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True translation filed with the post-masler at Chicago, August 15, 1918, 
inaster ai Chicago, August 14, 1918,

Amerikos konsu
las apleidžiaRusiją

Bolševikai teisinasi
Sako nekariaują su Amerika

Austrai šaudo cechus
Vokiečiai liepia finams kariauti 

su talkininkais
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SUV. VALST. KONSULAS MA

SKVOJ REIKALAUJA SAVO 
PASPORTO.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

RUSIJA NEKARIAUJA SU 
SUV. VALSTIJOMIS.

ninkais visų tautų. Nežiūrint 
esančio taikos stovio, ginkluo
tos anglų-francuzų spėkos įsi
veržė į musų teritoriją, spėka 
paimdamos musų miestus ir 
kaimus, suardė darbininkų or
ganizacijas, apkalino jų narius 
ir išvijo juos iš jų namų be jo
kios priežasties pateisinančios 
šiuos plėšikiškus aktus.

“Be paskelbimo karės ir ne
sant karės stovio, neprieteliškil
nias pradedamas prieš mus iri 
musų nacionalis turtas yra plė
šiamas. Linkui mus nepaisoma 
liesos ir nepripažįstama įstaty
mų per tuos, kurie pasiuntė 
šiuos įsiveržiančius kareivius 
prieš mus, nes mes esame pir-| 
r.iieji įsteigę valdžių dėl prispa-Į 
ustųjų beturčių. Atviras plėši-l 
mas yra skaitomas daleistinul 

prieš mus“ : j
“Tie žmonės, kurie nepaskel

bė kares prieš mus, veikia kai]) 
barbarai linkui mus, bet mes, 
kurie atstovaująhic prispaustus 
beturčius, nesame barbarais 
kaip tie įsiveržėliai- Musų atsi- 
mokėjimas prieš tuos, kurie ša
udo narius musų sovietų, nepri
ima pobūdžio panašių aktų 
prieš atstovus tų valdžių. Ofi
cialiai valdžios atstovai naudo-1 
jasi nepaliečia mybe, kuri 
atsakyta pastarųjų oficialių

s-i ---------- —

True translation filed with the post- 
masler at Chicago,. August 15, 1918, 
as reųuired by the det of Oct. (J, 1917,

Dienos Nuostoliai 
s. v. Armijos, 

Francų o]

VVASHINGTON, r. 14. — Ar
mijos nuostolių sąrašas paduo
da sekamus nuostolius:

Užmušta karė* lauke ....
Mirė nuo žaizdų.............
Mirė nuo ligų ..................
Mirė nuo šiaip atsitikimų

61
21
10

Viso 101 
mduodama se-šiame surašo

kainos lietuviški|i skambančios 
pavardės:

FRANK WISKESKI, Rock- 
way Point, N. Y., užmuštas ka
res lauko.

VVILLIAM BAŲASKI (adreso 
nėra), užmuštas kares lauke.

BARNI SHULSKYS, Easton. 
Pa., užmuštas kares lauke.

True translation filed with the post, 
mastei' at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI SPIRIA FINUS 
STOTI KARĖN.

—5

Poole, veikiantis už Francis, pa
vedė savo ofisų Švedijai. Sunai

kino šifro knygelę.

Bet kariaujanti su Anglija 
Francija, sako čičerin-

ir
riams.

yra 
dc-
na-

Liepia rengti finų armijų 
prieš talkininkus.

veikė išvien su talkininkų spė
komis čia nėra suprantama. 

[Kareiviai nuo Amerikos kruize- 
rio veikė su talkininkais Archa- 

! ngelske.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonų Raudonasai Kryžius 
Vladivostoke.

VLADIVOSTOKAS, r. 14 
Raudonojo Kryžiaus 
kai iš Tokio turi 
čio laivo skersai 
atsivežė su savim 
menų ir maisto,
ra puikiai apstatytas su ganėti
nu aprūpinimu vandens ir mo
dernišku įrenginiu.

darbinin- 
rusų ligonbu- 
užlajos. Jie 
6 tonus reik

True translation filed witn the post- 
masler at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

AUSTRAI SUŠAUDĖ 74 
CECHUS.

Gali kilti visuotinas čechų 
sukilimas.

LONDONAS, r. 14- — Excha-

True translation filed with the post-masler at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Talkininkai paėmė 
Lassigny

Vokiečiai vėl traukiasi
Atidavė talkininkams 4 miestus

442 žuvo ant laivo
Vokiečiai reikalauja sušaukimo 

reichstago

VVASHINGTON, r. 14. — Gc- 
neralis Amerikos konsulas Poo- 
le Maskvoje pavedė savo parei
gas ten esančiam Švedijos kon
sului, sunaikino savo šifro kny-

liončs sau ir savo svitai sugįžti

Nesant ambasadoriui Francis, 
kuris yra Archangelske, gen. 
konsulas Poole buvo Amerikos 
atstovu prie bolševikų valdžios.

Jis pranešė, kad nežiūrint už- 
rubežinių reikalų komisaro Či- 
čerino užtikrinimų, jis prisibi
jojęs už saugumų konsulato.

ši žinia pasiekė valstybės de
partamentų oficialiuose prane
šimuose iš Stockholmo, perduo
dančiuose pirmų žodį, gauta 
nuo Poole nuo laiko, kada jis 
rugp. 2 d. pranešė, kad jis susi
dėjo su talkininkų konsulais re
ikalavime paaiškinti pranešima 
bolševikų premiero Lenino, kad 
karės stovis gyvuoja su talki 
ninkais.

AMSTERDAM, r. 14. — Ru
sijos bolševikų valdžia dar rugp. 
6 d. skaitė save esančia taikoj 
su Suv. Valstijomis, bet kart- 

' su Anglija ir Francija, pa
sak tą dienų įteiktos užrubeži- 
nių reikalų ministerio čičerino 
notos generaliam konsului Ma
skvoje Poole, kaip jų perduoda 
vokiečių pusiau oficialis VVolff 
biuras. Bolševikų ministeris 
sakė, kad jis pavedė dėl gene 
ralio konsulo naudojimosi Ru
sijos bevielinę stotį ir prašė 
Poole pranešt savo valdžiai, kad 
nepateisinama ataka buvo pa- 
laryta ant bolševikų valdžios. 

Čičerin protestavo prieš talkini
nkų išsodinimą šiaurėje.

čičerino nota.

VVASHINGTON, r. 14 —.šia
ndie pasiekęs valstybės depar
tamentų pranešimas iš Stock- 
hoimo iš skaitomų užtikimais 

. kad Vokietijos 
mes valdžia pasiuntė ultimatumą

Jo nota, kaip ji perduota 
VVolff biuru žinioj iš Maskvos, 
datuotoj utarninke, sako:

“Brangus p. Poole: Laike ka
da pilietis Leninas kalboje kal
bėdamas apie nepateinsinamą 
ingių-franeuzų įsiveržimų už- 
rciškė, kad Anglija ir Francija 
yra faktiškai karėje su mumis 
ir jus atėjote paklausti ar taika 
ar kare gyvuoja tarp mus ir ar 
jums pasilikti su mumis, aš at
sakau, kad musų žmonės dar 
tebėra taikoje su jūsų ir kad jus 
galėtumėt ir toliau veikti kaipo 
Suv- Valstijų atstovas bus su
teikti tie patįs pragumai, kaip 
ir pirma.

“Ta galimybė vis dar tebėra 
gera, ant kiek paliečia mus, ka
dangi pertraukimas kabelio ko
munikacijos per Murmanską y- 
r.t darbu Anglijos, o ne musų. 
Kaipo vienatinę galimybę susi
nešti su jūsų valdžia, mes pa
vedėtu musų bevielinę stotį dėl 
jnsy naudojimosi.

“Mes todėl prašome jūsų pra
nešti jūsų valdžiai ir žmonėms 
svetur, kad visiškai nepateisina
ma ataka ir aiškus aktas prie- 

| vartos yra papildomas prieš 
| mus. Mes nepadaėme nieko,

Poole persergsti Rusiją.
Poole sako, kad jis persergė

jo čičeriną, jog talkininkų šalis > * negali būti išgąsdintos ir kad 
Sovieto valdžios atgiežų pasek
mė gali būti tik ta, kad pavie
niai nariai valdžios bus laiko
mi atsakomingais ypatiškai ir 
bolševikų pražudymas visos pa
garbos, kokią jie dar turi civili
zuotame pasaulyje.

Poole pranešė, kad konferen
cijos su Amerikos, Japonijos ir 
Švedijos generalinis konsulais 
rugp. 6 d. čičerinas davė užtik
rinimus, jog talkininkų ypatos, 
diplomatinio ar valdiško pobū
džio, bus nepaliestos, bet užreiš- 
kė, kad talkininkų karinėms mi
sijoms nebus leista išvažiuoti, 
kaip pirmiau prižadėta ir kad 
areštuotieji civiliai žmonės bus 
laikomi kaipo užstovai už gy-^kad užsitarnautumėm tokios a- 
vastis Sovietų narių talkininkų takos. Musų žmonės nenori nie- 
užimtoj teritorijoj.

“Kuomet mes laikomės los po
zicijos linkui oficialių Anglijos 
ir Franctjos atstovų, mes atsi- 
žvelgiąme į jūsų pačių neatide-Į šaltinių sako, 
damą prašymą, kadangi i__
skaitome jus kaipo atstovą ša- Finlandijos valdžiai reikalauja- 
lies, kuri, vartojant jūsų pačių [ntį, kad Finlandijos armija pri- 
žodžius, nieko neveiks prieš so- sirengtų ėjimui prieš talkininkų 
vidus, jei mes atsimokėsime su spėkas Murmansko pakraštyj 
atsargumo priemonėmis prieš bėgyje dviejų savaičių. , 
karines priemones atkreiptas! Kita Stockholmo žinia sako, 
iries mus. | ud Rusijos jurininkai užreiš-

kia, kad jie geriau kariaus su 
Vokietija, negu atiduos savo lai-

“Tai yra to besi laikymas, kadi vus ir išsprogdins juos, negu leis 
nes internuojame nacionalus jiems pakliūti į vokiečių ran- 
siveržusių valstybių koncentra- kas. Tas pranešimas patvintas 

cijos stovyklose. Mes skaitome ant žinių gautų rugp. 11 d. 
tuos nacionalus kaipo civilius Leniną ir Trockį matyta Kro- 
iclaisvius. Mes griebiamės tų nštadte. Vokietijos ambasado- 
atsarguino priemonių tik prieš rius Rusijoj ir Vokietijos kon- 
narius turtingųjų klesų, kurios | sulas Petrograde yra Hclsing- 
yra musų oponentais.

“Jokių tokių priemonių ne
daroma prieš natūralius musų 
Ūkininkus, darbininkus tų pa

čių šalių, kurie čia yra. Darbi
ninkų klesos 
musų draugai. I si vis aiškesnė, pasak čia

“Aiškiai šioj valandoj mes oficialių žinių.
sakome tai šalims, kurių arini-Į Hamburgo pirklybos 
os eina su atvira
n-ieš mus ir įneš šaukiame į jų|Max Schinkel ir Dr. Sclnvenke 
žmones: “Tebūnie taika belur- Mistiprinli pirklybinius ryšius 
čių namams“. ’’ Rusijos Baltiko provincijo-

“Kadangi jus sakėt mums, mis.
kad jūsų šalis nemano naikinti J<‘> Vokietijai pasisektų pada- 
Sovietus, mes prašome jūsų da- ryti eilę pavergtų valstybių, net 
Sar, ar jus negalėtumėt paša- nors pirklybiniai, nuo Finlandi- 
kyti mums aiškiai, ko Anglija j»o iki Ukrainos, yra aišku, kad 
nori nuo musų. :»nti už tų valstybių Rusija bu-

“Ar Anglija siekia sunaikinti H U atkirsta pirklybiniai nuo viso 
abiausiai populiarę valdžią, ko- pasaulio, apart per Vokietiją, 
kią kada-nors matė pasaulis, ta- Užimtų distriktų karinės val
gi tarybas beturčių ir valstie- džios ir gubernatoriai gelbsti

iricho, kad Municho ir Dresdeno 
laikraščiai rašo, jog iš priežas
ties sumišimų Čechijoj, 74 ce
chų kareiviai tapo sušaudyta ir 
daugelyj antpuolių areštuota 
daugybė žmonių.

i Vengrų garnizonai tapo sus
tiprinti ir ginklai konfiskuoja
mi. Vieši ir privatiniai susirin
kimai uždrausti, keli laikraščiai 
uždaryti, o kiti yra cenzūruo
jami. ..........

Municho laikraščiai sako, kad 
yra manoma, jog net menkas 
incidentas pagimdys visuotiną 
sukilimą Cecilijoj.

reikalauja specialio posėdžio rc-True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Augusi 15, 1918, . , .
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. ichstago komiteto is priežasties

PRANCŪZAI PAĖMĖ 
LASSIGNY.

Svarbi vokiečių baza puolė.

14. __ Pall 
kad Lassig- 
daly Picar-

LONDONAS, r. 
Mali Geaztte sako, 
ny miestas pietinėj 
dy mūšio lauko, už kurį francu-
zai mušėsi palei kalvas į vaka
rus ir pietus, tapo jų paimtas.

Kodėl internuoti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ANGLAI SUNAIKINO DU 
ZEPPELINU.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
VOKIEČIAI VĖL TRAUKIASI 

ATGAL.

Pradeda traukties linkui Fland
rijos rubežiaus. Atidavė 4 svar

biau miestus.
V ienas sunaikintas prie Holan- 

d i jos, kitas ties Anglija-

“rūsčios vidujines ir išlaukinės 
situacijos’*.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
FRANCUZAI ARTINASI PRIE

NOYON.

Vokiečiai bando taikyties. I

- Gen. Hu-

ko, kaip gyventi taikoje ir drau
giškume su masėmis ir darbi*

forse, kelyje į Berliną.
Vokiečiai pienuoja pirklybinį 

užkariavimų.
Vokiečių pastangos įgyti Ru- 

viso pasaulio yra| sijos pirklybinę kontrolę daro- 
gautų

butas 
prievarta Į pasiuntė Richard S. Krogmann,

Hamburgo misijai.Čių? Ar jos tikslu yra kontr-re- 
voliucija?

Atsižvelgiant į mano paminė
tus aktus, aš turiu pasakyti, kad 
tas tiesa- Mes kirimc tikėti, 
tad jos mieriu yra a įsteigti bja
uriausią tironiją pasaulyje, ne
apkenčiamą carizmą. Ar ji tai
kosi užgriebti kokį ypatingų ševikų pozicija paskelbime ka-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 15, 191 <8, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nesuprantama bolševikų 
pozicija.

WASHINGTON, r. 14. — Bol-

nieslą ar teritoriją ji gali įvar- rėš stovio su Anglija ir Franci- 
dinti? 'ja c’elei išsodinimo kareivių

“Atsimindami jūsų malonę, Murmansko pakraštyj ir neįska- 
aš tikiuos jus pagelbės!te mumsitymo Suv. Valstijų į tą paskel- 
išaiškinti šias problemas’’. bimą, nors šios šalies spėkos

LONDONAS, r. 12. — Anglu 
aviatoriai laike pastarųjų dvie
jų dienų sunaikino du zeppeli- 
nu. Anglų aeroplanai lydimi 
laivyno žvalgų ekspedicijos ties 
vakariniu Frisian pakraščiu Uo
la ndi.įos vakar ryte nušovė lie
psnose vokiečių orlaivį j šiau- 
lę nuo Ameland.

Anglų aviatoriai šiandie nu
šovė antrą zeppeliną liepsnose 
ties Anglijos rytiniu pakraščiu. 
Orlaivis buvo didžiausios ir na
ujausios rūšies.

True trunslation filed wnii the post- 
master at Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
AUSTRIJOS KARALIUS VYK

STA PAS KAIZERI.

AMSTERDAM, r. 13. — Pa
sak Bėrimo žinios j Frankfuf-

LONDONAS, r. 14. — Smar
kiai prispaustos vokiečių armi
jos Picardy lauke šiandie pra
dėjo naujų pasitraukimų toli į 
šiaurę arti Flandrijos rubežiaus.

Apleisdami savo pozicijas fro
nte arti 10 mylių tarp Albert ir 
Arras, vokiečiai šiąnakt slenka 
atgal linkui Bapaume, jų bazos 
šioj apygardoj, kuri yra už 7 
mylių j rytus. i

Keturi svarbus miestai, kurie 
kainavo vokiečiams tūkstančius 
gyvasčių, kad paėmus juos pa
vasary], lapo atiduoti be šūvio 
anglams. Jų skaičiui) įeina 
Beaumont-Ha)ncl, garsi vieta 
daugelio mūšių ir Bucųuoy, var
giai mažiau žymesnis dabartinė 
j e karėje.

Field-maršalas Haig pranešė 
šiąnakt apie šių naujų fazų di-

Neoficialiai manoma, kad šis 
nulyginamai lokalis pasitrauki
mas yra pradedamuoju j žings-

ksiant j vyriausią vokiečių kva-'»«i didelio visuotino pasitrau- 
tierą Austrijos karaliaus Kara
liaus su Austro-Vengrijos užru-

lumo visose atvirose vietose fro
nte, kuriuo vokiečių generalis

bežinių reikalų ministeriu ba-’štabas tikisi sutaupyt savo žmo- 
ronu Burian, Austrijos amba-[nes ir karės medegą, kurios 
sadoriaus Berline princo von’taiP desperatiškai trūksta Vo- 
Hohentohe ir Vokietijos amba- kietijoj.
sadoriaus Viennoje grafo von 
Wedel, apsvarstyti visus bėga
mosios valandos klausimus.

Žinios priduria, kad Rusijos 
alnbasadonius Vokietijoj Joffe 
išvažiavo iš Berlino į Maskvą, 
kad gavus ratifikavimą -sutar
ties, dapildančios Brcst Lilovsko nešimo 
sutartį.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA SUŠAUKIMO 
REICHSTAGO.

PARYŽIUS, r. 14. — Pasak pra- 
iš Berno, Šveicarijos, 

didžiuma vokiečių laikraščių

'PARYŽIUS, r. 14. 
m bert armija veikianti pietinia-. 
me gale Picardy mūšio lauko, 
kaip pranešama šiandie, nuola
tos daro progresą linkui Noy- 
on. Desperatiškai vokiečių gy
nimas Chaulnes-Roye kelio su
trukdė kiek šturmavimų Noy- 
on pozicijos, bet jis tuoj aus į- 
vyksiųs. v C

Gen. Rawlison '■armija, kuri 
laiko liniją tuoj j šiaurę nuo 
franeuzų pozicijų, susitinka de
speratišką priešinimąsi visame 
fronte. Vokiečiai matomai v- v > 
ra nusisprendę pasilaikyti Cimp
inęs augštumas kiek tas jiems 
nė kainuotu. c

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, August 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,19171

142 ŽMONĖS ŽUVO ANT
PRANCŪZŲ TRANSPORTO.

PARYŽIUS, r. H. — Oficia
liai paskelbta, kad 442 žmones

viino franeuzų laivo Djemnah 
Viduržemio juroj liepos 15—16 
naktį, kuomet jis plaukė iš Bi- 
zerta i Aleksandrija su karei
viais.

1 dienas vėliau franeuzų lai
vas Australian taipgi tapo tor
peduotas Viduržemio juroje.

ORAS.
Giedra šiandie, galbūt nepas

tovus ryto.

Brighton Park
Šiandie, rugp. 13 d-, Bri- 

ghlon Parke, A. Maženio 
svetainėj, 3834 S. Kcdzie 
avė., rengiama Prakalbos 
tikslu sutverti LDLD. kuo
pą. Pradžia 7:30 v. va’.

Kalbės pirmu sykiu šioj 
apielinkej J. V. Stilsonas. 
Visus kviečia Rengėjai.
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rų busią 119 moterų.
Tokio vyrų sumažėjimo kelių joms įvykinti, 

pasekmėje vyrai, apsivesda- 
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Palinkimas prie kritikos

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Cblcagoje—pačtu:

Metams ........................
Pusei meto ..................
Trims menesiams .......
Dviem mėnesiam ........ <
Vienam mėnesiui.........

Cbicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.................
Savaitei ..........................
Mėnesiui..................

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00 
3.00 
1.G5 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vięnos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
fus tarp eilučių. Redakcija pasihii- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

Ilga kelione.

Ketvergas, Rugpj. 15, 1918. 
__U. M—Įg;

----- ------------...L  ---------------------— »
_ _ _ ... it

ro dusiai kelią į dangaus ka-( ir iškreipinrtų. Tas sociali- 
ralystę. Istas, kuris tempia dalykus

Bet socialistai taip elgties^ ant savo kurpalio, neatsi- 
, duoda 

jiems (kaipo socialistams) i priešams progos užmesti, 
Dūšios išganymo^ kad socializmas bijosi tiesos.

Be to, jeigu vienpusiška

Tai buvo 1877 metais
Jie galėsią vesti tiktai gra-Įtus; ir pas juos dar gal la negali. Dangaus karalystė žvelgdamas į tiesą, 
žiausias ir sveikiausias mo-!biaus, negu pas kitus žmo- jiems (kaipo socialistams) i priešams progos

Socialistai šiandie pra-< nerupi. 7 _ /
Taip tai taip. Bet iš ko< leidžia begales laiko, per- klausimus jie palieka kiek-j 7 

moters rinksis, kuomet vy-!krutinėdami savo programą, vieno atskiro žmogaus sąži-^ kritika yra vartojama soci- 
rų skaičius bus taip mažas? j ginčydamiesi dėl taktikos, r" xi1— 
Jeigu jos norės ištekėti( o( kritikuodami vieni kitus, 
kuri jų nenori?), tai turėsi Tai yra gerai. Ginčai ve-

* . • w « • • V . • _ _ » t • t • _

teris. nes.

nei. Jų tikslas yra kovot t alistų tarpe, tai ji ardo jų 
už tam tikrus visuomenės vienybę. Socialistas, kuris 
reikalus. Todėl jie nepriva- stengiasi nupiešt kitą socia- 

j eiti už šleivų ir už kreivų. Į da prie tiesos pažinimo. Kri- lo paaukaut ginčam^ savo^ ]įstą tiktai iš blogos pusės, 
Karėje juk bus žuvę daugy-Įtika iškelia aikštėn klaidas, jiegas — savo organizaciją, pastato jį į priešų eiles, ir fa

savo vienybę, savo energiją j da juodviejų spėkos išsiei- 
—----- t jkvoja tarpusavinėje kovoje.

Ginčai, kaip pastebėjome, pas musų sąjungiečius, de- 
yra tarpusavinė kritika.j ja> jau yra tokių fanatikų, 
Taigi norime čionai tarti ke- jįurįe geriaus geistų matyt 
lėtą' žodžių ir apie kritiką' darbininkų klesos išnaudo- 
apskritai.

Dažnai yra klaidingai ma- manančiųjų socialistų pasi- 
noma, kad kritikos tikslas e- sekimą.
sas tiktai parodyt kritikuo
jamojo daikto blogumą. Net 
ir daugelis socialistų taip 
manų ir tokioje prasmėje jie 
dažnai vartoja kritiką.

bė kaip tik sveikiausių ir j išmokina giliaus protaut ir’ 
feisingiaus pažinti dalykus. | 

Bet — ginčai ginčams ir j
tvirčiausių vyrų.

Na, ne. Tas italų rašyto-, 
jas (dagi, girdi, moksliniu- ’ kritika kritikai nelygu. Ne 
kas!) nupasakojo* niekus, t visokia kritika yra gera ir 
Žmonių veislės pagerinimo'ne visokie ginčai duoda ge- 
žvilgsniu karė yra netikęs < rų vaisių. Tatai reikia ži- 
dalykas. | not.

Istorijoje yra buvę karių,’ 
kurios žymiai pastūmėjo 
žmonijos progresą politišku, 
ekonomišku arba socialiu 
.žvilgsniu; bet tai yra visai 
kas kita.

True translntion filed x\ itli the posf- 
masler at Chicago, Augusi 15, 1918. 
as reųuired t>y the act of Oct. (i, 1917.

Kalbos apie 
taiką ir karą.

Kaip tiktai kame-nors 
prasideda gyvesnės diskusi
jos apie taiką, tai tam tikri 
elementai tuojaus pakelia 
riksmą, kad tai pakenksią 
karės vedimui. Šitokio rik
smo nuolatos girdėt įvairio
se šalyse. Bet ar jisai yra 
teisingas?

Musų supratimu, visai ne.

Ginčai (tarpusavinė kriti
ka) visų-pirma neprivalo 
būti tokie, kad susilpnintų 
socialistų jiegas, reikalingas 
kovai su priešais.

Todėl ginčais neprivalo 
būt išeikvojama visa sociali
stų energija. Jeigu visa so
cialistų energija bus suvar
tota jų pačių tarpe, tai jos 
nebeliks “išlaukinei” kovai 
—kovai su buržuazinių kle- 

sų atstovais.
Ginčai neprivalo būt to

kie, kad ardytų socialistų 
vienybę. Nes kada nebus

• a • t 1 *

Vs. Garšino pasakojimas

(Tąsa).

tojų laimėjimą, negu kitaip

Dar kartą sakome, kad 
naudinga kritika yra nega
lima be supratųno. Suprast 
-gi įvairiu socializmo sro
vių pozicijas gali tiktai tas,

trukdyt karės vedimą tiktai
Vakar apturėjome “The Į tada, kada karė butų tiks- 

Eye Opener” numerį, išėju
sį gegužės 11 d. 1918 m. Ke
lionėje jisai buvo, vadinasi, 
tris mėnesius ir tris dienas.

Tą laikraštį leido socialis
tų partija vietoje “Ameri
can Socialist”. Jisai ėjo Chi
cago je (dabar jau, rodos, su
stojo).

ias. Bet tikslas juk yra ne 
karė, o taika. Karė yra tik
tai įrankis atsiekti tam tik
ros taikos. įrankis tečiaus 
galima pavartot geriau, ka
da tikslas yra aiškus, o ne 
;ada tikslas yra neaiškus

vienam ka- ą
išbalusiu, it 
laikydamas 
ir neišdrys-

'Tie palįs veidai, tas pats ke
liaujamo pulko gyvenimas, tos 
pačios kalbos ir pasakojimai a- 
pie namus, apie šiokią guberni
jos mieste, tos pačios kalbos o- 
filierių.

Apie ateitį buvo kalbama re
tai ir su nenoru. Kam einame 
į karę — menkai težinota, ne
veizint ant to, kad netoli Kiše- 
nevo stovėjo kareiviai visą pus
metį prisirengę karažygin; ta
me laike buvo galima išaiškin
ti žmonėms rengiančios karės 
priežaslįs, bet, turi būt, to nie
kas neskaitė reikalingu. Pame
nu, sykį paklausė manęs ka- 
reivis:

Kaip tamstai rodosi, Vladi- 
tnir Miehailič, ar greitai pribu
sime j bucharų žemę?

Iškarto man pasirodė, kad aš 
negerai nugirdau, bet kada jis 
savo klausimą atkartojo, atsa
kiau, kad bucharų žemė randa
si už dviejų .juCių, kad iki jos 
butų apie keturi tūkstančiai ve
rslų, ir kad mums vargiai bau 
kada-nors teks ten pakliūti.

Ne,z Michltilič, tamsta da
bar netaip kalba. Man antai 
raštininkas pasakojo. Pereisi
me, sako, Dunojų, ten tuojau, 
sako, ir busianti bucharų žeme.

—Tai bulgarų, ne bucharų! — 
sušukau.

rėkdamas, skaldė 
reiviui veidan. Su 
numirėlio, veidu, 
šautuvą prie kojos
damas išsilenkti smūgių, karei
vis stovėjo ir drebėjo visu kurni. 
Vencel gi, visu savo sulielusiu ir 
nedideliu liemeniu pasisverdy- 
damas, abiem rankom pliekė 
nelaimininąjį lai iš dešinės, lai 
iš kairios. Aplinkui visi tylėjo; 
buvo girdėtis tik pliauškėjimas 
ir kimus plukusio komanduoto
jo niurnėjimas. Man akyse 
tamsu pasidarė; truktelėjau ton 
pusėn. Žitkov 
žingsnį ir visu 
už drobulės.

—Laikyk
kad tave.... — suriko jis ir iško- 
liojo mane juo niekiausiais žo
džiais. — Rankos nudžiūvo, ar 
kas?... Kur žiopsais? Ko nema
tei?

Smūgiai vis girdėjos. Karei
vio viršutine lupa ir smakru be- 
go kraujas. Gabaus jis parpuo
lė ant žemės. Vencel atsisuko, 
apžvelgė akimis visą rotą ir su
riko;

—Jei da kas-nors išdrįs rū
kyti fronte, sumušiu da labiau 
nenaudėlį. Pakelkite jį, nuplau-

suprato mano 
vieku patraukė

• Jeigu prisižiūri, kaip soči- j^uris supranta socializmo 
aiistas kritikuoja priešingą pamat«s> žmogus, kuris lie
jam socialistų srovę, tai pa- pažjsta socializmo mokslo 
pastebi, kad jisai užsiima , ‘ _ -
tiktai jos ydų perkratinėji-( petentiškas spręsti apie bol-

Savo srovėje jisai ne- " *_
mato jokių blogumų, o prie- įzmą arba kitokią socialisti- 
šinafoje srovėje jisai neran
da jokio gero daikto.

Neretai net, jeigu jisai ne- yra kompetentiškas duoti 
turi pakankamai faktų, kadi šokiu lekcijas.
“sumušus” (būtinai, mat, 
reikia “sumušti”!) priešin
gą srovę, tai jis prie tikrųjų 
jos ydų prideda da ir prasi-1 
manytų. Ir jo kritika tuo
met darosi tokia, kąjp to 
artisto tėpliojimas, kuTis no-' 
rėjo atvaizdint, kaip nigeris 
plaukia tamsioje naktyje 
per Juodąją jurą: viena juo
da dėmė.

Šitokios kritikos mes la
bai daug matome pas lietu
vius socialistus; ypač pas 
tuos, kurie tituluoja save’ 
“kairiaisiais”. Jeigu jiems 

dėl kokių-nors priežasčių 
patiks tam tikra socialisti
nio judėjimo pakraipa, tai 
jie kelia ją į padanges, gir
dami visa, kas tiktai joje y-

pastebi, kad jisai užsiima pamatų, yra tiek-pat kom-
;mu. Savo srovėje jisai ne ševizmą, menševizmą, es-er-

nes minties atžalą, kaip kū
dikis, nemokantis vaikščiot,

Kritika yra vienas būdų 
apginti tiesą. Pirma tečiaus 
negu ją ginti, reikia ją pa- 

I žinti. O kelias prie pažini
mo yra moksle. Mokinties 
reikia pirmiau (ir daugiau),

• negu kritikuot;

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

— sukomandavo jis rotai.

Jo rankos drebėjo; jos buvo 
subrinkę, raudonos ir kruvinos.

Na, bulgarų, ar bucharų, 
kaip ten jus ją ne vadintumėte. 
Lyg tai ne vistiek!»

Ir jis nutilo, matomai labai 
nepatenkintas.

, Žinojome tik, kad einame 
turkų mušti, kadangi jie daug 
kraujo esą pralieję. Ir norėjo
me sumušti turkus netik už tą 
nežinia keno pralietą kraują, 
kiek už tai, kad jie sukrutino 
liek daug žmonių, kad dėl tų 
pačių 
vargo 
lionetį

Kazimieras Gugis

Reikalauja įnešimo 
referendumui.

jie bus silpni. Tada naudo
kis priešai. Jie sustiprins 
savo pozicijas ir išmuš soci
alistus iš jų pozicijų.

Geriaus yra nusileisti sa
vo draugui, kadir nevisai su
kinkant su jo nuomone, ne
gu duot įsigalėt priešui. Nes 
Jcuomet priešas įsigalės, tai 
bus sunkiau visiems sociali
stams, kokių jie nebūtų nuo
monių.

Reikia visuomet atsimint/ 
<ad jokia nuomonė nėra ab- 

Įsoliučiai teisinga arba abso-
Jeigu, pavyzdžiui, talki-į liūčiai klaidingi Absoliu- 

ninkai aiškiai išdėstytų są-^ės (neužginčinamos, amži
nos) tiesos gyvenime nėra; 
prie jos galima tiktai dau
giaus ar mažiau 
ti. Taigi ir ginčą 
va tarpe absoliute 
absoliutės klaidos.

Kiekviena dal 
ginčuose pusė turi dalį tie
sos. Vienoje pusėje gali jos 
būti daugiaus, antroje—ma
žiaus; bet nė viena pusė ne
privalo skaityt save visiškai 
teisinga ir smerkt priešingą

lygas, kuriomis jie sutinkaTrue translation filed with the post-į _
inaster at Chicago, August 15, 1918,1 [gikvties (o tOS SalygOS ne- 

r«quiredbyth. act of Oct.«, 1917. ?alėįų but kitokios, kaip
•tiktai pagal garsiąją formu- 
I ą “Be aneksijų, be kontri
bucijų” ir tt.), tai pas žmo-

- ... 1JV. . v -Lies talkininku šalyse išnyk-Anglijos valdžia oficialiai . vis()S abejonė ir as ju03 
paskelbė, kad ji pnpazinust alsirastų dar daugiaus pa- cecho-slavokus, kaipo tautą, l 
esančią talkoje su Anglija, Į ’ ' 
ir tris čecho-slavokų armi- Priešingoji-gi pusė kuo
jas, kaipo spėką vedančią re- - mot turėtų arba priimti įas 
guliarę karę prieš centrales į sąlygas, arba rizikuot, kad 
valstybes.

Anglijos pavyzdžiu, žino
ma, paseks ir kitos talkinin
kų valdžios ir Amerika.

Tas pripažinimas turi di
delės svarbos. Jisai reiškia, 
kad talkininkai rems čecho- 
slavokus, ir kad jie Čecho- 
slavokų priešus skaitys sa
vo priešais.

Čecho-slavokai kariauja 
Rusijoje prieš bolševikus. 
Taigi talkininkai dabar skai 
tys bolševikus, kaipo savo 
priešus ir centralių valsty
bę pagelbininkus. Kokios 
bus to pasekmės, sunku ir 
apmatyti.

Čecho-slavokų 
pripažinimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 15. 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kare pagerin
sianti veisle.

joje prasidės suirutė ir su
mažės spėkos. Jeigu, pav.

i Vokietijos žmonės tikrai ti
kėtų, kad talkininkai bile va- 
mdą yra pasirengę pada- 

I ryt teisingą taiką, tai jie 
į priešintųsi, savo junkeriams, 
tęsiantiems karę dėl plėši- 

I mo.
Ne taikos sąlygų aiškini

mas, o jų užtylėsimas ken
kia karės vedimui. Nes, ty
lėjimu pasinaudodami, Vo
kietijos karės lordai leng

viau gali apdumti akis savo 
žmonėms ir numalšint jų ne- 
jžsiganėdinimą. Tylėjimas 
stiprina junkerių poziciją.

Štai delko ir Anglijos ir 
Tancijos socialistai, kurie 

tikrai negeidžia laimėjimo 
kaizeriui, be paliovos ragina 
savo valdžias paskelbti 
kias taikos sąlygas.

a iš-

f .Vienas italų rašytojas tik- 
ką išleido knygą, kurioje ji
sai prirodinėja, kad karė pa
gerinsianti žmonių veislę.

Jeigu karė pasibaigs atei
nančiais metais, tai Anglijo
je ant kiekvieno šimto vyrų 
tarpe 20 ir 44 metų amžiaus 
busią 121 moteris; Francijo- 
je ant 100 vyrų busią 124 mo 
teris; Vokietijoje ant 100 vy

Ginčai ir kritika.

isiartin ...... ..............
ėra ko-.ra; o priešingoms jai pa

tiesės ir kraipoma jie nepripažįsta 
mažiausio kredito. Tų pa
kraipų šalininkai jiems ir 
“nedarbininkiški”, ir “nere- 
voliucioniškf’, ir “nedori”, 

ir “parsidavę” ir visa, kas 
tiktai galima blogiausia su
galvot.

Bet šitokia kritika yra la
pukę, kaipo visiškai klaidin-lbai menkos vertės. Ji yra 
gą. Besiginčijantis todėl I netikus apskritai, o sociali- 
privalo turėt tolerancijos stų tarpe tai ji yra stačiai 
(pakantos) linkui savo opo- kenksminga.
nentų. Kritikas privalo ne nie-

Be to, juk mes socialistai^ kint kritikuojamąjį dalyką, 
esame materialistai filoso-i o aiškint jį. Kritiko uždavi- 

fijoje o ne idealistai. Mes’nys turi būt padėt kitiems 
kovojame už tam tikrus rei-| žmonėms suprasti dalyką. 0 
kalus, o ne už idėjas. Ide-!kąd jisai galėtų tatai atlikt, 
jos yra tiktai reikalų atspin-l tai jisai privalo pirmiausia 
džiai musų prote. Idėjos pasistengt pats suprast jk 
yra labai svarbus dalykas,! Nepasistengus suprast kiau
nes tiktai su jų pagelba mes simą, kuriam yra pašvęsta 
pažįstame reikalus, už ku- kritika, arba nepasistengus 
riuos mes kovojame; bet jos 
nėra tikslas. Jeigu musų 

'idėjos butų ir dar taip tei
singos, bet jeigu mes netu- 

[ retume jiegų įvykinti jas, tai 
1tam dalykui, kuriam mes 
tarnaujame, nebūtų nuo jų 

.nė šilta, nė šalta.
Socialistai visuomet turi 

atsiminti, kad jie yra kovo
tojai, o ne religinė sekta. Re
liginių sektų atstovai tai ga
lėdavo ant smert kauties 
tarp savęs, kada jų nuomo- 

i nes nesutikdavo sulig to, ar

jhnti

Kritikas privalo ne nie-

suprast savo oponento min
tis, ir rašyt “kritiką” — ga
li tiktai be sąžinės žmogus.

Suprast yra daug sun
kinus, negu vienpusiškai kri
tikuot — užsipuldinėt ir nie
kint. Todėl tai visuomet es
ti daug “kritikų” tar^e žmo
nių su menku išsilavinimu ir 
silpnu protu. Juo menkes
nis žmogaus išmanymas, tuo 
jam atrodo lengvinus “su- 
kritikuot” by ką.

Socialistams tokios vien- 
pusiškos kritikos (nekalbantne. Gyvenimas šiandie taipi 

sparčiai keičiasi, kad ir ne-! Dievo Motina buvo “kaltai jau apie besąžiniškus užsi- 
daug patyrimo turintis žmo- pradėta”, ar “nekaltai”; jie I puldinėjimus, kurie .dengia- 
gus ima pastebėt esančiųjų ...’’1----—1 .—
sąlygų nepastovumą. Pra
eities idėjos, nusistovėjusios 
nuomonės netenka kredito;-Dievo Motinos 
žmonės ima kritikuot jas ir mą

galėdavo vieni kitus deginti, ma “kritikos” skraiste) yra 
ant laužų už “herezijas”.| kenksmingos tuo, kad jos 
Nes klaidinga nuomonė apie i diskredituoja, žemina jų mo 

“prasidėji- kslą. SociaMzmo mokslas y- 
arba kitokia “herezija” ra pakankamai stiprus pa-

“Laisvė” savo redakcijos at
sakyme reikalauja įnešimo refe
rendumui kas link LSS. X su
važiavimo; ji sako: ...“kurių 
straipsniai yra atsiųsti už suva
žiavimą ir prieš suvažiavimą, 
netilps, nes tuščios diskusijos. 
Kada klausimas bus įneštas re
ferendumui atšaukti ir bus 
paremtas, tuomet, ir prasidės 
diskusijos už, ar prieš.”

Dabartinės diskusijos lik da
ro betvarkę ir bereikalingai lai
kraštyje vietą užtina. Draugai 
visgi turėtų nors kiek prisilai-

Čia “Laisvė” turi tiesą. Ka
dangi diskusijose nekalbama, 
kas turi būti kalbama X suva
žiavime, o kalbama ar jis yra 
reikalingas. Tečiaus kįla klau
simas: Kodėl “Laisvė“ neatsakė 
tos te m o s d i s kusi j ų 
s u m a n y t o j u i Akstinui? 
Juk “Laisvėje” pasirodė disku
sijos toj temoj, kur taip orto- 
,doksaliai aprašyta. Ir draugai, 
matydami nesutiko su lo drau
go mintimis ir jam pastebėjo. 
Taigi, čia duoda manyt, ar tik 
neperdaug tam optimistui buvo 
atsakymų. Taigi, jeigu “Lais-' 
vė” butų laikinais tvarkos, tai 
nčbul reikėję prašyt draugų, o 
nei įnešimo referendumui. Nes 
“Laisve” gerai žino, kad LSS. 
IX suvažiavimas nutarė po dvie
jų metų turėt kitą dvimetinį L. 
S.S. suvažiavimą.

Laisvės Mylėtojas.

KUR RADO PASTOGĘ.

menesiai

Beatriče Babock apleido savo 
senus tėvus, Detroite, ir išvažia
vo į “platųjį pasaulį”. Vakar de- 
tektivai ją rado Morrison vieš
iu tyj. Panelė uždaryta kalėj i-

vus.

turku priseina liek daug 
pakęsti toje sunkioj ke-

stantį pas juos, pagonis, besi- 
velkaine!”—), bifietuotiems ka
reiviams prisėjo palikti namus 
ir šeimynas, o visiems drauge 
eiti ant kulkų ir anuotų bombų. 
Turkai buvo suprantami kaipo 
maištininkai, ardytojai ramy
bės, kurie būtent reikia apmal
šinti ir apkariauti.

Daug daugiau męs buvome 
užimti savo šeimynų, batalijono 
ir rotos reikalais, negu kare. 
Musų rotoje Visa buvo tylu ir 
ramu, šaulių gi dalykai ėjo vis 
niekiu ir niekiu. Vencel nesilio
vė; slepiamas pasipiktinimas 
augo, ir po vieno atsitikimo, ku
rio aš ir dabar, penkiems me
lams praslinkus, negaliu atmin
ti be šiurpuliavimo, priėjo iki 
pilnos neapkantos.

Mes tik-ką perėjome kokį 
ten miestą ir išėjome į pieskas, 
kur pryšakyje ėjęs pirmasis pul
kas apsistojo jau ant pasilsiu. 
Vietelė buvo graži: iš vienos pu
sės upė, iš kitos — senas, šva
rus ąžuolų gegis, turbūt mieste
lio gyventojų vaikščiojamoji 
viola. Buvo gražus, šiltas va
karas. Saullė leidosi. Pulkas 
sustojo, sustatė šautuvus. Mu
du su Zilkovu ėmėmės tempti 
šėtrą: pastatėme stiebelius, aš 
laikiau vieną palos kraštą, o

kuolelius.

Mielini tie ! kelinta

- Of, hiip,ol taip!
Tuo tarpu užpakalyje pasi

girdo kokie tai keisti, nuoma-

Šauliai stovėjo frontu. Ven- 
cel, kažiką užkimusiu balsu

M U') to Ofisas!
>17 N Bturbrn lt.

III 13 Usity Ūldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip Irtminaliikuose 
taip ir civihAkuoss faunuose. Daro 

visokius dokunuaitu ir yopieras.

Namų Ofisu:
9323 I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mano veidas po Mano veidas 
vartojimo prieš vartosiant

Tiktai mot erė gali pagelbėti mo- 
terei.

Del jūsų merginos ir moters, ku
rios turi šlakelius, spuogus ant savo 
veido ir abelnai visokius odos ne
švarumus, aštriu dėl jūsų CRRAM, 
KURIS YRA SUTAISYTAS SULIG 
EUROPOS DAKTARŲ receptų, ir 
jeigu jus pavartosite šį cream’ą tik
tai keletą kartų, šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai visai pranyks, ir jūsų 
oda pasiliks taip švelni, kaip akso
mas, ir taip puiki kaip marmuras, 
kurį mes gvarantuojam arba bus sib- 
grąžinti pinigai. Kaina už puoduką 
su nurodymais kaip vartoti tik $2. 
Indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priiinsiel, JUS GALIT PIR
KTI ši CREAM’A TIK NUO MUSU. 
Rašykite j Mrs. Nellie N. Wojnar,

311 E. 6 51 h St., Ncw York, N. Y.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16q 
Prie šių kainy priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVES

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
VV. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedčldicniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.

Minite Ganai 1173.

Naujienų agentas Roselande, Keti- 
singtone
Prnnas Grybas,

125 Easf I04th st.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.
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Sekančios farmos t\iri būti parduotos beveik 
už pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pi- 
giainusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti 

/pasižiur^tL
80 AKRŲ farma, 10 akru 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 akfnenų 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 x 
dratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundamento, didelė barnė, ir kiti visi 
budinkai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 2l/o 
akrų, bulvėm 7 akrai, 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. O. Rhinelander, WOODBORO, WIS

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS ir chirurgas

1553 W. Madison st. 2225 So. l.eavitt St
Suitc 600-612 Kampas 22 n d pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phoue Hayinarket 2563 Pbnne Canal 462t

Nedėldienials įik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albauy 554*

Rockford, III,

Laietuviai
Pasiskubinkite kreipties i mus kas link informacijų, kurie no
rite dasižinoti apie NVISCONSINO VIDURINIU VALSTIJŲ 
UKES. Pasirūpinkite, kol dar mes neišvažiavome. Mes, bū
relis lietuvių, apsipirkom ukes, ir mums ten labai patiko, tai

pgi ir jus sykiu važiuokite. Patiks ir jums. Ateikite ypatiškai 
pasikalbėti, o mes viską kuoplačiausiai ir aiškiausiai išaiškin
sime jums apie tas ukes. Kurie norėsite kreiptis per laišką dėl 
informacijų apie tai, tai malonėkite Įdėti 2c krasos ženklelį dėl 

'atsakymo, nes mes ne agentai.
ANTON PAULICK

807 Lincoln Av>enue,

Didžiausia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų! lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

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

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

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO.

g 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Plaučių Specialistas
Aš per daug metų atkreipiau specialę domą i šį 
; Iskirą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gjd.iu visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
bik kokia kita priežastis prasto regėjimo.
•V. išklibčiau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Km i urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblu- 

' n .u gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dumis a

Kataras ir Jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs domos į dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Lciskdc man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
“Džiovą ga’mia išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano oi įsą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. Dcarborn rit. Prieš Pačtą. .Chicago, III.

i _________ ____ _

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

x Prlvatiška® Negales.

Mk 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,OlrCC CHICAGO, ILLINOIS• lt V V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
, elevatorių iki Penkto augšto.

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

NAUJIENOS, Chicago, IU

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, August 15, 1918, 
as i vųuired by the act of Oct. 6, 1917

DARBININK
Už PASIMATYMĄ SU

TROE1LSTRA.

BALSUOJA

Lloyd George atsisako išduoti 
pasportus amatinių unijų dele

gatams sueigai su holandy 
socialistais.

LONDONAS, rugp. 9. — Va
kar buvo laikyta Londone ben- 

| dras susirinkimas Aniatines 
Į (’nijos Kongreso Parlamrmtinio 
Komiteto* ir Darbo Partijos pil

domojo komiteto apsvarstymui 
įvairiu dokumentu, apturėtų 
nuo vidurinių valstybių darbi- 

I ninku ir .socialistų organizacijų 
atsakymai) į talkininkų pusės 
socialistų karės tikslų niemo- 
randą. Taip pat buvo svarsty
ta p. Troelstros atviras laiškas 
p. Arllinrui Hendersonui, rašy
tas po to, kaip Anglijos valdžia I 
atsisakė išduot jam pasportų.

Pirma negu spręsiant apie Į

konferencijos klausime, susi
rinkimas jautė, kad reikta išti
rti įvairių dokumentų tikrumą 
ir todėl paskyrė p. Artburą ile- 
ndersoną ir tris kilus delegatus 
susieiti su p. Trodstra, kuris 
dabar yra Šveicarijoj. Pp. Bo- 
\verman ir Henderson paskirta 

į atsilankyt pas premjerą, kad 
Į gavus kaip galint greičiaus pa
sportus važiuojantiems j Švei
cariją. *

Bet susirinkimui vėl atsida
rius, buvo paskelbta, kad pre- 
mieras, pasikalbėjęs apie tą da
lyką su Imperiniu Karės Kabi
netu, priėjo prie nuomonės, jo-1 
gei butų negeistina duoti pas
portus, leidžiančius šitos šalies! 
žmonėms matytis užsienyj su I 
kitais žmonėmis, kurie pasieki-Į 
mui neutralūs teritorijos turėjo! 
pervažiuoti priešo šalis. Taigi 
Nacionalio Darbininkų Komi
teto prašymas negali būti išpil-l 
dytas. Po svarstymo susirin
kimas vienu balsu priėmė re-Į 
zoliuciją, griežtai protestuojan-1 
čią prieš tokį pasielgimą, ku
ris, jei nebūtų atšauktas, sulai-1 
kytų organizuotus darbininkus I 
nuo apsvarstymo dalykų dideles 
svarbos jų ateičiai”. i

Rezoliucija taipgi ragino ai-Į 
einantį amatinės unijos kongre
są išreikšti savo nuomonę apie

Socialistų Partijos Chicagoje 
Latvių Skyrius rengia

Nedėlioj, Rugpjūčio 18 d., 1918, gra
siame Leafy Grove, \Villow Spring, 
III. Piknike bus Įvairių žaismių ir pa 
silinksminimų. Grieš Chicagos Lat
vių ragų orkestrą. Bus skanių už
kandžių ir gėrimų.
Važiuoti reikia Archer avė. kantis 
iki Gity Limits, kur persėsite j WiL 
low Spring karus, kurie nuveš iki 
Leafy Grove vartų.

Dr. KARTERIO
AKINIAI

8

lokį pasielgimų ‘be jokio dvį- 
pusiav.yno ir taip, kad sustipri
nus komitetų rankas kiekviena
me busimame nutarime, kokį

įlipi lokio drnudįmo”.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, August 15, 1918, 
as rcųiiired by the act of Oct. 6,1917.
ŠVEDAMS PATARIA VALGYTI 

ŽOLĘ}?

Prof. Johansson paduoda aštry
pieną ntio bado apsisaugoti.

STOCKHOLM, rugp. 13.
Tautai, turinčiai daugybę viso
kių maistų, turėtu imti ilgas lai
kas, kad prisieitų raginti žolę 

I valgyti, bet švedai pasiekė to su 
vienais metais.

Prof. Jobnusson, žemdirbystės 
ministerijos pranešime pataria 
valgyti žolę. Jis nesako, kad 
žmonės eitų ganytis po laukus, 
bet liepia jiems parsinešti žolę 
namon ir virti ją kaip špinakus, 
ir ypatingai pataria ją vartoti 
viešose virtuvėse. I

Jokio sūrio sankrovose nema
tysi, nors kaikur pardavinėjama 
neteisėtai ir prašoma baisios 
kainos — pardavinėjama senas | 
suris vargiai tinkamas valgyti. 
Skardinėse pieno visai nematyti, 
pirmiaus buvo gaunamas bado 
kainomis; valgė jį sveiki žmo
nės ir vaikai, kurie kitokio ne
gauna. j

Vaisiai šią vasarą pardavinė
jama daugiau negu dviguba 
pernai metų kaina. Žuvis par
davinėjama triguba pereitų 
melų kaina, o mėsa vis/tebepa- 
silieka brangiu nematytu daik
tu. Arbata užtinkama vienur- 
kitur apie po $50, $60 svarui. 
Dabar laukiamas tabako badas. 
Alyva, vienintelė šeimynos spir
ginamoji priemone atsieina $11! 
lionkai, jei šeimyna turi laimę 
ją kur užtikti., Bulvės šią žie- į 
iną bus dalinamos švedams por- 
rijotnis, po svarą ant žmogaus 
kasdien.

Didieji miestai rengiasi statyt 
laikinus kalėjimus.

skaitlius 
tebeauga, 

nėra vietos kali-

HA AG A, rugp. 12 
ta). — Kriminalistų 
Holandijoje dar vis 
Kalėjimuose 
niams, todėl
lėlių yra paleidžiami liuesais, 
tam tikromis sąlygomis.

Didieji miestai rengiasi sta
tyti laikinus, kalėjimus. Amste- 
rdam statys vieną nuo 500 iki 
1000 prasikaltėlių įtalpos. Ha- 
aga priduria prie seno kalėjimo 
sk. dėl 700 prasikaltėlių. Rottcr- 
dam baigia statyti plaukomą 
kalėjimą ant vieno ar dviejų lai
vų. Amsterdame birželio mė
nesyj 1,600 dviračių buvo pa-

Vienas žmogus nesenai pasiOkulisto patarna
vimai UŽ optikols:ikū Rotterdamo policijos sto- 
kainas.
Prirenkami aki
niai dėl jūsų akių 
taip pat kaip ir 
jūsų veido.

Paauksuotų kaina $3, $4,'
$5, $6, $7, $8. |

Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10, vokuojant egzamina
vimą.

21 metas kaip gydau.
Prirenkama dirbtinės akįs

Kas Yra Nuxated Iron? į Sergėkite savo akis I

Gydytojai Išaiškina—Sakydami, Kad Publika Turi žinoti, Ką Ji 
Vartoja—Duoda Praktišką Patarimą Ką Daryti Kad Atbu- 

davojus Sąvo Spėkas, Patvarumą Ir Padidinimą 
Raudonojo Kraujo.

Praktiškai Nuxated Iron šiandien 
I y ta vartojamas daugiau kaip trijų 
milijonų žmonių kas metas ir dau
gelis gydytojų užrašinėja ją kaipo suirusios 
foniką ir budavotoją sveikatos silp-. 
nūs žmonėms, nervuotų ir suirusių 
ant sveikatos. Prityrimas gydytojų 
ii< kitų parodė jo vertę, ką privalo 
žinoti visuomenė abeinai. 'Tarpe 
prirodymų yru prirodymas Dr. Ju
nti** Francis Sullivan, buvusio gydy- 
tojaus BeJIevue ligonbučio (Išlau- 
Idhiahic skyriuje) Ncw York-e ir 
Westehester County llospiial, kuris 
sako: Kuomet vienas ligonis pas
kui kilą pradėjo klausinėti mano 
nuomonės kas link Nuxated Iron, 
nutariau pats ištirti smulkmeniškai 
dėl aiškaus pažinojimo, ar ji turi 
tikrų vęrt 
rašo f 
dija laip daug ypatų, 
kaip 
ga.

vęrtę, apie kurią taip plačiai 
filbrikahtai, ir apie kurią liu- 

Tas viskas, 
persitikrinau, yra visai leisin- 
Apart to kiekvienas gydytojas 

pirm užrašymo ko-nors turi persi
tikrinti ųats. Jeigu daiktas yra be
vertės, mes praktikuojantis gydyto
jui pirmiausiai turime apie tai žino
ti, jeigu gi turi vertę mes turime už
rašinėti sveikatai musų ligonių. Su
dėjimas Nuxated Iron taip mane už- 
interesavo, iš atžvilgio j savo gydy
mo vertę, kad toje vietoj išbandžiau 
pats daugelyje atsitikimų. Taip 
greitai ji padidino spėką, energiją ir 
iŠIaikvnią ligonių, kurie ją variojo, 
kad likau visai persitikrinęs josios 
verte, kaipo toniko ir subudavotojo

krau'jo. Pavartojau ją puls su 
nėdinančiomis pasekmėmis, 
tūkstančiai silpnų švelniais nervais, 

» sveikatos žmonės, kurie 
reikalauja kaip lik tokio sulaisymo 
kaip šis, o nežino ką turi vartoti. Iš 
tos lai priežasties aš užmaniau kuo- 
plačiausią garsinimą prisaikyto įsta
tymo, sulig kuriuo yra padarytas 
Nnxated Iron, kad publika žinotų 
ką 'ji vartoja. Tas pilnas receptas 
galimas visuomet rasti laikraščiuo
se visame krašte. Ji susideda prin- 
cipialiai iš organiškos geležies for
moje peptonalo geležies specialiu iš
dirbinio ir glycerp—phosphorato, 
kuris yra žinomas brangiausiu to
nikų. Fabrikantų nuopelnas yra kad 
jie vartoja brangiausios formos pep-j 
lonato geležies, tuokart kuomet ki
li gali duoti tą pačią kiekybę gele
žies į plcskclę mažiausiai vieną kot- 
virtdalj, dalis išlaidų vartojant me
talinę geležį vieną-dvyliklą dalį iš
laidų, nei tuo sumažinimu pagami
nimo išlaidų pažemina aukštą vertę 
gydančio produkto. Maną many
mu atsargus peržiūrėjimas tos for- 
mulos kokio nors gydytojo arbi\ ap- 
tiekoriaus turi jį pertikrinti, kad 
Nuxated Iron privalo būt patalpin-l 
la tarpe geriausių gyduolių medici
noje. Ji perviršija viską ką nors 
pirmiau vartotą dėl sustiprinimo I 
organizmo ir praturtėjimo kraujo Į 
ir raudonas kraujo daleles, dėl su
stiprinimo atsilaikymui kraujo prieš 
užpuolimą ligų.’’

užga-

Neužsftikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusit“ 
aptlekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėiui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
galiu i&tyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANĄ
AKIŲ SPECIALISTAS 

18tl So. Ashland Avė. Chicv" — 
Kampas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tėmykite į mano parašą* 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

ani
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| Dr.A.R.Blumenthal

Linksmas ir Didelis Piknikas
Rengia

LIETUVOS BROLIŲ DRAUGIJA

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

Kampas High St. ir Douglas Avė., Racine, Wis.
Galima privažiuoti Douglas ir North Main karais.

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

Kviečiame kaip raciniečius laip ir apielinkės miestų Lietuvius — 
Kenoshos, Milwaukee, Waukegan ir kitų — atsilankyti į piknikų. 
Lietuvių Benas grieš įvairiausius lietuviškus ir angliškus šokius. 
Taipgi bus ir kitokių žaismių.

P.S. Važiuojant iš Kenoshos ir Mihvaukee reikia važiuoti Mil- 
waukee-Racinc-Kcnosha karais, ir išlipti ant High*Str., prie pat 
parko. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

HOLANDUA PILNA KRIMI
NALISTŲ.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

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

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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

Nauji, neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. GORDON
1411 8. Halsted SU Chicago. III.

Tritc translation filed with the post-fnastOT at Chicago, August 15, 1913, 
master at Chicago, August 14, 1918,

MAISTO KAINOS

Rugp. 13 d. Suv. Valstijų Maisto Administracija skelbia šitokias per
mainas kainų:

Dr. Franklin 0. Barter
Phisician and Surgeon

120 šouth Štate Street

(Vienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

tyj, kad jis keli mėnesiai tam 
atgal pavogęs dviratį. Jis tą 
dviratį pardavęs Vokietijoj, bet 
kadangi jis buvo be pasporto, 
tai vokiečių viršininkai suarešta
vo jį ir pastatė prie Liukų dhr- 
bo. Darbininkai buvo prižiūri
mi kareivių, kurie lengva širdi
mi badė juos durtuvais, jei jie 
nesiskubino dirbti taip, kaip
kareiviams norėjos. Pasako-1 Retailininkas moka.
jantis sakė aplurėjęs trisdešimts I nAį.'riHJI MILTAI - Kerai žu^i^tet^.nuajaj.u® rašįs:

1 •’*- I 1A JSnALoy nini^nliiinsc Hsl.4/ IKI 1.4:1 nuilsę11111 I Dl IKI
du durtuvo duriu. Policija ap-|ys burkos popieros maišei. 1».41 iki 

žiūrėjosi pamate, kad jis neme- ^i/heji MILTAI - kitos rųšįs: 
kivo; vienos žaizdos buvo užci-l bačkos vatos maišeliuose 1.52 iki 

; . , ... ■ 5 svarai palaidi ™ ,bl
ję, lutos gijo. BULVĖS — Suv. Valstijų
_________  . Į Num. 1 

” I Num

Vartotojas turi mokėti

% bačkos vatos maišeliuose $1.47 iki 1.49 maišeliui 1,5'4 iki
■v ' - “ ” i 1.49 maišeliui 1.47 iki

.33 iki

šiaurinės
1 — Šiaurinės

1.49 maišeliui 
maišeliuini

1.61 maišeliui
1.56 maišeliui

.36 maišeliui

Valandos: 9 iki 7. Ncdėliomis 
10—12. Central 837. ;

1 11 ■ 1 I

Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau-| sjĮĮ.1’? 
luvė, buvusi po num. 666 W. 18 st.,11 
dabar yra persikėlus po num. 3310 
So. Halsted st. Meldžiama draugų 
apsilaukvli.

PAULIS & ADOMAITIS, 
3310 S. Halsted st., 

Tel. Yards 6789,

.30 iki 
valdžios

2.25 iki
225 iki

3.00 iki
3.00 iki

1 pietinės
1 — pietinės

Kiaušiniai — šviežiai
Pridėtinės apsk. 24 tuz. tuz.
Pastaba: Kiaušiniai kartonuose po
ĮMŪRYTOS VIŠ TOS:

(JHcago* vištos ir viščiukai (2l^» iki 5 sv.)
” 5 iki 6 sv

maišeliui 
maišeliui 

laipsniai 
2.40 _ 100 
2.10 — 100

3.25 — 100 
3.25 — 100

31

SV».

Gaidžiai

1.59 iki
33 iki

27 iki
41 iki

S V.

1.66
.36

.36 iki
54 iki

maišeliui
maišeliui

29 — 10 sv.

peržiūrėti: 
.43 iki .45 tuzinui .44 ik 

1c viršaus tuzinui.

33 iki 34 s v.

(pekui)

.50 tuzinui

.25 iki .26
.35 iki
.27 iki

39 sv.
31 sv.

AK: Ų SPECIALISTAS 
Akis Hgzamlasoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

* kreipiama 1 vai
kus. Vai : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldici. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 ai

Teh ohone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurgas 
ir akušeris.

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

SHsas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Ftsk St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

DR. 6. M. &USER
Praktikuoją 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 at.
Chicago, II).

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet

mis vakarais ofisas uždarytas. 
Tclcphone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki lt ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagJ 
Telephont Hayn>»rk«t 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Oflaaa: 3354 S. Halsted St., Chieagt 
Tclephon* Drover 9493

VALANDOS: 19—11 ryto; 2—8 poptetv
1—8 vakare.Nedaliom U 10—1> tfianfr.

r. Leo Awotin 
Gydytojas, Čhirurgaa, Ak u Šeri a 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

1

Tel Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs.A. VIDIKAS 
laigusl Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

Chicago.
Į Nilo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryt« ir nuo 7 Iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

/

I



N A U J i E N O S, Chicago, ni. Ketvergas, Rugpj. 15, 1918.
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Chicago ir Apiehnke
True translation filed with the post- 
mnslvr at Chicago, Augusi 15, 1913, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
RENGIASI PRIE NAUJOS 
REGISTRACIJOS.

ir net Kanados. Tikri 
eitis dar nepaskelbta.

DAR VIENA VIEŠNIA.

kai, kad visokį “bolševikų” 
prieplakos lankosi į susirinki
mus ir rėžia “karštus” spyčius. 
Tokių spyčių jie rėžė ir kalba
mam susirinkime, nors tie jų 
spyčiai visai nesirišo su disku
sijų tema. Jiems mat buvo 
svarbu “akėt” “Naujienas” ir 
jų darbininkus. Suprantama,

Pranešimai
Roseland. — LSS. 137 kp. ir LMPS 

kp. rengia bendrai draugišką išva
žiavimą rugpjūčio 18, ant 107 gat
vės ir Ručine avė. Bus daug viso
kių pramogų. Todėl nepraleiskite 
progos, —Komitetan.

Chicago turės registruoties 
apie 120 tūkstančių vyrų.

Gyvatė išvaikė iš valgyklos 
kostumerius.

smulkmeningų instrukcijų rei-
\V. Madison gt., vakar rytą at
silankė netikėta viešnia, kuri

metu amžiaus vyrų, ku- bet ir jo kostumerius išvijo ant 
gatvės. Tai buvo didelė. 0 pė-

120 tuksiančių.

kainos:
kostumKriai. pasirodo, bereika- 
lo išsigando: nelauktoji viešnia 
nenorėjo atimti jų pusryčius.

kas pasimokini negali. Vietoj 
išaiškint dalykus, jie tik dar la
biau juos sumaišo ir daeina net 
iki ypatiškunių, sukelia draugų 
tarpe nesutikimą ir tuo silpnina 
jų spėkas.

Draugai, 1101*8 kartą reikėtų 
mest tą netikusį paprotį. Vietoj 
peštynių imkimės rinito lavini
mos darbo, organizuokimės ir

Hcights miškus. Išvažiavimas 
pilnai pavyko: jame dalyvavo 
veik visi pažangieji Roselando 
lietuviai. Išvažiavime, beje, 
kalbėjo d. T. Dundulis — apie 
S.L.A. reikalus. Prakalba žmo
nėms patiko. Dg. Dundulis ai
škino apie tai, kokią Susivieni-i , ict PiIiečiy Darbininkų Pafiel- 
jimas neša naudą Amerikos liet, piaio Kliabo susirinkimas įvyks pė- 
, , . . , , . » l invčioi rugpj. 16 8 vai. vakare J.darbininkams, kaip musų zm<>- Mikalajūno svet., 2334 So. Leavitl 

nės buvo mulkinami “dvasiš-|st. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
...... . -. yra daug svarbių reikalų. •kais ganytojais , kol neturėjo Į —Kliubo Valdyba,

savo kultūrinių organizacijų ir 
tt.

Susirinkusieji žaidė iki vėly
vo vakaro.

Boselandicčiai — smarl vy
rai. Klerikalai prieš juos nei ne 
drįsta pasistatyti- O tai dėlto

preciaktų balsavimo
ten užsiregistruoti.

Ant kiekvienų 80 registrantų

šingai. musų darbas neduos lau
ktų pasekmių. —Buvęs.

do draugijos ir jų nariai veikia 
sutartinai. Ką kur veikia — vi
si kaip vienas. Dabar vietos

Harvey, III. — šiuo kviečiam vi
sas harvey’ječiu.s kaip vyrus taip ir 
moteris j bendrą susirinkimą, kurs 
įvyks rugpjūčio 16 d., pėtnyčios va
kare, kaip 7:39 vak, 15713 Halsted 
st. Ponciarz svet. Meldžiu nepamir
šti, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. —Organizatorius

LSS. 4 kp. yra nutariusi statyt 
veikalą “Nihilistai” nedėlioj, lapkr. 
10 <1., Pulaskio svet., 1711—1715 So. 
Ashland avė. Taigi prašom visų 
draugijų nerengi lą dieną jokių va
karų. —Kom. S. Zave.

CICERO

rėš tarnauti veltui.

(lot.

jni-prrkalbetojai.

ri būti šios 
tikimasi, tu-

nedaugiau 4

klupo du nedžentelmoniški “dė
dės” Andrew Whelan ir Ray- 
mond Colson. Gyvatė nenorė
jo pasiduot lazdos komnadai ir 
šokusi ant VVbelano. Antrasai

.sekamojo žiemos sezono. Kiek
Išvažiavimas.

o taipjau ir

Gyvatė vėliaus nunešta Des- 
plaines polisteišenin, kur, nepa
sakius savo vardo ir adreso, pa
dvėsė. Manoma tečiaus, kad ji 
yra ištrukus iš tūlo karnivalo, 
nes visos jos maneros liudijo, 
kad lai turi būt “inteligentiška”

Nedėlioj, rugp. 11, LSS. 138 
kp. mišrus choras ir pramonie- 
Čių skyrius surengė draugišką 
išvažiavimą į Jefferson girią. 
Žmonių buvo nedaug, apie po
ra šimtų. Mat, daugelis pabijo-

ra nutarus surengti bent po vie
ną vakarą- Bravo!

LSS. 22oh kp. knygų peržiūrėjimo 
komisijos posėdis įvyks ketverge 15 
d. 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.

Vyčiai nei gu-gu.

dė busią lietinga diena.

lės būti užregistruojami jų įga
liotiniais. <

užregistruos
jų globotojai

Registravimosi diena ir tūlos 
kitos smulkmenos bus apreikš-

proklamacija. Mano-

Suvažinėjo nepažįstamą 
žmogų.

Septintojo ugnagesių batali
jom) automobilius vakar ant vie
tos užmušė tūlą nepažįstamą 
žmogų ties namu 309 So. Hal- 
sted gatvėj. Lavonas atiduota į 
paviečių lavoninę.

džioj sekamo mėnesio.

Suvažinėjo moterį.
True translation filed with the 
master at Chicago, Augusi 15,

post
191S

GRASINO PREZ. WILSONUI.

Gavo tris metus kalėjimo.
už-

važinėta senyva moteris. Mary 
Filis. 50 E. \Valton gt. Auto
mobilio važnyčia, A. Barnes. 
reštuotas. Kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudyste.

Išvažiavimo rengėjai suruošė 
trumpą programėlį. kuris susi
dėjo iš prakttlbų ir deklamacijų. 
Kalbėjo vienas Valparaiso stu
dentas tema “draugijinis surė
dymas”. Kalba buvo gera ir 
žmonėms patiko. Antras kal
bėjo P. Kukutis. Tik jis, kaip 
ir visuomet, neiškentė neužsi
kabinėjęs ir neiškoliojęs jam ne
tinkamų ypatų ir organizacijų.

Užsibaigus prograinui buvo 
visa Pilė įvairių žaismių ir šiaip 
pašnekėsiu. Jaunieji smagiai 
žaidė, o prie “senų” priguženo 
tūlas smarkus “pasaulio revo
liucionierius” Sbemasbko ir 
pradėjo “mokyti” kaip reikia 
Luti sniurkin revoliucionierium, 
būtent — iškoliojo socialistus,

viai sulindo lapelinėj ir tyli. Jos 
gaspadorius nelabai jais besirū
pina: turi baderio su “mielais 
parapijonais”, kur šiaušiasi

Ine mess.

BRIGHTON P ARK
Iš vietos lietuvių veikimo.

Brighton Parkas veikia. Tuo 
v ikimu, kaip ir visuomet, va
dovauja pažangioji vietos lietu
vių jaunuomenė, susispietusi 
i Keistučio Kliubą bei jo šaka-.

ant Baltojo painu kuodidžiausią 
bombą, taip kad ji išnešiotų po 
padanges “nrez. \Vilsona ir vi

Julius Lamberg, 70 metų se-

dis nuteisė ji trims metams ka
lėjimo. Jo nuosprendį dabar 
patvirtino ir apeliacijos teis

William Harris, turtingas Clii-

mas. vo pačios nemalonėn. Reika
lauja divorso ir alimonijos. Pri-

tt. Pasak jo, tai esą tikri kontr
revoliucionieriai, juodašimčiai 
ir dar kitokie. Tuos, kurie no-

cionithų”, jisai užrėkė ir pa
sakė, kad jie nieko nesupranta 
ir thrtt’s all. Vargšas, apsivylė. 
Pamatęs, kad nieks nepritaria 
jo sapaliojimams, jis išvadino 
visus juodašimčiais ir pats pa-

Ir policiniai švęs “viešpaties” 
šventę.”

Iki šiol Chicagos policija nia-

tyt pilnai pavykusiu. Žmone-
kita moterim.

Dėdės” nei nepami- rai kežų — Willie Sang, 1021 
Franklin gi-, ir Harry LaVele,

kusį miestą dainuodami “link
smas daineles”.

—Jonas Gasiunas.

priminė miesto darybos t. v. mo
kyklų, ugnagesių ir policijos simaudydami. ROSELANI)

šis ir tas.

kė miesto tarybai sumanymą BRIDGEPORT

dieną pasilsio sykį mėnesyj. Vei
kiantysis policijos viršininkas 
Alcock smarkiai protestavo

!;š bendro lavinimos 
susirinkimo.

(Nuo musų korespondento). 
Rugpjūčio 11 dieną buvo I

jo nepaklausė.

Gaisras teatre.

Didžiuliame McVickers teat
re vakar naktį tik-tik išvengia 
panikos, kada tapo patirta apie

ko augšte. Ačiū teatro užveiz- 
dos sumanumui, publika te
čiaus. griežiant orkestrai, ramiai

Praeitą nedėldienį, rugpjūčio 
11 d., buvo bendras LSS. 4 ir L. 
S.J.L. 1-mos kuopų lavinimos 
susirinkimas Aušros svetainėje. 
Paskaitą skaitė d. M. Ols. te
ma “kairiųjų ir <|ešiniųjų socia
listų pozicijos”.

Reikia pasakyt, kad panašus 
susirinkimai bei diskusijos yra 
geras daiktas. Tik bėda, kad 
musų draugai nieku bildu ne-

bamose. Šį syk, kažin kodėl, 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Iš nutarimų pažymėtini y t j šid:

Vienbalsiai užgirta LSS. Aš
tunto Rajono steigiamoji Soc. 
Propagandos Mokykla ir nuta-

Klerikalų konvencija.

Congress viešbuty] šiandie

ypatiškuino. Tai buvo labai 
pažymu ir praeitame susirin
kime. Paskaita kaip paskaita— 
ir pats jos prirengėjas pasisakė 
neturėjęs laiko, kad tinkamai 
prisirengus. Na, atleistina. Bet 
kilę po jos diskusijos — tai bu
vo nei šis nei tas. Frakcijiniai

jos reikalams.
Pradėjus svarstyt Sąjungos 

reikalus nutarta pasiųsti pro
testą centro sekretoriui-vertėjuį 
už nesilaikymą LSS. konstitu
cijos leidžiant 52 kp. įnęšimą 
referendumui.

Kuopos reikalais. Nutarta ne- 
užilgio surengti prakalbas, kal

mus jų šulas, Kelty. Konvenci
jų atidarė Colurnbus vyskupas 
Harttey — su malda. Delegatų 
suvažiavo iš visų Suv. Valstijų

tą. Jeigu nori ką nors pasaky
ti, tai šiukštu: nepaliesk “bolše
vikų”. Kas kita su menševi
kais - juos gali “itarkuot” kiek 
tik nori. Dabar mat tokie lai

Taipjau nutarta surengti drau
gišką išvažiavimą į Washington 
Heigbts miškus. Tiek iš kuo
pos susirinkimo.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DU ŠVIESUS kambariai ant rau

dos pas laisvą lietuvišką šeimyną. 
Atskiras įėjimas, gražiai įrengta. E- 
lektra, telefonas ir maudynė. Geras 
oras, prie \Vashington parko, netoli 
gatvekarių ir elevatorių, ir viskas 
kuopnikiausia. Kreipkitės lik šva
rios ir pastovios ypalos, platesnių 
žinių pas A. Mausncr, 3239 S. Hal- 
sted SI., Chicago.

LSS. 1 kp. susirinkimas, 17 rugp. 
subatos vakare, 7:30 vai., Mildos svcl 
lainėj. Bus extra-susirinkimas; bus 
nominacijos LSS. viršininkų ir kilo
ki svarbus reikalai. Atsiveskit nau
jų narių.

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

Draugijų, palaikančių Lietuvių 
Viešą Knygyną P. V. D. Chicagos, 
rengia dideli pikniką ned., augusio 
18, Justice Parke, Willow Springs, 

• III. Visuomenę kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. Pikniko pelnas eis 
palaikymui Viešo Knygyno. 
Pastaba. —Kadangi gegužės 12 <lie- 
ną Knygyno piknikas negalėjo įvykt 
iš priežasties lietaus, lai kurie turite 
nusipirkę nepavykusio pikniko ti- 
kielų — jie bus geri ir šiame pikni
ke, rugpjūčio 18 d., Justice Parke.

Komitetas.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobilių 4 cilin- 

derių, 7 sėdynių. Pardavimo prie
žastis — turiu kitą amatą.
, Gust. Urniežis,
830 W. 33rd PI., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122

524-526
105-107

Už darbo parupinimą visuose 
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

tuo-

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

Consuniers Co., 
35th si. and Normai avė., Chicago

PARSIDUODA — 7 kambarių na
melis, vana, gazas, brukavotos gat
vės, $1,800. Lengvos išlygos.

McDon neit,
2630 W. 381h St., Chicago, III.

REIKIA gerų Ivirių moterų dcl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
9<M) \V. 18 SI., Chicągo.

REIKALINGA merginų prie siu
vamų mašinų.
3641 S. Halsted st., ('.hieago, III.

REIKALINGAS siuvėjas prie mo
terišką rūbų siuvimo. Meldžiu grei
tai atsišaukti. 3352 S Halsted St.

PARSIDUODA — 2-Ju gyvenimą 
mūrinis namas, po 4 kambariu^, va
nos, gazai, brukavotos gfilvčs, $3,700. 
Lengvos išlygos.

McDonnell,
2630 W. 381 h St., Chicago, III. 

Atdara nedaliomis ir vakarais.

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

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

FARMA
PARSIDUODA pigiai farma 80 ak

rų, netoli Chicagos su budinkuis, gy
vuliais, javais ir visom mašinom.— 
Kaina $5300; jmokėt $2500. Platesnių 
žinių kreipkitės pas United Land 
Investment Co., 117 N. Dearborn st. 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ANTANAS HOOHNS. l-'ruit Stalui, 

137 No. May Street, Sheridan, \V|yo., 
pranešu, kad kas auginate fruktus 
arba daržoves, kaip lai: muskme- 
lons, watermelons, tomatoes ir lt., 
atsiliepkite pas mane per laišką, nes 
aš tokius fruklus arba daržoves per
ku.

MOKĖSIU grynais pinigais už Li
berty Bonds. V. S. Knutson, 

• 600 Lumber Exchange Bldg>, 
Chicago, III.

MOKYKLOS

sišventusių jaunuolių, likusieji 
tečiaus veikia kiek išgali ir or- 
^anizuoja-didina savo prarelė- 
jusias eiles. Baigianties vasa
ros karščiams pradedama ru- 
pinties sekamuoju “veikimo se
zonu” — žiema. Pav., Keistu
mo choras stropiai mokinasi 
ir sekamąją žiemą tikrai žada

jo neatsilieka ir dramos skyrius. 
Šiomis dienomis pradėta repe t i-

jo vakaro, kuris rengiama nau
dai Westsidės Draugijų. Maka

rius mano surengti kelintą va
karų pačios draugijos naudai. 
Žinoma, to veikimo pasekmes 
priklausys nuo pačių veikėjų. 
Ant kiek jie mokės ir ištesės 
veikti sutartinai, ant tiek tasai

nant tečiaus, kad braitoniečiai 
visuomet buvo veiklus, nėra pa
stato nteikėt, kad jie šiemet 
mokės isusitva.i|kyt dar geriau

Rockford, III. —- LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks rugpjū
čio 18 d., 1:30 vai. po pietų “Vega” 
Hali, kampas 151h avė, ir 9th St. 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku. Norintį* prisirašyti 
taipgi ateikite. Rasi. A. Meldažis.

LSS, 158 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. rugp. 18 <1. 9 vai. ryto, Gau
blius svet., 1257 So. Crovvford avė. 
Visi nariai būtinai turi atsilankyt, 
nes turim daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

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

—Rengimo Komisija.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks subatoje, rugpjūčio 17 d 
7:30 vai. vakare, Fellovvshij) svet. 
831 — 33rd PI. Malonėkite visos na 
rėš atsilankyti, nes reikės rinkli de 
legates III rajono konferenciją ii 
daug kitų reikalų apkalbėti.

—Valdyba.

ASMENŲ .H E AKOJ IMA i
Aš, Vincentas Davnis, pajieškau sa 

vo brolio Dominika Davnio. Paeitu 
iš Lietuvos, Kauno gub., Šiaulių p

4 metai atgal jis gyveno Oglesby, 
III., paskui gyveno Cherry, III. Mel
džiu jo paties arba kas jį žino pra
nešti man Šiuo adresu:

Privalė William S. Davnis,
3 Rct. Company, 41 Infantry, 

Camp Funston, Kansas.

šiuo laiku kliube priklauso apie 
50 moterų ir merginų ir, reikia 
likėties, kad jų skaičius dar tu
rės padidėti. Tik reikia spar
čiau pasidarbuot ir pritrauk! 1715 
dar nepriklausančias moteris ir! —

Pajieškau Jono Brazausko, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Laukuvos par., katras 1917 metuose 
“Naujienų” N 219 buvo mano pa
lies neteisingai paduotas, kad yra 
vedęs. Jisai nėra vedęs, bet tas tik 
buvo paduota dcl spieresnio sura- 
limo jo paties. Kas jį žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu:

Antanas Brazauskas, 
..5 W. 19 st., Chicago, Iii.

mergeles, kurių čia randasi ga-| J narsiam savo brolio Juozo Po- , ,,, . . . v. I rutis, 31 metų senumo. Paeina iš
na daug. I uolabiau mums sic- parėnų parapijos, Telšių pavieto, 
met reikalinga moterų ir mer-1 I’iriniaus gyve-
. . .vi 1 Mass., ir jau 5 metai, kaipįpiių, nes turime savo nušrųĮ nežinau kur jis yra. Jis pats ar 
rhnrn Pornifn -žionin hireinme I H’8x?’taS n,{donėkile pranešti sc 
j.noią, ttrciią žiemą nu t jonu I 'ainciu antrašu:
tik vyrų chorą. Taigi, draugųjį,... .Antanas Pocius,

. . . .ii'*! A *KenslnKton avė., Kensington, III

Išjudinkime miegančias musų Pajieškau Stepono Šliogerio, pir- 
sesutes ir paraginkime jas priel inuiĮ,zs «.vveniisio Oafallan, Ilk Paei- 
, I • 1 1 • X I v’i zi ’ Smeigių parap.,
bendrojo darbo, lai musų UŽ-1 Vaiiškių sodžiaus. Turiu svarbų rei- 
davinvs. Choro repeticijos yra I!?.!xį*1 į" kn? m«lonėkit

- 1 J \ I pranešt šiuo adresu: Steponas Mi-
laikonia kiekvieną pėtnyčiosI ^vičia, 1435 So 50th Ct„ Cicero, III.

REIKALINGU vyrai prie svarbaus 
karės darbo — pinti virves (rope 
splicing): Plece work. Patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės — 
426 S Clinton St., 6th'floor. (.hieago

REIKALINGAS porteris
Vitanola Talking Maehine Company
501 W. 35th St Chicago

PARSIRANDAVOJA ruimai pavie
niam vaikinui ,su valgiu arba be—. 
3240 Ernerald Avė. Chicago.

REIKALINGAS senyvas vyras, 
lietuvis .dirbti apie flatinį namą. Ge
ri namai, valgis ir užmokesnis tin
kamam vyrui. 6222 llarper avė., 3rd 
floor, rcar. Chicago

Rl-'l KAI ANGAS pirmos arba ant
ros rankos duonkepis. Užmokestis 
gera. Prašom atsišaukti po numeriu 
8651 Baltimore avė., S. Chicago. 
Tel. S. Chicago 1194.

REIKALAUJAMA anglių pa davė
jų (coal passers). $55, kambarys ir 
valgis1.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
5Lsl Si. and Carnell avė., ('hieago

REIKALINGA mergina dirbti — 
krautuvėje, arba augusi moteris prie 
namų darbo. Gera mokestis. Dar
bas Piiokitinis. Atsišaukite greitai. 
3302 S. Halsted St., Chicago

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys. Gere mokestis. Atsišaukite 
greitai. 701 \V. 35llt Str., Chicago

RlįlKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis angliškai, lenkiškai ir lie
tuviškai. Gera mokestis. Darbas 
ant visados. 915 W. 32nd SI.

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

CHICAGO STORAGE AND 
TRANSFER CO.,

W. 65 ST., CHICAGO5865

REIKALINGAS geras barberis se- 
redos ir Pėtnyčios vakarais ir suba- 
tomis t)o pietų ir nedėliomis :n-b i 
ik subatomis no pietų ir nedalio

mis. Ant. Janauskas,
4563 Wenlworth Avė., Chicago.

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros rnašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienomis

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

Prieš City Hali.

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

Eitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstčs, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
leisią, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pihetystės, dailiarašys- 
tės.

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

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

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Pirmialakl

REIKIA I arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

Warsha\vsky and Co.
1915 So. State St., Chicago. III.

MOKYKIS KIRPIMO IR DRSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Musų sistema ir >,.atitkas mokinimas 
darys jps iinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo*designing ir siuvimo skyrius, kur tnes su 
teiksime praktiiką patyrimą kuomet Jų mo 
kysitės.

Ekk»’,« varomos malino* musų siuvimo sky
riuose

.rus esate -■‘Vvfe^’ami aplankyti fe nama-

Pajieškau savo moters, Onos Kon- 
Irolkiaės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
vra 5 pėdų augšėio, rauplėto veido. 
Su savim išsivežė 26 mėnesių Vai
vą, šviesių plauką. Kas apie ja pra
irs, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pali atsišaukti. Jeigu ko truks- 
•a tai aš prisiusiu, ir viską pateisin- 

Cnn... 1 J*u. Wm Kondralas.—Agotos Sūnūs. 72g w. 18th St., Chicago, III,

būna kas trečią nedėldienį. Se
kamas susirinkimas bus rugp.

PARDAVIMUI

Kcdzie avė. Kurie ir kurios no
rite prisidėt prie jo — nepamir- 

gišką išvažiavimą į Washington -skite atvykt.

Tą pačią dieną vietinė S.L.A.

. r..., T • 1 • » . . • i tyU musM mokyklą Utie laiku — d ten* Ir **.
PARDUODI pigiai Čevcrykų tai- k»irai» ir gauti apecialilkal pigi* kain*.

švino šapą. Darbo yra vienam žmo- pureno* dAmmo* pagal Jūsų mitrą 
gili. Uždirbu $70 i savaitę. I'. . —- -1-- ■------- J
dumiu be mašinų. Kas nori gali i 
rengti mašinas.

J. P. Kirkieki.
4500 So. Paulina st., Chicago, III.

Pn’rpno* dpromos nngal Jūsų mitrą — oll« 
P.!)'- **M*I^" ar’)'a dydžio, it bile madų knygos 
|< j.i MASTER DKSIGNING SCHOOL 

i J. F. Kasnieka, Psrditlnis,
118 N. La Salio gat., prieš City Hali 

Alsišaukil ant 4-to augšto.




