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Truc translation filed with the pojH-niaster at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917,

Rusija kariauja su Anglija
V ■- fa ,

pirmą iiliustruotą knygą Suv. 
Valstijose, už ką gavo nuo kon
greso padekavonę. Rosenthal gi
mė Rusijos Lenkijoj ir atvyko į 
Ameriką 1849 m.

True translation filcd with thc post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
master at 'Chicago, August 6, 1918,

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

Truc translation Įlieti with the post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI TRAUKIASI FLAN- 

j DRIJOS FRONTE. Vokiečiai sumušti
Talkininkai sumuša bolševikus True translation filcd with thc post*, 

master at Chicago, August 9,'1918, 
ns rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ferdinandas pas kaizerį.

LONDONAS, rugp. 8. — šian
die užsiminta apie generalį pasi
traukimų vokiečių tarp Bailleuill

Bolševikai pasitraukė 70 mylių 
nuo Archangelsko

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917.

RUSIJA KARIAUJANTI SU 
ANGLIJA

Sako Bėdino laikraštis.

STOCKHOLMAS, rugp 8.
Pasak žinios į Berlino Lokal 
Anžeiger, kuris išspausdino ži
nią “su atsargumu,” — Rusijos 
valdžia išleido deklaraciją, kad 
karės stovis gyvuoja tarp Angli
jos ir Ruąijos.

True translation filcd with the post- 
maste,- at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

PRANEŠĖ AMERIKAI

Apie įsisteigimą nauosj valdžios 
Archangelske.

400 laplandų. 900 vokiečių ir 
5,000 darbininkų. Daugybė vago 
nų, sandėlių ir dvi batarėjos tapo 
paimtos talkininkų.

Vokiečių spėkos į šiaurę nuo 
Finlandijos įlankos tapo susti
printos ir apskaitomos siekian
čiomis 50,000 kareivių. Tos spė 
kos yra sukoncentruotos ėjimui 
prieš Murmansko geležinkelius.

Pranešama, kad Leonas Troc
kį išleido paliepimą, kuriame 
francuzai,z anglai ir čecho-slo- 
vakai yra priskiriami “Rusijos 
priešais”.

Petrogrado laikraštis Pravda 
užreiškia, kad Rusijos respub
lika turi susidėti su Vokietija, 
kad vedus kovą prieš buvusias 
Rusijos talkininkes.

PARYŽIUS, r. š. — Pasak Ry 
mo žinios, Bulgarijos karalius 
Ferdinandas esąs Vokietijos šta
bo kvaticroj.

Truo translation filcd with thc post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. G, 1917
Daugiau amerikiečių už Vesle.

WASIL‘INGTON, rugp. 8. — 
Armijos nuostolių sąrašas šian
die paduoda 237 vardus. Nuosto
liai tokie:

Užmušta karės lauke 11; mi
rė nuo žaizdų 16; mirė nuo ae
roplanų 1; mirė nuo šiaip atsi
tikimų, 5; sunkiai sužeisti 62; 
sužeisti nežinia kaip 22.

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

ištiesimai savo linijos.

Truc translation filcd with thc post- 
master ai Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1918
Vokiečiai prisipažįsta prie pra

laimėjimo.

ricardy lauke
7,000 vokiečiu suimta

WASHINGTON, rugp. 8. — 
Oficialis pranešimas apie įsistei
gi mą naujos valdžios šiaurinėj 
Rusijoj pasiekė šiandie valsty
bės departamentų kablegranioj 
nuo ambasadoriaus Francis Kan 
dalakšoj. Naujoji valdžia, ant 
kurios talkininkai deda didelę

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, August /9, 1918, 
as rcųuired by the,act of Oct. 6,1917.
BOLŠEVIKAI SUSITAIKĖ SU 

VOKIEČIAIS.

tverta mgp. 2d. konstitucinio su 
sirinkimo, atstovavusio 6 guber-

Su Amerikos armija ant Vesle 
rugp. 7, 10 v. v. — Šiandie vaka
re dar daugiau Amerikos infan- 
terijos pulkų perėjo per Vesle 
į rytus ir ‘vakarus nuo Fisines.

Vokiečiai kontr-a lakuoja a- 
merikiečius į vakarus nuo Fis- 

mes, bet amerikiečiai blaško 
priešo pastangas ir atlaiko savo 
žepę.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago,. August 9, 1918, 
as rcųuired by the act ot Oct. G, 1917
PREZIDENTAS GAL TURĖS

MOKfiTI MOKESTĮ NUO 
s ĮPLAUKŲ.

BERLYNAS, rugp. 8. — Vo
kiečių karės ofiso pranešimas 
sako, kad anglai prašiniušėšė į 
vokiečių pozicijas tarp Ancre ir 
Avre upių.

Talkininkai paėmė T miestus
Toni Klimanski, Providencc, 

R. I., užmuštas karės lauke.
William Pitrowicz, Trcnton, 

N. .J., užmuštas karės lauke.
John Rodolski, 3339 Mospratt 

avė., Chiiago, užmuštas 'karės 
lauke.

Stanley Sosn<ywski, 2214 Ma- 
pleAvood avė., Chicago, užmuš
tas karės lauke.

Kai ton Rachi nsky, 4528 So. 
Wood st., Chicago, užmuštas ka
rės lauke. 

»

Frank M. Lubtcski, Shamokin 
Pa., užmuštas karės lauke.

IMIMINICK DŪDA, 1859 W. 
20th st., Chicago, seržantas, sun
kiai sužeistas.

Frank A. Grzyvas, Pinconn- 
’.ng, Mich., sunkiai sužeistas.

Charles Stan'kavitch, Brook- 
lyn, N. Y., sunkiai sužeistas.

Lco. J. Zebrowski, Jamaica, 
N. Y., sužeistas.

Charles C, Yčas, Cincinnati, 
()., sužeistas.

SIGMUND RENKUNAS (ad
resas nepaduotas), seržantas', 

užmuštas kares lauke.

True translation filcd with the post, 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by the act or Oct. 6,1917.
SIAMO KAREIVIAI FRANCI

JOJ

MARSEILLES, Francija, r. 
8. — Didelis pulkas Siamo (Azi
joj) 'kareiviai atvyko ir buvo 
entuziastiškai priimti.

BATON ROUGE, La. — Lou 
isianos įstatymdavystės butai 

ratifikavo priešą prie Suv. Vai 
stijų konsti tupi jos, įvedadantį vi

Paėjo priekyn 8 mylias

Vokiečiai tapo netikėtai užklupti 
ir sumušti naujoj vietoj

’ruc translation filed with thc post-.i ka prasidėjo lygiai auštant fron- 
naster at Chicago, August 9, 1918, 
is rcųuired by thc act of Oct. 6, )917,
ANGLAI PAĖJO 8 MYLIAS.

te tarp 40—50 kilometrų ir pasi
sekimas įgyla tuojaus.

Apie Morisel ir Moreuil vokie
čių priešinimąsis buvo baisus.

Francuzų fronte artilerijos pri 
sirengimas tęsėsi 40 minutų/po 
ko kareiviai apleido tranšėjas 
stebėtinu užpuolimu. Prieš 8 
vai, didelis progresas tapo pada
lytas ir visi pirmieji tikslai at
siekti. Francuzų ataka apėmė 
vidutiniškai 12 mylių frontą.

Keli šimtai “tankjQ”, remia- 
pų greitų “slovikų”, vedė kelią. 
VSlovikai” lenktiniavo ir bėgo la 

ūkais visur terorizuodami ir 
triuškindami vokiečius.

Anglų ir francuzų tankai per
ėjo Avre anksti dieną.

Tik trijų minučių bombarda
vimas sekė prieš anglų ataką. 
Sulig sutarties francuZų ataka 
buvo padaryta keletą minučių 
vėliau, artilerijai iškalno užtroš- 
Lcinus teritoriją j i»ietiis o vi o A— 

iniens-Roye kelio. •
Bendra ataka šiandie Albert- 

Montdidier fronte matomai bu
vo visai netikėta vokiečiams. 

Viena vokiečių divizija buvo ne
tikėtai užpulta, kada ji ėjo pa
vaduoti fronto linijos kareivius.

LONDONAS, rugp. 8. —Field? 
maršalo Haig pranešimas apie 
naują anglų ir francuzų karei
vių ofensivą parodo, kad priešo 
linijos tapo atstumtos beveik 8 
mylias centre ties Plessicr, į pie
tryčius nuo MoreuilI.

True translation filcd with thc post 
master at Chicago, August 9, 1918 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917

BUDAVOJA LAIVUS.VVASHINGTON, D. G., rugp. 
8. — Jei būdų ir priemonių ko
misijos pataisymas įplaukų bi- 
liaus bus priimtas ir pataps įs
tatymo dalimi, tai Suv. Valst

ijų prezidentas turės mokėti į- 
plaukimų mokestį nuo savo al
gos $75,000. šita mokestis su
lig komiteto .sulygtų kainų iš
neš suviršum $24,000. Prie ši
tos rųšics mokesčių mokėtojų 
butų priskaitomi Augščiausiojo 
Teismo teisėjai ir kiti teismo 
nariai ir visi kiti viršininkai val
stybės, valstijų apskričių ir niie- 
stų. 
jie yra paliuosuoti.

Komisija dar nėra 
nusi, kad pasiūlymas 
plaukų mokestis nuo prezidento 
ir kilų paminėtų viršininkų ue- 

____  ________ ra priešingas konstitucijai. Ji 
Kansas City mieste įteikė slap- J uet sutiko, kad tas klausimas 
tas instrukcijas paj. — gen. Wil-1 butų paduotas teismams galuti- 
liam S. Graves apie Amerikos 
karinę ekspediciją Siberijoj, ktb- 
ria gen. Graves komanduos. Ba
ker po sugrįžimui į Washingto- 
ną paaiškino, kad tiksiu jo ke
lionės į vakarus buvo pasitari
mas su gen. Graves, kuris buvo 
pašauktas iš Camp Fremont, 

Cal., pasitikt) jį.

Amerikos spėkos galbūt bus 
mažesnės kaip 10,000 kareivių. 
Čia apskaitopa, kad visų kreivių 
skaičius sieks vidutiniškai 25,000 
pradžioj veikimo.

Vokietija sutikusi nebesiveržti 
toliau į Rusiją.

LONDONAS, rugp. 8. — čia 
gauta žinia, jog susitarta tarp 
bolševikų ir Vokietijos, kad vo
kiečiai nebesiverž toliau į Rusiją.

nijas — Vologdos, Novgorodo, Su,i8 tokios sutarties, bolševikai
Kazaniausb, Samaros, Archan
gelsko ir Vialkos.

Truc translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, August 9, 1918, 
master at Chicago, August 7, 1918,
LAUKININKAI AKCHANGEE-

SKE SUMUS6 BOLŠEVIKUS.

Talkininkai paėjo 70 mylių, Vo
kiečiai dalyvauja bolševikų ar

mijoj.

LONDONAS, rugp. 8. — Da
bar dar kartą yra talkininkų “ry 
tinis frontas.’’ Anglų, karės ofi
sas šiandie vakare išleido seka
mą oficialį pranešimą apie mū
šius, kurie sekė po išsodinimui 
talkininkų pulkų Archangelske:

“Po išsodinimui Archangelske 
(talkininkų) pulkai pasistūmė 
pietų'link palei Vologda geležin
kelį. Priešingosios spėkos, re
miamos vokiečių, priešinosi Ar- 
kagorskoj, bet tapo nuvytos at
gal ir pasitraukė linkui Odozers- 
kaja, 70 mylių į pietus nuo Ar-

degų tapo paimta.”
šiandie gautosios neoficialus 

žinios sako, kad po talkninkų už 
ėmimo Archangelsko, bolševikai 
pasitraukė skersai Dvinoš upę. 
Rugp. 4. d. jie tapo išvyti ten iš 
jų pozicijų, daugiausia areileri- 
jos ugnim.

Taip lengvai apgalėtos priešin 
gos spėkos Archangelske siekė1
apie 8,000 kareivių, susidedančių gijų, taipgi įvedė chromo-lito- 
iš 1,500 ginkluotų maksimalistų, grafiją ir, sakoma, jis padaręs

galės perkelti kareivius iš rytinio 
fronto, kad sukoncentravus juos 
prieš čecbo-slovakus Volgos a- 
py gardo j.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by the act or Oct. 6,1917.

BULGARAI NEKLAUSO 
VOKIEČIŲ*

LONDONAS, rugp. 8. —- Pa
sak admiraltijos laike trijų mė
nesių, užsibaigusių liepos 30 d., 
talkininkai ir neutralės šaljs pa- 
budavojo laivų, 1,243,174 tonų 
įtalpos,, Iš šio skaičiaus Angli
ja pabudavojo laivų 442,966 to
nų įtalpos. Pabudavojimas per
viršijo nuostolius 296,696 to-

True translation filed with the pošt- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
TALKININKAI PRADĖJO NAU

JA OFENSIVA PICARDY 
LAUKE.

Anglai ir franeuzai paėmė 7 
niestus ir suėmė 7,000 belais 

vių.

master at Chicago, August 9, 1918,
as reąnired by the act of Oct. 6,1017,

GEN. GRAVES JAU GAVO
PALIEPIMUS.

užsitiki-
rinkti į-

WASHINGTON, rugp. 8.
Sekretorius Baker utarninke ra priešingas konstitucijai.

MIL.ANAS* rugp. 8. — Sulig 

čia gautos žinios, Vokietijos po
zicija Bulgarijoj nuolatos daro
si vis opesnė.

> Bulgarų kareiviai atsisako kl-

Truc translation filed wHh thc post 
master at Chicago, August 9, 1918 
as reciuired by the act df Oct. 6, 1917 
LAUKIAMA NAUJO OI’ENSI-

VO PRIEŠ ITALIJA

WASH.INGTON, rugp. 8. — 
Oficialus žinios iš Rymo šiandie 
sako, kad iš Šveicarijos atėjo

nai išrišti

Sofijoj bambos buvo mestos 
į Vokietijos legaciją^ Sakoma, 
kad Vokietijos ambasadoriaus 
reikalavimas apgynimo tapo at-

PASIMIRĖ DAILININKAS

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
8. — Čia šiandie pasimirė žy
mus amerikos piešėjas Max Ro- 
senthąl, 85 m. amžiaus. Jis su
tvėrė Philadelphijoj dailės aka
demiją ir keletą dailininkų drau

1869 m. valstybės prokuro
ras Hoar parašė tokią nuomo
nę, kad rinkimas mokesties iš 
viršininkų algų butų tolygus su
mažinamu! algų ir todėl dėji
mas mokesties ant algų yra 
priešingas konstitucijai. Komi
sija po ilgų ginčų sutiko, kad į- 
plaūkimų mokestis nėra maži
nimu algų ir ji nėra konstituci
jos draudžiama.

ALTON, III., rugp. 8. — šian
die gaisras sunaikino 8 namus 
Wcstern Cartridge Co. dirbtuves 
East Altone.

Hcrold Breen, 5328 So. Ash
land gat., vakar naktį tapo mir
tinai suvažinėtas automobiliu 

ant kertės Tnoy ir Menard' gat
vių. Automobilio važnyčia bus 
traukiamas tieson.

Vokiečių kareiviai užprotes
tavo, kadtsį jie buvo priversti 
'dėvėti bulgarų uniformą.

Liepos 1 d„ kaip pranešama, 
minia padarė bendrą demonstra 
ciją prieš Turkiją ir Vokietiją. 
Turkjjos lėgacija buvo užpulta 
ir langai išdaužyti. Ant Turkijos 
vėliavos mėtyta purvais.

II I . ...................................................... lj I! Ui

BOGOTA, Columbiių rugp. 8.
- šiandie su didėlėmis ceremo

nijomis tapo inaguruotas Colum 
bia (Pietinėj Amerikoj) prezi
dentu Marco Fidel Suarez.

Nepastovus 
šiandie; išdalies 
šilčiau ryto.

ir 'biskį vėsiau

rinimai dideliame skaičiuje" yra 
siunčiami į Italijos ir Albanijos 
frantus. Laukiama bile laiku 
irasidedant naujo priešo ofen- 

sivo prieš Italiją.

18 ŽMONIŲ ŽUVO VIESULOJ

LONDONAS, rugp. 8. — An
dai ir franeuzai savo liaujame 
ifcnsive 25 mylit;, fronte Picttr- 
ly lankė, tarp Atbcrt ir Montdi- 

Jicr šiandie paėjo vietomis dau
giau kaip 6 mylias.

Septyni svarbus miestai — 
Moreuil, Morisel, Dcmuin, Ab- 
lancourt, Marceleave, La Motte- 
en-Santcnt ir Morlancourt — 
daugybė kaimų ir tūkstančiai be
laisvių tapo suimti — paskelbė True translation filed with the post- 
šianakt anglų ir francuzų karės lnastcr »l, , į as rcųuired by the act of Oct. o, 1917.

• eina priekynAnglai pasiekė Haibonmeres, 
6 myl. į rytus nuo Villers Bre- 
toneux. Haibonnieres yra biskį

t * a T ■ daugiau kaip 4 mylios į vakarus
LAKE CHARLES, La., rugp. I • 1 1 1 *. .. •o _k. . . ’ • .* I nuo vietos, kur buvo mušto hni-8. — Pietvakarinėj daly] Lousi-|.k • y iniP e, . , v' I ja prieš 1916 m. Sonnne muši,

ana valst. utarninke siautusioj I T* j 1 1 • a 1....... v. v JI Iždo kancleris Andrew Bonar y^lroj. k.ek jau žmoma žuvo L.aw šjan(|ic Vak((ri gkclb- 
1S žnionių. Skabus• sužeistųjų I (s bute ka(1 jau sugkai 
galbūt paseks l(»0. T .k vienam Įa 7 ()()0 b(,laisvi jr vh.. w ka_ 
miestelyj nuostoliai siekia $1,1 
000,000. < Fn?’- • 1 i 1 r7r

Belaisvių skaičius toks didelis,
I kadj talkininkai turi vargo su jų 

MOTINA NUŽUDĖ 4 VAIKUS | įprupinimu.
Ata kuo j ančiom is ar mi j om is

CHICAGO. Vkar , dienos I yra anglų 4-ta ir francuzų 1-ma. 
laiku Antonina Sitasz, gyvenusi Į 7ield-inaršalas Ilaig yra koman- 
prie 1428 W. 16 st. pati save iri luotojiųofensivo 1F atsako prieš 
savo 4 vaikus, kurių vyriausias I gen. Focli. Vokiečių 14-ta armi- 
8 motų, ir jaukiausias 16 mene-1 ja, vadovaujama von Huticr 
šių, užtroškino gasu. Vyriausias I kenčia visą sunkumą talkininkų 
vaikas bandė pabėgti, bet duris I ižpuolimo, nors ofensivas palie- 
buyo užrakintos. Manoma, kad* čia ir keletą kitų komandų, 
motina buvo išėjusi iš proto.

SU FRANCUZŲ ARMIJA FR
ANCIJOJ, rugp. 8. — Šlaitas Av
re klonio tapo paimtas ir talki
ninkai pasiekė augštumą už klo
nio. Jie daro progresą ir visur 
pergali visas kliūtis.

Truc translation filed witb the post- 
master ai Chicago, August 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6. 1917.
AMERIKIEČIAI DALYVAUJA 

MŪŠYJE.

WASHINGTON, rugp. 8. — 
Stovintįs sd anglais Amerikos 
kareiviai dalyvauja dideliame 
naujame anglų ofensive prieš 
Amiens.

Bendra francuzų ir anglų ata

WASHINGTON, rugp. 8. — 
Automobilių fabrikantai paskel
bė, kad jie sutiko sumažinti au
tomobilių išdilsimą 50 nuož.
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NKERDYKLŲ
SUOKALBYJ.

8. — Federalė pirklybos komi
sija savo pranešime preziden
tui \Vilsonui, smarkiai užpulda
mi Swifto, Armouro, Morriso, 
Gudahy- ir VVilsono skerdyklų 
firmas už'jų sudarymų “sukal- 
bingos, kontroliuojančios, mo
nopolinės ir varžančios siste
mos”, pataria tuojaus pasirū
pinti suteikti valdžiai monopo
lių ant tokios jų biznio dalies, 
kuri atsteigtų konkurenciją.

Šitas pranešimas buvo pre
zidento \Vilsono rankose nuo 
liepos 5 d., bet kadangi jame y- 
ra smarkių apkaltinimų ir ra
dikalių patarimų, tai jis nebuvo 
garsinamas iki šiai dienai, šian
dien jis* tapo pagarsintas pagal

Komisija, pasakiusi, <kad/iš^ 
dirbėjai, konkurentui ir varto
tojai priklauso nuo skerdyklų 
savininkų mielaširdyslės, duo
da šitokius patarimus:

Viena, kad valdžia per gele- 
• žinkelių adminislrįĮcija paimlų 

visus vagonus, panaudojamus 
gal)cnimui mėsinių gyvulių, ir 
kad jie butų valdžios monopo
liu. •

Antra, kad valdžia per gele
žinkelių administraciją paimtų 
didžiuosius ir reikalinguosius

K’B

juos kaipo vaizbines (freitines) 
stotis ir operuotų tokiomis sų- 
lygomis, kurios užtikrintų atvi
ras, konkuruojamas rinkas 
vienodu almokėjimu už atliktų 
patarnavimą ir laikas nuo lai
ko paiihtų ar steigtų tokius ki
tus laidai i:s, kokių gali reika
lauti Suv. Valstijose busimas 
gyvulių produkcijos išsivysty-
JJ1US

įt,

i
B

Trečia, kad valdžia
žinkelių administraciją paimtų 
visus privalinius šaldomuosius 
vagonus ir visas reikalingas tin
kamam jų vartojimui .prietai
sas ir kini tokia nuosavybe ba
tų valdžios monopoliu.

Ketvirta, kad federalė valdžia 
paimtų tokias firmų šakas, šal- 
dvklas ir krautuves, kokios yra

S

p

f?

į

r<

t

gumų konkuruojamam parda- 
vojimui ir sudėjimui maistinių 
produktų svarbiuose paskaidos 
ir vartojimo centruose. Jis 
privalo būti operuojamos val
džios kaipo viešos rinkos 
padėjimo vietos sąlygomis
kios suteiks visiems maisto pro
duktų išdirbėj-ims ir pristaty
tojams vienodas išlygas.

Papildyda)na šilaipos įgytus 
pardavojimo ir padėjimo pato

Klein Bros
paskelbė du did 
žiausiu išparda 
vintu šiuose 
metuose

Pradedant Panedėliu 
Rugpjūčio 12 diena

Grand Rapids Pav> 
ydalu Rakandu 
Išpardavimas

i Didelis Persikraustymo
. Išpardavimas

I / ' '* " s i

Tėtnykite Naujienose Su- 
batoj didelį mus skelbimų! 

KLEIN BROe1 
11 Halsted & 20th St. UHalsted & 20th St

SAUKIA PRIE VIENYBES

“Tai bent
dovanos===bet aš

visas atiduosiu uz
Helmars

DENTISTŲ KONVENCIJA 
UŽSIBAIGĖ.

12th St. Tel. Kcdzic 8902 
Paulina Tel. Weatefn 15 
3514-16 W. 121 h st.‘. arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

lation filed 
Chi 
Ch

A I

Vakar Chicagon , buvo atsi
lankęs žynius franeuzų genero
las — franeuzų-vokiečių karės 
(1871) veteranas, gen. Pau.

TrĮs banditai, areštuoti ir kal
tinami už įvairius apiplėšimus, 

id jie dabar uždirba po Į yj^ar galutinai tapo pripažinti 
vieno užpultųjų akmenų. Jų 

vardai: Frank Callighan, Ernest

Pateko bėdon.

per geE-

arba

KAS PAlrfETET?

niiob., dihui gyvenimui iu linus.,
JOSEPH C. WOLON 'įvairios smulkios išlaidos, kaip

I - ■ I

NORĖJO “PIGAUS 
AUTOMOBILIO”.

skelbimą, prašo visų /žmonių 
užlaikyti ramumų ir tvarkų”.

Kas pametei skėtį (lietsargį) 
nedčlioj, liepos 28 d„ p. Blins- 
trupo daržo, malonėsite atsišau
kti į J.B. Dimšų, 3431 So. Erne* 
raki avė., apie 6 vai. vakare.

BANDITAI PATEKO 
BĖDON.

•‘Dabartinėj valandoj mes, vi
sos Rusijos reikalų labo varde, 
statome sau priedermei! valdy-

, August 8, 1918, 
OS KALTINA 
NAVININKUS

FWF7!Tn]IW^Į

„ Keturių slaptų smuklių savi
ninkai gali patekti bėdon. šeri
fas ’ Traegcr įšalk ė jiems arba 
paliaut “darius biznį”, arba jie 
turėsiu reikalo su ponu džiodže. Laisves Bondsai

perkami už cash. Erne! and Co., 74l) 
W. Mndlson, kampas Halsted gat., 
romu 232, 2-riis nugštas, virš Fartrous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Ncdėldieniais ir švcntadieniais( 
10 iki 1.

t u ■ 1

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. (>, 1917.
RUSŲ/ ŠIAURINĖS VALDŽIOS 

PASKELBIMAS.

k tai pabrango daugiau negu 
60 nuoš., aprūdalai pabrango 40 
nuoš., butai gyvenimui 10 nuoš.;

NAUJIENOS, Chicago, III.
--■■■■I1 ■■■■.!■!■. ■" A VII. JĮ1L1.1-------------

Sulig Associated Press pra
nešimo, nesenai įsisteigusi Ar-

tai: tabakas, muilas, apdrauda, 
vaistai, pačio išlaidos ir t. p. — 
35 nuoš. Jeigu darbininkas iki 
sausio 1, 1916 vidutiniškai uždi- 6 dolerius.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rčmy'ir Stogams Popiero •

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaus, po $1.11 ■! gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

ROOS-8039 S. Halsted St, Chicago, III.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St ' 

Telephone Central 6390 
Vakarais: 

2911 W. 22nd Street, 
Telephone RockvVell 6999

i

Valdžia, paduodama šilų l)a’igyvenimų, nes valgomieji produ-

Policija jieško tūlo 12 metų 
vaikėzo,- Milton GĮullan. Pabė
gęs vakar nuo tėvų išsinešda
mas paskutinį motinos turtą—

►

gumus, federalė valdžia; 
per geležinkelių administracijų 

įsteigtų centrales urmines (olse- 
lio) rinkas ir krautuves visose 
svarbesnėse paskaidos ir varto
jimo vietose, su patogumais, at
virai.^ kieĮcvienam, kas teisingą 
ir prideramą sumą užmoka.

bolševikus “šiaurines > šalies” 
valdžia išleido paskelbimą ap
skričio žmonėms, pasakydama, 
kad bolševikų režimas pusi bai
gė ir pranešdama, kad nauja 
valdžia yni pasistačiusi sau 
priedermei! šalimi valdyti. Ta* 
sai jos apskelbimas yra toks: 

“Bolševikų galybė pasiba* 
dėl jų pardavingumo šaliai, pa
pildyto Brcst Litovske, dėl bado, 
nesugebėjimo pripaž|inli šalies 
leisi s- ir laisves; <1(4 grobimo, 
neteisėtų šaudymų ir nuolatinių 
ųrešlavimų, taip vadinamo, iš
davikų ir kriminalistų sovieto 
galybė pasibaigė. Atstovai, 
taip vadinamos, žmonių val

Naujos valdžios tikslas.
“šituo paskelbimu mes pra

nešame gyventojams, kad nuo 
šios dienos valdžios gale yra ri
bojama augščiausiu šiaurinės 
šalies valdžios vedimu, kuris 
susideda iš steigiamojo seimo

atstovų, kuri nuo dabar skaito 
save augščiausiu autoritetų, 
kad perduoti galę tuojaus, kaip 
lik Rusija pasiskirs sau valdžių 
ir tuojaus kaip tik bus galima 
tiuosai susinešti su ja.

“Vienok, valdžios tikslu yra, 
viena, Rusijos atgaivinimas, sa- 
ntikių atsteigiinas tarp Rusijos 
ir kitų valstybių ir organizavi
mas vietinės galės su Šiaurūs 
valdžia.

“Gynimas šiaurinės šalies ir 
visos tautos nuo visokio Vokie
tijos, Suomijos ir kitų priešų te
ritorinio peržengimo yra antru 
valdžios liksiu. Trečia, jis sten
giasi susivienyti su Rusija tų 

.žmonių, kurie tapo paimti iš 
jos; ketvirta, atsteigiinas dvie
jų žmonių organų, būtent, stei
giamojo seimo, miestinių du- 
mų if zemstvų; penkta, atsiei
simas teisėtos tvarkos piliečių 
valios išreiškimu ir atsteigiinas 
politinės bei tikybinės 
šešta, lauko darbininkų 
<ų)draudimas;

laisves; 
teisiu v

septinta, darbi
ninkų reikalų gynimas [sulig 

• lolitinių ir ekonominių šiaurės 
ir likusios Rusijos reikalų; aš
tunta, bado slopinimas.

Prašo talkininkų pagelbon.
“Valdžia pasirūpins apskelb

ti taisykles augščiau minėto 
programo pritaikymui. Val
džia pasitiki parama visų žmo
nių, kurie jai yra brangus ir ti
kisi įvykinti programų su tal
kininkų pagelba.

“Valdžia laukia pagelbos nuo 
rusų, amerikiečių, anglų ir ki
lų tautų kovai su badu ir finan
sinio padėjimo palengvinimui. 
Yra pripažinta, kad talkininkų 
įsikišimas į vidujinius Rusijos 
reikalus nėra taikomas prieš 
žmonių reikalus ir kad žmonės 
pasitiks talkininkų kareivijas, 
kurios atėjo kovoti su bendru 
neprieteliu.

Pėtnycia, Rugpiucio 9,1918.

Kodėl darbininkai 
nerimauja?

^įkaitant buržuazinėj spaudoj 
apie labai augštas darbininkų 
algas, negalima nei persistatyti 
sau, kodel-gi darbininkai vis 
nepatenkinti. \

Kame priežastis to visa, kad 
kiekviena diena visiškai skirtin
guose kraštuose plačiosios ša
lies, darbininkai meta darbą ir 
reikalauja pakėlimo algos?

Daugelyje atsitikimų samdy
tojai “iš geros valios” prisiima 
pakelti darbininkams algas ne
laukdami streiko. Kartais vėl 
dalykai išrišama a rbi t racijos ke
liu, kur arbitrą toriai didžiumoj 
atsitikimų,— liesa, po gana il
gų tyrinėjimų, — išsireiškia už 
darbininkus.

Bet visgi darbininkai nerima
uja. Bruzda geležinkelių darbi
ninkai, bruzda telegrafistai, bru
zda gatvekarių, ' drtrbininkai — 
ne tiktai, Ncav Yorko, bet ir Buf- 
falo, Albany, Pliiladelphijos, 
Bostono ir kilų miestų. Bruz
da ir austuvių darbininkai. Ne
senai sustreikavo 35,000 audėjų 
New Bedford, Mass., taipgi 
Lawrence ir Lowell, Mass., au
dėjai metė darbą. Manchester, 
N. II. austuvių dftrbininkai nu
tarė streiką atidėti kol išriš kla
usimų a rbi t racijos ' komitetas. 
Per didelį vargų pasisekė per
kalbėti darbininkus General E- 
lectric Company Schenectady. 
N. Y., pavesti dalykų išrišimui 
arbitracijos komitetui, — ten 
darbininkų nei daugiau nei ma
žiau kaip 21,000. Streikuoja 
taipgi ir kitokių pramonių dar
bininkai. 9000 kurpių Massa- 
chusetts valstijoj gavo “iš geros 
valios” pakėlimų algų lt) nuo
šimčiu. Darbininkai Bridge- 
port, Conn., sutiko atidėti strei
kų kol ištirs jųjų reikalavimus 
darbo komitetas. Prie augščiau 
privestų nurodymų butų galima 
dar daug daugiau pridėti, bet jau 
ir iš tų augščiau privestų faktų 
galima aiškiai matyli, kad* dar
bininkai yra kuo tai nepatenkin
ti.

Visuose augščiau nurodytuose I 
atsitikimuose darbininkai reika- 
lauja pakėlimo algų nuo 10 iki 
25 nuoš. Darbininkai General

ia savo reikalavimų pamatuoja 
dideliais minėtos kompanijoj 
pelnais. Praėjusiais metais tos 
kompanijos dalininkai gavo gry
no pelno apie 27,000,000 dole
rių, kas sudarė 26VL»% viso įdėto 
kapitalo. Einamais gi, 1918 mo
liais, ta pati kompanija gavo pu
santro sykio daugiau užsakymų, 
negu 1917 metais, ir ji kiekvieną 
savaitę atideda z gryno pelno 

<$600,000, tai yra lygiai 190,000 
dienoje.

Bet ne vičn liktai matydami 
didi lius/samdytojų pelnus dar
bininkai reikalauja didesnio at
lyginimo už savo darbų; yra 
dar ir svarbesnių priežasčių, ku
rios verste verčia darbininkus 
reikalauti didesnių algų. Tyri
nėjimui padaryti darbo valdybos 
laiškiai parodo, kad, nežiūrint 
kiek daugiai? mokeslies diu'bi- 
nihkai išsikovoja, kėlimas kai-l 
nų patiems reikalingiausieins 
'produktams eiiia kur-kas grei
čiau. <

Darbo tarybos paskirta gele
žinkelių komisija, ištyrinėjus sų-|nį nedaugiau kaip pirma už 61 
■lygas geležinkelio darbininkų I •entų. Galų gale kantrybės nu- 
• gyvenimo, priėjo prie šitokio iš-1 tekę darbininkai ir pradėjo bru- 
vedimo: žmogus, uždirbęs saus. | želėti.
1, 1916, $85 per mėnesį, sausio | Iš rusiško; H. Bučeraftis. 
1, 1918 turėjo uždirbti 40 nuoš. 

;<huf&iau, t. y. $119 per menesį, 
jeigu norėjo daryti tokį pat pra-

* •

rbdavp $1,000 per melus, tai jis 
tų tūkstantį išleisdavo mnž-daug 
šitaip: $420 maistui, $200 bu
tui, $140 drapanoms, $70 apsi
šildytu ui ir šviesai, $170 įvai
rioms smulkmenoms. Sausio 
1, 1918, las puls darbininkas 
priverstas buvo jau savo uždar
bį paskirstyti šiaip: maistui 
|S500; $200 drapanoms, $220 bu
tui, $92 šviesai ir apsišildymui 
ir $230 įvairioms smulkioms iš
laidoms.

Žinoma, dėl tos priežasties, 
darbininkas, idant galėtų varto
ti tų patį maistų, kaip ir pirma,’ 
gyventi tokiuose pat kambariuo
se, apsirengti taip-pat ir išlaiky
ti tą patį gyvenimo augštį būti
nai turi jau uždirbti nę $1,000 
Į metus, bet $1242.

Ir tos sąskaitos atsimianė ne 
vien liktai• geležinkelių darbini
nkams. Tyrinėjimai, padaryti 
tos pačios darbo valdybos tarpe 
'aivų statymo darbininkų, dau
gelyje vielų parodo, kad už ap- 
rėdahis darbininkai turėjo nw- 
kėti apie vidurį 1917 metų 40 
įuoš. daugiau, negu 1915 me
tais; maistui išleizdavo 50—60 
nuoš daugiau. Paprastai, laivų 
datymo darbininkai, idant ga- 
’ėjus gyventi kaip pirmiau, tu
rėjo uždirbti 39- 40 puoš, dau
giau negu 1915 metais.

Keli metai atgal, darbo ko- 
nisija, ištyrinėjus darbininkų 
gyvenimą, priėjo prie išvedimo, 

kad mažiausia, su kiek darbinin
kas gali pragyventi — tai $900 
>er metus. Tiesa, apyskaitos! 
pastaruoju laiku padarytos dar
bo valdybos tų skaitlinę padidi
ni iki 1360 per metus. Bet tik-1

lirba per metu tų pažymėtų ska
ninę. Dagi po nesenai padary- 
ų padidinimų^ apie pusantro 
nilionio geelžinkelių darbinin
kų toli stovėjo nuo tos nurody- 
os skaitlines; daugiau kaip pu
tė niiliono darbininkų ir dabar 
lar uždirba mažiau negu $1000 
>cr metus. Tttrp laivų statyto
jų visai nedidelis skaitlius ge-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

I ransporlacįjos reikalų ad
vokatas, Walter Fisheris, vakar 
pagraudeno miesto, tarybos na
riams laikyties vienybės ir kaip 
vienam balsuoti už sujungimą 
elevatorių, gatvekarių ir tune
liu sistemos. Tūli aidermanai 
betgi nežada paaukot visa ant 
tariamosios vienybės aukuro, 

ypač diiV ir lodei- kad tas suar
si vieni j imas yra surištas su nau
ja našta chicagos gyventojams 

pakėlimu važinėjimosi kainų.

Vakar užsibaigė Amerikos den 
tislų associacijos “konvencija di
džiuliame Chicagos Auditorium. 
Konvencijoj dalydavo apie 4000 
delegatų iš įvairių Suv Valstijų 
miestų ir kaimelių.

Gari Lindeberg senai norėjęs 
nusipirkt automobilių. Antinis 
tūlas “geras žmogus” pasiūlęs 
jam savo automobilių už labai 
žemų kainų. Lindbcrg nupirkęs. 
Vakar jisai turėjo stoti prieš tei
sėjų Crow. Pasirodė, kad “ge- 
rasai žmogus” pardavė jam vo

gtų automobilių.. “No niat- 
ter” — pasakė teisėjas, turi 

žiūrėt ką perki — vieniems me
tams kalėjimai!!

Lindbcrg sutinka atsėdėt už 
savo griekus, tik jis norįs ži
not, kas jam sugražins jo pini
gus.

KELINES PALIKO, BET..* 
s > •

. Kas kaltas, kad ponas Edw- 
ard Moore’as neteko savo pini
gų — 2,100 dol.? • Jisai sako’ 
taip. Vakar naktį, eidamas gul
tų, aš tikėjausis sulauksiąs savo 
kambarin truputį šalto oro. A- 
tidariau duris, atsargiai paka
binau savo kelines ant krėslo ir 
belakdamas užmigau, —“šal

tas oras” pas jį neatsilankė, bet 
vagilis—taip. Iškraustęs kišenius 
vagilis, matoma, nenorėjo palikt 
ponų Moorų be kelinių, todėl 
tenkinosi tik jo bimiaškomis.

Moore’as už tai betgi nekal
tina vagilį: “tas šiltas oras, po 
v...” pasakė jis.

>a po $6 $7 dienoje. Didelė 
{i didžiuma darbininkų gauna 

Į iktai nuo 3 iki 4 dolerių, dienai. 
į l iesa, darbininkams duodama 

‘privilegija” dirbti viršlaikį už 
nisantro mokesčio, ir nedėdlic- 
liais bei šventadieniais už dvi- 
fuiia mokestį. Bet, juk ir prie 
laprastų darbo valandų darbi- 
linko gyvenimas nesaldus. Ar 
»ali gi darbininkas pasidžiaugti 
gyvenimu dirbdamas po .14 bei 
6 valandų paroj, taipgi ir šve- 
itadieniuis?

Suprantama, kodėl darbinin- 
ai nerimauja. Jie bandė prisi- 
aikyli prie neapsakomai kįlan- 
•ių kainų gyvenimo reiknie- 
lims; jie stengėsi tenkinties su 
nažiau, nfažino savo ir savo 
ieimynų išlaidas naujiems ru- 
>anis įsitaisyti, valgė mėsos lik-i 
ai vienų sykį savaitėj, baltui 
luoną pakeitė j Uodų ja, perinai* 
lė gyveninio kambarius kur 
tas pigesniais, prisileido “bur- 
lingierių”, moteris ir maži Val
aičiai išėjo dirbti. Bet niekas 
legelbėjo. Niekaip negalėjo su- 

• j
lurti galo su galu. Kas jiems 
Š lO, <8 " 
į)22 bei $25 dolerius per savai-Į 
ę vietoj pirmiau gaunamų $15 
>ei $18, jeigu dabar už dolerį | \villar ir Joseph Landgon. 
ic gali tiktai nusipirkti reikme-

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as reriuired by the act of Oct. 6, 1917
GEN. PAU APLANKĖ 
CHICAGĄ.

9Mtr9 <f thf Hnjhis! Turkith
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l’ruc translation filcd with the post^ 
nuster at Chicago, August U, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Livingston, III.
Kareivio laidotuvės.

Liepos 30 d. čia buvo didelės 
ir iškilmingos šermenįs lietuvio 
kareivio Vincento Marazo, ktv 
ris buvo liuosanoriu įstojęs į S. 
Valstijų kariuomenę trįs mėne
siai atgal. Jis buvo Shennan 
Camp'čj, Ohio, kur ir pasimirė 
liepos 28 d., nuo širdies ligos.

Jo brolis Stanislovas telegra
ma plauktas į Shermąno kem
pę teberado jį dar gyvą. Velio
nis buvo pažangus vaikinas ii 
prigulėjo prie vietinių draugijų 
LSS. ir SLA. Jis tapo palaido- 
las be bažnytinių apeigų ūkinin
kų kapuose. Jo laidojimo die
noj kasyklos nedirbo. Antrą 
valandą po piet prasidėjo išly
dėjimas. Visi vietiniai bizniai 
buvo uždaryti ir šermenyse da
lyvavo visi miestelio žmonės. 
Vietinis benas grojo gedulingus 
maršus, o lydintieji kiekvienas

anksto, kuri po perskaitymui 
tapo priimta vienu balsu. Pri
imtoji dienotvarke yra tokia:

1. Atidarymas konferencijos.
2. Peržiūrėjimas mandatų.
3. Rinkimas tvarkvedžio ir

laikinojo raštininko. ,■
4. Skaitymas.protękolo iš pe

reitos konferencijos.
5. Bylos, laiškai ir rezoliucijos.

7. Kuopų raportai.

9. Nauji sumanymai.
10, Kur laikyti sekanti konfe

rencija.
lt. Užbaigimas konferencijos
Komisijon*mandatų peržiūrė

jimui tapo paskirta: J. Rimkus, 
nuo 121 kp. ir Elžė Paužiutė, 
nuo 8 kp. Delegatai buvo šitie:

Nuo 119 kp. iš Mihvaukee, 
Wis.: .1. (iabartas ir V. Valutke- 
vičius.

kiekvieno telefono stulpo abi
šaliai kelio buvo prikalinėtos 
karūnėles nuo namų iki kapinių.

šermenyse taipgi, dalyvavo 12

nnformose. Jie nešė karstą ir 
leidžiant kūną į duobę jie šovė 
tris kartus papliūpomis. Val
džia buvo žadėjusi ir kalbėtoją 
atsiųsti, bet nesuspėjo.

Velionis buvo 27 metų am
žiaus, šioj šalyj išgyveno 14 me
tų, ir paėjo iš Suvalkų gub. Lie
tuvoj jo tėvai gal dar abudu gy
vi. —Vytautu ks.

Kenosha, Wis

Nuo 124 kp. iš Racine, \Vis.: 
A. Gailiunas, A. Sultonas, J. 
Rimkus ir V. Križeačius.

Nuo 58 kp.: J. Marcinkevičia,
E. Paužiutė ir K. Paukštis.

Nuo trijų kuopų buvo devyni 
delegatai. 152 kp. iš Sheboyga- 
no, Wis., neprisiimtu delegatų 
Į kandidatus ant tvarkvedžio no
minuota šitie draugai: F. Ber- 
žanskas, J. Gabarta ir K. Paukš
tis. Slaptu balsavimu išrinkta
F. Beržąnskas.

Laikinuoju raštininku išrink
ta A. A. Pakšys.

Protokolas iš pereitos konfe
rencijos tapo priimtas pilnu bal
su.

Pranešimas bylos maršruto 
reikale, dėl kurio lankėsi Kl. Ju
rgelionis, tapo priimtas:

Toliaus sekė 
ų raportai.

paaiškino, jog 
dėjimo dalykų
daug kas nuveikti ir lodei perą 
kas pranešti; jo raportas tapo 
priimtas.

Raštininkų nebuvo nei vieno 
ir todėl jų raportų nebuvo.'

Išdininkas išdavj5 tokį rapor
tą: {palukus išdan buvo tokios: 
Nuo konferencijos laikytos Rug
sėjo 2 d., 1917 m., $6.00; nuo

Rajono vi r ši n i n- 
Organizatorius 

dėl sunkaus, pa- 
negalima buvo

LSS. IX konferencija
Protokolas.

konferencija liepos, 1 I d., 1918 
m., Kenoshoje, Wis. Organiza
torius F. Reržanskis atidarė 
konferenciją 10:45 vai. ryto. 
Dienotvarkė buvo sutaisyta iš

MILDA MUSŲ!
VALDYBA MILDOS TEATRO BENDROVĖS, 

UŽREKORDAVUS CARTERĮ, UŽPIRKO MILDOS 
TEATRĄ. SURINKIMUI DAR TRŪKSTANČIOS, 
LABAI MAŽOS, SUMOS TRUSTO CERTIFIKA- 
TŲ, ŠIUOMI YRA DUOTA PASKUTINĖ PROGA 
KREDITORIAMS A. OLSZEWSKIO •* TRUSTO 
PRIE MUSŲ BENDROVĖS PRISIRAŠYTI.

PRISIRAŠYMUI KREIPKITĖS YPATIŠKAI, 
ATSINEŠDAMI SAVO TRUST CERTIFIKATUS, 
AR§A PRISIŲSDAMI PER PAČTĄ, PASIRAŠĘ 
ANT ANTROS PUSĖS SAVO TRUST CERTIFI- 
KATU, J BENDROVES OFISĄ, SEKANČIU AD

RESU: . j T

Milda Theatre Association
3133 EMERALD AVĖ., CHICAGO, ILL

ŠITA YRA PASKUTINĘ PROGA! PLATESNĖS 
INFORMACIJOS SUTEIKIAMOS B-VĖS .OFISE.

V • ■' ' * Z

Viena saugiausiųjų Bankų,
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

paūžtoje ir Tikroje Banko j e, 28 metus Teisinėsi Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijoa ir Susivienijimo Bankų (Ciaaring House) Depontg 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas lt gatvės. ‘

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK ' 
prezidentas pirklys prez. Pilsen Lumber to

)TTO KASPAR H. E. OTTE J. PESHEL
vice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank sejer. Turk Mnfg. GOi 

WILLIAM OETTING GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
prez. Oeting Bros. Jce Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlal

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA [Brewing Co<
vice-prezidentas kasierius

pervimis PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

119 kp. mėnesinių mokesčių’ 
60cl; nuo 152 kp, aukų, $5.75;« 
nuo 58 kp. narių mokesčių už 
visus įdėtus $3.60 ir pusė pelno 
nuo baliaus, laikyto geg. 25 d.,1 
$33.03. Taipgi aukų, surinktų 
laike Kh Jurgelioniu prakalbų 
bal. 14 d. šių metų $11.00. Viso 
įplaukų pereitais metais buvoįplaukų pereitais 
$59.98, '

Išlaidos buvo tokios: K. Jur-’ 
geltoniui už prakalbas Kenoshoj I 
ir Racinej $8.00; už svetainę 
$1G.OO. Apgarsinimas $2.0Q. Už 
iždininkė knygas 60c. Viso išlai
dų $20.60. Tokiu bildu Rajono 
išdė turto yra $39.38. Rapor
tas likosi pri nitas.

jo knyga nebuvo priduota, to
dėl palikta 124 kp. delegatams 
ištirti dalykų stovį ir perduoti 
knygą naujam finansų raštinin
kui.
‘119 kp. finansiniai nėra tur

tinga; narių turi apie 20.
IX Rajonui mėnesinių mo

kesčių surinkta $2.05; nuo te
atro ir baliaus $7.91. Viso labo 
turėjo būti pasiųsta IX Rajono 
išdininkui $0.96; likusieji pini
gai t urbti t pas finansų raštinin
ką, sumoje $1.45 ir pas 119 kp. 
minoje $8.51.

124 kp. finansinis stovis silp
nas; narių yra apie 42.

58 kp. finansinis stovis vidu
tinis; pilnai užsimokėjusiu na
rių 26; mėnesinių IX Rajonui 
užmokėta $3.66. Pusė pelno 
nuo baliaus $33.03.

imti; jie. parodo augimą narių; 
trijose kuopose narių yra 88.

Atėjus prie nepabaigtų reika
lų, tapo nutarta, kad reikia su-! 
rasti pirmiaus gyvavusio IX Ra
jono dokumentai ir jie perskai
tyti sekančioje konferencijoje. 
Tuo pasirūpinti palikta IX Ra
jono raštininkui.

Tuomi pasibaigė pirmas po
sėdis ir buvo padaryta pertrau
ka 10 minutų. Po pertraukai 
tvąrvedis, atidaręs posėdį, pa
davė įnešimą, kad suteikti pata
riamą balsą pašaliniams drau
gams. Įnešimas tapo priimtas.

Likosi priimtas įnešimas, rei
kalaujantis, kad IX Rajonas ir 
VIII Rajonas susivienytų marš
rutų rengime ir kad IX Rajono 
raštininkas kreiptųsi į VIII Ra
jono raštininką tuoju tikslu.

Priimta įnešimas, kad IX Ra
jono raštininkas turi kreipties 
per laikraščius, ar laiškais į ap
linkinius miestelius, kur buvo 
pirmiau LSS. kuopos, o dabar 
yra mirusios, arba kur galima 
sutverti nauja kuopa ar atgai
vinti sena.

{nešimas IX Rajonui sureng
ti pikniką tapo atmestas po

Tuomi tapo užbaigtas antras

Po pietų posėdį atidarė F. 
Biržanskas 2:30 vai. čia buvo 
paduotas įnešimas, ar reikia 
siųsti delegatus nuo IX Rajono 
į LSS. suvažiavimą. Plačiai da- 
čiai dalyką apkalbėjus likosi 
nutarta siųsti du delegatu; kan
didatais į delegatus nominuota

F. Beržąnskas 119 kp., K. Paukš
tis 58 kp., A. Gailiunas 124 kp.; 
A.M. Pakšys 58 kp.; J. Baubonis 
58 kp. Iš šitų kandidatų du ga
vusieji daugiausia balsų kuopų 
narių slaptu balsavimu, bus

HALSTED.a 14™ STS
Taupykite L KLEIN

Vaizbos štampas

Septyni Dideli Drapanų Barginai
VYRU SIUTAI

Gerai padaryti siutai; ilgai dėvi
mų materijų; didelis įvairumas šviesių ir 
tamsių petrenų; modeliai.dėl vyrų ir vai
kinų. Mes prjskaitome taipgi keletą dvie- 
jų-šimtų išeiginių siutų, padarytų iš 
“cool cloth“ arba tikro 
“Palm Bench“; midros iki 
38. '■

VYRU SIUTAI
Tamsiai dryžuotų worsted mate

rijų puošniausiai dėvimos kokybės, 
puikiai pasiutas drapanos, konservą 
tyvių modelių; mie- 4 m nr 
ros 36 iki 42; ši yra | į 
stebėtina vertė. J Cr

Vyrų sunkiam darbui kelnes
Readiną* cnssimores in hairlcss ir maišytų; 

nežymiai neganėtinos audime,
bet neganėtinai pakenkta jų dė- 1 O
vėjinio kokybei; mjeros I W
nuo $0 iki 50. A • CZ

Vaikų “Kupid” romperiai
Kiekvienas žino, kad “Kupid” romperiai pa

daryti geriausią materijų, stailių ir kokį gali
ma gauti geriausių darbų. Mes supirkom© vi
są jų pervirši sandėlio už pigiausių kainą ir 
todėl neabejojame bent pasakyti, 
kad mes duodame jums $1.00 
Temperų (micros nuo 2 iki 6 
metą).

turi tikietus parduoti, jei kuri 
neparduotų, tai už neparduotus 
tikietus turi užmokėti iš savo 
iždo.
Komisijon pramogos rengimui 

išrinkta šitie draugai: A. Gailiu
nas, V. Križevičius ir J. Rimkus, 
visi iš 124 kp., Racine, Wis.

J IX Rajono valdybą tapo iš
rinkti šitie draugai:

Organizatorium A. A. Pakšys, 
7 balsais.

• Prot. raštininku, J, Marcin
kevičius, 6 balsais.

Finansų .raštininku V. Valat- 
kevičius, 3 balsais.

Iždininku F. Beržanskas.
Literatūros agentu pats iš sa

vo liuosos valios apsiėmė J. (ia
bartas; jam dedama' prieder
mei!, kad jis, kreipdamasis į re
dakcijas ar laikraščius gautų iš 
Rajono valdybos paliudijimą.

Sekanti konferencija nutaria 
laikyti Racine, Wis„ gegužės m., 
1919 m. Bet jeigu butų reika
las sušaukti nepaprastą konfe
renciją, tai ji galima sušaukti.

Konferencija uždaryta 5:45 
vai. vakare. Buvo manyta tu
rėti vakaras su programų* bet 
dėl tūlų ’ liūčių su svetaine to 
negalima buvo padaryti ir de
legatai visi iškeliavo namon.

IX Rajono raštininkas
. , J. Marcinkevičius,

P. S. — Sheboygan, Wis., 152 
kp. draugai, malonėkite pri
duoti kuopos raštininko adresą 
ir praneškite kodėl nedalyvavo
te Rajono konferencijoj; taip
gi priduokite kuopos raportą, už 
ką busiu labai dėkingas.

Raj. Rašt. J. Marcinkevičius.
IX Rajono atsišaukimas į buvu

sio Rajono valdybą.
Draugai, kurie esate buvę IX 

Rajono valdyboj ir turite kny
gas, ar šiaip dokumentus, malo
nėkite perduoti IX Rajono raš
tininkui, arba jei kurie draugai 
pamenate, kas toje valdyboje 
)Uvo, malonėkite suteikti mums 
tų draugų vardus, nes tas 
nuims labai yra svarbu.

IX R. rašt. J. Marcinkevičius,
207 N. Neville st.,

Kenosha, Wis. 1

Atlyginimo delegatams į LSS. 
suvažiavimą buvo du įnešimai; 
vienas reikalavo $5 į dieną ir 
kelionės lėšų, kitas $3. Nubal
suota $5 į dieną ir kelionės lė
šos. Konferencija nutarė, kad 
delegatai laikytųsi kairiųjų pu
sės.

Toliaus penkiais balsais prieš 
keturis konferencija nutarė su
rengti pt-ainogą sustiprinimui fi
nansų IX Rajono. Prąmogso ti- 
kietai’ luti būti proporcionaliai 
išdalinti visoms IX Rajono kuo- 
pom^j kiekviena kuopa būtinai nematytu sumanymų atsiranda

Harvey, 111
Užsivarinėjimas ant socialistų.

. j k? —\ .
Netekęs kantrybės, turiu pra

nešti plačiai visuomenei, kokių

Vyry worsted darbin. kelnes 
’iditlinčs vogos, šviesią arba tamsių dry

žuotą petrenų, tvirtai dėvimų au- _ _
dinių, gerai padarytos ir turi ne- O 
paprastai gert) dirbtini); mieros aiIV 

nuo 32 iki 42. V

Vyrui “Headlight” Overalls
Tamsiui mClynos arba hieknry smulkiai dry-. 

žuotos, geriausiai padarytos overalls; 74% 
mieros nuo 36 iki 42. Iii v

Vaikų mėlyni norfolk siutai.
Vėliausio karinio kirpimo su praskieptais ki

šeninis ir tam tikru diržu; kelinės QE 
pilno kirp., pamuštos, mier. 9 iki 15m.

musų miestelyje lietuvių tarpe 
Šitai'musų kliubiečiai, kurie ta 
riasi esą mokytais vyrais, sav< 
susirinkime nutarė uždėti $2.0( 
bausmės kiekvienam k Ii ubo na 
riui, kuris lankysis socialisti 

baliuose. Tą jie daro norėdam 
atkersiu Ii socialistams. O už ką

pos t d. apvaikščiojime. Be 
jie pyksta ant jų be jokio reika 
to, nes LSS. 228 kp. tą pačią die 
na dalyvavo gal dar svarbesniu 
me dalyke: Lietuvių Darbininki 
Tarybos apvaikščiojime, kuria 
me buvo iškeltas protestas prie; 
Lietuvos klerikalus.

Bet gal musų kliubiečiams m 
taip yra svarbus Lietuvos liki 
mas kaip socialistams ir gal ji( 
nenorėdami gero Lietuvai ker 
šina socialistams, dėdami baus 
mes savo nariais už jų atšilau 
kymą sociailistu/(baliuose. Ta

mokėjimas lietuviškai rašyti ir 
skaityti. Pagalinus nutarė, kad 
butų surengtas draugiškas išva- 
živimas j Washington parkų ir 
'kad jis butų su programų. To
dėl astuonios moters paskyrė 
dovanas išlaimėjimui. Dova-t 
uos bus duodama tam, kuris 
geriau atsižymės programų. Do
vanų žemiausia kaina 50c.

Pasirodo, kad musų moters 
energiškai pradėjo darbuotis, ir 
ateityje turėsime daug kuo pasi
gėrėti.

Laimingos ateities moterims!
“Moterų Balso“ pas mus atei

na 20 numerių kiekvieną mėne
sį. Pirmiau, matyt, moters ne
atkreipė jokios domus į jį, bet 
paskutiniu laiku tūlos apsiėmė 
pardavinėti po kelintą numerių.

Valparaiso, Ind

©AD &C

fcorietg firanb (£lūtl]f&

’as. Ištikrųjų pirmiaus jis bu- 
^o gyvuoju šaltiniu, iš kurio 
lietuviai semdavo sau mokslą, ir 
langelis likos tais mokslo spin- 
lulio apšviesti. Tečiaus pasta
ruoju laiku tas laimės šaltinis 
pradėjo džiūti. Moksleivių skai
čius žymiai sumažėjo ir daug 
gerų mokytojų išėjo į dirbtuves 
Jirbti. Nekuriu mokslo skyriai 
lapo uždaryti; pav. medicinos.

Šios permainos sumažina ir 
lietuvių, moksleivių skaičių ir 
likos vos keli. Likusiųjų padė- 
jimas yra skaudus iš daugelio

reikia atleisti už tai. Reto jiems 
reikia duoti (langiaus šviesos.

Taigi tuo liksiu LSS. 228 kp. 
savo šeimynškame išvažiavime 
išrinko Apšvietos komisiją, ku
ri rengs prakalbas, paskaitas ir 
varys tarpe lietuvių apšvietos 
darbu aplamai. — Mažas.

Springfield, 111
Iš L.M.P.S. kuopos veikimo.

Springfieldo progresyves mo
ters tikrai pradeda progresuoti.

Laikytame suvirinkime rugpj.
4 d., musų moters užbriežė vei
kimo pieną ateinančiam rude
niui.

Pirmiausia bus surengtos pra
kalbos T. J. Kučinskui, ir drau
gas Kučinskas žada atsilankyt, 
rugpjūčio 2± ir 23 d.

Paskui nutarė mokintis vei
kalą “Kryžius” ir pastatyt kaip 
greičiausiai bus galima.

Nutarta sutverti vaikų drau
gijėlę ir vardas paskirtas “Atei-

Nutarta kreiptis prie LSS. 29 
kuopos, kad padėtų užlaikyti 
vaikų draugijėlę. Vaikų drau
gijėlė “Ateities Žiedas“ bus po 
kontrole LSS. 29 kp. ir LMPS. 
16 kp. TosUaL progresyviškos 
organizacijos turi rūpintis, kad 
jaunoji gentkarte butų susipaži
nusi su progresu ir kad jaunu
čiai vaikai butų išmokinti lietu
viškai skaityt ir rašyt. Kas mu
sų jaunąją kartą atstumia nuo

Kaip visur, taip ir pas mus, i 
gyvenimas su visomis savo ap
linkybėmis nepaprastu greitu
mu keičiasi. Sykiu su gyveni
mo aplinkybėmis keičiasi ir 
žmonių judėjimas; nors pas 
mus ir nedaug žmonių, tečiaus 
tos permainos yra lengvai pas
tebimos. Šis miestelis nėra ko
kiu didmiesčiu arba lietuvių ap
gyventa kolonija, tečiaus jis y- 
ra plačiai žinomas lietuviams 
kaipo lietuvių moksleivių cent-

Visuomet čionais būdavo pa
pročiu pabaigoje metų surengti 
taip vadinamą “pikniką“, arba 
pasilinksminimą. Tą> paprotį 
mes ir bandysime kartoti. Se
kantį sekmadienį, rugp. 11 d., 
bus tas minėtas piknikas. Drau
gai ir draugės, kurie jaučiatės 
musų draugais ir kuriems ap- 
inkybės patogios, malonėkite 
itsilankyti — Lauksime!

Užlaiko visokias gyduoles ir 
Europiškas. Reikale kreip
kitės pas mane.

Jokūbas Raslaviče
3700 Wallace St. Chicago, III
Phone Yards 458. ir 
Yards 478.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
1S1, ,0,. AMERIKOJE 1836 METAIS

•E F- : -

1836 METAIS

ŠELPIA Našles/ Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-^ 

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas z- Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo ..... $93.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius-r 
14 truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą* 
gauna dovanai, Leidžia kningas, kurias nariams duodama 'už 1 
pusę kainos. \

jĮUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-r 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros* 

/organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-i- 

, tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: *

A. B. STRIMAITIS
-307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY «

B
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1810 SO. HALSTED ST., 
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Telephor.e Canai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiria^! 
nedėldienius. laidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted Si., Chicago, 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

UZuisakomojl Kaina:
Chicagoje—pačiu:
, Melams ...................................

Pusei meto ..............
Trifns mėnesiams .............
Dvieili inčnesiam .............
Vienam mėucsiui ................

ChiCagoje—imt nešiotojus:
Viena kopija .............
Savaitei ....................

'Mėnesiui ....................
Suvienytose Valstijose, 
poetu:

Setams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem inčnesiani ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, melams 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

66.00
3.50
1.85
1.45

. .75

ne

........ 02 
... .12 
... .50 
ChicagOj,

. 65.00 

.. 3.00

.. 1.65 
.. 1.25 
... .65 
.. 7.00 
.... 8.00

Rašytųjų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspaasdinimtsi Jaikraš- 
Ivj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Rcdakto- 
iniiis vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
,«ės. t>e to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visus teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Bareika laiijn jų ir atsiunčia krasos 
tinklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ant tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.B__ s.__ ___ - ' -. - - - - ---- --- -

“Vi«Ų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marka.

r

Redakcijos
| Straipsniai

True translation filcd \vilh thc post- 
Biaster at Chicago, Augusi 9, 1918, 
fts rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917^ 

Mokesčiai ant - Į 

karės pelnų. \
Kongrese svarstoma 

manymas padaryti aštuonis 
bilionus įplaukų į šalies iž
dą, apkraujant mokestimis 
karės pelnus.

Finansų sekretorius, Mc- 
Adoo, stoja už tai, kad nuo 
karės pelnų butų imama 80 
procentų mokesčių; bet kon
greso komitetas tam reika
lavimui dar nepilnai prita
ria. Didžiuma komiteto na
rių palinkus yra uždėt ant 
karės pelnų tiktai 60 pro
centų mokesčių.

Teisingesnė pozicija, žino
ma, yra sekretoriaus Mc- 
Adoo. Bet jisai da irgi per-

SU“

ra extra-pelnai, kuriuos biz
nieriai gauna viršaus pap
rastojo laiko pelnų. Kuo
met kiti žmonės daugiaus ar 
mažiaus nukenčia delei ka
lės, tai kapitalistų klesa 
traukia iš jos naudą.

Geriausia butų uždėti ant 
karės pelnų visus 100%. mo
kesčių, t. y. visai konfiskuo
ti juos šalies reikalams.
True lr;msln»inn filcd with thc pnst- 
ntnslcr ai Chicngo.^August 9, 1918, 
n« r» (|iiii cd by the art of Oct. 6, 1917.

Rusija ir a.
Washingtonas gavo va

kar oficialį pranešimą nuo 
savo ambasadoriaus Rusijo
je, p. Francis’o, kad šiauri
nėje Rusijoje įsikūrė nauja 
valdžia, nepripažįstanti bol
ševiku autoriteto. Ji susi
deda iš šešių gubernijų ats
tovų: Vologdos, Novgorodo, 
Kazaniaus, Samaros, Ar
changelsko ir Vfatkos.

Kaip matome, šita naujo
ji valstybė, atsiradusi Rusi- 

teri tori joje, apima visus 
iaurius

siekia toli į Rusijos vidu-
europinės Rusijos ♦ 
11

Pirmiaus nuo Rusijos at
simetė Finlendija, Ukraina, 
Krymas, Kaukazas; Dono 
apskritys ir pietinio Sibiro 
dalis. Šiauriniam ir viduri
niam Sibire šiuo laiku taip- 
pat mėgina įsisteigti nepri
klausoma nuo Rusijos cent
ro valdžia. Geležinkelis, ei
nantis per Sibirą, kone vi
sas kontroliuojamas cecho-

daugiaus. Kaikurie sociali-i tų tečiau išmintinga, kad 
spėkas, kurios tuo ar kitu i tu su jais taipgi smerkti jį stų priešai vadina juos už socialistai po to imtų visame 
budu turi progos kišties į j už tai; bet kada bolševikai - tai net “veidmainiais” ir ki- kame priešinties savo tautai 
Rusijos reikalus; bet šitame ne tiktai atidėliojo Steigia- tokiais negražiais vardais. <•— ir tada, kada ji nori nu

kok'j-nors spaudimą, j kitas tidėliojimą, tai reikėjo kpr- 
si Musų Moterims
dalyke musų rolė, supranta- nąjį Susirinkimą, o ir išvan Internacionalizmo klausi-[skriaust kitą tautą, ir tada, 
ma, yra labai nežymi. ’ M ji, tai Smeigiamojo Susi- mas: — Socialistai yra kai--kada kita tauta nori nus- 

Kas kita__ Rusijos revo- rinkimo gynimas pasidarė tinami nenuosakumių. ka- kriaust ją? Socialistai stoja
liucijos veikimas į mus. Nuoi nusidėjimu;. Jeigu bolševi- dangi jie,skelbia internacio- už taiką: bet ar butų išmin
tos pat dienos, kaip mes iš-; kai sakė, kad jie nenori kai- nalizmą, o tuo tarpu jie pri- tinga, kad jie taikos reika-

dalyke musų rolė, supranta- />ąjį Susirinkimą, o ir išvab 
ma, yra labai nežymi. • i ’ “

-------------------- """>

KASDIENINĘ SUKNIA.—
Pavyzdys No. 8891./

r

pažįsta tautų reikalus, kovo-pautų net ir tada, kad jų ša- 
ja už savo tautos teises, ne-piai gręsia sunaikinimas ir 
išsižada savo kalbos ir tt. Iš ( svetimas jungas? Neatsi

žvelgiant į aplinkybes, prie- 
šinties kokiam-nors dalykui 
arba reikalauti kokio-norp 
dalyko, reikštų dažnai eiti 
prieš savo tikslus ir reika
lus; taigi sociąlistai taip ne
gali elgties. . f 
• Bet kame tuomet yra 
nuosakumas, jeigu vienose 

j aplinkybėse socialistai gali 
elgties vienaip, o kitose ap
linkybėse kitaip? štai kame: 
socialistai visuomet vado
vaująs! savo veikime vienu 
dalyku, būtent, darbininkų 
klesos išliuosavimo reika
lais.

Kada socialistai rengiasi 
padaryt kokj-nors žingsnį, 
tai jie svarsto, ar jisai gali 
palengvinti ir pagreitinti 
darbininkų klesos išliuosavi- 
_mą, ar ne, ir jeigu jie randa, 
kad taip, tai jie daro jį, o jei
gu randa, kad ne, tai neda
ro jo.

Žinoma, patirt, kas yra 
tam tikrose aplinkybėse 
naudinga darbininkų klesos 
išliuosavimui, o kas ne; nevi- 
-suomet esti lengva; ir delei 
to gali kilti tarp socialistų 
didžiausių nuomonių skirtu
mų ir ginčų. Rezultate ši
tų ginčų gali kartais paimti 
viršų kaip tiktai ta nuomo
nė, kuri buvo neteisinga, bet 
tai juk dar nėra didžiausia 
bėda; laikui bėgant, klaida 
gali būt pastebėta ir atitai
syta. Klaidos atitaisymas 
butų negalimas tiktai tuo
met, kuomet klaidingos 
nuomonės salininkai užimtų 
burnas savo ' oponentams. 
Kritikos laisvė ir svetimos 
nuomonės pakentimas to
dėl yra geriausis būdas ap
saugot socialistų judėjimą 
nuo klaidų.
' Bet, kaip sakėme, klaidos 
visai nereiškia negalėjimo 
būti nuosakiam. Kol socia
listai nuoširdžiai stengiasi 
daryti tą, kas yra naudinga 
darbininku klesos išliuosavi- 
muį, ir kovoti su tuo, kas yra 
kenksmingą darbininkų kle
sos išliuosavimui, tol jie yra 
principialiai nuosakus; nuo- 
sakumo-gi praktikoje jie at
siekia juo didesnio, juo dau
giaus jie įgįja patyrimo ir 
išsilavinimo.

Prikaišiot socialistams ne- 
nuosakumą už tai, kad jie 
kartais stoja už karę, o 
kartais priešinasi jai, arba 
kad jie kovoja už tautos rei
kalus ir kartu skelbia inter
nacionalizmą, — gali tiktai 
tas, kuris nesupranta soci- 
alistiško protavimo.

Socialistai šiame pasau
lyje yra ne tam, kad paskel
bus kokius-nors amžinus 
naujos tiesos dėsnius, o tam, 
kad padėjus darbininkų kle- 
sai apgint savo reikalus ir 
pasiliuosuot nuo išnaudoji
mo. Socialistai yra ne dog
matikai, o kovotojai už tam 
tikrus realius reikalus — 
darbininkų klesos reikalus. 
Kas yra gera šitų reikalų 
žvilgsniu, tas yra gera soci
alistams ; kas yra negera ši-

girdome apie jos įvykimą/ bėties apie taiką su Schei- 
musų mintįs ir jausmai ne- demann’u, tai reikėjo juos 

stipriausių girti už tąi; bet kada jie su- 
Tokių-pat sėdo už vieno stalo su kai- 

stiprių įspūdžių teikia ji ir zerio valdžios atstovais 
Brest Litovske, tai juos ir 

Ir net už tai reikėjo girti, žodžiu 
— girk/bolševikus už visa, 
J<ą jie daro,,tai busi geras; 
6 peik juos, nors ir jų pačių 
argumentais pasiremdamas, 
tai busi prakeiktas.

Iš tokios agitacijos negali 
būt' jokios naudos, nes ji ne-

paliauji sėmę 
įspūdžių iŠ j0Si šitų faktų socialistų priešai 

dažnai mėgsta padaryt tokį 
išvedimą, kad socialistų te
orijos apie internacionaliz
mą yra tiktai tuščios svajo
nės, nepritaikomos gyveni
me. •

Karės klausimas: — Soci
alistai yra kaltinami nenuo- 
sakumu, kadangi jie sakosi 
esą karės priešai, o dažnai 
jie remia kares; net didžiau
si socialistų vadai — tokie, 
kaip Marksas ir Engelsas — 
kaikuriuose atsitikimuose 
stodavo už karę arba net 

'išsilavinimui, taip ir musų!prasti dalykus; o kad jie ga-prikalbdavo karės. To de
lei socialistams, jų priešai 
prikaišioja nesilaikymą * sa
vo principų.

Dabar panagrinėsime ši
tuos kaltinimus ir priekaiš
tus. \ •c’*''’

Kas dėl kaltinimo, palie
čiančio nuosavybės klausi
mą, tai jo neteisingumą tur
būt kiekvienas gali lengvai 
suprasti. Socialistai ne
skelbia, kad reikią panai
kint visą privatinę nuosavy
bę; jie tiktai sako, kad rei
kia panaikint privatinę nuo
savybę ant tų dalykų, kurie 
yra vartojami, kaipo gami
nimo (dirbimo) įrankiai. 
Kad žmogus turi namą ar
ba automobilių, tai visuome
nei nuo to nėra jokios skria
udos; bet kada atskirų as
menų rankose randasi fabri
kai, kasyklos, žemė, geležin
keliai, tai kitn žmonės yra 
įsiversti eit dirbt tiems sa
vininkams ir duot save iš
naudota v .

Socialistai, be to, nori 
jierkeist nuosavybės tvarką 
visuomenėje, o ne atimt tur
tą iš atskirų žmonių. Jeigu 
šiandie atimtum fabriką iš 
kokiG-nors savininko, tai vi
suomenei iš to nebūtų jo
kios naudos.

Priekaištas delei socialis
tų internacionalizmo yra 
sumušamas dar lengvinus. 
Skelbdami internacionaliz
mą, socialistai visai neatme
ta tautų: jeigu „nepripažin
tom tautų, tai iš ko-gi pada
rytum tarp-tautiškumą! So
cialistai ne atmeta tautų 
reikalus ir teises, o tiktai 
nori sutaikyt tuos reikalus 
ir teises taip, kad nė vienai 
tautai nebūtų skriaudos.

Pagalios, su priekaištu de
lei socialistų elgimosi karės 
klausime yra taip: socialis
tai neturi tokio “principo”,, 
kuris’ jiems lieptų priešin
ties kiekvienai karei arba 
remti kiekvieną karę; ir tie, 
kurie pasakoja apie šitokius 
“principus”, parodo tiktai, 
kad jie nieko neišmano apie 
socializmą.
/ Bet reikia atkreipti domą 
į vieną daiktą, kuris guli vi
sų tik-ką perkratytųjų prie
kaištų pamate. Jų autoriai 
mano, kad jeigu socialistai 
priešinasi kokiam-nrors 'da
lykui, tai nuosakumas rei
kalauja, kad jie priešintųsi 
jam visur ir visuomet; jeigu 
jie pritaria kokiam-nors da
lykui, tai. jie turi pritarti 
jam visur ir visuomet. Vie- 

, ^nk socialistai su šitokia 
, mintim nesutinka; nes ji y- 
. ra visai neteisinga. \

Aplinkybės, pavyzdžiui, 
! gali reikalaut, kad socialis- 
i tai pasipriešintų savo tau- 

ševikai srfierkė Kerenskį ūži patįs turi privatinės nuoga- tai (kada Ji, sakysime, nori 
ka, tai tiktai kartais, daryti 'Steigiamojo Susirinkimo a-;vybęs ir stengiasi jos įgyti pavergti kitą tautą); ar bu-

0 iš vakarų Rusiją apkar
pė Vokietija, pasiimdama, 
pagal Brest Litovsko, sutar
tį, Estoniją, Livoniją, Lat
viją ir Lietuvą. .Lenkija-gi 
skaitosi nepriklausoma nuo 
Rusijos. , t

Taigi bolševikų viešpata
vimo laiku visa Rusija suby
rėjo į krūvą skevgldų. Po 
centraline josios valdžia be
paliko tiktai mažas Sklypas 
žemės su keletu gubernijų. 
Nuo ko tai pasidarė?

Jei neskaityt Vokietijos 
rolės šitame Rusijos suskal
dyme, tat yra dvi svarbiau
sios priežastįs: carizmo 
priespaudos pasekmės i ir 
bolševikų valdymas.

Carizmas per ilgus laikus 
spaudė gyvenančias Rusijo
je tautas ir ačiū tam jose 
atsirado palinkimas atsiski
rti nuo Rusijos. Šitas pa
linkimas buvo perdaug gi
liai įsigyvenęs pavergtosiose 
Rusijos tautose, idant butų 
galėjęs tuoj išnykti, kaip ti
ktai įvyko revoliucija. Re
voliucija ne tiktai ne išnai
kino jį, o net laikinai .sustip
rino, duodama jam progos 
laisvai apsireikšti.

Neapykantą pfieš Rusiją 
išauklėtą žmonyse po cariz-j 
mo priespauda, butų galėjęs! 
atsverti ir persverti žmonių 
prisirišimas prie revoliuci
jos, kuri suteikė jiems lais
vės — jeigu revoliucija bu
tų pajiegusi sutverti šalyje 
tinkamą žjnonėms tvarką ir 
valdžią. Bet kada valstybės 
vadelės pereitą rudenį pate
ko į bolševikų rankas, tai 
žmonių simpatijos prie Ru
sijos revoliucijos sumažėjo.

Bolševikų viešpatavimas 
reiškia viešpatavimą tūlų

minioms, tarpe kurių mes 
varome agitaciją. ' 
dabar, kada žinios apie Ru
siją pasiekia mus taip sun
kiai, Rusijos revoliucijos at
sitikimai mus ‘ visgi dau
giaus sujudina, negu kas- 
nors kita. Nesvarstyt jų, 
nesiginčyt dėl jų butų visai 
negalimas daiktas. Ir tin-japšviečia žmonių; ji tiktai 
karnai atliekant tuos svars- kelia neapykantą ir suirutę 
tymus ir ginčus, be abejo- pačių socialistų tarpe. Kad 
nės, galima butų įgyt kuodi- žmonęs apšvietus, tai rei- 
džiausios naudos kaip savo kia duoti jiems • progos su-

judėjimuų Paprastu laiku; lėtų suprasti, tai jie turi iš 
juk mums visuomet esti sun-* 
kiaušis uždavinys pažadinti 
miniose ir net pačių organi
zacijos narių tarpe užsiinte- 
resavimą dalykais, kuriuos

Tirst ir apsvarstyt visokias 
nuomones. • •

Rusijos revoliucijai mūšų 
ginčai nepadės ir nepa
kenks. Bet mes savo užsi-

mes skelbiame; o čia dabar>varinėjimais galime daug 
žmonės patįs reikalauja,, pakenkti savo darbui. Ge- 
kad mes tiktai daugiaus aiš- riausias patarnavimas, kurį
kintume jiems klausimus, 
kurie taip ankštai rišasi su 
musų propaganda!

( Bet didelis minių užsiin- 
teresavimas deda ir didelę 
/atsakomybę ant musų. Juo 
žmonės noriaus dedasi į gal
vas musų žodžius, tuo tie žo
džiai privalo būt geriaus ap
galvoti, tuo rūpestingesni 
mes privalome būti savo iš
vadžiojimuose, tuo aiškiau 
mes turime žinoti, ko mes 
patįs norįme. Ar daug’tc- 
čiaus yra to apgalvojimo ir 
rūpestingumo kalbamuose

mes galime atlikti Rusijos 
revoliucijai, yra pasimokinti 
iš jos gerų žingsnių, lygiai 
kaip ir iš jos klaidų. Šitokia 
mintim mes ir turėtume va- 
dovauties savo ginčuose.

Sociaįistiškas 
nuosakumas.

būtAr socialistas gali 
nuosakus savo protavime ir 
savo darbuose?

Daugelis žmonių atsakys 
į šitą klausimą, kad ne; ir 
ne vienam, sekančiam soči-v» . • • V O A "I 11V V ivlicillla 0vl\clJ1V1CA111 UVVlcjona. ginčuose? Ar dange- ju(] igrodyS) kad

lis musų “kovotojų” už vie
ną arba kitą Rusijos partiją 
žino, prie ko jie eina?

Rusijos klausimai mums, 
deja, pavirto ne medžiaga 
apgalvojimui ir pasimokini- 
■mui, o įrankiu peštynėms.. -----7 ----- ----- X */ — - - -

visuomenės sluogsnių, kurie! Didžiuma žmonių, kurie lei- 
yra skaitlingi tiktai pramo- džiasi j ginčus delei Rusijos 
nijos centruose* Kur pra- -'atsitikimų, panaudoja juos 
monija neišsiplėtojusi, tenai'vien tiktai tam, kad užsi- 
bolševikų pastangos pada-; puolus ant savo oponentų; 
ryt “socialę revoliuciją” ne-; kad tuos atsitikimus reikia 
galėjo būt kitaip atjaučia-į suprast ir išaiškint, apie tai 
mos, kaip tiktai kaipo sun- dažniausia visai užmiršta- 
kus-jungas. Todėl Rusija ma. Daugiaus net: pats fa- 
ir ėmė irti per visas siūles, ktas nuomonių

Kaip toli šitas irimo pro- delei tų atsitikimų daugeliui 
cesas eis, sunku įspėti. Bet jau yra pakankamas pama* 
kol bolševikai vieš^taus, t& pasmerkti savo oponen- 
jisai nepasiliaus

skirtumo

Smagi, vėsi ir praktiška yra šita 
suknia (No. 8891). Jakutė yra pa
prastos madps, susegama per vidurį 
pryšakyje ir paraukta pečiuose. 
Rankovės, kaip paveikslėlyj, yra 
praktiško ilgumo šitokiai sukniai, 
bet galima vartoti ir ilgesnes. Ran
kovės yra užbaigtos dailiai iškirp
tais antrankoviais ir kalnierukas 
prilaikytas prie antrankovių..

Trijų palų sijonus su kvoldu per 
vidurį priešakio, surauktas aplinkui, 
prie truputį pakelto juosmens.

Kišenini iškirpti dailioj formoj.
Tokiai sukniai pavyzdys (N 8891) 

sukirptas penkeriopo didumo: 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
Platumas žemutinės sijono dalies— 
2% jardo; sukniai 36 colių per kru
tinę reikia 4!4 jardų materijos *36 
colių pločio ir % jardo kitokios ma
terijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai s u k n i a i 

sukirpti /r pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konveitą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halated Str, 
Chicago, III.

toks atsakymas yra visai tei
singas.

Žiūrint į socialistų veiki
mą, išrodo, kad jie nuolatos 
prieštarauja sau: skelbia 
vienaip, o daro kitaip, arba 
tame pačiame klausime jie 
vieną kartą pasielgia tokiu 
budu, o kitą kartą kitokiu 
bud u.

Bet socialistai šitokio 
priekaišto nepriima; jie sa
ko, kad jie ne tiktai galį būt 
nuosakus, o ir esą nuosa
kus. Kame-gi dabar tiesa? 

, Mes čiaMškalno turime 
užreikšti, jogei neketiname 
teisinti Socialistus, tvirtin
dami, kad jie niekuomet ne
darą klaidų. Klaidų jie, de
ja. daro lab^i daug. Be to, 
jie patįs anaiptol nevisuo- 
met susitaiko tarp savęs; ką 
vienį skaito geru daiktu, tą 
kiti peikia; ir delei to nere
tai jie suskfla į keletą parti
jų, kurios smarkiai kovoja 
tai p savęs.

Jau tas vienas faktas, kad 
socialistai^skiriasi į priešin
gas y iena kitai sroyes ir par
tijas, rodo, kad ne visa yra 
teisinga ir pagirtina, ką 
skelbia arba daro socialis
tai. /

Bet čia klausimas eina ne 
apie socialistų klaidas ir at
skirus negerus jų žingsnius, 
o apie, tai, ar nuosakumas 
pas socialistus apskritaųyra 
.galimas daiktas. Pažiūrėsi
me.

Imsime keletą pavyzdžių,

, NAUJIENOS Patiem Dept.
1840 S. Halsted SL, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite ntan pavyzdį No. 8891. —
Mieros......... ęolių per krutinę.

(Vardu* ir pavardė)

(Adreaaa)

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip t:riminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir y opieras.

Namų Ofisas:
1321 S. Hąlstod S!.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlerto Ofisu* f
I2T N. Pearbom lt

III UUr.lty Bldt.;
T ei. Central <411

tus.
Jus nuolatos girdite tokią 

agitąciją, kad prieš tuos so- 
, kurie nepritaria 

bolševikams, reikią kovoti, 
1 kaipo prieš darbininkų kle
sos priešus; ir jus matote 
taip-pat, kaip prieš juos 

(Tąsa iš vakarykščio num.), “kovojama”: jų veikimą 
trukdyt, jų laikraščius boi- 
kotuot, jų asmenis koliot ir 
šmeižt — tokfe yra šitos 
“kovos” budai.

Tų agitaotrių norima va
ru priverst visūs socialįstus 
būt bolševikų šalininkais, ir 
tai ne principų ir idėjų, ku
riuos turi bolševikai, o jų 
partijos. Jeigu bolševikai 

i pirma vadindavo menševikų 
vadą Ceretelli “kruvinuoju” 
už pritarųną mirties baus
mei tam tikruose, atsitiki
muose, tai reikėjo kartu su kur ^ocialistąi yra kaltina- 
bolševikais smerkti mirties mi nenuosąkumu. 
bausmę; bet kada bolševikai 
ne tiktai pritarė mirties ba- klausimas: ' 
usmei, o ir ertiė vhrtbt ją kaltinami nenusakumu, ka- 
ant kiekvieno žingsnio, tąi daugi jie skelbia, jogei rei- 
reikia teisint tnirties bausA'kia panaikinti privatinę 
mes šalininkus. Jeigu bot [nuosavybę, ’tuo-gi tąrpu jie

True transtotion filcd wilh the nost- 
niastcr at Chicago, August’ 9, 1918, 
as 11 (juircd by the act oi

Ginčai apie 
Rusiją.

gust* U, 1918, p------
•f Oct. 6. 1917. cialistus,

bet katras šitų

Mes nopme daryt įtekmę 
į Rusijos revoliuciją ir mes 
norime, kad Rusijos revo
liucija darytų tam tikrą į- 
tekmę j mus (ir į žmones, 
tarpe kurių mes veikiame}. 
Gerai
dvieju tikslų yra svarbes
nis? f

Svarbesnis yra, prie esan
čių aplinkybių, žinoma, an
tras tikslas. Vien dėl tos 
priežasties, kad gyvehame 
už tūkstančių mylių nuo 
Rusijos, mes negalime daug 
kuo prisidėti prie tos kovos, 
kuri tenai eina. Pairus-gi 
komunikacijai su Rusija, 
tiesioginis dalyvavimas Ru- 
sijso dalykuose pasidarė 
mums visiškai neprieina
mas. Visa, kas mums palie-

Privatinės nuosavybės
Socialistai yra

negera socialistams.
Tokia yra socialistų filo

sofija.
Dr. G. Willard, 57O4.Mariland 

gaf.x vakar ta|fo pavojingai su
žeistas gatvekariu alil kertės 42 
ir Cotlage Grovc gatvių. Veikiau 

,sia mirs-. ’

mm

,-------- ------- 1------------------ —- -
Prie išsinarinimo ir jsipjovimui

Tuojau įtrink Dro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojjęitis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai'su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” -
35c. ir 65c. buteliukui visose aptiekose arba 

ktnčlai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washlngton Street, New York, N. V.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. * Balkonas lOft 
Prie šių kainų priskaitomi^ ir 

1c ir 2c kariškos* mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S’.-ra GATVĖS

Nauji Raštai
Farmazonai. Trijų aktų ko

medija. Verte J. Kačergius. 
Laisvės spauda ir tuftas. Brook- 
lyn N. Y. 1918. — Pusi. f31. 
Kaina 50 centų.

Frank Ahlier kreipėsi j 
policiją, kad ji teiktųsi sujieš
kot jo prisiekę Mattie ir dvi (lu
kteri — Onę ir Marę. Prisieka, 
turbūt, gyvenanti su “htlu jun- 
kiniu.”
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DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOVVA STATE:

. SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
S1OUX CITY, 1A.

lašas.' Mes dairomės -į dangų, 
atkišant rankų ir žiūrime, ar nc- 
Ijja. Net ir vakarykščiai pavar
gėliai pradėjo atsigauti: eiti pa
siliko jau netoliausia, viso ko
kia dešimtis verslų, o ten poil-

DYKAI 

DUSUij KENČIANTIEMS 
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
M<A turim Nauju kuriu gydo dusuli Ir 

įneš norime, kati jų* tai pamėgintumėte mustj 
kaitai.-.- Nežiūrint, ar jūsų dusuli* butų jau 
senas, ar tik naujai iSsivystęa, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turė- 
tut pareikalaut musų metodas dykai išmėgi
nimo. Nežiūrint, kokiame klimate jų* gyve
nat: nepaisant. kok» just) amžius, užsiėmimas, 
jei Ju* e«at misuTo varginami, musų būdas 
turėtų jm greit pnliuosuot.

Mes labiausiai norėtume pasiųst aiiklai ma
tomiems beviltica ligoniams, kurie jaif visas 
♦ortMaa Ikvėpavlmo, švirkštimo, opiumo »utai- 
*»),' garus, “patentuotus rūkymus“ ir tt. iš
mėgino ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
pat|s savo kaštais norime parodyt, kad lis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visu* 
sunkius dūsavimus, visus iniokavimus ir visus 
tuos baisius parokslsmu* kartų ir ant visada. 
Sis dykai pasiūlymas yra pergeras, kad Ji at
stumu* nors ant dienos. Rąžykite dabar ir 
tuomet ‘ pradėkite būdą tuojaus. Nesiųskite 
pinigų. Tik siuskite žemiau* esanti kuponą. 
Padarykite tą šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS
ERONTIF.R ASTHMA CO.. Room 1«2 T 
Niagara and Hu<lson Sts.. Ruffalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai ^mėginimą

(Tąsa).

—Tu, Liutik, kišk ją ten, prie 
krašto, prie krašto! Ot, taip ... 
matai, matai... kaip liepsnoja! 
Vanduo tuojau pradės kunku
liuoti!

Arbata, retkarčiais šaltomis, 
darganotomis dienomis degtinės 
stiklelis, pagalios tabako pypku
te — žtai ir visas kareivio (ižiau- 
gsinas, neskaitant, žinoma, visa- 
gydančio miego, kuomet žmor 
gui galima užmiršti ir tuos kū
niškus kentėjimus ir mintis a- 
pip tamsią, baisią ateitį. Tarp 
visų tų gyveninio saldybių taba
kas lošė nepaskutiniausią rolę, 
sujudindamas ir pidaikydamas 
nuvargusius nervus. Kietai pri
kimšta pypkė apeidavo kokią 
dešimtį žmonių ir grįždavo vėl 
pas savininką, ikurs da paskuti-

kaip reikiant'. Sapnai maišosi 
su tikrenybe. / Da taip, nesenai 
gyvenai gyvenimu visiškai į šilų 
nepanašiu, jog tame pusiau be- 
sužiningame snudulyje vis rodo
si, kad ve luojau-tuojau pabusi 
namie, paprastame savo kam
baryje, ir išnyks visi tie Stepai, 
ta plika žemė su (tagišiais vie-

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Springfield, III.
Kampas 8-tos ir E- Washington gal.

Lietuviška
Aptieka

šiame mieste pirmutinė lietuviška 
aptieki* tapo* alldarytif visais atžvil
giais lietuviams parankiausioje vie
loje.

Užlaikau visokias žoles, šaknis, 
druskas, patentuotas gyduoles, tre- 
ionkų ir visų eilę prie gydymo rei
kalingų medžiagų.

Receptus pripildai! su šviežiomis 
gyduolėmis ir didžiausia atida.

Su reikalais kreipkitės prie lietu
vio — visados gausite geriausių pa
tarnavimų.
Aptiekorius J. J. Čižauskas, .Ph. G

liiiiiiuiiiiiffliiiiiiiiiiiniiiiiffl

lydavo pelenus ir rimta mina 
kišdavos pypkę už aulo. Atme
nu, kaip baisiai buvo man gai-

manų sėbrų paėmęs parūkyti, 
pametė, ir .kaip jis patsai šird- 
gėlavo ir vaikščiojo galvų nulei
dęs, tartum butų pametęs visų 
jam pavestų turtų...

Didžioj stokloj (parpiečiu) 
tplsėdavom pusantros — dvi va- 
Fandi. Po arbatos paprastai

deginanti saulė ir sausas vėjas, 
tie tūkstančiai keistai pasirė
džiusių baltais, dulkėmis apneš
tais marškonais žmonių, tie rikė
mis sustatyti šautuvai. Visa tai 
taip panašu į sunkų, baisų sap
nų... ’

—Kelkilė-ė-čs!... — pratysiiii 
ir rusčiu, tvirtu balsu koman
duoja musų mažiukas, barzdo
tas batalijom) komanduotojas, 
majoras Čcrnoglazov. Ir gulin- 
tjs baltų marškinių tuntai pra
deda krutėti. Stenėdami ir rai- 
vydamies, žmonės keliasi, krau
jas! savų dėklus ir krepšius ant 
pečių ir stoja į eiles.

—Šautuvus imk!...
Benkamės kiekvienas savo

ilsis, kuris tęsis ne vienų kokių 
trumpų naktelę, bet naktį, visų 
dienų ir da nakiį. Palinksmė- 
jus žmonėms, norisi dainuoti. 
Tarp dainininkų skamba augš
tas Fiodorovo balsas; Girdėt 
garsioji: , '*

“Bylo diclo pod Poltavoi
Padainavęs tolinus žodžius: 

“Kaip štai viena pikta kulka ca
ro skribliun įstrigo”, jis prade
da paikų, nepadorių, bet žino
miausių visiems kareiviams dai
nelę apie tai, kaip kokia ten Li
žė, nuėjusi į girių, rado juodų 
vabalų ir kas paskui iš to išėjo. 
Paskui vėl istorinę dainų apie 
Petrų, kaip jį sena ta n šaukia; ir, 
pagalios, pačių musų pulko ka
reivių sudėtų dainų:

“Kaip pribuvo caras, 
Viešpats Aleksandra;
Jus vaikinai nemiegokit, 
Garbę carui atiduokit. 
Caras musų pulkų gyrė, 
Kad mes esam šaunus vyrai.

! Sergėkite savo, akis j

Del Geresnio Javų Užderėjimo 
SĖJIMAS šetuvu sutaupo sėklą, duoda javams 

geresnę pradžią, padaugina užderėjimą, ir iš
duoda geresnės kokybės javus, negu kokis kitas žino
mas sėjimo būdas. įėjimas sėtuvu taip gerai apsimo
ku. ir tiek daug ūkininkų dabar supranta kaip gerai tas apsi
moka, kad pardavimas Empire Jr., Heosier, ir Kcntucky dide
liai* pašoko, pereitų rifdeni ir prižada didesni šj pavasari. Šie 
yra tokie melai kuomet kiekvienus akeris smulkių javų turi 
išduoti kiekvienų galimų bušeli ir Šie sūtuvai, kurie atlieka 
ši darbų.

Jeigu jys auginate smulkius javus, ir ncvarlojatc tokio Em- 
pire Jr., r 
pinigu^ o svietas Irotyja grūdus, 
tuvų apsėti Jūsų javus šj pavasar 
gos, kuris turi rinkinyje, i, ‘ 
šių sčluvų dėl naudojimo jūsų žemoi.

lojus, .■„Iivvnuo, I vnmv vinių nicn.yinų, n VISUS KlIUS
dalykus, kuriuos jus norėsite žinot.* Apkalbėk ši dalykų su 
juo arba rašykite pas mus, o mes prisiusime jums pilnų infor
macijų apie Empiiv Jr., Hooaięr, arba, Kentucky sčluvų, kuris 
bus tinkamesnis jums pirkt.

International Harvester Co. of America
(Incorporated)

CHICAGO « USA
(Champion Dccring McCormick Milwaukec Osborne

Hootrier tlrba Kentucky sėluvo sėjimui, jus trotijate 
*-*- 4 - ’ — pirkit tinkamos rųšies sė-

j. Pirkite nuo vietos vertel- 
a,rba gali dėl jus pargabeni geriau-

Verlelga parodys jums "vislia apie pašarus, vagų alidarinė- 
jus, volelius, (hidCČkus, regulevimų kiekybių, ir visus kilus

18,635, su kulbe truputį tamse.s-

Batalijono vadas,
Ponas čemoglazov,

Ijis nesnaudė, nemiegojo,
Bataljoną muštravojo, 
Ir ant arklio jis sėdėjo, 
Žinot nieko nenorėjo...”

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
■ptlekoriui giuksoriui ar keliau
jančiam pardavė fui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo, i 

Aš turiu 15 metu patyrimą i** 
galiu ištyit jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belauki)i)l, užtikrintai.

Jei Jums akftiiai nebus reikalin
gi. mes tai juras pasakysime.

JOHN SMČTANA .
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chleaf « 
Kampas 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš i’latt’o aptiek-M 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos va), ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo | 
vai. ryto iki 12 valandai dieno.

I Dr. A. R. Blumenthal |

prie vėliavos vaikščioja sargas 
. į vienų galų ir į kitų, taipjau ne
miega kaip-kuris ofecierių. Gu
li sau ant žemės, pasidėjęs dėk
lų po galva, ir nė tai miegi, nė 
tai budi; karšta saulė degina 
veidų ir kaklų, musės zirza ir

niu. Da Komanda — ir batali
jomis, išsitiesdamas, pasuka į 
kulių. Visųpirm|iausia veda 
komanduotojo žirgų, būrų kume-

Ir taip tolinus, eilių apie pen
kiasdešimts.

—Fiodorov! — atsiliepiau sy
kį,į jį- — kam jus pliauškiate

Akįs, Ausįs, Nosis, Gerklė
Kreivos

nuo kreivų

Akįs Galima
Išgydyti
Emil John, įžy
mus Chicagielis 

verteiva prie No. 
1347 Lincoln av., 
buvo išgydytas 

akių keturi melai

dų, mėto galvų ir trypia; majo
ras sėdasi ant jo tik kada iki pa
starosios pavargsta, šiaip jis vi
sada eina batalijom) priešakyje, 
paskui savo Varvarų, kaip ir pa
prastas pėstininkas-kareivis. 
Jis tuo parodo kareiviams, kad 
vyriausybė taipjau “rūpinasi”, 
ir užtatai kareiviai jį myli. Jis 
nickado nežudo šalto kraujo, vi
sada ramus, niekados nejuokau
ja ir nesišypso; kęliasi visada 
anksčiau už kilus, vakare pųs- 
kutiniausiųs eina gutli; su žmo
nėmis 
šiai, neleisdamas peštis i 
sąmonės rėkauti.
jeigu ne majoras, tai Vencclis da 
ne taip išdarytų-

šiandie karšta, bet ne taip la-

—Aš išvardijau da keletu dai
nų, biaurių ir tokių ciniškų, 
kad patsai jų‘cinizmas žudė vi
sokį ženklinimų ir apsireiškė 
pavidale visiškai beprasmių gar
su.

apsieina kietai, bet tie- 
ir be 

Sako, kad

dimir Michailič. Antra sukus, 
irgi tai gali pavadinti dainavi
mu? Tas dainavimas panašus 
labiau į riksmų, kad paminškti- 
nus krutinę. Na, ir eiti links
miau.

Daininkai pailsta, pradeda 
griežti muzika. Nuomačiai ir 
garsiai skambant dažniausiai 
linksmam maršui, eiti daug len
gviau. zVisi, net labiausiai pail
sę, išsitiesia, smagiai žengia ko-

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Oris EfUDu.*ioja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerinta Opb- 
thalmometer. Y- 
patioga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ue-ifiklien. nuo 10 iki 11 dieni 
461.) S. Ashland Av. kara'p. 47 at Telephone Yards 4317 

Boulcvard 64rl7.1553 W. Madison st. f 
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

NedČldieniais

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2228 So. Leavitt Si 
, Kampas 22nd p)

Valandos: 6 iki 8 vaka ro 
Pbone Canal 462$ 

tik pafa! a u tarti
Rezidencijos Telephone AJbany M44

RUSIŠKI DAKTARAI
1.135 S. Halsted SI. . Tel. Canal 1340 
Mes gydom chroniška* ir kitas ligas 
vaistais ir nicdikutom Karšio Oro ir 

(iaro maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokcstįs prieinamos.
Vai.; 9 rvtv iki 6 vak. Ncd. 9—12 d.

Aš Esu 2 f Metas prie State Gt.

Franklin 0. Barter, M. D. 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVĖ.

Valandos: !) ry|o iki 7 vakąire; ne
daliomis: 10 ryto iki 12 dienų.

ne plentu einame, lik šalia ge
ležinkelio linijos saiuru vieške
liu, .taip kad didesnė dalis eina
me žole. Augštai lekioja pilki 
debesėliai; kariais ima ir nu
puola vienas-kitas didelis lietaus

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIH
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1840 S. Halsted St Chicago, III

f

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lictuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygų.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos. ,

Apart vertes, kokią šis žodynas at- 
;.i vienijime tų dviejų kalbų, jis 

irra.žios laidos, popiera gera, vir- 
stiprus ir gražus puslapių turi 

'L ?Itj’rarn ir kampai skuriniai, 
nalis viršai juodos drobės, ant nuga
ros 'rikša užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
V0i apdaniosc—$7.00. Kreipkitės j:

Ši«ę.

•** J

žinti negali batalijom). Pame
nu, sykį muzikai be paliovos 
griežiant, meą į valandų praėjo
me daugiau nei šešis verstus, 
.nepastcbėdam|i nuovargio; bet 
kada nusikapkinę muzikantai 
paliovė griežę, muzikos iššauk
tas sujudimas pranyko, ,ir aš 
pasijutau, kad toliau jau neišlai
kysiu ir pulsiu; ir ištikro bučiau 
kritęs, jei nebūtų kaip tik tuo 
laiku sukomanduota šiokia poil
siui.

Apie penketų verstų toliau pa
sitaikė mums ant kelio klintis. 
Ėjome mat kažin kokio upelio 
kloniu; vienoje pusėje riogsojo 
kalnai —*• siauras ir augštas ge
ležinkelio pylymjtts. Nesenai 
buvusieji Čia dideli lietus už
tvindė slėnį, taip kad mums ant 
kelio pasidarė didelė, gal apie
dvidešimts sieksnių plati bala. 
Geležinkelio pylynias kyšojo iš į 
jos savo paviršiu, kaip kokia ( 
siaura juosta, ir mums reikėjo’ 
juo persįgriebli.. Geležinkelio.

kuris laimingai perėjo į antrų 
balos pusę; tečiaus tuojau aprei
škė mums, kad už penkių miliu
tų eisiųs traukinys ir kad lodei 
mums reikią palajikti. Susto-' 
jame, ir vos. tik .susintume šau-' 
tus, kaip štai nuo kelio užsukę^ 
pasirodė pažįstamus brigadoš 
generolo, vežimas. ’

(Bus daugiau)

Helen Vits, keturių metų mer
gaite, vakar nupuolė nuo laiptų 
savo name 2124 W. Huron gab 
vėj ir ant vietos užsimušė;

i

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

Plaučių Specialistas
' > •• » Y V
Aš per daug metų atkreipiau specinlę domų j šj 
rlskirų'skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gj dau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, opliška nervų klintis arba 
bilų kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gydau kreivas akis be skausmo. 

z%s pritaikau akinius teisingai.
Kuį Hunas, triukšmas’galvoje, ir visi ausų kėblu- 
nai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis «

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos -j dusulį, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučiu silpnumų.
“Džiovų ga’una išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite j mano ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo de! AKIŲ, ALSŲ. NOSIES, (ĮERKLES IR PLAUČIŲ.

x TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dearborn st. Prieš Pačtų. • Chicago, Iii.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Eigas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
A a 35'So. Dearborn St. kampas Monro**,
Dr K M OIfCC ■ CHICAGO, ILLINOIS
VIa O. Ifl. HUdv Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėidieniais 10 iki L Taipgi Panede- 
lyj. Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatėje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

r— ■q

DR. G. M. GI.ASEB 
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas b- Ofisas

3’.40 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
Chicago, It’.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OuTSO VALANDOSK 

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

onc Yards 687

Ic)e; bcne Yards a032

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

i! DR. M. HERZMAN .1
IŠ RUSI JOS

Gerni lietuviams .žinomas per 16 me- Jucrni HciuviHnis »žinomai* j>vr iu m e- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* į
ir akušeris. e >

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy ) 
rų, moterų ir vaikų, pagnl naujauMaa 
metodas X-Ray ir kitokiu.! elektros pri»- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Risk Bt. j

V A l.f N DOS
6— S vakarais.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street.

VALANDOS; 3—0

Nuo 10—12 pietų, ir 
Tclej-hone Canal 8110.

to, tiktai.

Rezld. 933 S. Ashland Bbd. Chlcagrf 
T*Jephon« Haymarkei 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Cbicagi Tclephon* Rrorar M4J
VALANDOS] 10—11 ryto; 1—1 poptstą 

V—lt vakarą NadARotni* lt—H liana

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Motery Ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko 'metodos. 
2401 So. Broadvvay SU St„ Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
............................ . Kinlock Vieton 102Q 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

Vyriškų Draįjafly Bargenai
Nauji, neatimti, daryti apt užsa

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

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 lr ovt?r- 
kotai, vertfiš nn<E$25 iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedėliomis ir va
karais.
..d- . 8: fi QR n9'NURS A IfrlatiM Nt. Chlearo. III

Naujiem? agentas Roselande, Ken 
singlono
Pranus Grybas*

125 Kast 104th st
stotis:

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

Tel Yards 3654. AKUftERKA

|Mrs.A. VIDIKAS 
baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vo t; i Pennsylvaaijos
.hospitalėae ir Phiia- 
[(Jelphijoj. I’aaekmin- 
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodų | 
viaokioRC ligose mote- 
riniH ir merginoms. 
3113 So. Hnlsted Str.

(Anl antrų lubų) 
Chicago,

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. 
frnn--T-y-gnri-T— .... - - -.........



j Chicago ir Apielinke
dama kur reikia mėsą ir tt.

Je, kogLda Ilgiau bereikia! Tie 
niiilionai, (kuriuos laike kares 

susirausė ir dar rausiasi ponas 
Ogdenas ir kili mėsos industri-

NAUJIENOS, Chicago, IR

va^inėjasi automobiliais ar ino 
torsykliais ir nepaiso taisyklių 
sulig tausumo. Pažiūrėsime.

/ W.|—M—

AREŠTAVO ŠEŠIOLIKA

Dr-stės Liet. V. X. No. 1 susirinki
mas ivyks nedėlioj, rugp. 11 d, 12 
vai. dieną, Davis Sųuiire Park sve
tainėj, prie 45-tos ir Paulina st. —• 
Visi nariai ir narės, malonėkite būti 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų, —Prot Rašt. D. Motus.

REIKIA DARBININKŲ

Pėtnyčia, Rugpjūčio 9,1918.

AUTOMOBILIAI

LSS. VIII RAJONO 
REIKALAIS.

Prie LSS. 234 kp. {nešimo.

Po LSS. 234 kp. įnešimo VIII 
rajono narių referendumui kas 
dėl steigiamosios Soc. Propa

gandos mokyklos. Naujienų re
dakcija padėjo sekamą pastabą: 
“Nesuprantama, 'ką 234 kp. tu
rėjo omenyje duodama šitą j- 
nešimą. uies nuolatiniam Moky
klos reikalu prižiūrėjimui Cen- 
tralinis Komitetas paskyrė ko
misiją iš trijų asmenų” ir tt. 
Taip, tai tiesa kad yra paskirta 
komisija. Bet jei yni tokia ko
misija, tai dar ne viskas užbaig
ta. Man rodos, kad komisiją 
reikia kontroliuoti. Naujienų 

redakcija gal pasakys, kad tai 
ne kuopų vaidybų reikalas. Tam 
yra centralinis kom. .Tas pasa
kysiąs gal ų* butų teisingas. Bet 
pažiūrėkime, kaip toji komisi
ja supranta savo užduotį ir kaip 
Centralinis Komitetas ją kon
troliuoja, tariant pagelbsti jai 
tame dalyke.

Liepos 20, sulig komisijos rei- 
Įcalavimu Centralinis Komitetas 
sušaukė exlra susirinkimą, kur 
buvo kviečiama ir kuopų valdy-’ 
bos. Na o kas gi išėjo? Nieko 
kito, kaip^tuščias eikvojimas lai
ko. Atidarius susirinkimą, kaip 
pati komisija taip ir Centralinis 
Komitetas nežinojo dėl ko šis 
susirinkimas sušaukta, ir vie
toj to kad perskaičius kuopų 
valdyboms Mokyklos projektą 
ir pakeitus jas prie spartesnės 
tuo reikalu agitacijos, komisija 
pradėjo išdavinė! savo rapor
tus ir užvedė tarpusavinius gin
čus. Centndinio Komiteto na
riai ramiai sėdėjo ir klausės tų 
keistybių. Galų gale tik dideliu 
vargu kuopų valdyboms pavyko 
išreikalaut iš komisijos, kad bu
tų perskaityta Mokyklos projek
tas.

Taigi 234 kp., matydama tokį 
dalykų stovį, ir davė šį įnešimą 

kad nors kuopų sekretoriai ir 
organizatoriai turėtų sprendžia
mą balsą mokyklos reikaluose. 
Ir aš manau, kad tas įnešimas y- 
ra geras ir kitos kuopos turėtų 
jį paremti. Pagalios aš tikiu, 
kad Naujienų redakcija netvir
tins to, kad tvarkyme Mokyklos 
reikalų nebus jokių ydų, kurias 
nereikėtų prašalint. Beto kaip 
bus tolinus, kada reikės daugiau 
pasišventimo ir energijos tame 
darbe? Jau ir pradedant darbą 
pasirodo klaidų ir tuščias eikvo
jimas laiko.

Beje, jeigu iš kuopų reikalau
jama aukų ir šiaip paramos, tai 
kodėl jų viršininkai negali turėt 
sprendžiamą balsą kontroliavi
me šios komisijos?

— A. Audickas.

yra tokia, jogei šalę augščiaus 
minėtųjų įstaigų privalo veikti 
Mokyklos reikaluose da ir kuo
pų organizatoriai ir sekretoriai.

Genu. Jeigu yta tokios dvi nuo 
monės, tai, norint klausimą iš
rišti, reikia visų-pirma žiūrėt, 
kame jos skiriasi viena nuo ant
ros. Matydami, kame jos skiria
si, galėsime spręst, katra jied- 
viejų yra teisingesne, ir tada ži
nosime, katrą jiedviejų priimt, 
o katrą atmest; arba galėsime 
spręst, kas yra gera vienoje ir 
antroje tų dviejų, nuomonių, ir 
tada gal atrasime būdą surišti

jų magnatai -^- tai juk neįeina į 
valdžios kontrolę...
mas.

WAITERIŲ, STREIKAS / 
UŽBAIGTA.

Samdytojai buvo priversti 
išpildyt darbininkų 
reikalavimus.

CfflNIECIŲ. Liet. Moterų Pr< Sus. 111 Rajono 
. v,, v v. , konferencija įvyks nedėlioj, rugpju-

Polrcija vakar užklupo sešio- čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark Whiie 
lika clunieėių berūkant opiumų. Į ?r 

lonėkite išrinkti delegates artimiau- 
i šiame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
\ J. Vasiliauskienė.

Nhme rasta daugybe opiumo vi
si atiduota į teismo rankas.

ATNAUJINS BACKERIO 
BYLĄ. ASMENŲ JIESKOJIMAi

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ - 
PRIE LENGVO DIRBTUVES DAR
BO. GERIAUSIA MOKESTIS, 

RATIIBORNE, IIAIR AND 
RIDGWAY CO.,

1418 W. 22nd St., CHICAGO

PARSIDIJUDA naujas automobi
lius, už labai pigią kainą. Nauji gu
mai, elektrikus starter, extra sėdy
nių apdangalai, galima uždirbti $800 
nes parduodu labai pigiai. Atsišau
kite: 3343 Ix)we Avė., 3čios lubos, 
Phone Boulevard 10011

PARSIDUODA 2 inotorcykliai, In
diana 13 ir Excelsibr, vienu cilinde- 
nu — pigiai.

J. M.,
2917 S. Lowe avė., Chicago

Redakcijos prierašas.

Kaip dėdama pastabą prie 234 
kp. įnešimo, taip ir darydama 
šitą* prierašą, “N.” Redakcija ne
nori nieko dauginus, kaip tik 
didesnio aiškumo pakeltame kla 
usime.

Dalykas yra visai paprastas, ir 
pavartojus truputį “comnion 
sense” nesunku yra jį išgvilden
ti. Rajono centralinis komite
tas nutarė įsteigti Mokyklą ir pa
skyrė tam tikrą komisiją tvar
kyti ją; o 234 kp. nori, kad kuo
pų organizatoriai ir sekretoriai 
turėtų “sprendžiamą balsą Mo
kyklos reikaluose.” Klausimas 
vadinasi, eina apie Mokyklos rei
kalų tvarkymo būdą.

Ir čia susiduria dvi nuomonės: 
viena tokia, kad Mokyklą turi 
kontroliuot visų rajone esančių
jų sąjungiečių išrink tasai cen
tralinis komitetas, o nuolatiniu 
josios reikalų vedimu turi užim
ti to komiteto paskirtoji komisi
ja; tuo tarpu kad antra nuomonė

Taigj kuo skiriasi 234 kp. pu
si ulytasai pienas nuo to pieno, 
kurio laikosi centralinis komite
tas? Minėtoji kuopa siūlo duot 
visų kuopų organizatoriams ir 
sekretoriams “sprendžiamą bal
są Mokyklos reikaluose” Ką ta
tai reiškia?

Iš to pasiūlymo kolkas matyt 
tiktai tiek, kad kuopų organiza
toriai ir sekretoriai (t.y. dveje
tas tuzinų žmonių) turėtų veik
ti Mokyklos reikaluose sprendžia 
mu balsu. Bet visai neaišku,, 
ar lasai veikimas palies bendrą

Mokyklos kontroliavimą (tą, 
ką dabar atlieka centralinis ko
mitetas), a^ nuolatinį Mokyklos 
reikalų vedimą (tą, ką dabar at
lieka komiteto paskirtoji komi
sija), ar jisai pagalioą, apims 
(uodu abu darbu. Toliaus, neai
šku yra, kaip 234 kp. ketina su
laikyt kuopų organizatorių, ir se
kretorių veikimą su centralinio 
komiteto ir su Mokyklos komisi
jos veikimu: ar jie visi susėję į 
laiktą, tars visus dalykus kartu, 
ir kiekvieni veiks sau, ar organi- 
;a toriai ir sekretoriai tiktai pri
minis komitetą ir komisiją, ar 
kaip kitaip.

O nežiūrint visų šitų dalykų, 
kaipgi dabar galima spręst, ar 
>34 kp. pienas yra geresnis, lie
pi tas pienas, kurio laikosi cen- 
'valinis kimijetas su komisija, ar 
ne? ‘ /

A. Audickas, deja, tų dalykų 
/įsai neaiškina. Jisai liktai kri
tikuoja (ar teisingai, ar ne, to 
mes nežinome) kaikuriuos cent. 
komiteto ir komisijos darbus. 
Bet juk darbas ir tvarkymosi bu
tas yra du visai atskiri klausi
mai. Klaidos darbuose gali įvyk
ti, net ir turint geriausią tvar
ka; taigi jos visai nereiškia, kad 
tvarka yra bloga — ypač, kad 
los klaidos darosi darbo pradr 
šioje (“pradžia darbą gaišina”, 
mot tos patarlės).

Pagalios, tas argumentas, kad 
jeigu kuopos aukauja, tai jų vir
šininkai (organizatorius ir sekre 
torius tai dar ne visi kuopos vir
šininkai!) privalo turėt spren
džiamą balsą, visai neišlaiko kri
tikos: bene sprendžiamas balsas 
yra perkamas aukomis?.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, August 9, 1918, 
as retfuired by the act of Oct. 6,1917
ARMOURAS “SUTINKA”, KAD
VALDŽIA PAIMTŲ SAVO 
ŽINION MĖSOS INDUSTRIJĄ.

Bet stebis vaizbos komisijos 
pasiulymu.

Kiek laiko atgal žinomasai sk
erdyklų magnatas, J. Ogden, bu
vo užreiškęs, jogei jis mielu no
ru sutiktų, kad federalė valdžia 
paimtų, savo žinion visą mėsos 
industriją.

Vakar tečiaus jisai išreiškė ne
mažą nusistebėjimą federalės 

valdžios t.v. vaizbos komisijos 
pasiulymu prez. Wilsonui —- 

paimti valdžios žinion skerdyk
las. Esą, mėsos Industrija 
tiškai jau esanti federalės 
džios kontrolėje. Valdžia 
kontroliuoja geležinkelius, 
gi kartu ir stockjardus —
tatydama jiems galvijų, išvežto-

fak- 
val- 
juk 
tai- 

pris-

Marrison, Terrace ir Oystcr 
Bay viešbučių darbininkų-wai- 
ter’ių streikas užsibaigė pilnu 
darbininkų laimėjimu. Samdy
tojai po ilgo priešinimosi paga
lios buvo priversti išpildyt savo 
darbininkų reikalavimus — pa
didinti algas, pripažint waite- 
rių uniją ir suteikt tūlų kitų pa
gerinimų.

LAUKIA SVETELIŲ.
Chicagos policija gavo para

ginimą iš Clcvelando, būtent 
prie pirmos progos pasimatyt 
su “tūlais sveteliais” iš Cleve- 
lando. Tie sveteliai Clevelande 
padare “hold ūpą” ir pabėgę su 
22,000 dolerių. Manoma, kiul 
jie jeigu dar neatvyko, tai tik
rai atvyks į Chicagą. Detektivų 
seržantas paskyrė visą būrį de

tektyvų pasilikimui nelauktų 
svečių. .

PANAIKINO “SKRAIDAN
TĮJĮ BŪRĮ

• Veikiančiojo policijos virši
ninko įsakymu vakar tapo panhi 
kintas taip vadinamas “skrai
dantysis būrys”. Iki šiol jisai 
buvo palaikomas antrojo poli
cijos superintendento raštinės lė
šomis ir tarnavo /‘doros reika
lams

REIKALAUJA NAUJŲ 
PAGERINIMŲ.

Par .o ir maudynių komisija 
žada kreipties į miesto tarybą 
reikalavimu pravest naujų pa
gerinimų municipalėse maudy
nėse. Augant gyventojų skai
čiui jos tolydžio darosi perank- 
štos. Esą reikia pastatyt naujų 
kambarių žmonių persirengimui 
ir, jei galima, įsteigti porą nau-

PAGAVO “TERORISTĄ”.

Jack Iftigarly, ‘,bartendcris” 147 
N. Clark gatvėj, vakar užvada
vo dėdes — pagavo tūlą “tero
ristą”, vardu William Fredc- 

ricką, kur pamatęs ties jo 
liūnų pripildytą dvokiančiu 
su “bombą” — bonką.

sa- 
ga-

DAKTARAS J>ATEKO 
BfiDON.

Gero buvusio policijos virši-. 
ninku, Ilealey, sėbro, Francis 
Beckerio, byla turbūt bus at
naujinta. Andais mat buvo su
sekta, kad tūli prisaikintieji, kur, 
turėjo nuspręst Beckerio likimą. J 
turėję “pasimatymų” su abejo-1 
tinos doros asmenim, tariant bu
vo papirkti.

Pranešimai

REIKALINGA kriaučių prie kos- 
lumicriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai. ,

S. Alckno,
911 W. 33rd st., Tel. Drover 683G

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. i va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKALINGA Icibcriai | įmųilo 
dirbtuvę; 9% vai. į dienų, $21.00 į savaitę. Duodama taiko užvalgyt ry
te ir po plct. 1322 W 32nd Placc. *

R Al
PARSIDUODA rakandai (forni- 

čiai) mažai vartoti; turim parduoti 
greitai kad ir pigiai. Parduosim ir 
atskirai. Klauskite restauranle: 
1619 S. Halsted St., Chicago, III.

NAMAl-žEMIt

Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau
tuvė, buvusi po nutN. 666 W. 18 st., 
dabar yru persikėlus po num. 3310 
So>. Halsted st. Meldžiama draugų 
apsilankyti.

PAULIS A ADOMAITIS, 
3310 S. Halsted st., Chicago

Tel. Yards 6789.

Pajieškau savo'moters Kotrynos, 
33 metų, augšto ūgio, biskį rauplėta, 
aiškiai šneka, akys mėlynos, ir duk- 
tės 11 metų, Rožės, geltonais plau- 

j kais, su pradante. Prasišalino nuo 
įmanęs 3 metai atgal; girdėja'u gyve- 
’ na Toledo. Kas pamatysite, mel
džiu man praseŠti, busiu labai dėkin
gas.

LDLD. 19 kp, susirinkimas ivyks 
nedėlioj, rugpj. 11 d., š. m. 1.30 vai. 
po pietų. Mark White Sųmue, Clul> 
romu svet., ant viršaus. . : —M. ’l.

‘Paskchdusio Varpo repeticija j- 
vyks nedėlioj, rugp. 11 d., kaip 10 
vai. ryto. Lošėjai kviečiami atsilan
kyti/ ’ • —Valdyba.

Fiat Janitorių, vyrų ir moterų pa
šaipiojo kliubo mėnesinis, susirinki
mas ivyks nedėlioj, rugpj. U, 1 vai. 
do pietų. 3720 W. Harrison st., arti 
Indenendence Boulevard1. Visi nariai 
cvieČinmi atvykti.

Woicechowski.

Jurgis Čepulis,
702 Holmis avė., Indianapolis, Ind.

Pajieškau savo pačios Paulino.**. 
Mudu persiskyrėm Brooklyn’v, N. 
Y. 10 metų tagal. ir nuo tada nebe- 
gyvenava drauge. Ji yra stora, 5 pė
dų augščio Juodų plaukų, kalba 3mis 
kalbomis. Turi mergaitę Julę, 14 
metų. Kas man pirmas praneš, gaus 
$5 dovanų. Arba jos pačios prašau 
atsišaukti. Jonas Tamašauskas, 
1566 N Adam St., Mil\vaukee, Wis.

Pajieškau savo molorcykle’o “Ila- 
rle.v-I)avidson 1918, 16 horsepower, 
Motor No. L 18 T 12268, Licenc.e 
2062, su saidkariu No. 13877, Cbica- 

--------- , . t \J.1 go’’. Jisai likosi tino manęs pavog- 
12. 8 vai. vak., P. Jankaičio . tas aug. 3, 1918, iš šaulės pas namus. 
1837 W. 14thi st. Gerb. (Irau-, Kas man jį sugrąžįs, arba praneš 
alonėsit atsilankyti paskirtu, |ajp ka(| J)ats galėčiau

jį atgaut, tam duosiu $25.
Joe. Rapnik, *, 

4138 So. Hennitagc avė., ’ Chicago

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. mė
nesinis susirinkimas haš punedėhj 
rugp. 1 
svet., 1837 W. l ltlŲ st. Gerb. drau- 
,'ės. nu__r ____ __ v
aiku. nes (urime daug svarbių rei
kalu. Rašt. A. Dočkiene.

Chic. Liet. Draugijos Sav. Pašel- 
pos mėnesinis susirinkimas 'įvyks 
nedėliojo, rugp. 11 d., Z\Viązek Polek 
svet., 1315 N*. Ashland avė. Pradžia 
2 vai. po pietų. Draugijos nariai ir 
norinti tapti nariais atsilankyti lai

ku. - $ekr. A. Ase i i bu

Roselund, 111. — 8LA. 139 kp. ren
gia draugišką išvažiavimą j \Vashin- 
gton Heights miškus, tarp 167 ir 
10d gatvių ir Racine aye., toj pačioj 
vieloj, kur buvo LIUD. Aido ir CMD. 
Ratelio nedėlioj bįm(lsas išvažiavi
mas. rugpjūčio 11 diena. Išvažiavi
mo laikas 11 vai. ryto. Publika kvie
čiama atsilankyti. ^Rcng. Komitetas

Nedėlioj, rugp. 11 d., 8 vai, iŠ ryto, 
susirinkit visi į “Aušros” svet., 3001 
So. Halsted st., o iš ten visi važiuo
sime į Englewood stotį. Traukinys 
iš J-'.ngleNvood stoties išeina 9:04 A. 
M, taigi butų gerai, kad visi susiei
tų laiku, idant nepavėlavus, o antra, 
tai žinosim ką padaryt su biletais. 
Jeigu susirinks (langiaus ir galėsim 
ant syk pirkt 25 tikietus, tai gausim 
numažiiilą kainą, kas apsieis visu 
trečdaliu pigiau s.

LSJL. 1 kp. Komitetas.
' *■ •/ ę ‘ -.. r ’

Cicero/ III. — LSS. 138 kp, miš
raus choro draugiškas išvažiavimas 
į Jefferson girias įvyks nedėlioj, 
rugpjūčio 11 (h Rus prakalboj ir 
šiaip įvairių pamarginimu, o paga
lios dovanų. Visus kviečia atsilan
kyti. —Choro sekretorius.

LSJL 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimos šusirinkimas įvyks nedė
lioj, rugpj. 11 d. 9:30 v. ryto, Aušros 
svet., 3001 So, Halsted St. Lekcija 
bus apie “kairiųių><ir “dešiniųjų po
ziciją Skaitys d. M. QJs. Meldžiu 
visus atsilankyti.' J; J. Jonušovičius.

........... r
Mclrose Park. III.—LSS. 43 kuopos 

ekstra susirinkimas bus nedėlioj, ru
gpjūčio 11, 9:30 vai. ryto/Frank and 
James svet.. kertė 23 avė ir Lake gt. 
Nariai būtinai privalo atsilankyti, 
nes reikės rinkti centro viršininkus 
ir tt. Randas ir daugiau svarbių 
dalykų< Org. A. J. Staškus

Pajieškau savo pažįstamo Zigmo 
Ragi neko. Jis gyvena apie Wiscon- 
sino apielinkę. Kas apie jį žinotų, 
teiksis man pranešt šiuo adresu: 
Mont Alto, Pik State Sanatorium, 

Franklin Co., Pawel Anilosky, G 20

Pajieškau Petro Domiko. Pirma 
gyveno (Chicago, III., o dabar, gir
dėjau. išvažiavo į Waukegan, III. 
Kas žinote, meldžiu pranešti šiuo 
adresu:

M r. J. UstaiHs.
1749 So. Halsted st., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERI V
hElKALINGAS partneris su $2000 

prisidėti prie skerdimo gyvulių, šis 
biznis yra be riziko ir neša didelį 
pelną. Atsiliepkite laišku parašydO; 
mt kiek metų turite, ar esate liuosi 
nuo kariuomenės ir kuo esate užsi
ėmę.

John Ambrose, 
Dolton, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario su valgiu 
arba be valgio. Geistina pas laisvų 
pažiūrų žmones. Esmi su motore. 
Atsišaukite laišku pažymėdami N 35 
184(1 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA prityrusio žmogaus j junk 
yiirdą. Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 98 mylios nuo Chięngos. 
Rašykite man angliškai dėl platesnių 
žinių, v 1

Dixon Iron and Metai Co., 
625 W. 2nd st., Dixon, III.

REIKALAUJAMA anglių padavė-
— “coal passers”. $55, kambarys 

ir valgis.
Chicago Beach Ilotcl, 

51st ir Gomeli ava, Chicago

PARSIDUODA Šiltnamiai (grecn- 
house). dvieju gyvenimų namas, a- 
pie 7 lotai. Seniausia kvietkinyčia 
ant South Side, gyvuojanti 33 metai, 
daranti $20,000 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkėj. Viskas ge
riausiame padėjime.

Joseph Vacha, 
2448-2454 W. 47th Placc, Chicago. 

Arti Western avė.

JU

REIKIA MO'I’ERV IR MERGINŲ 
— PRIE LENGVO DIRBTUVES DA
RBO. GERIAUSIA MOKESTIS.

RATIIBORNE, IIAIR AND 
IJDGWAY CO.,

2279 S. Union avė., Chicago

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis. Geras valgis ir kam
barys. Geistina lietuvio.
6222 Harper St Imas aukštas. Chgo.

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis.
900 \V. 18 SI., Chicago.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
darbo saldumynų krautuvėj. Atsi
šaukite į Jamonlą, 18»IO So. Halsted 
SI., Chicago, III.

REIKALINGAS greitai Agoras bu- 
čeris. Gerai suprantantis savo dar
bą. Gera mokestis ir geras užlaiky
mas. Atsišaukite laišku.

J. J. McNisky, 
1015 Markei st., DeKalb. III.

REIKALINGAS, atsakantis buče- 
Atsišaukite k i logreiči ausin k 

Alex Sucilla,
Houston .avė., So. Chicago, III. 

Tel. So. Chicago 838.
8706

REIKALINGA vedusi moteris, ga
linti dirbti kaipo janit|>rė. Jos vy
ras turi būt apsipratęs su įrankiais 
(tulšimis) dirbt apie namą vakarais, 
po SAVO darbo ’ “ ’ :
nereikalingas. ■ 
tinkama. I.....
kęst i s >— i. 
ir $35 Į mėnesį.

» laikui. Patyrimas 
. • Senyva pora butų 

Pastovus dlu’bas. Užnio- 
garu apšildomi kambariai 

Z *. Ateikite pėtnyčioj 
ir nedėlioj, tarpe 2 ir .5 vai.

Goldberg, -
2237 \V. 121h St., • Chicago

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kite Stevvart 3781.

SAVININKAS priverstas parduoti 
2 aukštų mūrinį namą,' 4 fialai po 
4 kambarius kiekvienas. Augšlas 
akmens apatnarnis su 2 kambariais 
nubaigtais. ToHetai ir gesal per vi
są. Namas gerame sutaisyme. Wal- 
lace gatvė, (frti ,29-tos gat. Tiktai 
$5800.00.

Ignatius Chai> and Co. 
31st ir VValJacc gat. Vieninlėlis 
agentas.

PARSIDUODA moderniškas, 6 ka
mbarių naipelis; karšto vandenio ši
luma, elektros šviesa; ąžuolu api- 
baigta, 2 blokai nuo bažnyčios. At
eikite nedėlios ryte. 
6912 S. Rockvvcll st.

MOKYKLOS

Chicago

Pasisiųk pati suknių.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

sinti elektros rnašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

MASTER SEWING SCHOOL, 
118 N. La Šalie sL,x 4-ta augšlae 

Prieš City Hali.

“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 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

l)r. Urbai) Comes, 4039 N. As
hland gat., pateko bėdon. Už
vakar jis pakvietė jauną graik- 
ščią panelė Foną Stephenson 

“ant chop suy”. Pasivalgę jiedu 
sugrįžę daktaro ofisan. Už po
ros valandų, policija rado Foną 
pusnuogę gulinčią ant aslos ir 
be sąmonės. Mergele nuvežta į 
ligonbutį, o daktaras p kalėjimą. 
Vėliau ją pasisekė atgaivinti, bet 
Foną nieko neatmenanti, kas 
su ja atsitiko dro Comes ofise. 
Ji žinanti tik tiek, kad daktaras 
jai davęs “stiprios sodos”. Dak
taras gi tvirtina, kad grįžtant 
jiems į namus mergelė staigu 
ėmusi netekt protinės lygsvaros 
Jr įėjus ofisan nusjdrakius nuo svarbių reikalų aptart.

, > Rašt. P. J. Sakas,savęs drapanaą. 
Daktaras dar laikoma kaleji-1 np. susirinKimus įvyns

tnn Žadamo nžv^f niindnmiu ' subatoje, rugpj. 10 d., 8 vai. vakare me. Žadama užvest nuodugnų Mddažio svet., 2242 W. 23rd PI.— 
tardymą.

So. Engeiwood, III. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas j^ks nėt- 
nyčioj .rugpj. 9 d. 8 vai. vakare, 8132 
Vincennes Avė Viši draugai atsilan
kykite būtinai. —Sckr. J. Janulist

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 kp. 
susirinkimą* bus nedėlioj, rugpj. 11 
d., 10 vai. ryto, K. Grikšo svet., 150 
si ir Northeot avė. -Visi draugai ma- 

I lonėkite atsilankyti, nes turim daug
Rašt. P. J. Sakas.

LDLD. 45 kp. susirinkimas įvyks

Visi nariai atsilankykite, ir atsives
kite Jiaujų narių. —Valdyba.

TAUSUS ŽMOGUS. Kenosha, Wis. — LSS. 58 ko. su
sirinkimas bus rugpjūčio 11, Socia- 

Naujai paskirtasai antras poli- lisjv sv,ct ‘ k«ip4 po piet”- -1 1.. . . įgai ir draugės, nepamirškite atsilan-
cijos superintendentas ir mora- kyti, nes tinime daug kvarblų dalv- 
lybės reikalų inspektorius,Luth-(jf'įį, 
ardtas, pasirodo esąs tausus žmo reikalu turėsime apkalbėti. Eidami i

. ... . i ' susirinkimo nepamirškite ir* savogus. Vakar jisai pasiskelbė su- draugus sykiu atsivesti.
valdysiąs visus tuos “dėdes”, kur Pttkšys.

PAJIEŠKO kambario dvi jaunos 
merginos; butų geistina, kad butų 
prie laisvu žmonių, Westsidės apie- 
linkėje. Kas tokį kambarį turite ar
ba žinote, meldžiu pranešti. Atsi
šaukite laišku i “Naujienas”, pažy
mėdami No. 36.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAS1RANDAVOJA gražus, šviesus 

kambarys be valgio, prie mažos šei
mynos. Geistina, kad butų netabo- 
kius.
1058 51sl st., Chicago, III.
Inėjimas iš Aberdeen si

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elcktriki- 
nėmis vogoinis. Didelis cash regis- 
tevis. Gali dirbti keturi darbinin
kai. Taipgi naujas ajsboxis ir yisi, 
įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb- , 
tas per daug melų. Seniausia vieta 
lietuvių apgyventa. Pardavimo prie- 
Jįastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

Mr. S. S., 
1824 Wabansia Avė., Chicago.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystes 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.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago

RANDAI

PARSIRICNDAVO.1A 4 gražus rui
mai su tęiletu ir gazu, ant 2-rų lu
bų iš fronto. Renda $12.00.

John Jankus, 900 W. (>2nd St.,

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Da
ro gerą bizni. Gera vieta. Kampinė 
sankrova. Geriausia proga lietu
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti. ,3001 S. Wallace st., Chicago, II). 

_ t_________

VALENTINE DKESSMAR1NG 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Snv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Ds- 
signing, de) birnic ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiaki

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

adresais: '■
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST. <

PARSlbUODA puiki barzdaskuly- 
kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. Wallace SK, Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNĮNCJ 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Musų sistema ir ypatUkaa mokinimą* pa 
darys Jus žinovu ( trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 
mo-designing Ir piuvimo įkyrius, kur mee en- 
teiksime praktiiką patyrimą kuomet jų mo- 
kjyąttKT ■,

Elektra varomos mažinoe musų siuvimo aky 
riuose.

Jus esata užkrečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bih laiko - dieną Ir va, 
karais ir gauti speclaližkal pigią kainą.

...........   . —t Pntrenos daromos pagal Jūsų mirfrą — t>i!e
I uuug vwių, HMM* uuadiąvj, prusijiuur. Biznis labai gerai eina, etallča arba dydžio, U blle madų knygos, 
kitur, kur reikalauja visokios randasi lietuviškoj apielinkėj. arti master designing school 

. ,__  /./„/.//.j — į fabrikus, į ka-Į bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me- J. f. Ksankks. PorMtteto,
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai- tų. ‘Būtinai parsiduoda iš nrležas- ns N. La Šalie gat., prieš City Hali 
gas kaip vytų, taip moterų ir vai- ties stojimo kariuomenėn. Kreipki- Atsigaukit ant 4-to augšto. 
kų, kaip amatininkų, taip paprn- tės laišku Adresuodami: No. 31, Nau- „
stiems darbams. jienos, 1840 S. Halsted St:, Chicago.

116-122
524-526

PARDUODU, grosernę ir pieninę. 
Galima pirkti sykiu su namu. Išva
žiuoju i farmą.
817 W. 34th Placc, Chicago

165-107 _______  „
Už darbo parupinimą visuose 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia irieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Ghicagoj. 
taip kitur, kur r 
rųšies darbininkų

tuo- NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pą—naujų darbų, taisymo, valymo ir . 
prosijimo. P.................

t




