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True translation filed wilh the post-master ai ('hieago, August 11, 1!>18, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Rusija valdysiąs
triumviratas

Vokiečiai užimsia Pet
rogradą

Vokiečiai gabeno kariuomenę
Rusijon

Lenin, Trockį* ir Zinojev 
valdysią Rusiją

Anglija pripažino čecho-slovakus.
Rusai areštuoja talkininkus

True translation filed with the poM- 
inaster at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

RUSIJĄ VALDYS TRIUM
VIRATAS.

True translation filed *with the post- 
master at Chicago, August 14, 1918, 
master ai Chicago, August 13, 1918,
LENINAS LIEPIA NAIKINTI 

VISUS KONTRREVOLIU
CIONIERIUS.

Lenino grasinimo paskubino Irue translation filed with the post- 
. . , . .. . . , .. . . {mastei* at (Chicago, Augusi 14, 1918,
karę prieš talkininkus; čia skai- l)S reųuired by the act of Oct. G, 1917,
tomą mininčiais Amerikos ir 
talkininkų konsulų rugp. 1 d. 
apsilankymą pas užrubežinių

Konsulai po Lenino pasaky
mui, kad kare gyvuoja tarp Bu-

aiškinimo nuo Cičerino. Jiems 
pasakyta, kad tą pranešimą ne
būtinai reikia aiškinti kaipo 
karės paskelbimą; kad jis grei
čiau buvo paskelbimu apsigy
nimo stovio, panašaus kokis gy
vavo kartą tarp Rusijos ir Vo
kietijos.

Amerikos konsulas Poole pra
nešė apie tą incidentą valstybės 
departamentui telegramoj, da
tuotoj rugp. 2 d. Nuo to laiko

True translation filed with tlie post, 
master ai ('hieago, Augusi 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917

BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA 
TALKININKUS.

Jie yra internuojami kaipo 
užstovai.

LONDONAS, r. 13. — Iš Ma-

pranešama, kad daugmeniniai 
areštai talkininkų šalių piliečių

1 .aikrašČio korespondentas
rašo:

“Kadangi anglai be jokio pa
skelbimo karės užėmė Rusijos

riausio komanduotojo 
slovakų spėkų.

True translation filed with the post-master at Chicago, Augusi 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

»

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Ikišiol paskelbtieji Amerikos

siekia 20,512. Iš to skaičiaus

reivių korpusuose. Nuostoliai 
tokie:

Žuvo jurose

Mirė nuo ligų
Mirė nuo

291

šiaip atsitikimų 671

Viso mirė 6,985
..................... 9,344
ar belaisvėj 1,433

Jūreivių:
Mirė...................
Sužeista ............

. 833 
1,826
.. 91

Viso jūreivių 2,750

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, August 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

VVASH1NGTON, r. 13. — Ar
mijos nuostolių sąrašas šiąndie 
paduoda sekamus nuostolius:

Užmušta karės lauke .. 14
Mirė nuo žaizdų .............  3
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. 1

True translation filed with the post, 
master at Chicago, August 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Moterų riaušės Bavarijoj.

BERN, r. 13. — “Moterų ria
ušės“ ištiko Muniche. Šokaujan
ti minia vaikščiojo 
reikalaudama mėsos 
vių. Buvo šaukiama:
vagia Bavarijos maistą“.

ir daržo- 
“Berlinasl

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Augusi 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

ATLANTIKO UOSTAS, r. 13

nkluotas pi rk lybiu i-s laivas sa
kosi paskandinęs vakar subma- 
riną mūšyje ties Šiaurinio Al- 
lantiko pakraščiu. Smulkme
nos mūšio nepaskelbtos.

master ai Chicago, Augusi 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

ŲONDONAS. r. 13. — Anglų 
torpedinių laivų naikintojas la
po paskandintas priešo subma- 
rinos Viduržemio juroj rugp. 6

True translation rilco wiih the post- 
master ai Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
Prašo VVilsono paimti Mooncy 

dalyką į savo rankas.

Vokiečiai turi trr u
kties atgal

»

Atstumti senojon linijon
Prancūzai įgijo svar= 

bią pergalę
Kaizeris šaukiasi austrų 

pagelbos
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
VOKIEČIAI TURI TRAUKTIS

23 MYLIŲ LINIJOJ.

Talkininkai įgyjo svarbų laimė
jimą ir trįs svarbus miestai 

arti puolimo.

šas dabar stovi senojoj linijoj į 
vakarus nuo Royc ir Lassigny, 
kurioj jis buvo nuo 1914 m.

sios fortifikacijos ir vielų už
tvaros.

Francuzų laimėjimai ant La
ssigny Massif pastatys po fran
cuzų ugnim miestą Noyon kąip

Juo bus Leninas, Trockis ir 
Zinovjev.

AMSTERDAM, r. 13. — Pa
sak Maskvos pranešimo j Rei- 
nische Westfalische Zeitung, 
delei kontr-revoliucinio judėji
mo Rusijoj, “antras Sovietų 
kongresas” pavedė pildomą jų 
valdžią į rankas triumvirato, 
susidedančio iš premiero Leni
no, karės ministerio Trockio ir 
Lenino draugo Zinovjevo. Jiems 
duota neaprubežiuota gale grie- 
bties visų priemonių, reikalin
gų laimėjimui pergalės Sovie
tų respublikos kovoj su jos prie
šais.

Žinios priduria, kad Kerens
kio partijos vadovai kurie bu
vo Sovietų budriai dabojami, 
prapuolė. Maskvoje manoma, 
kad jie pabėgo užrubežin.

Neduodantjs grudų valstiečiai 
bus teisiami.

AMSTERDAM, r. 13. — Ra
seno laikraštis Reinische West- 
falische Zeitung sako, kad pre
mjeras Leninas išleido naują 
manifestą, patariantį nemiela- 
širdingą naikinimą visų kontr- 
i evoliucionieriii.C

Valstiečiai pasilaikantjs dau
giau grudų negu reikia jų ypa-{ 
tiškiems reikalams, bus pairau-1 
kli prieš revoliucinius teismus 
kaipo priešai žmonių- Mirties 
bausmė bus skiriama uždraus
tiems pirkliaulojams.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLIJA PRIPAŽINO ČE
CHO-SLOVAKUS.

Sužeisti nežinia kaip 19
i narius, čia 
pavaldiniai ir

mis žmones, levus didelių šei
mynų ir darbininkus, tapo are
štuoti ir internuoti kaipo už-

Viso .... 90
Šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios

Koslis Almenovicz, 2129 W

True translation filed xvith the post- 
master ai Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
UKRAINIEČIAI LAIDOJA VO

KIEČIUS GYVAIS.

rėš lauke.
E. C. Petis, VVorcester, Mass„ 

sunkiai sužeistas.
Pielis, Trcnton, N. J., sužeis-

Renegatas rusų komanduotoju.

VVASIHNGTON, r. I3. 
vusieji vokiečiai ii 
laisviai, veikianlįs

Bu- 
austrai be
su bolševi-

tamenlą pasiekusių žinių nuo 
mačiusio kas dedasi Rusijos 
provnicijoj, Ukrainos valstiečių

WASIHNGT()N, r. 13. — Vi- 
ąos šalies darbininkų atstovai 
šiandie formaliai kreipėsi prie 
prezidento VVilsono, prašydami, 
kad jis pavartotų savo galę kai
po vyriausias komanduolojas 
armijos ir paimtų 'l’honias J. 
Mooney iš po Californijos vaisi, 
teismų kontrolės ir pasirūpintų, 
kad jo byla išnaujo butų nagri
nėjama. Memorialas tapo pa
liktas Baltajame name ir prezi
dentas, kaip sprendžiama, atsa
kys į atsišaukimą už keleto die
nu. “ c

LONDONAS,, r. 13. — Trįs 
vokiečių bazų miestai Royc, 
Chaulnes ir Lassigny tapo pas
merkti šiandie nauju smūgiu, 
užduotu gen. Foch 25 mylių

mūšio lauko.
Gen. Humberl trečia francu- 

zu

ny

armija vadovavo paėjimu, 
nušlavė vokiečius nuo dide- 
rclėžiaus kalnu prieš Lasig- 
Massif, vašos vokiečių lini-

padarė naują vokiečių pasitrau
kimą šiame 25 mylių fronte ne- 
išvengtiną-

Vokiečiai traukiasi.

Visi transportų keliai visame

s įdarys labai sunkia problema

Betvarkė tarp vokiečių.
Pranešimai nuo aviatorių sa

ko, kad betvarke ant visų kelių

neaprašoma. Kiekviena kryžke
lė pasidaro puikiu cieliu dėl a- 
vialorių.

pilnai kontroliuoja kelius, ein
ančius nuo Noyon linkui Ham 
j šiaurę. Tuo budu priešo trau
kimosi judėjimo vargai žymiai

True translation filed with the post- 
master at Chicago. August 14, 1918. 
as reųuired by. the act of Oct. 6, 1917 
VOKIEČIAI GABENA KARIUO-

MENU Į RUSIJĄ.

AMSTERDAM. r. 13. — Pa- 
sak šiandie iš parubežio gautos 
žinios, pulkams vokiečių land- 
šturmo, stovinčio rytinėj Flan
drijoj, paliepta vykti j Rusiją.

T rue translation filed with the post-« 
master at Chicago, August 14, 1918, Į 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIAI MANO UŽIMTI
PETROGRADĄ.

Jau gabenasi kariuomenę.

LONDONAS, r. 13. — Ex- 
change Telegraph koresponde
ntas iš Danijos sostinės prane
ša, kad pasak Helsingfor^o ži
nios į Copenhagen Po!itilgjK vo
kiečiai mano užimti Pctrogra- 
<1,.

Talkininkai reikalauja iš Rusi
jos pasiaiškinimo.

LONDONAS, r. 13. — Angli
jos valdžia išleido deklaraciją, 
formaliai pripažįstančią čecho- 
slovakus kaipo talkininkų šalį 
ir tris cecho—slovakų armijas, 
kaipo talkininkų spėką, regulia
riai vedančią karę prieš cen tra
lines valstybes.

Iš Maskvos per., Berliną pra
nešama, kad talkininkų diplo
matiniai atstovai .įteikė kolek- 
tyvę notą karės ministeriui Tro
ckini, reikalaujančią bėgyje tri
jų dienų išaiškinti premiero Le
nino grasinimą, kad Rusija pa
skelbs karę “prieš Anglijos-- 
Franci jos imperializmą”.

jami renegatu rusų generolu 
von Taube, kuris pradžioj ka
rės buvo pašalintas iš rusų ko
mandos iš priežasties jo pro- 
germaniško veikimo. Tą žinia 
šiandie paskelbta viešai kapito
nu Vladimir S. Hurban, čecho- 
slovakų oficierium Washingto- 
ne raporte prof. 'I'. G. Masaryk, 
čecbo-slovaku vyriausiam ko- v 
manduotojui.

Kapt. Hurban sako, kad von 
Taube pirmiau buvo koman
duotojo belaisvių stovyklos Ir
kutske ir ten pasižymėjo perse
kiojimais slavų belaisvių, kuo
met rodė favoritizmą vokie
čiams ir vengrams. Po bolševi-

1atos didėja. Vokiečių- karei
viai, kada jie keliauja po šalį, 
jie tai daro dideliais būriais, nes 
kitaip jie yra užpuldinėjami va
lstiečių bandų, kurie stengiasi 
sugauti juos kankinimui ar pa-

mui vakariniame fronte.
Ukrainos valdžia, sakoma, 

lavina kareivius dėl Ukrainos 
armijos ir dabar jau turinti vi
dutiniškai 800,000 kareivių.

Miestuose bankai atsidaro ir 
skaito 12 nuoš- komiso už išė
mimą seniau padėtų pinigų. Tš

ją valdžią ir kaipo viršininkas 
Irkutsko valdžios štabo prade-

j*y oficierių organizavimą be
laisvių armijos. Jis paliepė pa

las pats pranešėjas sako, kad

į Kronšladtą.

Sakoma, kad kareiviai tam 
tikslui jau yra gabenami linkui 
Petrogrado.

True translation filed wilh the posf- 
masler ai Chicago, Augusi 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
Reikalavimas — senas dalykas.

chų Irkutske pereitą geg. mėn. 
ir pp bolševikų sumušimui bu
vo išgelbėtas nuo čechų-slovakų 
sušaudymo įsimaišymu Franci-

as reųuired by the act of Oct. G, 1917. 
Nuteisė myriop gen. Masaryk 

seserį.

f WASHINGTON, r. 13. Pra
nešimai per Berliną sako, kad 
talkininkų diplomatai reikalavo 
išaiškinimo bolševikų premiero

Taube dabar komanduoja bol
ševikų spėkas tarp Irkutsko ir 
Vladivostoko.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Augusi 14, 1918, 
as reųuiręd by the act of Oct. G, 1917

38 SUFRAGISTėS AREŠ
TUOTOS.

kimas jau prasidėjo lokalėje 
skalėje, pasirodė šiandie, kada

Už naują demonstraciją.

WASHINGTON, r. 12.

dėliojimą veikimo linkui fede-

tapo šiandie policijos išardy
ta, 38 dalyvavusios moterįs, 
pleką tų nešėjos ir kalbėtojos ta- 
po areštuotos kada jos susirin-

re

master at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

4,000 streikierių priėmė S. V.
arbitracijos pieną.

CLEVELAND, r. 13. — 1000 
siuvėjų, streikavusių tris savai-

po susitarimo su karės departa
mentu arbitruoti sulig pasiūly
mo išdirbejų.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

Važiuoja pas kaizerį.
AMSTERDAM, r. 13. — šian

die patirta, kad kancleris von

PARYŽIUS, r. 13. — šiandie 
čia gautas patvirtinimas žinios, 
kad Vienuos karės taryba nu
teisė ant mirties už šnipinėjimą

Ukrainiečiai nekenčia vokiečių. Miladą Jarovską, čecho-ameri-
Sulig šiandie valstybės depar- kietę ir seserį gen. Masaryk, vy- į vyriausią vokiečių kvatierą.

ministeris von Hinlze išvažiavo

rus nuo Bailly, j pietryčius nuo

urę, tikųnasi paseks bėgyje 48 
valandą ir tikimasi, kad nei

kunti visą žemę, kurią jie lai
mėjo j vakarus nuo Noyon jų 
besiveržinie ant Compicgne.

Tas automatiškai išties Picar-

sceną Foch’o pirmo didelio koh- 
tr-smugio.

psnose ir kad keli miesteliai už

talkininkų bombardavimu, bet 
manoma, kad vokiečiai pade
gė, kaipo pirmą žingsnį prie to
limesnio pasitraukimo rytų lin
kui.

Field-maršalas Haig šiąnakt

laisvių suimtų Picardy ofensi- 
ve. Išviso francuzų pirmosios 
armijos ir anglų ketvirtosios ar
mijos suimtų nuo rugp. 8 d. be
laisvių skaičius siekia 28,000 
kareivių ir 600 kanuolių.

Senojoj 1914 m. linijoj.
Pietiniame gale < fronto prie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIETIJA ŠAUKIASI AUST

RŲ PAGELBOS.

PARYŽIUS, r. 13. — Echo de 
Paris sako,* kad Vokietija yra 
priversta šaukties Austro-Veng
rijos pagelbos vakariniame fro
nte ir auslrų-vongrų kareiviai

Tie kareiviai yra siunčiami į 
ramius sektoms fronte.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, r. 13. — Aus-

rolius skubiai pasiuntė vakari
niu frontan, kad pagelbėjus la-

iiinkei, dar nepasirodė linijoj. Ji 
stovi Belgijoj ir nerodo noro ei
ti j degančią krosnį pietvaka
riuose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Du vokiečių generolai 
pašalinti.

PARYŽIUS, r. 13. — Pasak 
čia gautų Berno laikraščių, gen. 
von Mudra ir gen. Liebrecht, 
kurie komandavo vokiečių ar
mijomis ofensyve, kuris prasi
dėjo liepos 15 d., tapo padėti į 
pasitraukusių sąrašą.
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kj; savu laiku “Naujienos” 
daug kartų pasakė apie jį 
savo nuomonę. Bet įdomu 
matyt, kaip apie jį dabar at-

nereiškiu, kad Francija norėtų, I duoti patarimų.
■ Imi iiu nol.iilii <i imi* iu>u nliinni iiimii

Telephor.e CanaI 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: CanaI 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagdje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

A. F. Kerenskis buvo Lon
done, ir tenai jisai buvo pil
dai išklausytas tiktai socia
listų ir darbininkų unijų at
stovų—Darbo Partijos kon
grese. Kapitalistų spauda 
pašnekėjo apie jį, pašnekė
jo ir nutilo.

Dabar Kerenskis randasi 
Paryžiuje. Ir čia jisai rado 
nedarbininkiškuose sluogs- 
niuose dar mažiaus pritari
mo, negu Anglijos sostinėje. 
Jeigu tikėt pranešimais iš 
Paryžiaus (žiur. apie tai

idant jis nebūtų atsilankęs jau; 
nesmagumas yra lame, kad da
bar prisieina kalbėti apie to
kius dalykus, kurie gerinus bu
tų užtylėjus. Su rusų klausi
mu reikia susitikti, tuojaus ir 
kaip reikiant; visi sutinka su 
tuo, bet yra tūla abejonė ar Ke

geras įrankis, kurio pagclba ga-

Buvo daug apsivylimų su 
Rusija. Dabartiniu laiku ue-

ir žurnalistų verčiaus tyli apie

sesni, nedaro paslapties

Buvo laikas laikas, kuomet ne-

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RcdaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant viepos popicros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
žtuiklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

miesto kapitalistų spaudei 
didžiumoje kalba apie jį ne
prielankiai: kaltina, pašie
pia, arba geriausiam atsiti
kime rašo visai indiferentiš-

Kas kita socialistai. Kai- 
kurie jų, tiesa, taip-pat daro 
iam užmetimų; bet didžiu

jojo, bet dabar jie 
Tai yra 

Kuomet Ke
renskis atvyko iš Londono, la
bai nedaug draugų jis rado pas

Ii jo, ir išlipęs iš traukinio jis 
tūlą laiką buvo pats vienas, 
nežinomas ir nepaisomas tarp 
didelės ir šaltos minios. Ma

asmens bent mažiausios svar 
bos. Vienas, kuris malė tą re

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

Kerenskis ketino atvykt 
Amerikon. Bet buvo žinia,

Ir matyk tu man.

itidėti, kadangi — Franci

diktatorius to, kas yra ar buvo 
viena didžiausiųjų pasaulio tau-

ršu Kerenskis ir atėjau jums 
Klausykit ma

nęs abiem ausim. Aš esu... aš 
esu dervišinis prakalbų sakyt p

raudona juosta per savo kruti-

Kitas laikraštis, kuris nepasi

Buvusia diktatorius yra tas

Petrograde, prakalbų sakytojas. 
Jei galime tikėli vienam musų 
draugų, tai pirmutine jo minti
mi atvykus į Paryžių, dar nei 
nesiprausus, buvo paklausti, ar 
jis galėtų suvartoti savo pirmą 
dieną konferencijoms su diplo
matais ir politikais. “Palabriz- 
mas” (palabrą — žodis ispanų 
kalboj) neapleido jo. Žinoma, 
mums linksma, kad šitas as
muo, kurio neapskaitoma silp
nybė nuvedė mirtin tūkstančius

gyvastį, bei, antra vertus, rei-

virai paklausti savęs, ar

li dabar, būdamas tremtiniu, iš
gelbėti jo sukompromituotą de
mokratinį režimą.” “Libertc” sa 
ko: “Mes neprašome, kad jo

kad jo asmuo butų šalinama iš 
musų susirinkimų. Priešingai, 
mums malonu parodyti savo 
prakilnumą šilam dideliai ne
laimingam žmogui, be noro

Redakcijos 
Straipsniai

sporto!.. Kode!?..

True translation filed with thc post- 
inaster at Chicago, Augusi II, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917, 

Vokiečių ambasa
dorius kraustosi.

Aklas 
fanatizmas

Ta kraštutinio radikaliz- 
no srovė ,kuri pastarais dve 
jais metais po vardais “kai
riojo socializmo” ir “bolševi
zmo” kelia daug triukšmo

be jis kadaise valdė daugiau ne- 
>»u šimtą milijonų žmonių. Rel 
labar savu žarų jis lapo savo 
oalics balso žaislu ir miražas 
iiipuolė. 'l ai buvo lik kvapas. ■ jj(1į 
ir kuomet jis išsisėmė, visa su-|>;.lllv. 
minko žemėn. Rusi jos nobeli-1
ko daugiau . I tyj “Ihimanile” sako, kad da-

Vieijok Kerenskis tuojaus pa-1 )ar vokiečiai turi įsteigti pasi- 
sidarė labai užimtu žmogum ii | priešinimo branduolį, o jei Ke-

lomi mums suteikti savo vien
genčių (lomai ir apsvarstymui

ki t i laikraščiai yra ma
nėm ielaširdingi Kerens-

Naujasis vokiečių amba
sadorius, Hejfferich, esąs 
persikraustęs iš Maskvos į 
Pskovą ir tenai-pat jisai ke
tinąs perkraustyti visą savo

>okių pasirodymu ir

bar ėmė įsiskverbti ir į Lie
tuvių Moterų Progresyvį 
Susivienijimą. Jos dvasio
je jau vedama šito Susivie
nijimo organas, “Moterų

mų. Jis apsistojo prie Rite Czer-j tai jo laukia didelė 
no\vilz ir, būdamas ten, priėmė I Talkininkai turės pradėt

matų gyvastims, nes joje į- 
sivyravę priešingi Vokieti
jai elementai, daugiausia 
kairieji socialistai-revoliuci- 
onieriai.

Šituos faktus dalis Vokie-

Kokia yra ta dvasia, pa- 
natysite iš vieno pavyzdė

lio. Paskutiniam, 8-am, 
“Moterų Balso” numeryje 
'o redaktorė rašo:

kad Vokietijos politika ry
tuose nepasisekė. Ir tokiai 
nuomonei negalima nepri
tarti.

Nužudymas vieno Vokie
tijos diplomato Maskvoje, 
bėgimas iš Maskvos antro 
diplomato — tai ne tokie 
santykiai su “draugiška sa

zeris B ręst Litovsko taika 
Vokietijai reikia ne vien 

to, kad Rusija nekariautų, o

darbininkams skaityt ka
pitalistiškus laikraščius... 
negu tokias ‘Naujienas’.”
Šituose p. Šukienės žo- 

Ižtuose yra tiek daug aklo 
' anatizmo, kad dangau jo 
' ur-but neturėjo ir ta tamsi 
noterėlė, kuri “Dievui ant 

iarbės” dėjo žabus į “here- 
,iko” Husso laužą.

Fanatizmas yra aklas dai
ktas, dėlto kad jisai nemato 
lavo darbo pasekmių. Ta

buvo daug Paryžiaus rusų ko-1 tikrai yra opus. Vienok, musų 
lonijos načių ir kiti tokie įvai-1 nuomone, bus antra paklaida, 
rus asmens, kaip Lebas, Roti-1 jei jie Kerenskio nepriims.’ Lai- 
’)aix’o majoras, kuris ilgą laiką I kraštyje “Evenement”, dešinio 
buvo belaisvis Vokietijoje. Kc-j socialistų sparno naujos Quaran 
i< nskis tolydžio turėjo artimus I (e grupės vadas, Alexandrc Va- 
santikius su įžymiausiais soči-1 renne simpatingai rašo šitaip: 
alistų partijos nariais. Kaip I '‘Tie, kurie priima jį šaltai, ku- 
lik jis atvyko, tuojaus jis ture-1 rie dabar žiuri į jį su piktumu, 
jo ilgą pasikalbėjimą su Picr-1 užmiršta prie kokių baisių są- 
i*c Renaudel ir generaliu parti-1 lygų šitas žmogus, laikinai at
jos sekretoriumi Dubrenih I stovavusis rusų patriotizmą,

naut “Dievui”, ir nesijautė, 
kad ji prisideda prie di*

goms užviešpatauti Rusijos 
rinkose. Tiktai tuomet ji 
galėtų sukoncentruoti visas 
jiegas kovai su talkininkais 
ir turėt šiokio-tokio atlygi
nimo už savo nuostolius po 
karės.

Bet Vokietija negavo Ru
sijoje nė duonos, nė progos 
daryti biznį. Kada Rusijos 
žmonės neapkenčia įkyrių 
užkariautojų, tai kaipgi šie 
gali varyti su jais pirklybą 
arba steigti dirbtuves Rusi
jos žemėje?

’ Užkariavimų politika ne
apsimoka.

” re-pat ir “Moterų Balso 
Taktorė, geidžia patarnaut 

socializmui” ir “revoliuci
jai”, agituodama už kapita

listiškus laikraščius!
Mes jau nekartą nurodi- 

nėjome, kad “revoliucibnu- 
Hnas”, kairesnis už sveiką 
protą, neša naudos ne revo-

masler ai Chicago, Augusi 14, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

Kerenskio priėmimas 
Paryžiuje.

Truc translalion filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917, 

Nuomonės apie 
Kerenskį.

Guvusis Rusijos diktatorius lai
kraščių* kritikos tema.—Gauna 

paramos pas socialistus.

PARYŽIUS. — Buvo laikas, 
kuomet suminėjus ^Kerenskio 
vardą, kildavo viltis ir lūkestis 
Francijoj. Dabar yra kitaip.

mas sugrįžo iš Londono, Keren-1 Varenne. linksta prie intcrvenci- 
skis nuėjo pasimatyti ir turėjo! jos. Jis sako: “Kerenskis atei- 
ilgą pasikalbėjimą su juo. Pa-|na suvienyti savo šauksmą su 
ryžiuje jis nesisteįigia laikytis I Šauksmais iš visų kraštų, kurie 
pusiau-slapto užsidarymo, ku-Į prašo musų valdžių pasiskub'in- 
rio jis laikydavos būdamas Lo-jti ir ateiti su pagclba Rusijos 
ndonc. I žinonėms iki vokiečių norai nė-

Prie šitų apystovų kaikurių I ra atsiekti. Kerenskis turi vie- 
didesniųjų Paryžiaus laikraščių I nintėlę pažvalgą, kuri atrodo 
aiškinimai yra savotiškai įdo-Į mums protinga; ji yra Visuoti
nius. “Lc Journal”, kuris ne-Inas talkininkų įsiveržimas, pa
turėjo ką daug pasakyti savo I darytas pačios Rusijos naudai, 
skiltyse apie jį, ant pirmo pus-1 priėjus prie susipratimo su kie-^ 
lapio ties viršum, greta su ant-1 kvienu toje šalyj, vis viena, ko
galviu, kur jis paprastai deda I kios jis butų politinės pažval- 
savo aštrias pastabas, įdėjo pi-1 gos, by tik jie nori darbinin
kių pklausimą: “Kerensky, n’a I kams gerovės ir savo prigimtai 
pu sauver ta Russie a Petro-1 šaliai didybės, kurie neišsižada 
grad et a Moscou. La sauverat ii | duoto talkininkams žodžio atil-

emps

kinio ofensyvo priekyj”. Gus
tave Ilerve, laikraštyje “La 
Victoire”, pastebi: “P-as Keren
skis, važinėdamas po visas tal
kininkų sostines dėl utilitarinės 
pagelbos jo nelaimingai šaliai, 
papuolusiai vokiečiams į nagus, 
kuriems bolševikai atidavė ją, 
yra vertas kuodidžiausios už
uojautos visų franeuzų”, o Gus
tave Tery laikraštyje “Oeurvc” 
sako: “Tarpe carizmo, kuris 
dingo ir bolševizmo, kuris mir
šta, Kerenskis, musų nuomone, 
atstovauja tai, kas yra li'-^ę Ru
sijos demokratijoj, ir gerai ap
važiausieji žmonės tikrina 
mums, kad jos yra daug likę”.

Kita nuomonė yra paduota 
laikraštyje “Verite”, kuris ma
no, kad jei Kerenskis tikisi pa
daryti didelį įspūdį į socialistų 
partiją, tai jis apsirinka; jam 
teks susitikti su didžiausiomis 
sunkenybėmis; tolinus sako: 
“Kerenskis nepriklausė partijai, 
prisidėjusiai prie Tarptautinės, 
revoliucijos kilimo laiku ir, jei 
jis išsireiškė už Stockholmo ko
nferenciją, tai franeuzai socia-

siųsti centrą n į Ndw Yorką var- Į 
dus ir adresus tu narių, kurie 1 
norės gauti savo organą “Dar-

Tiems, kurie nėra unijos na
riais, “Darbas” galima užsipre
numeruoti. “Darbo” prenume
rata — 50 centų metams, 25 
centai pusei melų. “Darbas” 
lokiu bildu bus pigiausias dar
bo žmonių laikraštis.

kainose reikia siųsti šiuo adre
su:

Thc “Darbas”
c-o Amalgamated Clothing 

Workers of America.
401—409 S. Halstcd str..

r

bot’o ir Alberto Thomas’o val
džia pasinaudojo juo tam tik
ruoju momentu, kad atsakius 
pasportus franeuzams socialis
tams. Šiandien Kerenskis ste
ngiasi visųpirmiausia'i gauti gi
nkluotą japonų intervenciją Ru
sijoje. Be abejonės, tokia in-

Vieno tikslo, kovoti prieš sovie-

li, kad socialistų partija prisi
dės prie lokio sumanymo”.

Kaip tik spėjo Kerenskis at-

liejinius, kuriuose jis

Moterjs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky,: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunyKau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti.be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Moterą Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodotl 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo; 
lerų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
feibės. Mėgink Cardui. 

as visus aptickorius.
E-73

Donorą, Pa
Piknikai.

Užėjus vasaros karščiams ta
rpe vietos lietuvių judėjimas 
veik apsistojo. Jokių kitokių 
surengimų, nėra apart piknikų. 
Veik visos vietinės

Paskutinis piknikas bene bus 
S LA. 160 kp. 25 d. rugpjūčio 
ant Rabes farmos. Vieta gana' 
graži ir puikus sodnelis. Kaip 
teko patirti, bus įvairių'žaismių ' 
ir dovanų. Kuopa tikisi, 
kad publika skaitlingai atsilan-

Donorą lietuviai yra išleidę 
Dėdės Šamo kariuomenėn apie* 
30 jaunų, vaikinų.

...Kuopos koresp.

MELDŽIU ATSIŠAUKTI.

Apskritai, jis buvo geros ihkp 
monės apie jį ir sakė, kad jis 
neliki, jog Trocki kreipsis prie 
vokiečių, talkininkams pada-l 
tins intervenciją Rusijoje.

Jeigu randasi progresyvių 
lietuvių Flinl, Mieli., tai malo
nėkite alsiliepli laišku ar atvi
rute žemiau paduotu adresu, 
nes turiu svarbių reikalų.

362 Brandon avė., 
Dclroit, Mieli.

toj gali atsitikti šalyj, kur vis
kas yra netikėta”, tarė jis. “Ke
renskis yra ištikimas ir nuošir-

geidaujamų santikių. Jis turė
jo draugų tarpe bolševikų ir jo 
silpnybė buvo juos toleruoti. 
Aš manau, kad šiandie jis ma
to aiškiai ir atvirai niekina

gumą. Mano nuomone, Rusija

mia tvirta atlikti šitą darbą ir 
atstatyti šalį anli tvirtų ir nepri
klausomų pamatų”.

SIUVĖJŲ ORGANAS.

Clothing Workers of America 
neužilgo pradės išleidinėti savo 
organą lietuvių kalboj. Laik
raštis vandinsis “DARBAS” ir 
eis kas savaitė aštuonių pusla
pių dydžio. Jo redaktorium 
bus Kl. Jurgelionis.

“DARBAS” bus pirmutinis

kalboje. Siuvėjų unijos nariai 
ras jame visas žinias apie savo 
organizaciją ir galės jame apta-

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “Marksizmo ‘aiš- 
ntojas* ” (“Nauj.” rugp. 13

fe per klaidą sustatyta: “...nepa- 
sistengdamas net suprati, apie
ką jis kalba”. Vieloje 
rėjo buli jos.

Kazimieras Gugis

taip ir civilt&kuosc teismuose. Daro 
visokius dokunteniut ir yopieras.

Namų Ofisas .*
3923 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tcl. Prover 1310

Mieito Ofisas t
117 N. Dearbom St.

111 -13UnMyBWg.
Tel. Central 4411

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojatt įtrink D-ro Rkhter’lo

PAIN>EXPELLER
(Nuo 50 metų nesuvadžioįantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ”
85c. ir 65c. buteliukas visose eptlekose arba 

stačitd nuo
P. AD. RICHTER & CO.

74-80 Waablngton Street, Now York. N. V.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (liros). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizaviinas Musų Specialybė 

IIOIT BROS. 1603 S. Halstcd Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos

Phonc CanaI 1173. i

FARMOS 
prie 

CHICAGOS
IR

ILLINOIS 
VALSTIJOJE

Kiekviemis žino ką tas reiškia 
buli savininku fanuos prie 
Chicagos. Iki tam laikui retai 
kas galėjo įgyli farmą prie 
Chicagos arba Illinois valsti
joje. Daugelis žmonių iki tam 
laikui galėjo tiktai randavoti. 
Mes duodam dabar progą kiek
vienam buli savininku geriau
sios žemės beveik Chicagoje'. 
Ant 141-mos gatvės, tarpe Blue 
Island ir Harvey, kur yra dau
gybė visokių fabriku, turime 
farmas nuo 5-ių iki 40 akrų 
su javais. «

likti savininku fanuos iš 10 
akrų. Jei turite $250, lai gali
te tuojaus gauti 10 akių. Li
kusieji pinigai apsieina pigiau 
kaip randas, nes mokėti reik 
tiktai 1% vertės j menesį. Su 
laiku tos fanuos bus padalin
tos į lotus; kas bus savininku 
tų farinų, galės uždirbti šimtą 
syk daugiau.

Apie Ory si ai Lake, III., kur 
gyvena turtingiausi ūkininkai 
lietuviai Amerikoje, mes turi
me farmas nuo 40 iki 160 ak
rų, kurias parduodame pigiai 
ir ant ubai prieinamų sąlygų, 
kad net ir biedniausias žmo
gus gali būti savininku .

Tokių progų dar nebuvo. 
Dabar galima pamatyti javus, 
lodei tuojaus atsišaukite pas

C. KASPUTIS
106 No La Saite Street, 

Room 40.
Tclephone Main 2043.

CHICAGO, 1LL.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Siibato} 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOft 
Prie šių kainų priskait°ina ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS

Naujienų agentas Rosclande, Ken* 
singtone
Pianas Grybas,

125 East 1()4th st.

stotjs:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Vulaskas, 373 Kensington av.

mmnnnanannaannaannnnnnnn 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE
DBUgtoje ir Tikroje Bunkojc, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitą 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESIIEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO K U BĮ N
prez. Atlsi 

(Brewing Co

Karlu su tuo “Darbas” steng
sis atspindėti darbininkų judė
jimą kitose pramonės šakose

išgelbėli Rusiją Petrograde ir I priešu.”
Maskvoje. Ar jisai išgelbės ją I “L’Ifomme Libre” sako: “Tai 
Paryžiuje?). Kaip ir buvo la-1 buvo trumpas, bet nuotikingas 
ūkiama, atsargus valstybinis lai-1 diklaloriavimas. Kad jam ne

pavyko tvirčiau įsisteigti, kad 
nusikratydamas misticizmo ir

garo” tyčiojasi iš Kerenskio, į-1 besiartindamas arčiaus prie ti- 
dėdamas jam burnon prasima- krenybės — jis neapsaugojo ja- 

1 unos respublikos nuo visokio 
anarchijos liūdnumo ir gėdos, 
tai apie lai nelaikąs kalbėti. 
Praeitis yra praeitimi. Mes 
perdaug dažnai klydome, kad 
galėtume būti aštrus linkui di
delio piliečio, kuris pats visuo
se atsitikimuose mums buvo iš
likimas. Neturėkime jokio ki
to atsiminimo, kaip tik atsimi
nimą apie demokratinį diktato
rių, vieną prieš visus įnirtusius

aš ’ gaivalus, paimantį vyriausią va-

“Kas buvo lai buvo, bet savo 
puolime aš neužmuštas. Aš c- 
su labai gyvas ir turiu daug ką 
pasakyti. Kartais mane lygina 
)rie Dantono. Tai nevisai tei

singa. Dan tonas vijosi jsiver-

svieteJ Todėl jis bus indomus 
netik siuvėjų unijos nariams, 
bet ir visiems unijislams ap-

<as dėl manęs, tai aš neturiu

Čia nėra reikalo aiškinti, 
kaip mes žiūrime į Kerens- Paryžiui truputį nesmagu dėl Čianis.

dėlojai, kuriems aš netyčia pra- 
skyniau kelią, atidavė ją vokie- 

Ne, aš ne Danton

apskritą politiką.
Lietuviai siuvėjai, kurie yra 

nariais Amalgamated Clothing 
Workers of America, kiekvienas 
gaus “Darbą” į namus, jeigu pa
reikalaus jo per savo lokalą. 
Kiekvienas lokalas privalo pa

VV. KASPAR 
prezidentas

TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

/ILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

•

:*u ■M

esanti.be
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r UIENU BENDROVES
Draugai! Rengkites j NAUJIENŲ Bendrovės

PIKNIKĄ G. M. Chernaucko Darže Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus, dalininkus ir 
pritarėjus.

Naujienos tarnauja visuomenei.

kuris įvyks

Rugsėjo 2 d. (arba Labor Day)

Pirk Farma
Sekančios farmos turi būti parduotos beveik 

už pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pi
giai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti

80 AKRŲ farma, 10 akrų išdirbtos žemės, su 
užsėtais javais, gera stuba ir barnė dėl gyvulių, 
randasi 4 myliose nuo miesto, ant gero kelio ir ar
ti mokslainės, kaina tik $1500.

PARSIDUODA 160 akrų farma, apie pusė 
dirbamos žemės, o kita ganyklos, 4 kambarių stu
ba, ant akmenų fundamento, gera barnė su padė
jimui šieno šante, tik 3 mylios nuo miesto, ant ge
ro kelio; kaina $3500.

PARSIDUODA 70 akrų puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
d ratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundamento, didelė barnė, ir kiti visi 
budinkai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 2% 
akrų, bulvėm 7-aki-ai, avižom 15 akrų, dobilais 12 
akrų, ir daug kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 
7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. Randasi tik 2 mylios 
nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto gražios 
leikos ir visu kitu parankumu. Labai linksmoj 
vietoj. Norintieji tuojaus atsišaukite.

Liberty Land & Investment Co.
P. 0. Rhinelander, W00DB0R0, WIS.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Madison st. 2224 So. Leavltt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

VMlandoH.- 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Ilaymarket 2563 Phone Canal 4628

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany i&49

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

Plaučių Specialistas
iš per d 'ug melų atkreipiau specialų (lomą i šį
f skiri) skvrių medicinos ir esu geriau pnsiren- 
cs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų

(h imu. .
Aš g\d.m visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip (lipnumas, vandenėtos akjs, apaugę, vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
Ode kokia kita priežustis prasto regėjimo.
Aš išgelbėja u daug nuo aklumo.
\Š gydau Kreivas akis be skausmo. .

Aš pritaikau akinius teisingai. -
, Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblu-
< mui gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 

doims
Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs domos i dusuli, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus tunte koki 
plaučių silpnumų.
••Džiovų pa.’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Ątei- 
kile i mano oi įsų ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
u/.silmkimo tie! AKIU, ALSU, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dcnrborn st. Prieš Paetą. Chicago, III.

_________________ -

OOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monros, n M DACC CHICAGO, ILLINOIS

U|a D. |Y|a IiVvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
■ria ura eleVatoriu iki Penkto augžto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Su bato je vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Pradžia 9:30 vai. ryte. Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro.

Šio pikniko programe dalyvaus visi Naujienų nešiotojai 
bei pardavėjai. Kabės keletas gerų kalbėtojų, kuriuos labai 
seniai girdėjote. Programas bus kuoįvairiausias.

Tai buvo 1877 
metais.

Vs. Gardino pasakojimas

(Tąsa).

Ir jis žinojo, kad mos esamo 
pasirengę numirti. Jis matė 
baisias, tvirtas savo siekimuose 
žmonių eiles, bemaž ne bėgte 
bėgančias prieš jį, — savo var
gingos šalies žmones, skurdžiai 
aprėdytus, žiaurius kareivius. 
Jis jautė, kad jie visi eina ant 
mirties, eina ramus ir laisvi nuo 
atsakomybes.
širmo žirgo, nekručiaifatoįinčio 
ir ausis pastačiusio ant niuzi-

ant

kavinių. Apie jį buvo puiki 
palyda, bet iš viso to puošnaus 
raiteliu būrio nepamenu jokio.

cio ant širmo žirgo, prastoje 
munderoj ir baltoje kepurėje. 
Pamenu išbalusį, pailsusį veidą 

pailsusį supratimu sunku
mo priimto savo nusprendimo. 
Pamcnnekaip jo skruostais rie
dėjo ašaros ir šviesiais, blizgan
čiais lašais krito ant juodos 
mundieros gelumbės; pamenu 
nervišką krutėjimų rankos, lai
kančios pavadį, ir drebančias 
lupas, kaž'iką sakančias, galbūt 
sveikinančias tuksiančius jau
nų, žųslančių gyvasčiai, kurių 
jis verkė. Visa tas pasirodė ir 
pranyko, tartum žaibo ant va
landėlės nušviestas, kuomet

gaudydamas, ne nuo bėgimo 
be! nuo nežmoniško, pasiutusio

na ranka
tuvą, kita mojuodamas viršum 
galvos kepure ir rėkdamas au
sis užtrenkiančiu, bet .nuo abel- 
no riksmo man pačiam negir
dimu balsu “ura!”

Visa tas šmėkštelėjo 
gaišo. Dulkių pilnos
aplietos karštų saulės spindu
lių; nusikankinę sujudimu ir

f šokių vieta taip įrengta, kad negali kenkti nė lietus, 
nė sniegas.

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite iki 22-ros gatvės, 22-ros 
gatvės karais — iki Ogden avė., Ogden avė. iki Lyons karų, 
Lyons karais iki daržo. k

Linksmas ir Didelis Piknikas
Rengia

LIETUVOS BROLIŲ DRAUGIJA

Sub., Rugpjučio-Aug. 17 d., 1918
KLINKERT PARK’E

Kampas High St. ir Douglas Avė., Racine, Wis.
Galima privažiuoti Douglas ir Norlh M.iin karais.

Laisvas Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 7111 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famdus 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Ncdf'ldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

Sergėkite savo akis

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuScris.

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

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

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 12 vai nakties. Inžanga Veltui

Kviečiame kaip raciniečius Ipip ir apiclinkės miestų Lietuvius — 
Kenoshos, Mihvaukee, \Vaukegan ir kilų — atsilankyti j piknikų. 
Lietuvių Benas grieš Įvairiausius lietuviškus ir angliškus šokius’. 
Taipgi bus ir kitokių žaismių.

P.S, Važiuojant iš Kenoshos ir Mihvaukee reikia važiuoti Mil- 
vvaukee-Baeiue-Kenosha karais, ir išlipti ant iligh Str., prie pat 
parko. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

< St., Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams I’opiero

SPECIALIAI: Maleva nialcvojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3089 8. Halstcd St, Chicago, III.

Gali būt

KREIVOS AKYS
išgydytas užtikrinančiai.

Dr. Franklin O. Car- 
ter, garsus akių gydy
tojas Chicagoje, au
kauja naujų gydymų 

dėl žmonių kreivų a- 
kių.

Jis užtikrina galuti
nai atitaisyt <1 argi 
blogiausiuose atsitiki
muose kreivų akių bi
jo metodos yra OB1-

varstu

viai, beveik alpstanti nuo troš
kulio; rėkavimas oficierių, rei
kalaujančių, kad visi ritu gilto
se ir koja į koją, — štai ir visa, 
ką aš penkioms ,minutonis pra
slinkus mačiau ir girdėjau. Ir 
kada praėjome da du
troškiame miesto ore ir atėjo
me į ganyklą, paskirtų mums 
kaipo stoktos vielų, aš, visai nu- 
sikankinęs ir kunti ir dvasia, 
kritau kaip negyvas ant žemės.

VI.
Sunkios perditįs, dulkės, kar

štis, nuovargis, pripluktos iki 
kraujo kojos, trumpi pasilsiai 
dienos laike, negyvas -miegas 
naktimis, neapkenčiamas rago 
balsas, budinąs mus vos lik die
nai auštant.r. Ir vis laukai ir 
laukai, nepanašus į prigimtuo
sius laukus, apdengti augštais, 
žaliais, balsiai savo ilgais ir 
švelniais lapais šlamančiais tu
rkų kviečiais arba tarpiais pū
rais, kai-kur jau pradėjusiais 
gelsti.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
..................................Kinloek Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Telephone Rockwell 6999

Ncužs įtikėki t savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 mėty patyrimą i- 
galiu išlyti jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 8o. Ashland Avė. Chicar_
Kampas 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
TėmykUe j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 4 
vai. ryto iki 12 valanda! dieną.

n

| Dr. A. R. Blumenthal

RUSIŠKI DAKTARAI

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgzamLsaoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Cbicagų, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto? nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Ncdčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards G87
le amžiaus.
GIN A L1 š K O S—S A U GIO S—B E SKA
USMO — VISADA PASEKMINGOS, 
atlieka į 15 minučių ten pat savo o-i 
fisc be chloroformos, arba pjovimo 
muskulų ir be akinių.

UŽRAŠYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTU

21 MET. PATYRIMO prie STATE St.
Kaino?, vidutinės, taip kad dargi 

neturtingi darbininkai neturi pasi
likti kreivomis akimis.

Del platesnių žinių rašykite arba 
ateikite.

Keletas kreivomis akimis šiuo lai
ku išgydyta.

Jus galite nueiti ir pasimatyti su 
jais ypatiškai: — P-lė Sala 2605 So. 
Trombui] Ava.; p-as Emil John 4347 
Lincoln avė.; p-lč Lilian Kolar, 1503 
W. 171h St; p-as J. Hunus (vaikas), 
5001 So. Honore St., Visi Chicagoj.

Franklin 0, Barter M. D.
Akių, Ausų Nosies ir Gerklės 

Specialistas
120 SO. STATE GATVĖ.

Valandos: 9 iki 7. Nedčliom 10 iki 12.

1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal 4340 
Mes gydom (‘tironiškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ncd. 9—12 d.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. GORDON
1415 S. Halated SU Chicago. HJL

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicagf 
Telephon* Uaymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St, Chicagi 
Telrphoae Drover

VALANDOS: 10—11 ryto; 2-2 popl«ta
7-vakar. Nedėlionni. 10—12 di«ną.

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

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

M

Tel. Pulltnan Š42
Dr. J. Bagročius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Ava.
Roeeland, TU.________

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

sija, nevirinimas pilvelio, nusJnbnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojtrnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą' 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smogiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažistaniiem st tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžal kreipties pro Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
- ----------r—- --------------------------------------------- - -------- ----- , ,,t, , ---n__.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA j

Mrs.A. VIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko- , 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsy Ivanijos 
hospitalėse ir Phila-1 
elphijoj. Pasekmin-. 
ai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
8113 8o. Halsted Str. 

(Ant antrų lubą) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



NAUJIENOS, Chicago, PI. Sereda, Rugpjūčio 14, 1918.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917.
PREZ. WILSONAS ATVYK

SIĄS CHICAGON.

Atvyks ir daugiau valdininkų.

Prez. Wilsonas, tur-but, da
lyvaus rengiamam darbo dienos 
apvaikščiojime, jei nesiras ko
ki ųnors svarbių priežasčių, ku
rios jį sulaikytų Wasbinglone. 
Tokį pranešimą vakar davė tik- 
ką sugrįžęs iš Washingtono min. 
apvaikščiojimo rengimo komi
sijos pirmininkas. Simon O'Do- 
nnell.

Kartu su prezidentu laukia
ma atvykstant ir daugiau val
dininkų, jų tarpe kelių svetimų 
šalių ambasadorių.

Rengimo komisija, sako, da
ranti visa, kad demonstracija 
butų kuopasckjmingiausia—vi

gais atžvilgiais. Spėjama, kad 
demonstracijoj dalyvaus nuo 
150 iki 300 tūkstančių žmonių.

psoną. Jeigu ir šį syk jos krei
pimąsi neduos lauktų pasekmių 
—komisijos nariai rezignuosią.

Korporacijos advokatas Et- 
telson tuo tarpu sako, kad Bich- 
bergui netaip rupi miesto by
los reikalai kaip savo kišenius.

buvo sušauktas, lai tiesa, bet d. I laikęs savo miegruimyj po prie 
Audickas prasimano, kuomet ji- 
sai kalba apie eikvojimą laiko 
ir tolygius dalykus. Atidarant 
susirinkimą tvarkos vedėjas už- 
reiškė, kad šis susirinkimus yra 
sušauktas Centralines Soc. Pro
pagandos Mokyklos reikalais. 
Tad kurgi tuomet buvo d. Au
dickas, kad jis negirdėjo pirmi
ninko užreiškimo? i

Taip-pat netiesa yra ir tame 
d. Audicko pasakyme, buk “tik 
dideliu vargu kuopų valdyboms

Kai pirkaite cigaretų, žiūrėkite'pavyko išreikalauti iš komisi- 
ar toli mokykla.

Vyrai, kuomet eisite prikties’ 
cigaretų, bukinai pasižiūrėkite,j 
kaip toli nuo krautuves mokyk
la. Dalykas tame, kad miesto 
taryba besirengia išleisti naują . 
‘kokoną , kuris reikalauja, kadi . ... , ,
cigaretai butų pardavinėjama 
rearčiau kaip už 600 pėdų nuo 
mokyklos. Šito “radikalid“ pa
tvarkymo reikalauja tūla aristo
kratiškų bobų ir diedų sosaide

Irene Levin, 7517 Chapcl gt., 
vakar rytą rastu nusinuodijus 
savo miegruimyj. Saužudybės 
priežastis nežinoma.

Rado pamestą kūdikį.

Ant kertės Mon trose ir Cali- 
fornia gatvių, vakar naktį ras
ta pamestą apie 3 sav. amžiaus 
kūdikį — mergaitę. Atiduota į 
Šv. Vinco prieglaudą.

NETIKĖTA VIEŠNIA.

Northsidę aplankė penkių 
pėdų gyvatė. ,

Northsidiečiai vakar naktį tu
rėjo nemaža baimės susilaukę 
netikėtos viešnios — penkių pė
dų ilgio gyvatės.

Ant kertės VVasbington ir 
Desplaines gatvių kažkoks pra
eivis riktelėjo: — Ba! policija! 
ei, policija! — pa-vd-jus!!. Su
bėgo būrys žmonių. Ant šaly- 
gatvįo nerangiai vartėsi didelė 
angis. Policijos betgi ji nepa
norėjo laukti: pati nušliaužo 
nuo šalvgatvio ir dingo tamso-
p

Turėjo grįžt iš ežero 
nuogas.

Kažkokie pajotžhrgos 'vakar 
nukniaukė pono Josepho Sclioe- 
enberger’io drapanas, kuomet 
pastarasis maudėsi ežere ties 
Oak gatve. Turėjo vyras, grįžt 
namučių nuogas-nuogutėlis — 
kaip Adomas-

TOS PAČIOS SENOS BĖDOS.

Thompson© sėbrai neišmoka 
Riechbergo pagelbininkams .. 
algų.

Adv. Ricbbcrgas, kur veda 
miesto bylą prieš gazo kompa
niją, vakar pranešė gazo reika
lų komisijai, jogei Thompsono 
sėbrai — korporacijos advoka
tas Ettelsonas ir miesto iždinin
kas Pike — vis dar neišmoka 
jo pagelbininkams algų. Jeigu 
taip dalykai eisią ir toliau —rei-

Kitaip bylos vedimo reikalai at- 
sidursią pavojun. Komisija dar

į William Watling, 2624 So. 
Talman gt., pateko bėdon. An- 
dais jisai mirtinai sumušęs sa
vo draugą Harlcy Wjss. Pas
tarasis dabar guli ligoninėj, o 
AVAllingas laikoma kalėjime kol 

‘pasirodys, kad sumuštam nebe
gresia mirties pavojus.

i Septyni žmonės vakar buvo 
apdraskyti paklydusiais ar tyčia' 
paleistais gatvėn be antsnukių 
šunimis, šunų savininkai bus 
traukiami tieson.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pažįstamų Pra

no Valaičio ir seserų Pranciškos ir 
Petronės Naujavičią, paeina iš Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Ža
liosios gminos, Juškiu kaimo. Gir
dėjau, kad gyvena Chicagoje; aš esu 
iš to paties kaimo. Meldžiu jų pačiu 
atsišaukti arba kas žinote praneš
kite man jų antrašus. Turiu svar
bų reikalą.

Prvt. Tony Bartuska, 
Co. I). 123 Inf., Camp Whceler, 

Maeon, Ga.

PARDAVIMUI
NEPAPRASTA proga lietuviui — 

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

AUTOMOBILIAI

žada nebemušt savo Arthurą.

jos, kad butų perskaityta nio- 
(kyklos projektas.” Dalykas yra 

toks. Kada buvo atidaryta Cen- 
tralinio Komiteto posėdis, tai 
vienas komisijos narys, D- J. 
Markus, dar nebuvo atvykęs.

O ka- 
• daugi pas jį buvo mokyklos pro
jektas, tai kiti du komisijos na- 
iriai ir negalėjo išpildyt t^,rei
kalavimo: negi viską išpasako
si “ant poinieties”! Kada atsi
lankė d. Markus, projektas bu
vo perskaitytas. Tad — ko ver
tas toks d. Audicko priekaištas?

Ponia Anne Allyn, 821 Galt
gt.. vakar prisiekė prieš džiodžęl “Kaip bus toliau kada 
J oyle niekuomet nebemušt sa
vo prisiekfį Artburą. Ponia

Anne mat už viską labiau my
linti — degtinėlę ir Bibliją. Kuo
met prisieka išreiškiąs nepasi
tenkinimą by viena jos “numy
lėtine“, ji pakelianti tikrą “kat- 
zenjammerą“.

Dg. Audickas, beje, sako*.
reikės 

dauginus pasišventimo tame 
darbe? Jau ir pradedant dar- 
Lą pasirodo klaidų ir tuščias liu
ko eikvojimas“. Žinoma, kad 
reikės lo pasišventimo ir dar
bo.

Nusižudė. Pranešimai

UŽGRĖBĖ SUNŲ

Tėvas turįs 
dolerių.

užmokėt 600

Maguce patraukė 
ligoninės gaspado-

Bet, k uodą ilgiausia jo rei- 
danar! Ir tokį pasišventi

mą jau parodė tiek Centralinis 
Komitetas, tiek Mokyklos komi
sija. Jie veikė iki šiol, jie yra 
pasiryžę veikt ir ateityj. To
dėl daromi jiems d. A. priekai
štai yra ne taisymas “klaidų”, o 

■tik j ieškojimas priekabių- To- 
(nereikėtų būti. Jeigu gi komi-

Vincenzo 
tieson Argo 
rius. Užgrė t „ 
dais tapo sunkiai sužeistas įš-Į^aran^ užmetimą reikia tai ir 
‘likusioj nelaimėj ant 63 ir Ar- ■ priparodyti, ai ne?

ulinės valdv-| Audicko ir kitų žiniai da 
užmokėt 60()!karlll Pranešu, kad Soc. Propa-ba reikalaujanti

dolerių už gydymą, nors, kaip

ešą nekaip teprižiūrimas ir no-

BUS BĖDOS PONUI JAMES’UI

Jlo prisieka Cecil jieško dar 
dviejų James prisiekų.

Ponas James Pope, 5356 Win- 
thrope gt.. būtinai nori atsiskirt 
nuo savo prisiekus Cecil. Pas
taroji tečiaus taip lengvai neno-

Chieagos Tribūne jieškanti dar 
dveijų pono James’o prisiekų— 
tūlų Agnės ir Loises- Ji pripa- 
rodysianti ponui džiodžei, kac 
James yra profesionalis prisie- 

ikų mainytojas. Jei kaip, James 
turės bėdos.

LSS. VIII RAJONO REIKALAIS

Naujienų Nr 187 tilpo <1. A. 
Audicko korespondencija. Ko
dėl d. A. Audickas parašė tą ži
nutę, visai nesunku atspėti: jam 
buvo reikalo prisikabinti prie 
Naujienų redakcijos pastabos, 
įlipusios 184 numeryj, po 234 
kuopos įnešimu referendumui. 
Toji pastaba A. Audickui išrodė 
baisi. Taigi jisai šokosi kriti- 
ku°t Aštunto Kajono Centrali- 

BROLIŲ IR SESERŲ Įni komitetą ir Mokyklos komi
siją. Jo priekaištai tečiaus ne
turi jokio pamato.

j Tarp kita jis, pav.. sako: “lie- 
; pos 20, sulig komisijos reika
lavimu, centralinis komitetas 
sušaukė extra susirinkimą, kur 
buvo kviečiama ir kuopų valdy
bos. Na o kasgi išėjo? Nieko 
kita .kaip tuščias > eikvojimas 
laiko.“ Kad tas susirinkimas

Didelis ir Puikus

PIKNIKAS
Su Dovanomis — Gramofono

Parengtas Tautiškos Dr-tės
MYLĖTOJŲ LIETUVOS

Sub., Rugp.-Aug. 17 
1918

KARECKIO DARŽE, 
(Pauls Grove), 123rd St. ir 
Union Avė., W. Pullman.
Pradžia 3 v. popiet.

Inžanga 25c porai1
EXTRA!

Gražus pasivažinėjimas gražiose apielinkėse Lietuviškos Kolonijos, 
prie gražią javų, kurie sušvies akis kiekvieno lietuvio, mylinčio tėvy
nę. Mes, ūkininkai, susitvėrėm Draugiją ir kviečiame kitus pas mus ap
sigyventi, ant gerų žemių, kur galite pirkti visokias farmas be pagelbos 
agentą, stačiai nuo savininkų. Mes nutarėm išsiųsti musų gerbiamą kai
nyną M. VVaienčią į Chicagą, kuris ten bus subatoj, rugpjūčio (Aug.) 
17 d. Norėdami su juo važiuot arba pasikalbėt, ateikite į “Naujieną” 
ofisą, 1840 So. Halsted st, kur jis bus po pietą nuo 2 iki 6 vai.; arba ra
šykite musą sekretoriui, Jonui Martin, P. O. Box 96, Hari, Michigan.

Stovėdama prieš veidrodį sa
vo bute, 3741 Broadwy gatvėj, 
vakar paleido sau galvon 
ką serbų konsulo moteris, 
Fanie Baaba. Saužudybės 
žastis nesveikata.

------------  .J-'

Nelaimė.

kul— 
p-ia 

pric-

Ėjęs visu smarkumu Chicago 
Great Western geležinkelio ko
mpanijos traukinys vakar nak
tį užgavo Bordens pieno kom
panijos vežimą ant Bidgeland 
gatvės, 
mušta, 
kas.

Arkyls ant vietos už- 
Važnyčia išliko svei-

VĖL

Mirė

KARŠČIAI.

trįs žmonės.

Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau
tuvė, buvusi po nuin. 666 W. 18 st., 
dabar yra persikėlus po num. 3310 
So. Halsted st. Meldžiama draugą 
apsilankvti.

PAULIS & ADOMAITIS, 
Halsted st., Chicago 
Tol. Yards 6789.

3310 S.

4 kp. yra nutapiusi 
“Nihilistai” nedėlioj,

Htatyt 
lupki*.

LSS. 
veikalą 
10 d., Pnlaskio svet., 1711—1715 So. 
Ashland avc. Taigi prašom visų 
draugijų nerengt tą dieną jokių va- 
Ikarą. —Kom. S. Zavc.

LSS. 22og kp. knygą peržiūrėjimo 
komisijos posėdis įvyks ketverge 15 
<1. rugpjūčio, M. Meldažio svet., 2242 
W, 23rd pi. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Valdybos nariai malonėkite atsilan
kyti. Reikalas reikia atlikti be ati
dėliojimo. —.Org. B. Zaveckis.

gimdos Mokykla bus atidaryta 
spalių 1 dieną. Taigi, draugai, 
vietoj tuščių užsivarinėjiimų — 
stokite visi darban. Daugiau 
veikimo, o mažiau ginčų —štai 
ko mums reikia.

Soc. Prop. Mokyklos Sekr., 
Ant. Jusas.

Gudrus banditai.

Policija vakar sučiupo būrį 
banditų, kurie vartojo labai gu
drių priemonių suklaidinimui 
policijos. Taip, John Byan va
kar naktį įsisodino savo auto- 
mobiHun dvi “leidi”, p-ią Lou- 
se SSvanson ir p-lę Edną Wilson. 
Pakeliui jis apiplėšė keliatą pra
eivių. Laike užpuolimo abi 
moteri pasislėpdavo savo auto- 
mobiliuj, taip kad išrodytų, jo
gei automobiliuj butą tik vie
no plėšiko. Keli užpultieji taip 
ir sakė, kad juos užpuolė ban
ditas, “važiavęs didėliu juodu 
automobiliu”. Policija kelis 
kartus, j ieškodama tariamojo 
bandito, aplenkdavo Ryano au
tomobilių. Bet jame sėdėjo 

visa partija. Pagalios vienas už
pultųjų pastebėjo Byaną ir tuoj 
užrodė policiją. Sąryšy j su tuo 
areštuota visas “bunčius” vagi-

Susižeidė policistas.

Besivydamas tūlą automobi
lių, kurio važnyčia nepaklausė 
sustoti, policistas Frank Schie- 
bc visu smarkumu smogė pro 
šalį ėjusiu gatvekarių. Jo mo
torinis dviratis liko tik krūva 
šipulių. Scliicbei gi sulaužyta 
abi koji. Automobilius ištru
ko.

Tai bent “burdingierius”.

Patric BenZy, 9 W. Huron gt., 
kreipės į polisteišehį reikalavi
mu, kad ponai “dėdės” su j ieš
kotų jam jo burdingierių, tūlą 
Leonąrd Carlson. Burdingie
rius užvakar kažkur nušapęs su

Pajieškau pusbrolio, Igno Palekai- 
Čio, iš Sclvestrų kaimo, Laukuvos 
parapijos, Telšių pav., Kauno gub. 
Gyveno Chicago, III. Girdėjau, bok 
jis tapo užmuštas ant geležinkelio. 
Kas žinote apie jį gyvą ar mirusį 
malonėkite man suteikti apie jį pla
tesnių žinių. Kaz, Palckaitis, 
817 N. 12 SI., Terre liauto, Ind.

Pajieškau savo moters, Onos Kon- 
drotienės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
yra 5 pėdų augščio, rauplėto veido. 
Su savim išsivežė 20 menesių vai
ką, šviesių plaukų. Kas apie ją pra
neš, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pati atsišaukti. Jeigu ko trūks
tą tai aš prisiųsiu, ir viską pateisin
siu. Wm Kondratas,
726 W.T8th St., Chicago, III.

LSS. I kp. susirinkimas, 17 rugp. 
subatos vakare, 7:30 vai., Mildos svel 
dainėj. Bus extra-susirinkimas; bus 
nominacijos LSS. viršininkų ir kito
kį svarbus reikalai. Atsiveskil nau
ją narių.

Vakar ir užvakar Chicagą 
aplankė liauja šilto oro srovė- 
Užvakar, pav., buvo 101 laips. 
šilumos. Daug žmonių tapo 
užgauti kaitriais saulės spindu
liais, jų tarpe šeši mirtinai. Šia
ndie betgi žada būti “vėsiau”.

Soc. Prop. Mokyklos komisijos su
sirinkimas bus Ketverge vakare, 15 
rugp., pas organiz. S. Meškauską, 8 
valandą.

Prapuolė nuotaka.

Draugijų, palaikančių Lietuvių 
Viešą Knygyną P. V. 1). Chieagos, 
rengia didelį pikniką ned., augusio 
18, Justice Parke, Willow Springs, 
III. Visuomenę kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. Pikniko pelnas eis 
palaikymui Viešo Knygyno:

REIKIA DARBININKŲ

PABDUODU automobilių 4 cilin- 
derią, 7 sėdynių. Pardavimo prie
žastis — turiu kitą amatą. 

Gust. Urniežis,
830 W. 33rd PI., Chicago, III.

VALSTYBINIAl NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais:
843 S. WABASII AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

tuo

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA — 7 kambarių na

melis, vana, gazas, brukavotos gat
ves, $1,800. Lengvos išlygos.

McDonnelI, 
2630 W. 38th SI., Chicago, 111.

PARSIDUODA — 2-jų gyvenimą 
mūrinis namas, po 4 kambarius, va
nos, guzai, brukavotos gatvės, $3,700. 
Lengvos išlygos.

McDonnelI,
2630 W. 38th St., Chicago, III. 

Atdara nedėliomis ir vakarais.

PARSIDUODA farma — 40 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rves, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
formos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
kainą. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
Box 94, Middle Inlet, Wis.

Už darbo parupinimą visuose 
valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo

se biuruose nereikia nieko mokėt.
Yra daug vietą, kaip Chicagoj, 

taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininką — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motorą ir vai
ką, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

se

MES PAGARSINAME tiktai barbe
nus. Puikus 2 augštų mirinis na
mus, vienas 6 kambarių ir vienas 
7 kambarių flatas, maudynė, gesas 
ir tt., pilnos mieros lotas; pečiu šil
domas namas, pirmos klcsos sutai- 
syme, gražiai pastatytas, Wallace st., 
arti 37 gatvės. Tiktai $5500.00

I. CHAP & CO., 
31st ir Wallace sts. Vienintėliai 

agentai.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininką į ledų svirnus, 40c. į va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

Augusi uiteralto jau 
rengė sėsti savo automobiliun 
ir važiuotų pas kunigėlį priimt 
moterystes sakramentą, kaip 
kažkaą jam pakuždėjo, kad “ja
unosios jau nėra“. Jau kelinta 
diena, o Augustas vis dar nesu
laukia savo Lillianos.

Po viskam.

besi Pastaba. —Kadangi gegužės 12 die
ną Knygyno piknikas negalėjo įvykt 
iš priežasties lietaus, tai kurie turite 
nusipirkę nepavykusio pikniko ti- 
kietų — jie Ims geri ir šiame pikni
ke, rugpjūčio 18 d., Justįce Parke.

Komitetas.

REIKIA prityrusio žmogaus į junk 
yardą. Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 98 mylios nuo Chieagos. 
Rašykite man angliškai dėl platesnių 
žinių.

l)ixon Iron and Metai Co., 
625 W. 2nd si., • Dixon, III.

MOKYKLOS
Pasisiųk pati suknią.

Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailčs suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

sinti elektros inašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis 

MASTER SEWING SCHOOL, 
118 N. La Šalie at., 4-ta augštaa 

Prieš City Hali.

Miesto tarybos t. v- laisnių 
komisija pagalios nutarė duoti... 
šventą ramybę — kabaretams. 
Iki šiol ta komisija išsijuosus 
“veikė“ kad “suvaldžius“ nepa- 
klusnuosius kabaretų savinin
kus, kur nepaiso naujojo pat
varkymo apie “sausumą“, taigi 
pardavinėja svaiginamuosius 
gėrimus neturėdami miesto

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 18 d., 1:30 vai. po pietą “Vega” 
Hali, kampas 15th avė. ir 91h St. 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku. Norintis prisirašyti 
taipgi ateikite. Basi. A. Meldažis.

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugp. 18 d. 9 va!, ryto, Gau
blius svet., 1257 So. Crow.'ford avė. 
Visi nariai būtinai turi atsilankyt, 
nes turim daug svarbių reikalą.

—Valdyba,

Įei

BEIKIA gerą tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 St., Chicago.

REIKALINGA merginą prie siu 
varną mašiną.
3611 S. Halsted st., Chicago, III

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lą 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.

Kilos mokslo šakos isguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

bar žadanti nieko nedaryt 
sekamo rudens. Paskui — 
nu: bus tiems kabaretams!

Užstatė numylėtinės žiedus.

nu,

LSS. 4 kp. rengia draugišką išva
žiavimą nedėlioję, rugpjūčio 18 d., 
River Grove miške. Nauja ir graži 
vieta dėl išvažiavimų, ant kranto 
Desplaines upės. Važiuoti reikia 
Grand avo. karais, kol sustos, pas
kiau eiti tiesiai pagal geležinkelį iki 
upės; ten bus viela dcl sustojimo. 
Bus programas, kalbos d. J. Stilsono 
ir kitokių pamarginimų. Kviečiame 
draugus atvažiuoti.

—Renginio KoiniHija.

REIKALAUJAMA moterų prie 
tvarkymo bovelninią ir vilnonių 
skudurą. Geistina prityrusią. Ge
ra mokestis. Geros valandos. Atsi
šaukite į
165—167 N. Green st., Chicago

REIKALINGA mergina dėl abel- 
no (laibo šluboje. Nėra skalbimo 
Turi mylėt dabol vaikus.

, L. B. Jonės,
1821 Bernard SI., near Lawrence av 
Chicago. Telcf. Monlicello 2251

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisią, Suv. Valstiją istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.

Ponas Jobnston neapsakomai 
mylėjęs savo gražuolę Bessie 
iPatten. Kartą, iš didelės mei
les, Johnston nunešė savo nu

mylėtinės žiedus ir užstatė juos 
tulon panšgjpėn. Numylėtinė 
atsižinojus apie tai pasikvietė 
“dėdę” ir areštavo savo numy
lėtinį. Johnsto dabar sėdi kalė
jime ir galvoja, kur jis rasiąs 
kitą Bessę, kada išeis “ant lais-

LMPS. 9 kp. rengia puikų vakarą 
rugsėjo 28 d., Mildos svet., naudai 
“Moterų Balso’’. Scenoj bus stato
ma veikalas “Mulkių Apaštalas”. 
Draugijos ir kuopos prašoma tą va
karą nerengti jokių pramogų, kad 
neužkenkus vieni kitiems. Vietoj 
lo paremkite mus. —Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, rugpjūčio 17 d., 
7:30 vai. vakare, Fellowship svet., 
8,31 
rėš atsilankyti, nes reikės rinkti de
legates III rajono konferenciją ir 
daug kitų reikalų apkalbėti. 
.. —Valdyba.

33rd PI. Malonėkite visos na

vės”.
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

BEI KALINGAS siuvėjas prie 
teriškų rūbų siuvinio. Meldžiu 
lai atsišaukti. 3352 S Halsted S

REIKALINGAS bučeris,' pastovus 
darbas, gera užmokestis.

Illinois Market and Co.
3132 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys. Gera mokestis. Atsišaukite 
greitai. 704 W. 35tb Str., CJiicago

BEIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis angliškai, lenkiškai ir lie
tuviškai. Gera mokestis. Darbas 
ant visadosi 915 W. 32nd St.

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

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

Persekioja anglių verteivas.
Svarsčių inspektoriaus įsaky

mu vakar buvo areštuota tūlas 
'Clell Ewing, Grace Bros, kom
panijos anglių išvežiotojas. Pa
sirodė, kad anglių verteivos 
nuo kiekvieno tono nusukdavo 
po 300 svarų. Turės užmokėti 
pabaudos.

Aš, Vincentas Davnis, pajieškau sa
vo brolio Dominiko Davnio. Paeina 
iš Lietuvos, Kauno gub., Šiaulių p., 
Papilės parap., Zatvolių sodos. Apie 
I melai atgal jis gyveno Oglesby, 
III., paskui gyveno Cherry, III. Mel
džiu jo paties arba kas jį žino pra
nešti

REIKALINGAS VYRAS PRIE PA
KAVIMO. GERA MOKESTIS — $22 
SAVAIT.IE. PASTOVUS DARBAS.

CHICAGO STOBAGE AND 
TRANSFER CO.,

5865 W. 65 ST., CHICAGO

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Plrmialaki

Wainstock*s.

Pradedant rugpjūčio 18 d., 
Grown teatre bus rodoma viena 
paskelbusių burleskų — Wains- 
tock.

VVolford Devine, darbininkas 
Miehael Beese ligoninėj, nuteis
ta trims mėnesiams kalėjimo, 

o 40 dolerių, kuriuos Benzy Pagautas vagiant kaldras. 1

man šiuo adresu:
Private William S. Davnis,
3 Bet. Company, 11 Infantry, 

Camp Funston, Kansas.

Pajieškau Jono Brazausko, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Laukuvos par., katras 1917 metuose 
■‘Naujienų” N 249 buvo mano pa
lies neteisingai paduotas, kad yra 
vedęs. Jisai nėra vedęs, bet tas lik 
buvo paduota dcl spieresnio sura
dimo jo paties. Kas jį žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu:

Antanas Brazauskas, 
715 W. 19 st., Chicago, III.

PEIKIA I arba 5 vyrą prie ardy
mo automobilių.

Warshawsky and Co.
1915 So. State St., Chicago, III. f1A5TER 5Y5TEH

REIKALINGAS geras barberis se- 
redos ir Pėlnyčios vakarais ir suim
tomis po pietų ir nedėliomis arba 
lik suimtomis po pietų ir nedėlio
mis. Ant. Janauskas,
4563 \Venlworth Avė., Chicago.

Pajieškau savo brolio Juozo Po
ciaus, 31 melą senumo. Paeina iš 
Žarėnų parapijos, Telšių pavieto, 
salino gubernijos. Pirmiaus gyve

no Boston, Mass., ir jau 5 metai, kaip 
lezinau kur jis yra. Jis pats arlgui. 
tas kitas malonėkite pranešti 
uuičiu antrašu:

Antanas Pocius, ... <. .......
373 Kensington avė., Kensington, III. 4500 So. Paulina st.,

PARDAVIMUI

sc

PABDUODU pigiai čeverykų tai
symo šapą. Darbo yra vienam žmo- 

Uždirbu $70 į savaitę. Par- 
- įduodu be mašiną. Kas nori gali i- 

rengti mašinas.
J. P. Kirkicki,

Chicago, IH.

MOKYKlS KIRPIMO IR DKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

M tisų sistema ir ypatitkas mokinimas pa
darys jus f.inovu J trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialilkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bite 
stailės arba dydžio, iŠ bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnkka, Perdštinta,

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
Atsišaukit ant 4-to augšto.
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