsis automo
biliu būdamas girtu. Ilallro\vas 
nepasitenkino: apeliuosiąs į aug- 
štesnį teismą. Teisėjas jo rei
kalavimą išpildė, bet kartu Įklo
to. kad vėliau ponas llallroyvas 

turėsiąs užsimokėl ne šimtą.

SUMUŠĖ MĖSININKĄ.

kar linkti isilaužė Samuel Gus- 
icb'o liucernos višlinin an. Savi-

daužę (iusich’ą.

Pranešimai
Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau

tuvė, buvusi po num. 666 W. 18 st., 
dabar yra persikėlus po num. 3,310 
So llalsled si. Meldžiama draugų 
aiisil ink' Ii.

Meldžiama draugų

3.310 S. llalsled
l'el. Yards 6789.

ADOMAITIS,
si., Chicago

LSJL 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 
lidj, rugpj. 11 d. 9:3(1 v. ryto, Aušros 
svel., 3001 Soi Halsted St. Lekcija 
liūs apie “kairiųjų ir ‘‘dešiniųjų po
ziciją Skaitys d. M. Ols. Meldžiu 
visus atsilankyti. .1. J.’ Jnnušovičius.

Melrose Park, UI.—LSS. 4.3 kuopos 
ekstra susirinkimas bus nedėlioj, ru
gpjūčio 11, 9:30 vai. ryto, l iauk and 
lames svel., kertė 23 avė ir Lake gi. 
Nariai būtinai privalo atsilankyti, 
nes reikės rinkli centro viršininkus 
ir tl. Bandas ir daugiau svarbių 
daly kų. —Org. A. J. Staškus

So. Engeiwood, III. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėl- 
nyčioj ,rugpj. 9 d. 8 vai. vakare, 8132 
Vincennes Avė Visi draugai atsilan
kykite Imtinai. —Sekr. J. Janulis

Ea«t Chicago, Ind. — LDL1). 70 k p.
susirinkimas bus nedėlioj, rugpj. II

lončkile atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptart.

Puišį. P. J. Sakas.

LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, rugpjūčio 8 d., 
8 vai. vak*., 
184.3 So. 
drauges, 
taipgi ir

Malinausko svetainėj, 
llalsled si. — Draugai ir 
visi malonėkite atsilankyti, 
naujų narių atsiveskite.

—Bašt. K. Kazlauskas.

REIKALAUJAMA sargų, $85, vai
kų 11 melų ir augščiau prie įvairių 

perkuriu, $25, 5*^ 
vyrų prie ūkės ir

darbų, $7—$15, 
dienos į savaitę 
parkų darbų, $52, kambarys ir val
gis, 10 valandą; Nedėliomis nedir
bama, arti Chicagos. pastovus dar
bas. Automobilių taisy tojų pagelbi- 
ninkų, tie prity rimo, nuo $24. Kal
vių ir pagelbininkų -50 iki -6.3 į sa
vaitę, tinkamo žmogaus $23 — 9 
valandos, kolektorių, (įriti ir punrh 
press operuolojų, be prityrimo, a- 
pysenių vyrų prie lengvo darbo. 
Vaikų ir y y rų prie cleveiforių, per
kuriu ir pagelbininkų, $25 iki $29, 
be prityrimo, darbininkų įvairios 
rąšies i liolelius ir restoranus. įa- 
niloriaus 75. Apyseni vyrai gali 
apdirbti tuos darbus. Pagelbinin
kų prie automobilių, janitoriaus prie 
bažnyčios, mašinistų ir pagelbinin
kų įvairios rų.šies, geriausia mokes
tis; aliejuotojų, abliuotojų prie ma
šinų, apmušėjų.

MOTEBt, BEIKALAI.IAMA įvai
rios rų.šies darbininkių į hotelius ir 
restoranus, 
merginu ir i 
*!.’>. moterų prie 
darbo, dienomD. | skalbs kh), $2 
iki s2.60 į diena.

SOI UI PABK I MPLOYME.NT

BEI KALA t .LAMA įvai-
Geriausia mokestis, 

i dirbtuvy $12— 
trumpu valandų

Ii9.y S. llalsled st., 2-ras augšlas.
Visi (kirbai South Norit) ir \Vesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

AUTOMOBILIAI
PABSIDl'ODA naujas automobi

lius, už labai pigių kainų. Nauji gu
mai, elektrikus starler, exlra sėdy
nių apdangalai, galima uždirbti $8(RI 
nes parduodu labai pigiai. Atsišau
kite: 3313 Lowe Avė., ,3čios lubos, 
I’hone Boulevard 10011

BU KALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, lt) ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
.3j!h si. and Normai avė., Chicago

ni:! KALINGA

savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry

PABSIDl'ODA 2 inoiorcykliai, In
diana 13 ir Excelsior, vienu eilimle- 
riu — pigiai.

2917 S. Lowc avė.,

RAKANDAI

Chicago

PABSIDl'ODA rakandai (forni- 
čiai) mažai vartoti; turim parduoti 
greitai kad ir pigiai. Parduosim ir 
atskirai. Klauskite restauranlc: 
1619 S. Halsted Si.. Chicago, III.

NAMALžEMfc

PABSIDl’ODA šiltnamiai (green- 
house), dviejų gyvenimų namas, a- 
pie 7 lotai. Seniausia kvietkinyčia 
ant South Side, gyvuojanti .3.3 metai, 
daranti $20,0(10 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkėj. Viskas ge
riausiame padėjime.

2118-2151 \V. 17th Placc, Chicago. 
Arti \Veslern avė.

Paįieškau savo moters Kotrynos, 
33 metų, augšto ūgio, biskį rauplėta, 
aiškiai šneka, aky s mėly uos, ir dūk 
lės 11 metų. Božės. geltonais plau
kais, su pradante. Prasišalino nuo 
manęs .3 melai atgal; girdėjau gyve
na Toledo. Kas pamatysite, mel
džiu man prasešti. busiu labai dėkin
gas;

REIKIA prityrusio žmogaus į junk

darbas. 98 mylios nuo Chicagos. 
Pašykite man angliškai dėl platesnių 
žinių.

Dixon Iron and Melai Co., 
G25 W. 2nd si., I)ixon, III.

PABDAVIMUI kampinis lotas. 
25x117 pėdų. Kampas Gage ir 36 
galvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži viela dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kile Stevvarl .3781.

Jurgis Čepulis, 
Uolinis avė., Indianapolis, Imt.

BEIKALINGAS bučeris. kalbantis 
lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
Kita N. \Vabansia avė., Chicago 

l’el. Monroe 2545.

Paįieškau savo pusbrolio Kazimie- 
io \Velbasio, kuris šeši metai atgal 
gyveno (51.37 \\abash avė., Chicago, 
iii., ir apsiženijo. Turiu labai svar
bų reikalų. Prašau jo palies atsi
šaukti ar kas žino pranešti, už kų 
busiu dėkingas.

Julia \Velbasicia, 
po vvru Šaulienė,

P. O. Bos 62, Shirley, Mass.

Pajieškau savo pačios Paulino?. 
Mudu persisky rėm Brooklyn e, N- 
Y. 1(» metų tagal. ir nuo lada nebe- 
gyvenava drauge. Ji yra stora, .) tie
du aug.ščio .juodų plaukų, kalba 3mis 
kalbomis. Turi mergaitę Julę, 11 
meili. Kas man pirmas praneš, gaus 
$5 dovanų. Arba jos pačios prašau 
atsišaukti. Jonas Tamašauskas. 
1566 N Adam St., Milyvaukee, Wis.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAU kambario su valgiu 
arba be valgio, (leistina pas laisvi] 
pažiūrų žmones. Esmi su moteris 
Atsišaukite laišku pažymėdami N 55 
184(1 So. Halsted Si.. Chicago.

RANDAI

PARSIRENDAVOJA I gražus rui
mai su loilelu ir guzu, aut 2-rų lu
bų is fronto. Benda $12.00.

John Jankus, 900 \V. 52nd SI.,

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

adresais:
843 S. WABASII AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEABBORN ST. 

arba
105-107 SO. J E 1'1 ’ EPSON ST.
Už darbo parupinimi) visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rų.šies darbininkų — i fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaiti vyrų, taip moterų ir vai-i 
ką, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

BEIKIA MOTEBU IR MERGINU - 
.PRIE LENGVO DIRBTUVES DAR- 

45 kp. susirinkimas įvyks RO. GERIAUSIA MOKESTIS, 
rugpj. 10 d., 8 vai. vakare, | RATHBORNE, H AIR AND 

BIDG\VAY CO.,
,1118 W. 22nd St., CHICAGO 

Valdyba. I 

LDLI).
subatoje,
Meldažio
Visi nariai atsilankykite, ir atsives
kite naujų narių.

Dr-stės Liet. V, A. No. I susirinki
mas ivyks nedėlioj, rugp. 11 d, 12 
vai. dieni), Davis Sųuare Purk sve« 
utinėj, prie 45-tos ir Paulina st. — 
Visi nariai ir narės, malonėkite Imti 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. —Prok Basi. I). Motus.

REIKALINGAS bučeris, pastovus 
dailias, gera užmokestis.

Illinois Markei Co., 
3432 So. llalsled si., Chicago

nicr-BEIKALAUJU moters arba 
ginus prižiūrėti dviejų vaikų, 
mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas.
1627 N. Artcsian avė., Chicago, III.

SAVININKAS priverstas parduoti 
2 aukštų mūrinį namą, 4 fialai po 
4 kambarius kiekvienas. Aug.štas 
akmens apatnamis su 2 kambariais 
nubaigtais. Toiletai ii* gesai per vi
są. Namas gerame sutaisymc. \Val- 
lace gatvė, arti 29-tos gal. 'Tiktai 
$5800.00.

Ignalius Chap and Co. 
3lsl ir Wallace gal. Vienintelis 
agentas.

MOKYKLOS

BE1KALAL.IAMA anglių padavė
jų — “coal passers”. 855, kambarys 
ir valgis.

Chicago Beach llolel, 
5ls| ir Cornell avi*., Chicago

Bl'.IKIA MOIT'.BU IB MEBGINt,’ 
-- PBII5 LENGVO DIBBTUVĖS DA
BIU). GEBIAUSIA MOKESTIS.

BATHBOBNE. HAIB AND 
LJDGVVAY CO.,

2279 S. I’iiion avė., Chicago

REIKIA janitoriaus pagelbininkų.

barvs. Geistina lietuvio.
0222 llarper St Imas aukštas. Chgo.

B II KALI NGA valgių padavėjas i 
stala. merginu arba vaikinas.

The Sheridan Luneh Room.
921 Church si., Evanston, III.

Bl'.IKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. 
900 \V. 18 SI.. Chicago.

BEIKALINGA mergina dėl abelno 
darbo saldumynų krautuvėj. Atsi
šaukite į .laiminti), 184(1 S<H Halsted 
St., Chicago, III.

bą. 
mus.

BEI K ALINGAS greitai geras bu- 
Gerai suprantantis savo dar- 

Gera mokestis ir geras užlaikv- 
Vlsišaukite laišku.

loij DeKalb. III.

PARDAVIMUI

EXTBA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elektriki- 
nėmis vogomis. Didelis cash regis- 
leris. Gali dirbti keturi darbinin
kai. Taipgi naujas aisliovis ir visi 
įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas per daug melų. Seniausia vieta 
lietuvių apgy venta. Pardavimo prie
žastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

M r. S. ' 
1824 Wabansia Avė Chicago.

VYRAI, meldžiu atsišaukti, kurie 
turite pardavimui kokių smulkių da
lykų, labiausiai iš priežasties kelio
nės; gausite pilu;) užmokestį.
Peter l.aps, Cook County School 

for boys,
Riverside, III.

PaNisiųk pati suknią.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su- 
kirpti ir pasiūti Iii 
kokios stailės suknia 
trumpu laiku. Maži 
mokestis.

Mokiname rankomis 
siūti elektros masino 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienomis

MASTER SEWING S( HOOL.
118 N. La Šalie st., 4-ta augšlat-

. Prieš City Hali.

“Aušros” Mokykloje nuo geguže* 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang 
Ių kalbos. Mokina p-lė P. Narmont. 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokhrties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. llalsled Slr.

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

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

’ VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
110. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, PI r mint aki

RoH^Iund, III. — Roselando L. L. 
Eed'. 4 l<P« susirinkiimis įvyks pėt- 
iivčioi. riigni- 9 <L, kaip 7:30 vai. 
vakaro, Aušros kambariuose, 10909 
Michigan avė. Norintis įstoti kuo- 
pon malonėkite atsilankyti pažymė
tu laiku.

BE1KALINGA kriaučių prie kos- 
tumieriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai.

S. Alekno,
—Valdyba. 911 \V. 3.3rd si., 'l'el. Drover 68.36

PABDAVIMUI bučernė pigiai. Da 
ro gerą biznį. Gera viela. Kamnim' 
sankrova. Geriausia proga lietu 
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti. . | o
3001 S. \Vallace si., Chicago, III.

MOKYKIS KIRPIMO IR DRgJGNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa 
darys jus iinovu j tiumpjj laiką

Mea turime didžiausius ir geriausiu* kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur ms» »u- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos mažino* musų tiuvlnio tky 
r tuose.

Jų* esate ulkviečiaml aplankyti 1r pama
tyti musų mokykla bite laiku dienų ir va
karais ir gauti specialiAkai pigių kainų.

Pat i enos dalomos pagal .lusų mierų _  i,tl«
“ stailės arba dydžio, iž bile madų knygoe

MASTER IIK8IGNING 8CHOOI.
J. E. Katnieka, Perditlnls

N. La Saite gat., prieš City Hali 
Atsišauki! ant I to augšto.




