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True translation filęd with the post-1 True translation filed with the post-master at Chicago, August 16, 1918, 
muster at Chicago, August 16, 1918, as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vladivostoke
Trua translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

CECHAI PAVOJUJE.

' True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as rbquired by the ucl of Oet. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

KAIZERIS TARIASI SU 
KAROLIU.

Bolševikai kraustosi iš 
Maskvos

Apleido ir Petrogradą
Bolševikai priešinasi talkininkams 
ties Archangelsku. Mūšiai visur

LONDONAS, r. 15. — Times 
korespondentas Vladivostoke 
sako, kad čecho-slovakai Sihe- 

| rijoj yra pavojuje ir gali būti 
visai atkirsti.

Tik dalis jų tarp Volgos ir 
Baikalo yra apginkluoti ir vi
siems trūksta visokių reikme-! 
nų. Jie yra atkirsti nuo tolimų
jų rylų ir negalima patirti kas 
atsitinka su jais. Koresponde-* 
n tas sako, kad Vladivostoke y- 
ra didelis susirūpinimas apie 
juos. !
True translatioo filect with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917. 
ČECHO-SLOVAKAI TRA

UKIASI ATGAL.

WASHINGTOI<į r. 15. — 15 
Armijos nuostolių sąrašas šia
ndie paduoda sekamus nuosto
lius:

Užmušta karės lauke .. *. 17
Sunkiai sužeista .........  95

Amerika laimes
kare

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

AMERIKIEČIŲ KARIUO- 
MENĖ VLADIVOSTOKE.

Pirmasis pulkas amerikiečių 
išsodintas Siberijos fronte.

VVASHINGTON, r. 15 .— A- 
merikos kareiviai pradėjo išli
pimą Vladivostoke ir tuojaus 
prisidės prie internacionalių 
spėkų pagelbai čecho-slovakų 
armijai jos kampanijoj Sjberi- 
joj.

Amerikiečiai susideda iš 27- 
to reguliarūs infanterijos pali
ko iš Manila ir po jo seks kitas 
pulkas iš Philipinų ir kareiviai 
iš Suv. Valstijų. *

27-tas pulkas nebuvo suver- 
buotas iki karinio stiprumo ir 
tikrojo kareivių skaičiaus nėra 
pilnai žinoma čia, bet apskaito
ma, kad siekia nuo 1,2(M) iki 1, 
500 kareivių. Pulkininkas He
nry D. Styer komanduoja 27-tu 
pulku. Visa amerikiečių spėka 
bus po komanda maj.-gen. Gra- 
ves, kuris komandavo regulia
rūs armijos divizija Kearny 
stovykloj, Cal.

mas Sovietais viešpatauja visoj 
Rusijoj.

Vokiečiai ima kariuo
menėn?

Žinia į Daily Mail iš Vladivo
stoko, datuota nedėlioj, sako, 
kad vokiečiai jau ima rusus ka
riuomenėn mažoj skalėj.

“Pasak čecho-slovakų suimtų 
belaisvių“, sako žinia, “vokiečių 
skraidomieji būriai ima kariuo
menėn vyrus 18 iki 45 m. am-’ 
žiaus ir atsisakančius klausyti * 
stato prieš sugermanizuotus re
voliucinius tribunalus, kurie tei
sia juos ant mirties, šitie kon- 
skriptuoti pulkai turi vokie
čius rotų ir pelotonų kornan- 
duotojais ir yra sustiprinami 20 
vokiečių ar vengrų ant kas 60 
rusų“. ’ , ; j

Reuteris patyrė, kad anglų 
kareiviai kelyje, kad prisidėjus 
prie čecho-slovakų kareivių U- 
suri fronte, tapo entuziastiškai 
čechų priimti Nikolajevske ir 
visur kitur.

(Usuri upė įpuola j Amūrą 
•irti Chabarovsko į šiaurę nuo 
Vladivostoko. Cechai mušasi 
su bolševikais šioj apygardoj 
ja^ keletą savaičių).

Bet kažkuriose vietose trau« 
kiasi ir bolševikai.

Truc translation filed -with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
APLEIDŽIA MASKVĄ.

Išsigabeno ir auksą.

AMSTERDAM, r. 15. — So
vieto kareiviai pradėjo evakuo
ti Maskvą. Aukso rezervas, 
kuris buvo Krcnnlino skiepuo
se, jau tapo išvežtas į nežinomą 
vietą.

Respublika esanti pavojuje.
i

Sovieto valdžia išleido prok
lamaciją, užreiškiančią, kad 
Rusijos respublika yra pavoju
je, pasak telegramoj gautos 
Stockhohne iš Helsingforso ir 
perduoda ten esančiam Times 
korespondentu.

Išsikraustė ir iš Petrogrado-

Petrogrado Sovietas persikėlė 
į Kronštadtą delei nesaugumo 
miesto. Pranešama, kad pul
kai ginkluotų valstiečių iš apie- 
linkinių distriktų eina ant Pet
rogrado. Jie tvirtina, kad jie 
badauja ir kad raudonoji gvar
dija išvogė visą jų maistą.

Sakoma, kad neužsiganėdini-4po išsodintos palei Onega užla-

Trim translation filed wlth the post- 
master at Chicago, August 16. 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI TRAUKIA
SI LINKUI VOLOGDOS.

I _______

Bolševikai priešinasi 
talkininkams.

LONDONAS, r. 15 . — čia 
paskelbta, kad Archangelsko 
talkininkų ekspedicinės spėkos 
pasiekė Poberežskaja, 100 my
lių į pietus nuo Archangelsko 
linkui Vologdos. Sakoma, kad 
bolševikai besitraukdami papil
dė visas formas žiaurumo ant 
civilių gyventojų. Bolševikai 
padarė gana tvirtą pasipriešini
mą talkininkų besiveržųnui ir 
ekspedicinės spėkos tapo sugai
šintos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI PRIE 
0NEGA UŽLAJOS.

Bando perimti bolševikus.

LONDONAS, r. 15. — Čia pa-
1 tirta, kai talkininkų spėkos ta-

STOCKHOLM, r. 14. - šve
dų bolševikų organas Politikei! 
išspausdino telegramą iš Mas
kvos, sakančią, kad čecho-slo
vakai nuolatos traukiasi atgal. 
Tikrinama, kad bolševikų karei
viai sumušė juos Uralo fronte 
ties Tačilovka ir atstume juos 
iki Petropavlovka, 25 verslus į 
pietvakarius nuo Novo Uze- 
neck. Bolševikai prisipažįsta 

prie pasitraukimo palei Bruinsk 
-Simbirsk kelio iki KaČinka.

Spask distrikte bolševikai už
ėmė Ekaterinovka, siumdami 
daugybę šautuvų ir bombų. i 

Voronežo distrikte bolševikai 
paėmė Kalač su daugybe gro
bio ir taipgi Krasnopolje ir nu
vijo kazokus atgal už Tičanka 
upės linkui Povorinsk. Bolševi
kai evakavo Jarišcnskaja ir A-1 
lekseikovo stotis. i

Kubaniaus fronte ant Juodųjų 
jurų čecho-slovakų kavalerija 
atakavo stotis Borulskaja, Jek- 
verinskaja ir čuhisovskaja. !

Murmansko distrikte rugp. 4 
d. bolševikai užėmė Isaagorka 
ir pasistūmė priekyn. š

Atvykstantįs į Maskvą nuo 
rytinės Siberijos sovietų žygū
nai sako, kad Siberija, į rytus 
nuo Baikalo ir įskaitant Vladi
vostoką, yra vien jų valdžioje, 
ir nėra ten amerikiečių, japonų, 
franeuzų ar anglų kareivių.

Daugybė franeuzų ir serbų, o- 
ficierlų tapo areštuota Mask
voj. I

True translation filed with the posf- 
mastvr at Chicago, August 16, 1918, 
as retjulred by the act of Oct. 6, 1917 t ‘ . .n • |

S. V. geležinkeliečiai gelbės 
rusams Vladivostoke.

VLADIVOSTOKAS, r. 11. — 
84 nariai Stevcns geležinkelių 
komisijos, pasiųstos iš Suv. Val
stijų į Rusiją gegužės 1917 m., 
pagelbėti atsteigti Rusijos gelc- 
ženkelius, kurie laike pastarųjų 
8 mėnesių buvo Nagasaki, da
bar atvyko į čia. Jie pradės da
rbą prie Siberijos geležinkelio 
užpakalyj čecho-slovakų linijų 
tarp VladiVųstoko ir Chaba- 
covsk.

AMSTERDAM, r. 15. — Pa
sak telegramos į Berlino Loka 
Anzeiger nuo jo karės kores
pondento Kari Rosner, Austri
jos karalius Karolius yra vo
kiečių vyria tįsioj kvatiieroj'/ 
Kaizeris Wilhelm ir jo patarė
jai laikė kvatieroj svarbią kon
ferenciją, sako korespondentas, 
ir tie svarstymai apię politinius

Viso , 1121 ir karinius klausimus “pasiekia 
šiame sąraše paduodamos se-Įsavo augščiausį laipsnį“ su at- 

Kamos lietuviškai skambančios I vykimu Austrijos karaliaus ir 
pavardės: jo patarėjų štabo.

| Albert Yaczunsky, New Lon-| ------- -—...... ...............
don, Conn., užmuštas karės la-|True translation filed with the post- 

. I master ut Chicago, August 16, 1918,
nK(,‘ as rcquirdd by the act of Oct. 6,1917

Charles Z. Augustine, Union- BULGARIJOS KARALIUS SE- 
town. Pa., sunkiai sužeistas. RGA PROTO LIGA

JURGIS BINGELIS, 12 Har- _____ ;
,<ly st., Salem, Mass., sunkiai I Kaizeris siunčia žinovą jį 
sužeistas- ištirW

Stanley Lawnicki, E. Hamp- ____
ton, Mass., sunkiai sužeistas. Į GENEVA, r. 14. — Vokieti- 

JOSEPH J. RAYGIALA, 66 3<« laikraščiai rašo, kad Bulga- 
Hillcrest avė., Havefhill, Mass.Jrii0S karalius Ferdinandas, ku- 
sunkiai sužeistas. ' Hs dabar yra Nauheim’e, tan-

______________ Ikiai matomas verkšlenančiu ir 
Trut translation filed with the post-1 išrodo labai nusiminusiu. Palie- 
master at Chicago, August 16, 1918, Dįmu kaizerio Wilhehnn tano 
hs required by the act of Oct. 6,1917.1 P1,11U Kt,1Z( rio mu įmo lapo 

STREIKIERIAI SUSIRfiMfi pasiųstas į Nauheimą vokiečių 
SU KAREIVIAIS protinių ligų ekspertas iš Berli- 

Ino.

2 užmušti, 50 sužeista mūšyje I ’ t ~ t ,
_ | irpe translation filed with the post-

Montevideo gatvėse. I master at Chicago, August 16, 1918,
_______ : I as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MONTEVIDEO, URAGUAY, Livonijos distrikto prezi- 
r. 14. — Uu žmonės tapo užniu-| dentas nužudytas.[r. 14.

Į’iti utarninJce ir daugiau kaip Į WASHINGTON, f. 15. -- O- 
50 sužeisti panedėlyj susirėmi-1 ficialė žinia iš Šveicarijos sako, 
muose tarp kareivių ir darbini-1 kad StrassbUrg Post praneša, 
ūkų, ištikusiuose delei čia esan-Įj°S Wenden distrikto Livonijoj, 
čio generalio streiko — pasak I prezidentas užmuštas, 
pranešimų iš streikierių buvei-| —
nės. Valdžia atsisakė išduoti I True translation filed with the post 
. . . v. . . . . y. | master at Chicago, August 16, 1918,kokias nors žinias apie skaičių as required by the act of Oct. 6,1917 
sužeistųjų ar esančių ligonini- RIAUŠĖS JAPONIJOJ, 
čiuose. I \ , •

Vyriausias susirėmimus išti- Pabrangimas ryžių pagimdė 
ko kada kavalerija bandė išvai- riaušes,
kyli kelių tūkstančių streikierių Į ______
susirinkimą ant pledaus PĮaza TOKIO, r. 14. — 6,000 denio- 
Independencia ir buvo apsimai-Lstrantų prieš augštas ryžių 
yta šūviais. kainas sunaikino sankrovas
Apšvietos ministeris tapo su-ĮKoyoto’je, ir valdžia buvo pri- 

žeistas kareivių, kadangi jis bu
vo nepažintas mniioj. Dideli 
kavalerijos pulkai patruliuoja 
gatves ir tikimasi, kad valdžia 
paskelbs karės stovį.

Streikieriai išleido laikraštį, 
kuriame jie paskelbė sekamą:

“Mes esame alkani ir streikas 
neužsibaigs tol, kol musų algos 
ncatsaky^ brangumui pragyve
nimo. Mes tikimės laimėti per
galę kiek tas nė kainuotų“.

versta pasišaukti kareivius. Ke
li nariai minios, kuri buvo ap
siginklavusi kardais ir kirviais, 
tapo sužeisti.

Valdžia rengiasi prie parda
vinėjimo ryžių neturtingiems 
be jokio pelno.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

29 sufragistės areštuotos

Pastatys 4 mil. kareiviu
Vokiečiai dar tebesitraukia

Amerika turės 3,000,000 kareivių 
Francijoj sekamais metais

True translation filed with tne post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917, 

4,000,000 AMERIKOS KA
REIVIŲ LAIMĖS KARŲ.

.........
Sako gen. March. 3,000,900 
kareivių bus Francijoj bir- 

z želio mėn. sekamais 
metais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

VOKIEČIAI APLEIDO PI
CARDY TVIRTUMAS.

Gen. Haig kareiviai veržiasi 
priekyn.

j TTue franslntion ttlect with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 

| MONTEVIDEO, r. 13. — Stre- 

ikieriai šiandie skaičiuje 15,000 
susirinko piaza Inde|pendenGia 
ir laike karštas prakalbas, ku
riose respublikos prezidento 
vardas buvo tankiai minimas.

1 < x
| Kavalerija bandė išnaikyti su
sirinkimą ir buvo šaudoma stre
ikierių. Kavaleristai irgi atsakė 
šūviais. Pranešimo apie skai
čių užmuštųjų ir sužeistųjų ne
gauta.

Generalis streikas, kuris tę
siasi jau keletą dienų, parali- 
žuoja priklybą, ypač jūrinę- 
Uosto ir skerdyklų darbininkai 
prisidėjo prie streikeirių susta

bdymui gabenimą mėsos talki-

WASHINGTON, r. 14. — Vė- 
lai šiandie policija areštavo 29 
moteris Lafayette Square prie
šais Baltąjį namą, kada buvo 
padaryta trečias bandymas su
rengti ten moterų partijos de
monstraciją prieš senato atidė
liojimą veikimo apie federalį 
moterų balsavimo priedą.

26

Išgyveno 147 metus.
NEW YORK. — Rellevue li- 

gonbutyj pasimirė nuo plaučių 
uždegimo negras William Ma-[ ninkams. Daugelis pirklybos 
sios, kuris sakosi buvęs 117 me- įstaigų užsidarė. Jaučiamas di
lų amžiaus.

WASHINGTON, r. 15. -1 Ra
portuodamas šiandie adminis
tracijos žmonių jiegos bilių, 
praplečiantį drafto amžių, pir
mininkas Chamberlain atiden
gė senatui, kad gen- March pa
sakė karinių reikalų komitetui, 
og nuo Suv. Valstijų priguli 
įastatyti ganėtinai kareivių 
Francijoj, kad laimėjus karę ir 
išreiškė nuomonę, |cad 4,000,000 
amerikiečių po vienu koman
duoto j u galėtų pereiti per vo
kiečių linijas, kada tik jie norė
tų.

Raportas taipgi atidengė, kad 
naujas Amerikos karės progra
mas reikalauja, jog 80 divizijų, 
arba virš 3,000,000 kareivių bu 
tų Francijoj birželio 30 d. se
kamų metų su dar 18 divizijų 
lavinamų namie.

Gen. March pasakė komite
tui, kad sulig programo, visi 
vyrai pašaukti kariuomenėn pa
gal naująjį drafto amžių—nuo 
18 iki 45 metų — butų Franci
joj sekamą birželio mėn.

Raportas sako,- kad sekreto
rius Baker pranešė, komitetui, 
jog prezidento būdas reikalauja 
sukoncentravimo Amerikos 
spėkų vakariniame ‘fronte, įs
kaitant Italiją ir kad “teorija 
kariavimo ateityj yra, kad mes 
turime padaryti galą ir laimė
ti vakariniame fronte”.

Tuojautinis praplėtimas dra
fto amžiaus pasak armijos at
stovų, yra būtinas, kad Suv. 
Valstijos galėtų mesti savo vi
sas spėkas kovon ir ją laimėti.

Gen. March sakė, kad jei dra
fto amžius bus nuskirtas nuo 
18 iki 45 metų, liuosanorių sto
jimai Suv. Valstijų armijon au
tomatiškai pranyks.

Savo raporte pirm. Chamher- 
lain plačiai citavo iš parodymų 
duotų komitetui per sekretorių 
Baker, gen. March ir provost 
marshal gen. Corwder.

Pienas apie pradėjimą svars
tymo naujo žmonių jiegos bi- 
liaus senate sekantą panedėlį 
tapo sukliudytas šiandie, neat
vykus kvorumui, kada pirm.

SU ANGLŲ ARMIJA FRANCI- 
JOJ, r. 15. — Visų atida situaci
joj Picardy karės lauke nusi
kreipė šiaurių link, kur“ yra pa
tvirtinama, kad vokiečiai eva
kavo nekurtas iš savo priekinių 
pozicijų. Beaumont-Hammel, 
Serre, Buquoy ir Puisieux-Au- 
Mont tapo apleisti. Anglų pat
ruliai pereitą naktį perėjo Apc- 
re upę ties Authnille ir Avelny, 
į šiaurę nuo Albert ir atokiai 
praėjo pirm negu į juos šauta.

Albert vis dar tebėra stipriai 
Raikomas vokiečių. Anglų pat- 
roliai, įeinant į miestą, buvo ap
šaudomi iš Alberto katedros.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI VIS DAR 
TEBESITRAUKIA.

Pasirtaukė 2 mylias 9 mylių 
fronte. Talkininkai visur 

eina priekyn.

delis trukumas maisto. kė mokėti pabaudas.
• ' !’\V 1 y: M-K, '*'• • 4 ■V'1. *

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

Sufragistės nuteistos 
kalėjiman.

WASHINGTON, r. 15.
moterįs, kurios priešinosi, poli
cijai moterų partijos demons
tracijose skvere priešais Baltąjį 
namą, protestui prieš senato ati
dėliojimą veikimo apie federalį 
moterų balsavimo priedą, tapo 
nuteistos šiandie policijos teis- Chamberlain iš karinių reikalų 
mo kalėjiman, kada jos atsisa- komiteto įteikė bilių su prielan- Parvillers

kiu raportu.

LONDONAS, r. 15. — Vokie
čiai šiandie pradėjo naują pasi
traukimą Flandrijoj, pasak ne
oficialių pranešimo — pasitra
ukdami nuo 1 iki 2 mylių 9 my- 

ų fronte vakarinėj kojoj von 
Arnimo Hazebrouc išsjikišimo.

Vieux-Berquin, 3 mylios į šia
urę nuo Mervillc tapo evakuo
tas ir anglai gula vokiečiams 
ant kulnų.

Savaitės amžiaus didysis Pi
cardy mušis žada vėl užsidegti 
visuotinu veikimu. Francuzai 
tebesibriauja priekyn tarp Las- 
:gny ir Noyon ir visos Lassig- 
v augštumos dabar yra jų ra

nkose.
Sulig šiandie gautų žinių, 

Prancūzai veikia šiaurinėj ir ry
tinėj pusėse taip kad vokiečiai 
galbūt turės dar toliau trauk
lius šiame sek tore.

Tolimesni laimėjimai tapo 
padaryti franouzų miškuose 
tarp Matz ir Oise upių ir tuoj 
į šiaury nuo Oise arti Ribecourt, 
pasak šį vakarą išleisto Prancū
zų oficialio pranešimo.

Pasak Pield-maršalo Haig ofi
cialio pranešimo, centre linijos 
kanadiečiai paėmė Damery ir 

miestelius, netoli į 
šiaurvakarius nuo Roye.



•2 NAUJIENOS, Uhica^V), III,

JTrUe transiation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PADEKITE GELBĖTI RU
SŲ SOVIETŲ RESPUB
LIKĄ, RAGINA AMERI

KOS SOCIALISTAI.

•<! r'®! I. V

■■■

/Pėtnyčia, Rugpj. 16, 1918.
» ■! I ■ ■■■■■■ t-H —III7 ,

✓S*^iinis Piknikas
■u

(Spccialč korespondencija).

CIHCAGO, UI., rugp. 12. — 
Socialistų Partija per savo Na- 
cionalį Pildomąjį Komitetą, lai
kytame čia posėdyje, priėmė 
pranešimą apie rusų padėjimą, 
šaukiantį pasaulio darbininkus 
padėt rusų žmonėms jų kovoje 
už laisvę. Paskelbime sakoma:

“Nuo to* laiko, kaip franeuzų 
revoliucija įsteigė pasaulyje 
paują nugštų politinės laisvės 
luipstij. kito lygaus i-n-

sy revoliucijai demokratinėje 
pažangoje ir visuomeniniame 
teisingume nebuvo. Rusų žmo
nės numetė užpakalyj savęs tris 
šimtmečius carizmo priespau
dos. Jie įsteigė pažangią demo- 
kratybės formą — socialistinės 
valdžios pamatą bendro veiki
mo pastanga visų gerovei. Jie 
numetė į šalį netikusiuosius sla
ptosios diplomatijos bei imperi
alizmo stabus ir naikina visokį 
išnaudojimą. Ekonominiai ir 
visuomeniniai, kaipo ir poeti
niai, Rusijos Socialistinė Sovie
tų Respublika yra darbininkų 
valdžia per darbininkus ir dar
bininkams. (Mes labai geista
me, kad taip butų. Bet, deja.
Rusijos socialistų partijos — 

social-dcinokratai ir sočia 1-re- 
revoliucionieriai visų srovių —, 
taip-pat kaip ir žinomi visame 
pasaulyje Rusijos socialistai — 
Ceretelli, černov, Ąkselrod, 
Martov, Rusanov, Gorki ir k.— 
yra visai kitokios nuomonės; 
“N?’ Red.).

“Franeuzų žmonės, šimtmeti* 
su bertainiu atgal, išvydo visa* 
tautas atsistojusias prieš juo* 
dėl jįj politinės laisvės idealų 
Rusų žmonės susiduria su tu( 
patim padėjimu dėl savo eko
nominės laisvės idealų. Kapita 
lizino spėkos,ir reakcija visa nu 
pasaulyje yra pasiryžę sutrinti 
naujai laimėtą rusų darbinin
kų laisvę. Jos eina išvieno su 
senojo Yežimo likučiais ir tur
tingais buržuaziniais tremti
niais, kad nuvertus Sovietų vai 
džią ir atasteigus feodalizmo h 
imperializmo viešpatavimą Ru
sijoje . '

“Vokiečių imperializmas 
skaitydamas demokratinę Rusi
ją savo aršiausiu priešu, handt 
sugniuždinti Rusiją iš vakarų 
Jis išveržė iš Rusijos gyvuliu I 
vieku po priedą nga*teisė tos ple- I 
šiko taikos formos rusų pasic-1

F<ii*engt3s
CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBO 

(Chicago Lithuanian Benefit Club)

Ned., Rugpjūčio 18, 4918

0. M. CHERNAUCK0 DARŽE
LYONS,. ILL.

Pradžia 9 valandų ryte
, - • ■ • -T----------------
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Šis piknikas bus gražiausias iš visų piknikų, nes mu
zikantai grajys įvairius linksmus šokius.
Pasarga. Važiuokite 22ros karais iki sustos, o iš ten 
Lyons karais iki daržui.

Užprašo visus be skirtumo KOMITETAS.

ido provincijas ir didelę terito
riją Ukrainos prieš jų žmonių

“Imperialistai šalių, kariauį- 
jaučių su Vokietija, priėmė au
šinėsimą link Rusijos tolygų at- 
sinešimui Prūsų junkerių. Jie 
reikalavo įsiveržimo į Rusiją iŠ 
Hytų iv AitiurSs iv sutviuškinimo 

Sovietų Respublikos talkininkų 
kareivi jomis.

“Mes pasmerkiame šitų im
perialistų sugalvoji mus panau
doti čeko-slovakus kaipo prieš
revoliucinę spėką, panaudojamą 
prįeš išreikštą pačių čeko-slo- 
vakų valią.

“Mes pasmerkiame kiekvieną 
ir visus įsiveržimo sumanymus 
kaipo visiškai' nesuderinamus 
su demokratiną) ar tarptautinio 
padorumo principu. Tokis pa- 
sielgiinsa gali tik įstumti Rusi
ją į kruviną kary, kuria vokie-

riaus šeimynos nariai, išgelbėti, 
iš bolševikų kalėjimo vokiečių! 
užėmimu Krymo, gyvena sau 
po vokiečių globa trijose pilyse 
kunigaikštiniuose dvaruose ant, 

‘pietinio pussalio krašto.
Maria Feoddrovna užimanti 

mažą anglų stiliaus pilį vardu 
Charaks; vaikščiojanti i bažny
čią melstis, gerianti arbatą su 

savo dukteria Ksenia ir žiūrinti, 
kaip jaunimas tėnis lošia..

Didysis kunigaikštis Nikola- 
jevič ir jo brolis Petras su savo 
montenegrėniis pačiomis užimą 
^naurų stiliaus pilį Diulber gra
žiąją). Didysis kunigaikštis 
Nikolajevič žiuri savo vyndar- 
žių ir akylai daboja rusų mo
narchines sroves. Petras gyve
nąs dauginus užsidaręs ir užsi
imąs mokslu ir piešiniu.

Caro sesuo Ksenia, jos vyras 
ir pulkas vaikų užimą pilį Ai 
Todor. Tėvas susirūpinęs liki
mu savo šešių sūnų. Jis tikisi, 
kad jie galėtų būti oficieriais, 
kuomet šventoji Rusija bus at-

r——-------—-----------------------------

Išaiškino komitetui 
reikalingumą.

Komitetas nutarė priimti* po 
savaitės laiko svarstymo. Per

Į tų laiką , sekretorius Baker ir
gen. Growder ateidavo aiškinti 
būtiną reikalingumą ištęsimo 
drafto amžių ir pnakstinti prie

• Didelis ir Puikus

PIKNIKAS
Su Dovanomis — Gramofone

Parengtas Tautiškos Dr*tėf
MYLĖTOJŲ LIETUVOS 
BROLIŲ IR SESERŲ

Sub., Rugp.-Aug. i?
1918

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

Inžanga 25c porai

naudos. Mes 'tikime, kad tok
sai įsiveržimas įžeistų kiekvieną 
teisingumo ir .tarptautinio įsta
tymo principą ir padarytų per
tvarkymą draugingų tarptauti
nių santikių labai sunkiu.

“Rusų junkerių atstovai tal
kininkų ^sostinėse dabar daro 
suokalbius kontr-revoliucijai 
Rusijoje. Jie žino, kad reakci
nė valdžia Rusijoje; tokia, ko
kios jie geidžia, galėtų išsilai
kyti tik su vokiečių durtuvų pa- 
»elba, taip kaip dabar yra. pa
laikomos reakcines valdžios 
Suomijoj ir Ukrainoj. Mes ra
iname Suv. Valstijų valdžią 
icpadlti šitiems demokratybės 
r laisvės priešams.

Mes protestuojame prieš to- 
esnį Rusijos Sovietų va 
zoliavimą (atskyrimą), su kil
ia pasulio valdžios neleidžia' Rugpjūčio 24 d. registravi- 

nisinešti. *
“Mes kviečiame visus tikrai 

Jkinčius demokratybe žmones 
hiv. Valstijose drauge su mu- 
nis raginti musų valdžią pri-

Prie bolševikų valdžios Kry
me visa ciesorine šeimyna buvo 
kalinama Krūvoj Diulbere, sau
gojama 25 kareivių. Kad jie iš
likę gyvais, tai esą turį būti dė
kingais bolševikų komisionie- 
riui, kuris savo draugų akyse 
elgėsi su jais žiauriai, bet paty
lomis saugojo, kad jiems kas

Šeimyna nusiskundžianti lik 
aht maisto, kuris buvęs baisus. 
Gaudavę skysto viralo tris kar
tus per dieną ir nieko (langiaus.

V Truc translation filed wilh the post- 
ddzios niaster at Chicago, August 16, 1918.

as ręųuircd by the act of Oct. 0, 1917

mas vyrų 21 metų po 
birželio 5 d.

“Nežiūrint galingiausių spė
ju priešingumo, ji išsilaikė per 
k.šimtį mėnesių, pasekmingai 
illikdama didelį Rusijos vi- 
ajomeninio ir ekonominio gy
venimo pertaisymo darbą. A- 
merikos Socialistų partija stoja 
Irauge su revoliucine Rusija 
r ragina musų valdžią ir musų 
miones veikti su ja drauge ir 
>adėti jai iki galui, kad pasau
ki demokratinės pajiegos galė- 
ų paimti viršų ir autokratiją 
įei imperializmas butų praša- 
inti anl visados”.

rruc translation filed with the post- 
naster at Chicago, August 16, 191 <8, 
ts reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BUVUSIO CARO ŠEIMY
NA KRYME PO, VOKIE

ČIŲ GLOBA

Vfaisto nedaug, bet ramu; 
!ada grįžti Rusijon skilimui 

kilus .
» - l v " ” t

Pagal atėjusias iš Stockholmo 
žinias, žymiausieji rusų cieso-

Socialistų Partijos Chicagoje Latvių Skyrius rengia

PIKNIKĄ
Nedėlioję, Rugpjūčio 18 d., 1918

Leafy Grove Darže Willow Spring, III.
Piknike bus Įvairią žaismių ir pasilinksminimų. Grieš Chica^os Lat
vių ragų orkestrą. Bus skanių užkandžių ir gėrimų.

VAŽIUOT reikia Archer avė. karais iki City Limits, kur persėsite |
Willow Spring karus, kurie nuveš iki Leafy Grove vartų. (

WASII!N|GTON, D. C., rugp.
1. — Po prezidento proklama- 

maršalas gen. 
Crowder šiandien paskelbė, kad 
rugp. 24 d. turės registruotis vi
si tie vyrai, kuriems po birželio 
5 d. š. m. suėjo 21 metai. Šitas 
registravimas yra daroma tuo
ju liksiu, kad umu laiku papil
džius kuone išsibaigusią pirmą 
k lesų. Yra laukiama, kad re
gistruosią apie 150,000 vyrų. Di
džiuma jų tiksią pirnion kle- 
son, todėl bus paimti kariuo
menėn apie už mėnesio laiko po

i
ei ja, vyriausias

.................... . >>. i.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, August 16, 1918, 
as, reųuired by the act of Oct. 6,1917
Priešinga straikui išlyga 

įdėta naujan pašaukos 
(drafto) biliun.

WASHINGToN, d, c., rugp. 
13. — Vyriškos pajiegos Dilius, 
išlęsianti pašaukę vyrams nuo 
18 iki 45 metų amžiaus su pa- 
ląhiymu skiriamu straikų nepri- 
leidimui ir išlyga po karės švie
sti vyrus jaunesnius kaip 21 
metų valdžios lėšomis, prielan
kiai tapo priimtas iš senato ka
rės komiteto. ,

šitas Dilius, kuris buvo sutai
sytas prt sekretoriaus Bakero 

direktyva, yra rengiamas tam, 
kad padėjus šaliai padidinti sa
vo karės programą, sutinkama, 
su sutarimu padarytu su talki
ninkais. Sulig vyriausio mar
šalo gen. Crowderio apskaity
mu jis suteiks militarei' tarnys- 

tei 2,398,000 vyrų tarp 18 iki Ž0 
ir tarp 32 ir 45 metų amžių.

Palaisynias “dirbk arba ko
vok” tokioj formoj, kaip pri
imta, buvo pasiūlytas Missouri 
senatoriaus Reedo kaipo pakei- 
lipys paduotam Colorados sena-, 
lioviaus "Thonias. Jis sako: 
“Kuomel asmuo yra .įrašytas į 
alidėtinę, arba išimtinę klesą, 
jis negali joje pasilikti, jei fiziš
kai galėdamas darbą atlikti, ne
dirbs jo ištikhnai ir nesilaikys 
tokio užsiėmimo”.

Jei tat jis tą darys, lai jis tuo- 
jaus galės būti pašauktas ka- 
riuomeųen. \

Trio* WhslMlon fi1e<1 with the pnst- 
niastcr at Chicago, August 16, 1918, 
ils reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
PREZIDENTAS WILS0N

ŠAUKIASI KASYKLŲ 
PRAMONES PADĖTI 

KARĘ LAIMĖTI.

|!M1 —Į. ...... Į...........  IĮ. ............... .......... ..

je būti. Ir jų draugų bei kai
mynų bus patriotinė priederme 
laikyti juos už tai augštaj pa
garboj. Vienin*t61js darbininkas, 
kuris vertas papeikimo nuo sa
vo visuomenės, tai tas, kuris ne
atiduoda šitame krizyje to, kas 
jame yra geriausio, o ne tas, 
kuris eina atidėtinen kleson ir 
tikslini l>e*i stropiai dirbu, kad 

iškasomos anglies apstį patikli- 
nūs. Keikia atlikti didelis dar- 
baš. Operatoriai ir jų štabai 
vieni to padaryti negali, taip 
kaip negali to padarytųvieni ka
syklų darbininkai, bet abeji, 
dirbdami išvieno, su griežiu pa- 
sirįžimu pąliuosuoli šalį nuo 
jos didžiausios klinties laimėji
mui karės, tą gali padaryti. Tu
rėdamas pilną užsitikėjimą šau
kiu jus paimli ant savęs naštą 
parupinimo anglies užtenkamo.! 
apstyj. Esu tikras, jus priimsi
te šitą naštą ir kaip tinkami 
nešite ją ir 'tą darydami atliksi
te patarnavimą tokios pat ver
tės, kokios yra patarnavimas 
apkasuose, ir gausite pagyrimą

1 ir padėką nuo visos šalies.
W<rodrow Wilson.

Baltasis Namas,
Rugpjūčio 9 d., 1918.

ra kabeliavęs^ man dažnai ir 
pilnai. Aš neapturėjau jokio 
kabelio nuo savo valdžios siųsto 
po liepos 3 d., išskiriant du be* 
vieliniu pranešimu, kur klaul- 
siama, kodėl jie nieko negirdi iš 
manęs. Aš jiems kabeliavau pil
nai kasdien.

Prezidentas išleido šitokią 
proklamaciją:

Į visus tuos, kurie užsiima an
glies kasimu: ♦ i

Dabartinis trukumas anglies i 
daro didelį pavojų — didžiausį 
net, sii kokiu mes susiduriame 
— ir rpkalauji^greito ir smar- 
kau.< Včikiiho tiilp iš kasyklų o- 
pčra'torių, taip iš angliakasių pu
sės. Be pakankamos apstirs an- 
gliesl musų karės programas su
siturėsi pajiegumas musų pa? 
jiegų, 'kb'vojAhčių Europoje, su-1 
mažės; musų kareivių gyvastįs 
bus bereikalingai išstatomos 
pavojuti ir jų sunkenybės padi
dės, daugelyje gi nahių visoj 
šalyj bus daug keiMejimo atei
nančią žiemą.

Aš žinau, kad jūsų eiles žy
miai Sumažėjo delei pašaukimo 
kariuomenėn, dėl įstojimo jon 
liuosu noru ir dėl pareikalavi
mų kitose būtinose pramonėse. 
Bet šitas klintis galiifia apeiti 
ir nežiūrint jų galima iškasji 
užtenkamai anglies, jei kiekvie
nas, surištas su pramone, nup 
augščiaiislo viršininko iki jau
niausiam vaikeliui dirbs, kuo- 
getiausia kasdien per visą darbo 
valandų skaitlių. Operatoriai 
turi stengties kiek galėdami pa
siekti augščiausio vedinio nuo- 
veikumo,' įtaisyti kilogeriausias 
darbo sąlygas ir teisingai elgtis 
su kiekvienu, idant kiekvienam 
darbininkui butų suteikta , pro
ga dirbti pagal jo geriairsį išga
lėjimą. Angliakasiai turi atei
ti į dafbiį kasdien, jči nėra su
trukdomi neišvengiamų prie
žasčių ir privalo netik išbūti ka
syklose pilną kliką, bdl ir žiū
rėti, kad kuodaugiausiai anglies 
iškasus. Kiti darbininkai kasy
klose arba api« kasyklas priva
lo dirbti kuotiksliausiai ir išti
kimiausiai taip kad angliakasių 
darbas nebūtų trukdomas ko
kiu nors bildu. Tas bus ypatin
gai reikalinga nuo šio laiko to
liaus, nes jūsų nariai dar ki
bia us gali sumažėti njuo pašau
kos, kuri patrauks khriuomenūn 
gerą dalį tų iš jūsų, kurie ne- 
sa’le neapsieinamais pramonei. 
Tie, kurie yra pašaukti, bet ku-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917,
SUV. VALSTIJŲ AMBA

SADORIUS PROTE
STUOJA.

VOLOGDA, Rusija, liepos 25. 
Priežastis, dėl kurios Suv. 

Valstijų ambasadorius Francis 
ir kiti talkininkų diploma'lai šia-

žiuoja Archangejlskan, yra jų

užsienio ministerijos nuolatinių 
reikalavimų persikelti į Maskvą. 
Bolševikai sakė, kad jie norį, 
idant diplomatui išsikeltu dėlto, 
kad jie manė, jog Vologda ne
trukus bus kontrarevoliucinės 
kovos cen'lru. Paskutinis am
basadoriaus Francis praneši
mas Cičerinui, kaipo diplomati
nio skyriaus pirmininkui, api
ma perž»/algą susirašinūijiino, 
kuris privedė ambasadorius prie 
nutarimo keltis ArChangelskan; 
toliauš tame pranešime sako
ma :

“Jūsų pranešime išreikštus 
draugingus jausmus tienvs žmo
nėms, kuriuos aš atstovauju ir 
norą iš jūsų pusės palaikyti san
tykius su jais aš. branginu, bet' 
leiskite man pasakyti, kad jū
sų apsiėjimas su manim, kaipo 
su jų atstovu, nesusitaiko su to
kiais išreiškimais. Susilaiky
damas nūn įsikišimo į Rusijos 
vidurinius reikalus, aš skaičiau 
Rusijos žmones vis dar tebesant 
musų talkininkais ‘ ir ne kartą 
prašiau jų susidėti su mumis 
pasipriešinimui bendram prie
šui. Toliaus', aš daug kartų pa
tariau savo valdžiai siųsti mais-

čių ir siųsti žemdirbystės 'pa
dargus, v

Pranešimai neperduodama.

“Bevieliais pranešimas siųs
tas iš Washingtono liepos 10 d. 
ir apturėtas Maskvoje buvo pri
statytas man nakčia liepos 24 d. 
Jame pasakyta, kad jokio pra
nešimo nebuvę nuo manęs vėles
nio už birž. 24 d., išskiriant vie
ną pasiųstą per Archangelską 
liepus 7 d., kur buvo praneša-

“Beto. Vologdos laikraščiui 
ir, be abejo visa Rusijos spau

da, apturėjo prisakymą nespau
sdinti nieko nuo svetimų amba
sadorių ar atstovų be pridavi- 
mo pirma sovietų valdžiai. Ne
kuriu laikraščiai Vologdojc ir 
nekurie Petrograde atspaudė jū
sų pirmutinę (telegramą ir kvie
čiančią ir liepiančią diplomati
niams skyriams persikelti Mas
kvon ir musų atsakymą į tai; 
tas buvo paduota lakraščiams 
mano palies, viena, kad prane
šus Rusijos žmonėms, kita, nes 
aš maniau, kad slaptoji1 diplo
matija Rusijoje panaikinta.

“Išgirdęs, kad laikraščiams 
uždrausta dėti tolesnius susira
šinėjimus dėl musų kėlimo Ma
skvon, diplomatinis skyrius nu
sprendė visą susirašinėjimą a- 
pic lą dalyką atspausti brošiū
ros formoje rusų kalba drauge 
su ištraukomis Iš Stenografinio 
pranešimo apie mano pasikal
bėjimą su jūsų atstovu Rajeku. 
šitos brošiūros surengtos ati
duoti per dvi dieni, be»l mums 
pranešama, kad centralis sovie
tų komitetas ar Vologdos neti
kėtasis revoliucinis štabas, už
draudė jas mums pristatyti”.

Talkinįpkai susiklauso.

Ambasadorius Francis toliaus 
informuoja čičeriną, kad visi 
talkininkų ambasadoriai veikia 
išvieno ir laikosi los pačios nu<A 
monės. Toliaus sako:

“Jūsų telegramoje sakoma, 
kad Archangelskas nėra tinka
ma vieta ambasadoriams “ap
gulimui atsitikus. Ar jus lau
kiate vokiečių apgulimo Archa-. 
ngelske? Gi jus nemanote, kac 
talkininkai tą miestą apguls. 
Aš galiu tik atkartoti, ką aš jau 
pasakiau jums ir Rusijos žmo
nėms daugelį kartų, būtent, kad 
talkininkai neturi ko bijotis 
Rusijos žmonių, su kuriais jie 
vis dar skaito save susivieniju
siais prieš bendrą priešą. Kal
bėdamas nuo savęs, turiu pasa
kyti, kad aš neturiu nųro ir ne
žadu apleisti Rusijos, jei nebu
siu priverkiąs tą padaryti, o to
kiame atsitikime mano nebuvi
mas butų tik laikinas. Aš ne
atstovaučiau kaip tinkamas sa
vo valdžios ar Amerikos žmonių 
sentimento, jei aš apleisčiau Ru
siją šiuo laiku.

“Talkininkai niekuomet ne
pripažino Brest Litovsko laikos 
ir ji darosi tokia nepakenčiama 
rusų žmonėms, kad, mano nuo
mone, netoli tas laikas, kuomet 
jie atsigrįš ant Vokietiįos ‘ir 
priešo išgujimas iš Rusijos ribų 
parodys tai, ko aš vienval tikė
jaus, bulent, kad 'tautinis didė- 
sės Rusijos ūpas nėra miręs, lik 
užmigęs”.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Telegrafistams algos 
pakelta

45,000 Westem Union darbi
ninkų gavo pakėlimą 10 niioš

yie yra neapsieinamais, bus pri-į ,na hpie vokiečių aųibasado- 
skirti prie atidelinės klesps ir Halis užmušimą; toliaus jame 

’ jų patriotine priederme bus jo- pasakyta, kad departamentas y-

NEW YORK, rugp. 12. — Yra 
paskelbta, kad visiems darbini
nkams \Vesterri Union Tele

............. .. ......... ...............................( 

graph kompanijos, priklausau- ‘ 
tiems prie nesenai kompanijos 
suorganizuotos apsociacijos yra 
pakelta mokestis 10 nuoš. Pa
kėlimas prasidedąs nuo liepos 1 
d. ir apims apie 45,000 darbi
ninkų. '

Pakėlimas įvykt) ačiū konfe
rencijai \Vtishikomiteto 
atstovaujančio Westeni l’iiiou 

darbininkų asociaciją ir Burle- 
sono. Pakėlimas išneša pridė
tinį išdėjimą $3,000,000 ir jis 
neapima bonusų ar komisų jau 
mokamų darbininkams, kurie

Truc Iranshition filed wilh the posl- 
masler at Chicago, Augusi 16, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MOTERS GAUS DARBUS 
ANT GELEŽINKELIU

WASHINGTON, rugp. 13.
Per kelis ateinančius menesius 
tuksiančiai moterų užims vie
tas vyrų ant geležinkelių, kurie 
išeina į kariuomenę, ar kitas 
pramones; tokis yra geležinke
lių administracijos pienas. Mo- 
terįs bus samdomos kaipo raš
tininkės, knygved^s, tikielų par
davinėtojos, stočių agentės, 
kryžkelių dabotojos, vagonų va
lytojos ir iki tūlo laipsnio dar
be prie bėgių.

Yra manoma mokėti mote
rims tą pačią mokestį, kokią 
vyrai gaudavo. «

{statant moteris prie darbų, 
vyrai nebus atleidžiami, kadan
gi pareikalavimas darbininkų 
yr didesnis, negu darbininkų y- 
ra.

Tikietų pardavinėtojų mokyk
los yra įsteigtos \Vashingtcne, 
New Yorke ir įgaliota įrengti 
Chicagoje. Moterjs su augŠtes- 
nės mokyklos mokslu, sveikos, 
nuo 21 iki 35 me)ų amžiaus, bus 
priimamos dvifhėnesiniam ino-

lines geografijos; kol mokysis 
joms'bus mokama po $25 mė
nesiui. Paskui joms bus užtik
rinta vieta nuo $65 iki $100 
mėnesiui.

S.

DATRIJ0T1ZMAS | 
* Pačėdumas turi būt ! 

pasargos žodis I 
I0WA STATE į 

SAVINGS BANK X
Kapitalas ir Perviršis - ■

$120,000.00. Į
E. Cor. Fourth anų f 

Jackson Sts. i 
SIOUX CITY, IA. Į

DR. .L- J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko metodo*. 
2401 So. Broadway St.. St, Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidncy 170 
...........................Kinlock Viclor 1026 
Namų Telefonas: Central 7*864 R.
i----------------------------------------- —

■■••K'
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

taurioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

Iš Brockton, Mass. Bostono žinios
Brocktono šiaučių streikas.

1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampa 
W. KASPAR VVALENTY SZYMANSK1 

prezidentas 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

HTO KASPAR 
v ice-prczi denius 

m’ILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros, (ce Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co.

VISI GAUS FONOGRAFA DYKAI—TIKTAI Iš MUSŲ
Ar girdėjai kada nors, kad 
kas gautų Fonografą DY
KAI? Ne! Ir tu niekad netu
rėsi progos gaut tokį FO
NOGRAFĄ DYKAI, išski
riant iš mus, kurs yra labai 
gražiai padirbtas ir kurs at
neš su savim džiaugsmą ta
vo šeimynai ir tavo drau
gams. Tu turėsi gerą pro
gą išmokt dainuot, šokt ir 
grajit visokiais instrumen
tais, turėdamas šj Fonogra
fą. Šis Fonogrhfas grajina 
taip aiškiai, kad tau rody
sis. buk artistai dainuoja ar

grajina Čia-pat. Tas Fonografas parduot 
damas už $10 ir mes duodam visiem dy
kai jį kas perka nuo mus žemiau aprašy
tą kalendorių-laikrodėlį. Mes duodame 
taipgi 3 rekordus ir 100 adatų.
TIK Už $10.75, BET TIK per 30 DIENŲ 

. LAIKRODĘLIS-KALENDORIŲS
Aiškesniam supratimui, kaip parankus 

šis laikrodėlis, trumpai čia aprašome. 1) 
Jis rodo valandas minutes ir sekundas, 
taip pat kaip ir kitas laikrodėlis. 2) rodo 
vardą koŽnos dienos savaitėje. 3) Rodo 
vardą kiekvieno mėnesio. I) rodo kiekvie
na mėnesio dieną. 5) rodo atmainas mė
nulio. (>) Viršeliai šio laikrodėlio labai 
tvirti ir gražus. 7) Viduriai padaryti iš 
plieno ir nikelio. 8) Turi 15 akmenų ir 
įvirtas sjningsas. <l) Laiko teisingai laiką. 
10) Viduriai ir viršeliai Gvarantuoti 25 
melams. Tik pamislyk, kaip parankus šis 
laikrodėlis. Jums nereikia nė kalendo

riaus—vienu žvilgiu žinote laiką, dieną savaitės ir mėnešio. šis laikro
dėlio kalendorius taip yra pritaikytas, kad jums užteks per daug, daug 
metų. Rašyta gvarantija išsiunčiama su laikrodžiu. Laikrodėlis .kaip šis, 
vertas mažiausia $25, bet mes laike 30 dienų lik, parduosim juos už fab
rikus kainą, kuri yra $10.75 ir prie to priedais jus gausite fonografą, 3 
rekordus ir 1OO adatų DYKAI. Ir taip, jei jus turit gerti progą pirkti šj 
laikrodėlį laip pigiai ir gauti fonografą DYKAI, neididėliokite, bet rašy
kite hiojims. Nesiųskite pinigų iškalno, atsiųskite tik 20c pinigais arba 
krasos Ženkleliais, likusius užmokėsit kuomet atsiimkit Siuntinį.
Metropolitan Novelty Co., Depl 401; 666 N Carpenter St., Chicago, III.

$10 IKI $25 PER DIENA DEL PARDAVĖJŲ »
Čia nėra real eslate, insi:.ance, knygų aliejaus; arba 'mainų šėrai. 
Mes galim naudot keturis par«lavėu>, kurie kalba lietuviškai arba 
kitokiom kalbom, ant visiškai naujos propozicijos, kurt atneš daug 
gerų tau pinigų. Jei moki bizniškai kalbėt savo kalboj, smarkiai ir 

i įtikinančiai, mes norim tavęs tuoj. Darbas yra nudobus, mandagus 
ir švarus ir reikalaujam vyrų augšlo kalibro reprezentuoti mus.
Klauskit Mr B<»>4, p«> 9:30 v: ryte, 819 First National įtink Bpilding

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS Už $8.75.
Niekiui pirmiau jus neturėjot tokios 
progos, kokią pasiūlom jums Šiendie. 
šis brangus ir naudingas laikrodėlis 
galima gauti nuo mus už praktiškai 
nieką. Tiktai pažiūrėkite į šį puikų, 
naujos mados laikrodėlį ir mes žinosi
me, kad jus busite daugiau užganėdinti 
juo negu kokiu kitu $50 laikrodėliu. Jis 
turi 21 akmenų, labai gera mechaniz
mą, padarytą iš geriausio plieno ir lai
kančio teisingai laiką, todėl jis yra var
tojamas daugiausiai geriausių mecha
nikų ir paprastų darbininkų. Laikrodė
lis turi tvirtą ir puikų paauksuotą vir» 
šelį, ant kurio yra išgreviruotas elegan
tiškas amerikoniškas erelis. Viršelius ir 
mechanizmą gvarantuojame ant 20 me
tų. Laikrodėlis yra vertas mažiausia 
$25, bet kad supažinus su juo publiką, 
mes parduodame jį jums už $8.75, tik
tai per trumpą laiką. Nežiūrint ar jus 
pirksit? šį laikrodėlį, mes žinome kad 
jus negalite gauti geresnio kaip šis, už

šią kainą. Jis lygiai toks kaip mes jį aprašėme ir jeigu jus busite juo ne- 
užganėdinti, jus galite jį sugrąžinti mums į 30 dienų ir mes sugrąžinsime 
jums pinigus. Mes nesurišam jus su jokia pareiga ir jus neprarasite, nė 
vieno cento, bet sykį kuomet jus turėsite šj laikrodėli, jus nenorėsit su 
juo persiskirti. Atminkite, kad jo užteks jums visam gyvenimui. Atsiųs
kite mums savo užsakymą šiandien, kadangi kaina šiam laikrodėliui tru
mpu laiku pakils. Su kiekvienu laikrodėliu mes duodame paauksuotą len
ciūgėlį VISAI DYKAI. Nesiųskite pinigų iškalno, tik įdėkite 25 centus 
stampom persiutimo išlaidoms ir likusius užmokėsite kuomet laikrodėlį 
atneš į jūsų namus. Rašykit sekančiu antrašu: European Watch Co., 
1418 W. Division St., Dept 65, Chicago, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METALS

Kapitalas 1 Sausio, 1917, .$145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ...........  $52.813

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

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

,kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį kTEVYNĘ” su ilius-j 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai.Leidžia kningas, kurias nariams duodama už i 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-/ 
šia, didžfausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros) 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdama?} 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla^ 

.tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu?!
A

A. B. STRIMAITIS
-307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

čeverykų kirtėjai jau strei
kuoja beveik mėnesis laiko, bet 
fabrikantai dar vis nenori iš
pildyti darbininkų, reikalavi
mus.

Kaip kiekviename streike, 
taip ir šitame Brocktono Šiaučių 
streike, kompanijos su pagelba 
Boot and Shoe Workers Uni
jos vadų, visokiais budais sten
giasi sudemoralizuoti darbinin
kų vienybę. Šaukdami visokius 
susirinkimus ir visaip meluoda
mi per laikraščius, randa daug 
silpnos valios žmonių, kurie 
kariais ir patiki jais, tečiaus, 
didelė didžiuma stipriai laikosi 
kovoje už būvį.

Reikalauja neprigulmybės ir 
algų pakėlimo.

čeverykų kirtėjams išėjus į 
streiką, generalis Boot and Shoe 
Workers Unijos prezidentas 
John Tobin, pranešė kirtėjams, 
kad jeigu jie negrįš greitai į da
rbą, tai bus suspenduoti ir nu
bausti. Kirtėjai, matydami, 
kad jų unija eina su fabrikan- 
ta'is, susitvėrė savo uniją: Indc- 
pendenl Cutters Association.

Kurpininkai pamatė, kad ir 
jiems yra proga pasiliuosuoti iš 
Tobino vergijos ir kartu pageli 
lieti savo broliams kirtėjams lai- I 
mėti streiką, taipgi atsiskyrė 
nuo Boot ir Shoe Workers uni
jos, ir susitvėrė savo skyrių In- 
dependent Lasters Association. 
Tečiaus, fabrikantams tokis ku- 
rpininkų žygis nepatiko ir jie 
pavarė iš darbo keturis kurpi- 
ninkus, vien tik dėlto, kad tie 
priklausė prie Independent uni
jos. Mat Tobino valdoma B. 
& S. W. U. buvo fabrikantų į- 
rankiu prieš darbininkus. Kur
pininkai matydami, kad jie ne
galės nieko laimėli, apskelbė 
streiką; • • " • •

Vemperiai ir sticheriąi, sim
patizuodami darbininkams pir- 
iniaus išėjusiems į streiką, taip
gi sustreikavo reikalaudami pri
pažinimo Independent unijos.

Dabar streikas apima šiuos 
miestelius: Brockton, Montello 
Ca'mpello, Bridge.vvater, Rock- 
land, Wrtman ir So. Braitree. 
Viso streikuoja 5.100 darbinin
kų'.

Todėl, jeigu kur pasirodytų 
apgarsinimai, reikalai!jantįs da
rbininkų į Brocktoną ir apielin- 
kes, nevažiuokite, nes jus busite 
kviečiami čia skebauti.

Kadangi jau streikas tęsiasi 
apie mėnesis laiko ir dar neži
nia kada jis užsibaigs, ir kadan
gi jau ir dabar randasi žmonių, 
kuriems ir dabar jau reikalinga 
pašelpa, nes unija, į vkurią 
Brocktono šiauriai priklausė, ne 
tik kad nešelpia streikierių, bet 
dar visokiais budais stengiasi 
streiką laužyti. Ir kadangi ši
tam streike dalyvauja visi Mon
tvilos, i r Brocktono lietuviai, ku
rie visuomet šelpdavo streikie- 
rius, kas tik atsišaukdavo, šian
die jie patįs reikalauja jūsų, da
rbininkai, parėmimo. Jie šian
die prašo jūsų draugiškos ran
kos, kad jus kiek galėdami šel
ptumėte.

Aukas siųskite šitaip: money 
orderius arba čekius, išpirkite 
ant vardo H. Falk, 30 Ward st., 
Brockton, Mass., ir siųskite į 
II Keieher, 11 Broad s t., Brock
ton, Mass.

Lietuvių streikierių 
komisija:

A. Chižauakas, 
H. Kricher.

P. S. Kiti laikraščiai malonė
kite perspausdinti šitą musų at
sišaukimą.

presos

LSS. 60 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyko rugių učio ® d. 
Socialistų svetainėj po hum. 376 
Broadhyay. Svarbiausi nutari- 
mia buvo šitie: nutarta parem
ti referendumu pataisymą, pa
duotą LSS. 29 kp., kad būtų at
šauktas tas LSS. referendumas, 
kuris buvo priimtas didžiuma 
balsų, kad butų statoma Sąjun
gos namas Philadelphijoj, Pa., 
nes to neatšaukus negalima na
ujus priimti.

Antras tai bene buvo svar
biausia klausimas LŠS. X suva
žiavimo, kadangi yra įnešimas 
LSS. 147 kp. LSS. referendu
mui, kad suvažiavimas neįvyk
tų dabartiniu laiku. Po ilgų 
diskusijų liko nutaria 21 prieš 
15 balsų, kad suvažiavimas turi 
įvykti. Rimtesni nariai nuro
dė, kad suvažiavimas yra rei
kalingas. sutvarkymui LSS. vi
durinių reikalų, ir ^belnai LSS. 
gerovei. Bet ką pasakė “extra 
kairieji”? Ve ką: “Suvažiuos tie 
“social-patriotai”, kurie yra 
“Naujienų” pasekėjais, ir ką 
jie tiktai norės, tą galės kalbėti. 
O mums, “tikriems darbininkų 
klcsos gynėjams”, bus uždaryta 
burnos. Na, ir kas bus iš tokio 
suvažiavimo? Nieko. Tiktai 
lėšų padarysime Sąjungai. Ir 
da kartais jie’ gali visą Sąjungą 
pakreipti savo pusėn”.

.Puiki logika, ar ne? Taipgi 
buvo nominacijos LSS. viršini- 
įku. Sekretoriaus Stilsono 
blankoj nurodyta, kad į pildo
mąjį Komitetą reikia nominuo
ti tiktai 5 kandidatai. Kiti na
riai pastebi, kad reikalinga 7 no
minuoti. Vienas atsiliepia: “Jš 
Naujienų’ advokatų nereikia”. 
Bet visgi paaiškėjo dalykai, kad 
ickęetoriaus Stilsono buvo klai
da, užtatai Įikos nominucMa 
7 kandidatai. Sekanti nariai* li
ko nominuoti į pildomąjį komi
tetą: Hermanas, Kačiutė, Bu
laitis, Pruselaitis, Berukštis, 
Petrikicųė, Žolynas,, Paukštys, 
Jukelis Ramanauskas (daugiau 
nepamenu); į literatūros komi
tetą tapo nominuota: Baltrušai- 
is, Montvidas, Smelstorius, Mi- 
dielsonas, Grigaitis, Puišiutė, 
Paukštys, Jurgelionis, Prusę- 
laitis ir kiti. Į sekretorius Sili
konas, Lalis, Dundulis, — kitų 
nepamenu. Kas perstato kurį 
kandidatą iš Chicagos, tai t uo
laus atsistoja “cxtra kairieji” ir 
?ako: “I? Chicagos negalima 
nominuoti todėl, kad jie tenai 
turi visokias Tarybas, ir jie te- 
tegul sau dirba, nes jie nėra tin
kami Sąjungai.” Taipgi buvo 
ginčų kas link J.B. Sin,elstoriaus 
rezignacijos iš LSS. 60-tos kp. 
Mat laikytam Nusirinkime liepos 
25 d. buvo karštos diskusijos 
kas link LSS. Xto suvažiavimo. 
Draugas J. B. Smelstorius sto
jo už suvažiavimą. Tarp kitko 
drg. J. B. S., kalbėdamas pasa
kė, kad “dabar Liet. Soc. Są
jungoj viešpatauja tikra ‘anar
chija*, ir tie, kurie priešinasi 
suvažiavimui, tie da prisideda 
t)rie palaikymo tos betvarkės L. 
S.S.” Ir da drg. J. B. S. pasa
kė, kad “nors mus ir mažuma, 
jus sakot, bet visgi mes nesibi- 
jom suvažiavimo, ir jeigu LSS. 
skiltų, tai mes nors paskutinį 
žodį ištartume suvažiavime, ko
dėl atsiskyrėme”

Drg.' J. B. S., anaiptol, nera
gino skaldytis; tiktai jisai nuro
dė tų sąjungiečių užsispyrimus. 
Vienas narys įsikarščiavęs atsi
stoja ir sako: “Galite bėgti kad- 
jr šiandien, durįs atdaros, jus 
niekas neprašo, kad jus čia bū
tumėt”. Kiti ir surėkė iš visų 
pakampių. Tuokart drg. J. B. 
S. apleido kuopos susirinkimą, 
ir sekamame susirinkime prida
vė rezignaciją^,, reikalaudamas,

Nesutikimai kuopoje.

15
CENTS

Pasiuntiny, pirm negu mušis praside 
da, pristatyk dėžutę Helmar i rankas 
kiekvieno vyro šiame Batalijone.

Išdirbėjai Augščiausios Rųšies Tur
kiškų ir Egyptiškų Cigaretų Sviete.

Naujienų agentas Roselande, Ken- 
singtone 
Prabas Grybas, 

125 East 104th st 
stotįs:

M. aValaskas, S^Kensington av. kad kuoPa neleistų taip elgties

i ® uality - Supert
v A. ‘ ____ r , . . • ~ _  y- i

nariiuns, nes kitokio išėjimo 
nėra, kaip tik apleisti LSS. 60

tiduoti valdybai atsakyti į rezi
gnaciją. Rimtesni nariai visgi 
pasmerkė tokį pasielgimą tų na
rių, kurie liepė išeitį ir kilus to
lygius žodžius variojo. Nariai 
priėjo iki to, kad vienas net 
pasakė: “J. B. S. yra razbainin- 
kas ir didžiausias buržuazas, 
jei jis mus apleidžia,” — patįs 
muša ir patįs rėkia. Prie ko 
priėjo vadinamieji arba pasiva
di nusie j i “bolšev ika is”.

L.S.S. 60 kp. narys.

Binghamton, N. Y
Alkoholis nuvarė į kapus.

Nesenai čia Povilą Vareiką 
alkoholis ntivarė į kapus. Žmo-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. 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.

►..................... ..... .......................................11 ,1 III II 11 III............................................... . I

gelis buvo užsispyręs visą deg
tinę išgerti. Jis trauke ją be 
perstojimo nuo rugp. 8 iki rugp.
10 d. Bet jam tas nepavyko.

gyvenimėlį užbaigė, sukniubęs 
lies bažnyčios kampu.

Velionis yra vedęs; moteris su 
vaikais yra Lietuvoj. čia ne
priklausė nei prie jokios drau
gijos, bet buvo parapijos na
riu. . Vienas nabašninko drau- lavoninėm

gas atėjęs pažiūrėti negyvėlio, 
užšnekino netoli stovinčius žmo
nes, sakydamas, kad jau vieno 
bolševiko nėra. Stovintieji į tą 
jo pastebėjimą atsakė, kad nu- 
inirusis yra ne bolševikas, bet 
katalikas.

Taip jiems besikalbant, atva

žiavo graborius ir nuvežė kūną

Koresp.
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socialidtų-liaudininkų vadų, 
M. Januškevičiaus, straips*

*• n j apie, Brest-Litovsko tai- 
hy l ka.

Tame straipsnyje auto
rius prirodinėja, kad bolše
vikų valdžios pasirašymas |

gčdingos užgrobikų taikos są
lygas, jr atsisakyti nuo demo
kratinės tųikos pagrindinio prin 
cipo: laisvo tautų apsisprendi
mo, besigblbint nuo imperia
listų atsipirkimu — metant 
jiems tkaipo auką — užimtųjų

Telcphoce Canal 1606

Naujienos eina kasdien, * išskiriant 
ncdėldienius. f

po vokiečių taikos sąlygomis žmones,
yra pragaištingas revoliuci- Kodėl taip atsitiko? Kodėl
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Savaitei .................... .
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Slivienykise Vahrtijose, ne Chicagoj, 
paMu:

Melams ........................... IJĮJ)
Pusei moto.......... . ............
Trims mėnesiams ..........   •
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Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto
Orderiu, kartu su užsakymu.

7.00 
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Rašytųjų ir korespondentų prašotne 
liunčiamus išspausdinimui laikrąš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be lo paliekant ptatęsrtius tar
pus tai p eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvifcjų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai

True trnnslalion filcd wilh thc post- 
mastei- at Chicago, Augusi 16, 1918, 
as rcųnircd by ihe act of Oct. 6, 1917

Patvarkymai apie 
laikraščius.

Karinis Pramonių Biuras 
išleido ilgą litaniją visokių 
taisyklių, paliečiančių popie- 
ros suvartojimą., Idant po- 
pieros butų suvartojama, 
kiek galint mažiaus, tai po- 
pieros dirbtuvės turi prisi- 
žadėt pardavinėt popierą ti
ktai tiems laikraščių leidė
jams, kurie sutiks tų taisyk
lių laikyties.

Tarpe tų taisyklių svar
biausios yra sekamos:

• Kad leidėjai nepriimtų at
gal nuo agentų neišparduo- 
tų laikraščio kopijų;

Kad laikraščio kopijos ne
būtų siuntinėjamos dovanai 
dėl parodymo arba rekla
mos;

Kad butų sustabdyta laik
raščių siuntinėjimas mai
nais ;

Kad šiokiomis dienomis 
skaitomoji medžiaga laikra
ščiuose butų sumažinta pen- 
ki^s nuošimčiais (jeigu jos 
yra ne daugiaus, kaip 50 
špaltų), o nedėldieniais — 
dešimčia nuošimčių;

Kad karės laiku nebūtų 
leidžiama naujų laikraščių 
(dienraščių).

Mažesniems laikraščiams 
šitie suvaržymai bus, žino
ma, sunkiaus pakelti, negu 
didiemsiems, turintiems mil
žiniško kapitalo. Bet gera 
yra tai, kad valdžia ėmė tva
rkyt popieros gaminimo in
dustriją. Tatai apsaugos lei
dėjus nuo tokio popieros 
kainų kilimo, kokį mes ma
tėme pirmais trejais Euro
pos karės metais.

’obalsiai, jos laisves Vėluva tapo 
nulenkta prieš vokiečių kaizerio 
atclf?1 Kode! po brangių žodžių 
Brastoje: jokiu budu nesutikti 
pasirašyti įdeŠikų taiką, įvyko 
toksai nelaiminįtas, toksai ne
priimtinas nė vienai Revoliuci
jai galas, toksai panikos (bai- 

kariautuose kraštuose. Ji- mes) atsivertimas? Kodėl ket
ai stiprina Vokietijos im- virtus metus kenčiančiųjų už- 

perialistUS ir silpnina josios imtųjų žemių darbo žmonių iš- 
darbininkų pasipriešinimą Viuttsuotojųs Revoliucijos džiau- 
jiems.

jtijos pozicijai, kuri turi bu
itį kovoje prieš plėšikus im
perialistus, o ne nusilenkt 

I me. Jisai pertraukia vieny
bės ryšius tarpe Rusijos de
mokratijos ir darbo žmonių, 
gyvenančių Vokietijos už-

Q

ksmas, kuri juos iŠliuosuos iš
— pavirto įŠitos mintįs yra visai tei- pavergėjų jungo 

slngos, ir jas panašiai yra 
ne kartą išreiškusios “Nau-

ir is

esmės ir prasmės 
inegos

alfos ir o- 
sutrauktų po savo ve- [Sveikatos Skyrius “SHARES” MILDOS 

GATAVOS.

kovolojus, ji paliuosuotų su
kaustytųjų darbo demokratijos 
toje pačioje Vokietijoje valių ir 
stumtų stoti kovon už bendrus 
darbo klesos tikslus, ji sukeltų 
visą darbo pasaulį, ir imperia
listai suprastų, jog jie lengvai 
negalės laimėti.

Tuomet Revoliucija laifnėlų, 
ii butų pergalėtoja savo tiks
lais, savo ūbaisiais, savo idėja.

Tada ir mirus, ji nemirtų.
M. Januškevičius.

Akių ligos, paeinančios nuo 
nosies ir į ją ateinančių kiauri- 

nių ligų.

Gerbiamieji dalininkui Mildos Te- 
ntro Bendrovės, teiksitės ateiti j mu
są ofisą, 3133 Einerald Avenue ir at
siimti $avą ..Shares. Ateidami, atsi
neškite kvitas taip už Irusio ccrlifi- 
kntus kaip ir už pinigais užmokėtas 
lėšas. Be to Sharcs nebus išduotos.

Nuo šios dienos iki Adgust 31, 
1918, ofisas musų bus atdaras kas
dieną nuo 9 iki 12 valandos išryto, 
ir nuo 5 iki 8 vai. vakarais. Ncclėl- 
dieuiais nuo 1 iki 4 vai. po pietą. 
... ,Kyje s*° mėnesio dalykus Mil
dos teatro Bendrovės norime pilnai 
užbaigti. Paraginkite savo'draugus, 
turiacms A. Olszevvski Irusio cerli- 
ik.ilus, kad pasiskubintą prie mu

są bendrovės prisirašyti. Mildos Te- 
‘,lr»\jau yra musą užpirktas die-

19181 kadu buvo 1. ./^ ^‘‘“įnikto $115,035.65 
(lusto Gerlifikatais. Nuo to laiko 
daugiau kaip 810,000.00 trusto cer- 
tihkalą ^prisidėjo, ir dabar trūksta 
J{H’. ’Pa^au kaip 815.000.00 Kada 
susidės I rusto Certifikatais $140.000 
bvmhove musą gaus iš trustee 
(leod ir taps pilnu savininku to turto.
Jeigu iki 31 dienai beganė^ mė- 

2ldibnni;ef2;,Stink.s reikalil‘8‘‘ suma, 
$140,000.00, trusto certlfikatais, tai 
musų bendrovė turės pinigais užstatyti f—• '•
“deed”. j. ...........
reikalingas lėšas, i 
norėtų prisidėti prie nnis'ų"bendro
vės SU trusto certlfikatais, tas berei
kalingas lėšas turės apmokėti. Su
prantama, kad kada susidės trusto 
certifikatų $140,000.00 kreditoriams 
A. Olszewskio trusto užsidarvs-pro- 
ga prie musų bendrovės prisirašyti.

Bendrove musų šiandien skaito 
arti 800 dalininkų, tame tari>e dvi 
lietuvių draugijos — Pašelpinis Kei
stučio Kliubas ir Draugystė Susivie
nijimo Brolių Lietuvių. — Yra tai 
didžiausi pajiega kokia Chicagos lie
tuviai turi. Prie musų bendrovės 
priklauso tiktai rimti kreditoriai A. 
Olszewskio trusto, kas užtikrina, 
kad pasekmė musą bendrovės bus 
gera. Butą mums labai malonu, kad 
iki galui šio mėnesio susidėtų pilna 
suma trusto certlfikatais, ir kad ne
reikėtų jokią prietikiu daugiau tu
reli su Irusiais. Kreditoriai, turin
tieji A. Olszevvski trusto ccnifika- 
lus, tegul atmena, kad atimami iš 
trustee Mildos Teatro mes atimame 
geriausų nuosavybę, kokia pas tru
stee už jų pinigus yra užstatyta. Kas 
nenori imti Mildos Teatro, tam pa
siliks mažas teatrėlis, ir kitos pa
našios, jokios naudos nenešančios 
nuosavybės. Todėl išmintingi kre
ditoriai rašosi prie Mildos Teatro 
Bendrovės. Kas dalykus supranta, 
tegul tuojau* prisideda prie užbai
gimo darbo.

šitas yra paskutinis viešas prane
šimas apie Mildos Teatro Bendrovės 
reikalus, visiems dalininkams musų 
bendrovės ir kreditoriams A. ()l- 
szewskio Trusto.’ Nuo šio laiko vi
sus reikalus atliks bendrovėj valdy
ba, ir gale melą išduos dalininkams 
raportą.

Su tikra pagarba, 
Vardan

MILDOS TEATRO BENDROVES: 
WALTI’R BEINA B. Prezidentas# 

L J. IIERTMANOWICZ, Sekretorius.

Akis nėra neprigulmingas kū
no organas Jodei visokie kūno 
suirimai ir ligos atsiliepia į ją 
jr nuo to gadinusi matymas ar
ba darosi akių ligos. < Taip-pat

produktų Skirstymą, ji norihi 
sutiko taikos tarybų pradėti. 
Todėl Lietuvių Brastoje llofma- 
n’o ir Kiulman’o tonas buvo 
tvirtas. Nerimta buvo manyti, 
kad jie — junkerių ir buržuazi
jos valios Brastoje reiškėjai — 
sutiks leisti jų kariuomenės už
imtųjų šalių darbo žmonėms ir 
tautoms patiems rišti savo po
litinio likimo reikalus,
leis iš savo nagų tą “karės gro
bį”, ir nciMisipolnys.

Taip ir buvo- Jie sake, kad 
i užimtosioms žemėms duos ir 
“laisvės” ir “iieprigulmybes” —

< bet jle-pat, vienu žodžiu — “ap
spręs” taip, kaip reikia tą pa
daryti, kad jų buržuija galėtų 
pavergti ir išnaudoti “iki galo” 
“nepriklausomus ir laisvus” 
tuos nelaimingus kraštus.

Tokius “ponus” atsisakyti už
grobimo tikslų galima buvo lif< 
priversti, o priversti galėtų vi
sų kraštų bendra darbo demo- 
Lratijos galinga valia. Jog ir 
paprastieji plėšikai atsisako dėl 
gražių žodžių savo .tikslų tiktai 
vaikų pasakose. Ir dėlto Liau
dies Komisarų Valdžios delega
cija nesutiko duoti savo parašo 
revoliucinės Busijos vardu po 
taikos aktu, kursai butų oku-

Skaitytoju Balsai
{Ui išreikštas šlama skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

L.S.S. sekretoriaus 
sauvališkumas.

vį ir gali nusilpninti jį. Norint 
suprasti akių ligas ir mokėt jas 
pasekmingai gydyti reikia ži
not viską tą, ką mes vadiname 
medicinos mokslu.

Nosis yra visai arti prie akių 
>lr net ašarų triubelė, kuri eina 
iš akių į nosį, yra išklota ta ja 
pačia plėve, kuri kloja nosį. Tos 
trobelės užsiblokiavimas, užsi
degimas ir kitokie suirimai pa
daro akių ligų, kurfoj ašaros 
teka iš akių per veidus, vokai 
užsidega, neretai prasideda pu- 
liavimas. Šitos ašarų triubcles 
suirimai dažnai paeina nuo no
sies ligų — uždegimo, augimo 
mėsų, kaulelių peraugimų, sky
riaus iškraipymų ir tt. Dauge
ly] atsitikimų nosies ligose gau
namo įvairios rųšies akių vokų 
uždegimą. Tankiausia padidė
ję nosies kauleliai arba iškreip
tas skyrius užblokuoja kiauri- 
nes, kurios eina į nosį, o visos 
tos kiaurinės yra artimam san- 
ryšyj su duobele, kurioj randa
si akis,

Kartais be jokfios matomos 
priežasties, ima ir sutinsta vokai, 
ypač viršutinis nosies pusėj, 
nors juose nėra uždegimo. Pa
sirodo, kad kiaurinės į nosį už- 
blokavimas padaro tą sutinimą. 
Kadh ji išsivalo, sutinimas iš
nykstu

Optiškasis nervas (akies ner-

t»i
trukstiinčią sutną ir gaus 
Tns, žinoma, padarys be- 

ir nuo to hHko kasAtsitiko tas, kas ir turėjo at- 

jienos”. Bet socialistų-liau- vitikti. 
dininkų rašytojas nėra pa
kankamai nuosakus padžtry-} 
ti visas logiškas išvadas is 
savo žodžių.

M. Januškevičius kriti
kuoja tiktai vokiečių taikos 
priėmimą, bet beveik neužsi
mena apie kelią, atvedusį 
prie šito žingsnio. Jisai ne
pagalvoja apie tai, kad Brest 
Litovsko taika buvo neiš-Jiinkybių. 
vengiama 
politikos pasekmė.

Bolševikai agitavo UŽ tai-',jausti ką kitą, o ne tos pačios 
ką kadir čia da taip, smerk-1kumštieš spėką. Didžiausia 
darni ginkluotą priešinimą- klaida, nedovanotina klaida Ru
si Vokietijos imperialistams, sijos Valdžios padaryta tuo, kad 

impe- ji manė laimėti “diplomatinėje 
ikovojc su imperializmu” prieš
pastatydama jam tik nepersli- 
priausiai organizuotą Rusijos 
revoliucinę demakratiją. Juk 
negalėjo pasikartoti Biblijos lai
kų legenda, kuomet dievo pa gei
bu ginkluotasai paprastu akme
niu Dovydas pergalėjo 
mis šarvuotą Galiotą.

oningumas”, O visų-pirma a-;tam tikros Rusijos politinio gy- 
gitacija UŽ taiką kadir čia veninio sąlygos ,ekonominis 
dar .taip buvo jų laimėjimo skurdas, kares nuvargintų mi- 
prieaastis lapkričio mėnesio(nių lipas, jų nekantrybė — ver- 
sukilime. Iste vertė jieškoti kuoveikiausio,

Taigi kelias į Brest Litov- '• vistiek kokio karės baigimo, 
ską eina per lapkričio suki- Antra vertus, spalio Revoliuci- 
limą. Bolševikai, paėmę vai- jbs padarytasai į vokiečių val
džią į savo rankas, negalėjo (donus įspudys buvo perdaug di- 
nedaryt vokiškos taikos, ka-| dinamas. Manyta, kad socialės 
dangi jie buvo prižadėję}Revoliucijos pavojus privers vo

kiečių imperialistus sumažinti 
savo plėšrius geidulius, atsisa
kyti užgrobimų—vienu žodžiu... 
nustoti būti imperialistais, nu
stoti savo esmes. Spėta, kad 
Revoliucijos liepsna urnai per
simes į kitus kraštus, o pirmiau- 

’ šia į Vokietiją, kurioje darbo 
žmonių judėjimas padės Rusi
jos Revoliucijos iškeltus taikos 
obalsius įvykdyti. Beto platini
mas Vakarų plačiųjų darbo ma
sių tarpe minčių, kad pasaulio 
skerdynė gali būti gana lengvai 

I pabaigta, jeigu tiktai bus tikras 
nors vienos kariaujančiųjų pm 

(sęs noras ją baligti —* migdė ma
sių energiją. Čionai maža buvo 
kreipta domės į tą, jog Vokie
tijos valstybinio visuomeninio 
gyvenimo ir kaipo pergalėtojų 
šnlics sąlygos yra nepalygina
mai sunkesnės kokiam-nors re
voliuciniam judėjimui pradėti, 
negu Rusijoje^

Beabcjonės, vokiečių darbo valdžios taikos sąlygoįmis -4yra 
minių tarpe yra didelio nepasi
tenkinimo dabartine kaizerio 
valdžia, troškimo kuogreičiau- 
sia karę baigti. — liet tasai ne
pasitenkinimas nėra dar taip 
pribrendęs, kad galima butų 
tuč-tuojnus Revoliucijos 
ginui laukti. Gudrioji, o tą rei
kia pripažinti, Vokietijos vald
žia, kiek galėdama stengiasi lik
viduoti 1r mažiausio bruzdėji
mo priežastis malonės kailio 
numetimu. Ji moka taikintivs 
prie aplinkybių: sunkiausiose 
ekonominėse sąlygose ji Visgi

Kiekvienam blaivai manan
čiam socialistui buvo aišku, jog 
imperialistinė vokiečių valdžia, 
apsvaiginta 3 metų nuolatiniais 
karės laimėjimais, matydama 
revoliucinės Rusijos kritinį eko-? 
nominį esimą, karės jiegų galu
tinį išnykimą, — jokiu budu ne
atsisakys neišnaudojusi taip 
prielankiai jai susitelkusių ap- 

Klaidingai kni-kurie 
VISOS bolševikų manė, kad broniruotos kumš- 

ties ideologai gali suprasti ir

kaipo “militarizmą”, “r 
rializmą,” “parsidavimą bur' 
žuazijai” ir tt. Šita agita
cija jie patraukė savo pusėn 
nuvargintąsias Rusijos mi
nias, ir ačiū tam jiems pa
vyko padaryt perversmą ir 
paimt valdžią į savo rankas. 
Ne “socialistinis” bolševikų 
programas, ne jų “revoliucL'

žmonėms duoti taiką, o ge
resnei taikai atsiekti jie, be 
kitų šalių demokratijų pa- 
gelbos ir suardę karines Ru
sijos jiegas, neįstengė.

Kas agituoja už taiką ka- 
dir čia dar taip, tas eina 
prieš demokratinę taiką. 
Todėl demokratinės (be a- 
.neksijų,’ be kontribucijų 
etc.) taikos šalininkai nega
li stot už taiką kadir čia dar 
taip.

Agitacija už taiką kadir 
čia dar taip reiškia atsida
vimą imperialistų valiai.
........... . ........ f-j r> , 
True translnfion-filed with the post- 
master at Chicago, August 16, ,1918, 
as reųnircd by the act of Oct. 6,1017.

Nelaime.

UI.

turėjo susirinkimą liep. 14 d., 
Šių metų, šitame susirinkime 
buvo patėmyta, kad LSS. 52 kp. 
neferendumas bus leidžianta 
ntibalsuoti. Minėtoji kuopa sa
vo referendumu reikalauja, kad 
LSS. namas butų statomas, ar 
perkamas mieste Brooklyne.

XT v

kalų išdavimo aktas, ir išvažia
vo atgal.

Šitokia pasielgimas negalėjo 
būti nesveikinanias visų tų, kam 
brangus yra ir pavergtųjų tau
tų žmonių likimo reikalai, ir 
Revoliucijos garbė, ir tie ryšiai, 
kurie nematomai jungja revo
liucinę Rusiją su, atskirta nuo 
jos durtuvų siena darbo demo
kratija, kurios laisvę ir teisę sa
vo krašto reikalus savistoviai 
tvarkyti Revoliucija užrašė ant 
savo raudonosios Vėluvos.

Bęt štai Hofman’ų liepimu 
vokiečių kanįuomene pradėjo 
vėl eiti pirmyn. Paimtas Dvin- 
skas, Minskas! ir visą eilė kitų

Tiedvi niiestų mieste lių. Užimami be 
jokio pasipriešinimo nauji, Ru
sijos valstybes teritorijos plo'tai. 
Nusiginklavusioji Rusija —kai
po lengvas karės grobis, vilioju 
užkariautojus. Ir čia Liaudies 
Komisarų Valdžia... siunčia te
legramą į Bėdiną, kad ji sutin- 
kanti priimti visas vokiečių tai
kos sąlygas. Tai buvo panikos 
aktas, panikos, kuriai pasiduoti 
niekuomet negali revoliucine

Vargu kits' galėjo laukti to
kio galo po to, kai() Liaudies 
Komisaras Tro^ki’s ištarė žod-

kad jokiu budu “nepriims plė
šikų laikos.“

Užuot šaukus visas gyvas re
voliucines spėkas į kovų su Re
voliucijos užpuolikais; užuot, 
sujungus vieną revoliucinį .dar
bo frohtą, ginti Revoliucijos už- 

• » *kariavimų ir jos lozungų lig ga
lo, — pasiduodama imperialis
tams, nusilenkiama jų valiai vo
kiečių kontr-revoliucinės bur
žuazijos ir dvarininkų-junke- 
rių'broniruotos kumštieš kir
čiui; Išsyk be kovos atsisakyti 

i viso to, kas buvo Revoliucijos 
dvasia, jos galybe; užgesinti tų 
liepsnų, kurios kibirkšlįs lokė ir 
turėjo lėkti j visas šalis — reiš
kia laidoti Revoliuciją. Šis su
tikimas vokiečių reakcines vai-

- “Vokiečių imperializmas,
pasinaudodamas Rusijos sil
pnybe, slogia musų krutinę 
savo keliu. Kito išėjimo, kai 
priimti vokiečių taikos są* 
lygas, mes neturime.”

(Iš Lenln’o kalbos Centro 
Vykdomame Komitete 24 
vasario 1918 m.).

Taikos derybos Lietuvių Bra
stoje, skubinai Liaudies Komi*, 
sarų Valdžios pradėtos, jokio jai 
geidžiamo vaisiaus nedavė. Ne
davė tos ilgai laukiamos tikrai 
demokratinės taikos, kurią jie 
taip neapmąstę žadėjo kai*ės, 
politine ' bei ekonomine našta 
nuvargintoms darbo minioms. 
Tiesioginiu derybų rezultatu 
buvo tatai, kad ne vokiečių im
perialistai, bet revoliucinės Ru-

6-jo numerio, sijos socialistinė Valdžia sutiko, 
vieno įžymiausiųjų lietuvių neatideliolama, priimti visas ne blogiausia tvarko maisto . revoliucija dėl Revoliucijos, jos

True trnnslation filed -with the pnst- 
niaster at . Chicago, Augusi 16, 1918, 
as reųuircd by thc act of Oct. 6, 1917,

Bresto taika — 
smūgis revoliucijai

Antgalviu “Nelaimė” mes 
perspausdiname iš “Naujo
sios Lietuvos”, <

spro-

atsisakymas .vienybės ryšių su 
,užimtųjų kraštų darbo žmonė
mis, jų atidavimas į pavergėjų 
jungą.

Valdžios komisarų dalis, ypa
tingai Lenin’as, priversti teisin
tis, kad jie tuo budu gelbsti Re
voliucijų ir Tarybų Valdžių nuo 
pražūties.

Bet revoliucionierius supran
ta, kad ne nusilenkimo keliu 
g< Ibidma Revoliucija ir jos au
toritetas, o atsitiesimu ir kovos 
skelbimu/ Ir beabejo kova tnu-; 
šyje sii atėjūnų retdtcija ir kont-

29 kp. pa lemi jo LSS. sekre
toriui Stilsonui, kad jis nedary
tų klaidos ir neleistų 52 kp. į- 
nešimo balsuoti, pakolei nebus 
atšauktas pirmasis įnešimas: — 
statyti LSS. namą Pliiladelphi- 
joj, Pa. Bet Sekretorius Stil- 
sonas, 29 kp. patėmijimą at
spaude kaipo įnešimą (“Apžval
gos’1’ mini. (>) ir pridūrė: Jei bė
gyje 30 dienų bent viena kuo
pa parems tą įnešimą, tai xjis 
bus leidžiama balsuoti.

Taigi LSS. 21 kp. savo susi
rinkime, laikytame rugp. 11 d 
š. m. nutarė duoti papeikimą 
LSS. sekretoriui už jo perdide- 
lį sauvališkumą.

Sekretorė M. Lekešienč.
LSS. 29 kp. sekretorės prierašas.

Musų sąjungiečiai supranta 
Sąjungos reikalus ir greitai per
mato, kaip dalykai turi būti. 
Bet paskutiniame susirinkime 
rugp. 11 d. musų sąjungiečiai 
nutarė duoti Stasiulevičiui pa
peiksią. Vienok, vietoje duoti 
rinitą įnešimą ir paduoti jį ap- 
y.varstyti, susibarė patįs. Vieni 
nori būti kairiausiais, antri dė
miaisiais ir taip išsiskirstė. Pa

peikimas pasiliko lik...- tuščiu 
žodžiu.

Pasirodo, kad šiandien musų 
laikraščiai, besipešdami, taip 
suklaidino sąjungiečius, kad jie 
negali atskirti mažiausio daly
kėlio be užsipuldinėjimo. Jei
gu laikraščių redaktoriai ir in
teligentai suprastų kaip reikia 
save vertint, tąsyk mes kur-kas 
gerinus dalykus suprastume, o 
supratę, atliktume.

Žiūrint į dabartinės laidos lai
kraščius ateina galvon mintis:

“Draugui”, ar “Darbininkui”; 
suprantama, prįtilttų; bet musų 
inteligentijai reikėtų visai rim
čių us svarstyt ir tuos musij na
bagus darbininkus neduot klai 
dint. —M. L.

(Nevisai teisinga taip opiu
mais žodžiais kaltinti “kukai
čių redaktorius ir inteligentus.” 
Inteligentų jr redaktorių mes 
turime tiktai keletą; ginčuose, 
dalyvauja daug kartų didešnis 
skaičius. LS.S. centras, pavy
zdžiui, kuriame nėra ne vieno 
inteligento, kursto ginčus, kiek 
liktai dndas. Iš antros puses, 
ne visi inteligentai arba redak
toriai stengiasi didinti ginčus. 
Jus matote, kad “Naujienos” 
kartais per keletą savaičių neat
sako į “kairiųjų” užsiiiiuldlnė- 
jinuts; o ar jie liaujasi? “Nau
jienos” visuomet stojo už kriti
kos laisvę, bet jos niekuomėt 
nepritarė# dalinimuisi į frakci
jas. Red.)

irimo, nes jis randasi čia pat 
prie sphenodinės kiaurinės, ku
ris irgi siekia nosį. Į nosį išei
na kelios kiaurinės ir jos gali 
likti greitai uždegtos, kaip tik 
nosyj atsiranda ligos. Nuo kiau- 
rinių uždegimo kartais įvyksta 
tų muskulų paralyžius, kurie 

lako akį savo vietoj. Per kiau* 
rines pūliai kartais pasiekia 
smegenis ir ten atlieka savo dar
bą. Matymo susigadinimas, gal
vos skaudėjimas, koktumas ir 
daugelis kitų symptomų gali 
paeiti nuo į nosį ateinančių 
kiaurinių užsidegimo arba už
siblokavimo. Tūluose atsitiki
muose tai veda net prie mirties, 
kada pūliai pasiekia smegenis.

Kiek man teko patirti, labai 
didelis skaitlius musų žmonių 
turi nosies ligas bei suirimus, ir 
jie mažai paiso apie tai. Jie gy
dosi symptomus, o nenori pra
šąlanti priežasties.

Dr. A. Mtontvidas.

A k torius pateko bėdon.

Coban’s Grand operos mena- 
geriaus reikalavimu vakar buvo 
areštuota buvęs min. operos 
dainininkas, Harry G. Barnnett.

klausamtį žiedų ir užstatęs jį vic 
no j Toledo, O., pa n šape j.

“Sąžiningi” daktarai.
Teisėjas Fischer gavo 

skundimų, kad miesto apmo
kamieji daktarai Iroųuois ligo
ninėj daro privatinį biznį - rei
kalauja, nuo pacientų apmokėji
mo. Žadama paKraukt tokius 
gydytojus tieson.

■u '»............. .1 ..

luisi-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip icriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

. visokius dokumeni us ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. HilSted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlmto Ofisas t
I1T N. Dearborn lt.

III -13 tJnltj- Bldg.
Tel. Central 4411

A. ()LSZEWSKIO TRU8TO 
CEKTIFIKATAl:

Kreditoriai, kurie laukia iš p. A. 
(Bszewskio išmokėjimo pinigų už 
trustee ccrtifikatus, privalo per.skai 
tyli “Composition Ofler”, ant kurio 
yra pasirašę, ir suprast kq reiškia 
šita išlyga:

“The undersigned creditor of said 
Anton Olszevvski docs hereby pgrcc 
with said Anton Olszesvski ant willi 
olhcr creditors acccpting said com- 
msition offflt, to accept in full set- 
lemcnt and discharge of his claim 

against the said Anton Olszewski. 
as above statod, the offcr of coiu- 
position of 160% as (ollows:

“Fifty per ccnt (50%) in Cash.etc.
‘T’ifty per cent (50%) in Tru- 

slec’s Čcrtificates, etc.”

Truslcc’s ccrlifikatai tad reiškia, 
kad p. A. ()lszewskis yra pilnai ir 
galutinai •su visais savo kreditoriais 
atsileisęs, ir nieks prie jo jokios 
priekabės negali turėti. Tie ccrli
fikatai yra išduoti Chicago Tille aini 
Trust Company, Trustee, and kurios 
vardo visas buvęs A. Olszesvskio tur
tas yra perrašytas. Tas viskas yra 
teįsmo užlvirtinis!, ir dalykas, yra 
galutinai užbaigtas. Kreditoriai da
bar turi ccrtifikatus o trustee turtą. 
Tas atrodo teip: — .Jurgis užmoka 
jo pinigus o Baltrus jo namus gavo.

Mildos Teatro Bendrovė gražina 
trustui jo ccrtifikatus, o kredito
riams duoda puikiausi iš visų narna. 
Už tai proe Mildos Teatro Bendrovės 
ir prisirašė Šimtai išinintlngiausių 
kreditorių ir puikios lietuvių drau
gystės. Kadangi proga prisirašyti 
pine Mildos Teatro Bendrovės yri 
duota kiekvdcnani kreditoriui A. Ol- szešvskio frusto, tai kas pasiliks ne- 
prisirašęs neturės ant ko ruguti. Ta 
aplinkybė privalo atidaryti kiekvie
nam akis, kas nenori turėti sarmatą 
ir nuostolius.

(Apgarsinimas)

doriausias būdas dėl Itrinimc
Neturi stukuot nei vicnamę name 

pain-eXpeller 
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių Imtlų paš letuvnikus ir 
visame pasąulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. butelihkAa vIrom aptiekoM arba 
studlal nuo

P. AD. RICttTBR * CO. 
f*-8O Waahlngton Street. New York. N. Y-
............ . ■■■>» .... . " ■ 1 ■ 1 ■"■"i ■ 'v1— ............... . ff"... .....  .

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodevillauB Permaina, 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatof 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lėc.
Prie Šių kainą priskaitonu ir 

fcc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IEALSTED ir 82-ra GATVftS1 t

■■ '<....... —..... . .. ....... ............ .. ■

t



Tai buvo 1877 metaisPirk Farma
HALSTED a 14™ STSVa. Gardino pasakojimas

Didžiausia Krautuvė West gidėje

Šio Sezono Tavorai
Visokių Rusių

Vyrams, Moterims ir Vaikams bus Rasta .čia

Subatomis atdara iki 9:15 P.M

siau

Einant, ke-

DYKAI PATRUKUSIEMS

galite dykai išmėgint.

RUSIŠKI DAKTARAI

Aklina vakarais iki

AKI 
Ak i m

PLAPAO 1MB 
THPOU6HTHIS 
OPCNLNG

r Phila- 
’asekmin* 

prie

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

Lietuvis Aptiekorius 
Užlaiko visokias gyduoles ir 
Kuropiškas. Reikale kreip
ki tčs pas mane.

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

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

ruinu- 
atviroj 

Už marškinius?

pp:v.
B®

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki
18 dolerių.

Pilnas .pasirinkimas kailiu paniuk
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertos nuo $25 iki $85, dabar 
"..............................  uo $1.50 iki

nuo $3.00

W. M. LAWHON, M. D.
Akiy, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

8. GOILDON
U18 S Hal.tM St. Chlr.ęn III

mo ____  __
daug skiriasi nuo limpančio plaaterio) 
apsaugojus paduškaitę “B" nuo slanki 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnčjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

Neužsitikėkit savo regėjimo ph 
majam by kokiam neprityrusiai 
aptiekoriui .auksorlui ar kėliau 
Jančiam pardavėjui, nes jie su 
teiks jus akims lik daugiau blog*

PARSIDUODA 70 akrų puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
dratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundamento, didelė barnė,'ir kiti visi 
budinkai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 
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, aut pat kranto gražios 
leikos ir visu kitu parankumu. Labai linksmoj 
vietoj. Norintieji tuojaus atsišaukite.

Liberty Land & Investment Co. 
P. O. Rhinelander, WOODBORO, W1S.

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgą*, Akoieria 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—-12 rytą;,6—9 va
kare. Tel. Canai 4367.

Laisvės Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
\V. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Eamous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
J'elephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 22nd Street, 

Telepbone Rockwell 6999

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS }’ j » 

222$ So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canai 462$

1335 S. Halsted St. ..Tel. Canai 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaisiais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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

dideliame pasirinkime—ši yru didžiausi populerėmis kaino
mis krautuvė Chieagoje. Kokis jūsų šio sezono reikalavimas 
nebūt pasirodyme rūbais, naminėmis reikmenimis, arba prie 
*talo, mes užganėdinsime jus.

(Tąsa).
Jis išsiėmė skepetaitę, nusišluo
stė rankas ir nuėjo šalin nuo 
bestatnnčių į rikes šautuvus ir 
sunkiai tylinčių kareivių. Kele
tas žmonių, kurčiu balsu tarp 
savęs besišnekėdami, trusėsi a- 
pie sumuštų j į. Vencel ėjo ner
viška, pailsusiu eisena; jis biD 
vo išblyškęs, jo akįs blizgėjo; 
pagal krutančius veido raume
nis buvo galima matyti, kaip jis 
laikė dantis sukandęs. Jis pra
ėjo pro mus ir, susitikęs su ma
no {smeigtomis į jį akimis, ne
paprastai nusišypsojo vienomis 
tik savo plonomis. lupomis, ir 
kažikų sušnabždėjęs, nuėjo to-

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos (lomos. Nepraleisk neatkreipęs domos j dusuli, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumų.

/
“Džiovą ga’i'ua išgydyti, jeigu teisingai gydysite išajjksto.” Atei
kite į mano ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ,’AUSŲ. NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtų) Chicago, III

jpdiu ištyi! jus akis ir 
Jums akli * 
ku belaukiant, užtikrintai 

Jei jums akiniai nebus reikslh 
<1. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Ava. Chtcaf’
Kampas 18-tos gatvės 

1-čios lubos, viri Platl’o aptiek 
Tėmykite j mano parai* 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto i 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 
vai. ryto iki 12 -valandai dien

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. llth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telerhone Canai ŠUO. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Tel., Piillmnn 342
Dr. J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10781 So. Michigan Avo. 
Roseland, TU.

Vyrišku Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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-
______ _______________ H • a «

$5 ir augščiau. Kelnės i
$4.50. Vaikinams siutą 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va 
karais

SPECIALISTAS 
umtneoja Dykai 

Gyvenimas yra 
t, tuščias, kada pra 

nyksta regfijims. 
jį Mes vartojama 
JT pagerintą Oph- 
j thalmometer. Y- 
| patinga doma at- 
[ kreipiama i vai* 

kus. ' ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedėbiien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Aš per daug melų atkreipiau speėialę domų į šį 
s Iskirų skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs. negu daugumu daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gjii.m visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, opliška nervų Kliūtis arba 

kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V išA Ibėjau (laug nuo aklumo.
\š gydau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kurkumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčbhi- 
n ii gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis

FIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
Un!«' “*m» 'r Stog.m. Popl.ro

bl EI t ALIAI. Maleva malevojimui stubą išvidaua, po $1.40 už gal
CARR BROS. VVRECKING CO.

M03-3P30 S. Halsted Si,______________ Chleago, fI|

Sekančios farmos turi būti parduotos beveik 
už pusę kainos, todėl norintiems £erų farmų ir pi
giai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti 
pasižiūrėti.

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.

—Jus, jaunikaiti, pasakykite 
mati... Pamenate, didelė buvo 

jpereitis? ’ t
j —Pamenu, Ivan Platonič.

—Jus tuomet su Venciplju šne- 
kėjotės?

—šnekėjaus.
-—Jus pas t vėrė te jį už rankos? 

— paklausė nepaprastai rimtu 
balsu kapitonas. Ir kada aš at-_ 
skiau, kad ištikto buvau pastvė- 

| r2s, jis giliai ir garsiai atsiduso 
ir neramiai ėmė mirkčioti aki-, 
mis. • ' \ ' h

—Blogai jus padarote... K vai-1 
lai padai’ėte! Matote, aš ne bar
ti jus noriu. Jus padarėte pai
kiai... tai yra priešingai discip
linai... Velniai žiu’, kų aš čia j 
pliauškiu... Atleiskite man.

Jis nutilo, turėdamas į grin-* 
dis ir pūkšdamas. Aš taipjau 
tylėjau. Ivan Platonič išmovė 
pusę stiklinės ir, sudavęs man* 
per kelį, tarė:

(Bus daugiau}, < ♦

Resid. 938 S. Aahland Blvd. Chicago 
Jelapb^o. Haymarfcet 1&44 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGE

Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 
' Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai: 3354 S. Halsted SU Chicaųt 
Ttlephon* Dr«v«r M»3

VALANDOS: 10—n ryto; 2—1 lopt.tų 
1 -H vakare NodšHoroto 10—11 diena

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
n ■■ n AM A 85 R^rborii St. kampas Monroe,Dr K M CHICAGO, ILLINOISWl a Ua IVla VV Room 506 ir 507 Crilly Bldjr. Važiuok 

1 elevatorių iki Penkto augšto.
Valandų.: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 Iki 1. Taipgi Paned$-

šia duosnua poaiųlymas yra padarytas per 
išradėjų stebuklingos "visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kųyi bus vartojama ati- 
taisymui Ir sustiprinimui nusilpnčjusių mu
skulų Ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.

MOKĖT NEREIKIA
Pirmiems 5000 ken

čiančių, kurie 'atsi- 
Sauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

« NEBEVARTOK 
TRU8S

Taip, nebevartok j|. 
Iš savo paties patyri
mo jus Žinote; kad 

/Prusa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
perlškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j j 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kur{ jus

VARTOTAI DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiauais siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti jtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats 'būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
S, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki- 

me patrūkimo, ko Truss negali padaryt.
Šimtai jaunų ir senų žmęnių padarė prj- 

siegos priei ofieierius. knd PI^APAO-PADS 
i&irVdfi Ju uulrukimu.. tūli i* J u turėjo sun- 
Kin-» iv »en**»* putrukimo liRas.

NUOLATINĘ. UIEN(^S-NAKTIE8 VĘIKJįg
Pastebėtina ypatybė PlAPAŪ-PAD gy8y- 

mo yru ta. kad sulyginamai j labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliaus 
jantl—nakti 'ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmjurumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-p4hninu- 
tel, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyA'bę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduot}—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris yra pjrital- 

s prie kūno krutėjimų ir visiško smagu- 
i dčvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 

............................................ ). kad

1553 W. Mudison st.
Suite 600-612

Valandon: 10 iki 12 ryto
Phooe Hayiuarket 2563

Nedėldienial. lik pagal sutarti
Rezidencijos Telepbone Albany Bi46

---^TOitCUPErHE 1
— PLAPAO-PAD ' 
h HMLYTOTHt

I į BODY.YfHKNUin 
a® THt PLAPAO COH-
* TIHUALIYAPPUfD
___

Telophone Yurds 5834.

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

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

3149 S. Morgan SL. kerte 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OrlSO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytus. 

Tckphone Yards G87

Lietuviškai Kalbantis Pardavėjai
—rasis čia, kad jums prigelliėjus— 

JULIUS JANELUNAS — WM. PICTOHMAN
Genernlis Pardavėjas palydės jus kiaurai per visų krautuvę 
ir patarnaus jums biie departamente. Jus norėsite to, taipgi 
MINNIE BURCII — moterikųjų parėdnių departamente, 
MARYENA KRIKSCIUNlUTfi — Dry goods departamente.

Bile kuris iŠ šių pardavėjų bus linksmas pasimatyti su 
Jumis ir Jums patarnauti.

—Kraujagėrys! — pilnu ne- 
apkantos balsu tarė Žitkov. —• 
Ir tu, ponuli, taipgi!.. Ko lysti? 
Nori gal, kad sušaudytų? Pa
lauk, atras ir ant jo teisybę!

—Skųstis ant jo?
-kam? z
Ne, nesiskųs niekam.... Ir 

patys juk veiksime!
Ir jis suniurzgėjo kažikų 

sau po nosim. Aš bijojau jį su
prasti. Fiodorov, jau spėjęs pa
sistumdyti tarp šaulių ir iškvo
sti juos, stigryžo pas mus.

—Už niekų žmones kanki
na! — tarė jis
lionėje, tas kareivis, vardu Ma- 
tiuškin, rūkė cigarėlį. Sustojo— 
tarė jis, šautuvų pristatė prie 
kojos, o cigarėl| tarp pir
štų laike; matyt, nabagas, visai 
užmiršo. Vencel ir pamatė....

—Žvėris! — pridūrė jis, 
guldamas parengto j jau šėtroj.

Ir cigarėlis jau užgeso; matyt, 
kad vargšas užmiršo.

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai lšmčginimui Plapao
Nereikalinga Visų Gyvenimų Nešiot Bevertį Truss

Tel Yards 3654. AKUšERKA

RBMrs.A. VIDIKAS 
AkušrriioH Ko 

Slėgij»»; ilgai praktika- 
usi Pen 

K,i t a 1 ėse 
>;- j / Md e I p h i j o j .

■pH’ patarnauju L 
| Rgiindymo. Duodu rodą

g^^^i^flRviaokioHe ligone mote
li ’r merginoms.
fWąfijjM3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
CJiicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

ĮHIP-PKIO 
pAįMmuiBmrH- 
!N U THĄT C0WffS

Už keleto dienų pribuvome 
i Aleksandrijų, kur buvo jau 
daugybė kariaunų susirinkę. Da 
nulipant nuo kalno matėme mil
žiniškų plotų marguojantį baL, 
tomis šėtromis, juodais žmonių 
pavidalais, ijlgais arklių saitu- 
vais ir kai-kur blizgančiomis va
rio anuotų, žalių lafetų ir skry
nių eilėmis. Miesto gatvėmis 
vaikščiojo tuntai oficierių ir ka- 

I reivįų.
Pro atvirus aukščių ir pur

vinų viešnamių langus girdėjos 
klaiki ir narsi vengrų lųuaika, 
indų skambėjimas ir gausios 
kalbos. Krautuvės buvo kim- 

| štiliai prisikimšę rusų-pirkėjy. 
I Kits-kito nesuprantanti mus-y 

Kareiviai, rumunai, vokiečiai ir 
žydai garsiai rėkavo. Ginčai 
(Ičl popierinio rublio kurso bu
vo girdėtis ant kiekvieno žing-

I snio.*
—Tu kodėl duodi man “don 

galagan”, tu, velnio puse?.... 
Duok grivenų! Ar girdi, tu, dom
imi!

,—Undė ėštė pošta? —• su 
I perdėtu mandagumu, paliesda
mas pirštais šliko, klausia 0uo- 

Įšnaus rumuno oficierius, apsi
ginklavęs “Kariškuoju Tulku“ 

I—knygutė, kurių tuomet buvo 
kariaunos aprūpintos. Rumu
nas aiškina jam; oficierius var
to knygutę, j ieškodamas nesu
prantamų jam žodžių, ir nieko 
nesupranta, tečiaus mandagiai 
dėkavoja ir ęina toliaus. * ‘

—Tfiu, kad 'tu skradžiais, 
kokie /čia žmonės! Rodos ir 
popai mūsiški, ir cerkvės musiš- j 
kos, o supratimo neturi apie nie
kų! Sidabro muštinį nori?— 
laikydamas rankose marškinius! 
rėkia visa gerkle kareivis 
uiti, pardavojančiam 
krautuvėj 
Pairu franku? Keturis frankus?

, Jis išsijima pinigų, rodo jį, 
irAIerybos laimingai pasibaigia.

—Traukitės, traukitės, vy
ručiai, generolas Meiną!

Dr. M, Stupnicki I
3109 S. Morgan st. Chicago i

i Augštas jaunas generolas, . 
pasirėdęs puošniu švarku, deba
tuose su ilgais aulais ir ant dir- 
žo pasirištu per petį bizunu, grei
tai praina gatve. Paskui jį, a- 

j tokume keleto žingsnių, eina 
I ordinaras (perdavėjas viršinin
ko prisakymų etc.) mažas azljie 
4is dažuotoje skraistėje ir mu
turu ant galvos, su dideliu kardu 
ir revolveriu pajuostėje. Genero
las, galvų augeliu iškėlęs ir bes- 
kirtingai linksniai žiūrėdamas į 
jam iš kojio besitraukiančius ir 
garbę atiduodančius kareivius, !j 
eina viešbutin. Čiajau, kampu-' 
tyje, prisiglaudėme ir mes su I- 
vanti Platoniču ir Stebelkovu, 
kimšdami sau į burnų kokį tai 
vietinį valgį, susidedantį iš rau-1 
donų pipirų ir mėsos. Apdras-* 
kytas kambarys, pristatytas sta- h 
lėlių, pilnas žmonių. Indų ska
mbėjimas, kamščių šaudymas, 
blaivus ir girti balsai — visa už
trenkiama orkestru, pasislėpusiu 
kokiame ten sienos dubime, pa
puoštame raudonomis užlaido
mis. Muzikantę penkiatas: du 
smulkiai rėžia su didžiausiu į- 
nirtimu, violončelė vienokiomis

I žemomis notomis pritaria, kon
trabosas baubia, bet visi tie in
strumentai tveria tik pagrindų 

įpenktamjam* Tamsiaveidis, gar1 
liniuotas vengras, beveik da1 

tvaikas, sėdi visų pryšakyje; už 
[plačios jo aksominio žakietėlio1 
apykaklės užkištas keistas in
strumentas, senovės vamzdinė,' 
lygiai tokia, su kokia piešiama 
Panų ir Faunus. /Yra tai eilė 
nelygaus ilgumo medinių vamz
delių, sudėtų drauge, taip kad 
atvirieji jų galai randasi prie
šais artisto lupas. Vengras, i 
sukiodamas galvų tai į viena pu
sę, tai į kitų, pučia į 'tuos vam
zdelius ir išgauna iš jų stiprius, 
melodingus garsus, nepanašius 
nė į fleitos, nė klarneto balsų. | 

tJuopFušipatniausjus ir sunkius 
garsų perėjimus išdaro jis krai
pydamas galvų; juodi riebus 
plaukai šokinėja ant jo galvos 
ir puola ant kaktos; veidas pra- 

! kaituoths ir raudonas, ant ka
klo gyslčs išsipūtė. Buvo ma
tyti, kad jam nelengva... Ant 
nesutariančio styginių , instru
mentų pagrindo vamzdines gar
sas skambėjo, aštriai, aiškiai ir 
nuožmiai.

Generolas užėmė vietų prie 
jain, pažįstMJTiy oficierių stalo, 
linktvlejo galva visiems jam (ei

nant sustojusiems ir tarė: “Sės
kitės, vyručiai!’’, kas atsįneše į 
žemuosius urėdus.' Tylomis pa-j 
baigėme pietauti; Ivan Platonič 
pašaukė raudono nunun. vyno,l 
ir po antro butelio, kada veidas 
jo palinksmėjo, skruostai ir no
sis paraudo, jis atsiliepė į inar

B” yra atsakančiai nutaikinta paduikai- 
tė tokiam vartojimui, kad aulaikiuii Ilernial 
crif.ce ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pa ••tarosio.i neiksią vertų | lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, fiiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalaa. Kaip greit Sis incdikalas eati kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 

. A mažą skylutę, kuri z- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
turis turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepahečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies išvokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą Ir paramą 
PLAPAO-PAD 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu Jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais. kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
šeriamai pranyksta-—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—•

Ir jus atradote <r jaučiate geriau visapu
siškai ir.jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR ši ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
y pati ftk i Atvipk i nk jo vertę.

pinigų, Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
Juma nekaStuoja, apart to, jis jums grali 

pajrijiiint sveikatą, kuri daug vertesni, negu 
žibantis auksas. Priimk ši dykai "Išmėgi
nimą" šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję žiu proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien Ir 
grįžtančia krasa jus aplnikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart'o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas.auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bal
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie šj dideli pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut ši išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma,^bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykit* 
DABAR.

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

Block 2895, St. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. "Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas .................................................... ,..ą.
Adresas ......................../...............................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Jančiam 
_______„_____ .

AŠ turiu 15 metų patyrimą 
---- Ii.. 11....^ i.__ -I.!. 1-, p|.įrJD 

nius tikrai. Darbą atl
__ ,______ _____ •

Jei jums akiniai nebus reikat

Popl.ro


Į Chicago ir Apielinke
I ii —ji - —i- .s - ---------------------------- ■ ------------------------—■—■»“ 

GATVEKARIŲ BARONAI 
LATMfiJO.

Miesto taryba išpildė jų reikala
vimus; padidins važinė- . 
jimosi kainas. <

Demokratų ir republikonų 
sauniytiniai, sėdintįs miesto ta
ryboje, pagalios nusilenkė prieš 
Chicagos gatvekarių ir elevato
rių baronui — išpildė jų reika
lavimus. Vakar naktį miesto 
taryba 48 balsais prieš 28 priė
mė taip vadinamąjį “trustee 
plan", tariant pardavė gatveka
rių linijas privačioms pelnagau- 
doms. Snjig naujuoju patvar
kymu gatvekarių baronai galės 
šeimyninkauti kaip tinkami per 
3(1 metų po priedanga neva mu- 
nicipalės kontrolės ant gatveka
rių,’ Be to, patvarkymas lei
džia ‘'suvienyti" gatvekarius su 
elevatoriais ir pravesti keliatą 
požeminių linijų. Už šitą “ma-
lonę” publika betgi turės bran- krai negera n padėjiman įstate

• • W | M . • . « • >.gini užmokėti: ga’tvekarių baro
nai padidins važiavimo kainas.

Dalykas dabar atiduota į ma
joro nmkas. Jo žodis turės nu
sverti t bus išpildyta gatveka
rių ir elevatorių baronų reikala
vimas, ar ne. Jisai turės tai pa
daryti iki sekamos seredos. 
rugp. 21. Daugelis mano, kad 
miesto Inrvbos tarimas bus ve- 
luotą. Kita pusė tečiaus tvirti
na, kad neveizint majoro veto 
taryba jį pervarysianti antru 
kartu.

GAISRAS.

Sudegė už 400,000 dol. lentų.
Užvakar vakare kilo didelis 

gaisras Red River Lumber ko
mpanijos jarde ant 22 ir Ash
land gatvių. Į kelias valandas 
gaisras apėmė apie 10 akrų plo
tą, kur buvo sukrauta dideles 
stirtos lentų. Tik dideliu var
gu ugnagesiams pavyko apsau
goti aplinkinius budinkus. Gai
sras pridaręs nuostolių apie už 
400 tūkstančių dolerių, 
priežastis nežinoma.

Gaisro

Patraukė tieson Chicagos 
“Post’ą".

Majoras VViIliam Hale Thom- 
psonas patraukė tieson dar vie
nų Chicagos dienraštį—“The 
Chicago Evening Post". Beika-

Socialistų Partijos Chicagoje 
Latvių Skyrius rengia

Nedilioj, Rugpjūčio 18 d., 1918, gra
žiame Leafy Grove, Willow Spring, 
III. Piknike bus Įvairių žaismių ir pa 
silinksminimų. Grieš Chicagos lat
vių ragų orkestrą. Bus skunių už
kandžių ir gėrimų. 
Važiuoti reikia Archer avė. karais 
iki City Limitą, kur persėsite į WiL 
low Spring karus, kurie nuveš iki 
Leafy Grove vartų.
lauja 100 tūkstančių dolerių at-j vi,™ į pumun i.<ivia v<m<g, 
lyginimo už padarytą jam “de- betgi buvo aišku, kad iš “leikos".

’ » / <
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PIKNIKAS
KNYGYNO NAUDAI

18-tos Gatvės DistriktoT

Rengiamas

10-tiesPirmeiviškų Draugijų

Ned., Rugpjučio-Aug, 18,1918
Justice Parke

šalę Lietuviškų Tautiškų Kapinių. WILL0W SPRINGS, ILL.

Pradžia 9valandų ryte.

Kadangi gegužės 12 dieną Knygyno piknikas negalėjo įvykt p. Chemauc- 
ko darže, tai kurie lurite nusipirkę neįvykusio pikniko tikietų — jie busko darže, tai kūne turite nusipirkę neįvykusio pikniko likietų — jie dus 
geri šiame piknike. Kurie prijaučia Lietuvių Viešam Knygynui, malo
niai prašomi atsilankyti rugpjūčio 18 dieną į Justice Parką.

Kviečia Pikniko RENGCJA1.
Kaip nuvažiuoti: — Iš visų miesto dalių Archer avė. karais iki City Li- 
mit, paskui Willow Springs karais iki darž<L >

vo liuosu norų pasidavė kariuo
menėn. Kaip 8 vai. vak. susi- 
moėių" — įtarimą nelojalumu 
etc. Tai jau, rodos, trčias Chi
cagos dienraštis patekęs majo
ro nemalonėn. Kiek laiko at
gal jisai patraukė tieson “Tri- 
bune’ą" ir “Daily News’ą".

Nenorėjo pasiduot.
Policistas McDonald vakar.

areštavo tūlų 17 metų mušeikų* ’ rišėjas Bpyle vakar nubau-
__ ___ , , ,, 852

I Belmont gt., 100 dol. piniginės 
įo | pabaudos ir imdengt teisino 16-

1 šas. Andai s jis, įsivedęs savo o- 
fisan p-lę Fonų Stephenson, kė
sinosi ant jos garbės.

Pradžioj daktaras aiškinosi, 
kad mergelė pati buk nusidras- 
kius savo drapanas, bet kada 
pastaroji tapo nugabenta ligo
ninėn ir vėliau atsigavus papa
sakojo dalykų—daktaras nebe
galėjo išsisukti.

“Dvikova” teisme.

—o—
Nubaudė daktarų.

Charles Messino, gyvenusį 1020 j J** daktarą Urban Comes, 
Purk gatvėj/ Kaltinamas už
puolime ant lietuvio, Jurgio 
Kartusonio. Kuomet policltas 
atėjo su varanti! į mušeikos bu
tą, tai pastarasis išsitraukęs re
volverį kėsinosi nušaut policis- 
tą. Nepavyko. Turės patupėt 
šaltojoj.

Ir kunigėliui bėdos.

Ponia kunigienė, Mrs. Tiiomas 
Dudley, 5227 Woodlawn gt., ti-

savo prisieką-kunigą. Vakar ji 
atsilankė šeimynos reikalų teis
man ir pranešė, kad josios vy-i 
ras-kunigas ją marinąs badu.' kova:
l ik retkarčiais jisai atsimenąs | ^r* Golden reikalauja di- 
nupirkti jai skrybėlę ar kitokį i vorso ir sako, kad jo prisieka te- 
mažmožį, šiaip visu kitu turi bėjusi už jo’ tik dėl pinigų.

• i .• •• _ <• __ it?.. .ix-' ___i ii ni* io mfirčlriniii—Oh, jis neturėjo marškinių 
ant savo nugaros! — riktelėjo 
p< rua Golden.

—Ji buvo perdaug žiauri dėl 
manęs, užrėiškė daktarus.

O jis kvailas — atkirto pati.
Ji norėjo nudaigot mane— 

pakartojo daktaras.
Taip. Jisai to užsitarnau

ja - - patvirtino pačiutė.
Čia, teisėjas pertraukė “dvi

kovą" ir pripažino, kad tiesa yra 
Desplaines polisteišinin vakur ■ Goldeno pusėj. . Ponia daktarie- 

buvo subugdyta 45 pabostos. Vi
si turėjo pasirinkti vieną iš dvie
jų: stoti prie “naudingo darfjo" 
ar būti patupdytais kalėjiiųan. 
Areštuotieji, žinoma, pasirinko 
pirmąjį.

rūpintis ji pati. Pons džiodžė 
žadėjo pašaukt ponų kunigų pa
siaiškinimui.

Jie&ko paskendusio vaikėzo.
Jau antra diena policija “žve

joja” Michigan ežere. .įieško 
tūlo 16 metų vaikėzo Albert 
Brandt, kur išėjęs maudyties

Areštavo 45 pabostas.

Reikalauja “resyverio”.

Ilga kelionė.
Ponia Maryr Davis, 4856 Wol- 

from gt., vakar turėjo didelio 
išgąstėlio. Besimaudant vano
ję ji užsimanė įsileist šalto van
dens ir oh! vanon šmikštelėjo 
vikri žuvytė. Ponia Davis iš
šoko iš vanos ir pakėlė dideliau- 
sį skandalą. Tokia begėdė ta 
žuvis... Nors ji pati nepasisa
kė iš kur ir kokiu tikslu dasiga- 
vus į ponios Davis vanų, visiems

Hill Pump and Valve kompa
nija kreipėsi į teismą, kad bu
tų paskirta “resyveris" priėmi
mui Handy Bicycle kompanijos 
turto. Pastaroji esą skolinga ’ “<lžhibo —r-areštuojant ir bau- 
Hill Pump and Valve kompani-1 džiaut prasižengėlius, 
jai — 44 dolerius. Priešinas atidarymui

Inžanga 25c porai

NUPUOLA NUO SESTO 
AUGSTO.

Ir išliko gyva.

Ponia H. L. Rutter, 3744 La- «• p.-“!'!’ —— r-•
ke Park gh, nors ir netekus tri-jdėjo prakalbą sakyti pusiau pat- 
jų šonkaulių, vis dėlto jaučiasi 
laiminga, kad išliko gyva. Va
kar ji nupuolė nuo šeštojo augš
to elevatoriaus šaftu. Savo ne
apsižiūrėjimu, ji tarėsi lipanti e- 
levatoriun, kuris betgi kažkokiu 
budu buvo iškilęs iki aštunto 
įaugšto.

'Į rišėjo Pumo korte vakar tu
rėjo vietos sekama žodžių dvi- 

lie gi turėjo prisiekt busianti 
gera savo prisiekai. Ar ilgai?

D? r vienas “zakontis”.
Miesto taryba vakar išleido 

dar vienų pa tvarkymų apie ka
baretus ir “visas kitas" pasilin
ksminimo vietas. Pagal naujo
jo “zokono" nuo 1 vai. nakties 
visi kabaretai‘ir šokių salės tu
rės būt uždaryta. Kurie to ne
padarys, policijai duos naujo 

Priešinas atidarymui

naujos maudynės.
Lincoln parko taryba atsisakė 

atidaryt naują municipalę mau
dynę ties Waveland gatve. Ar
timesniųjų nuosavybių — na
mų, lotų etę,-T-s«vininkai užpro 
testavo. Esąk atidarius maudys 
nę, turėtų nupult jų nuosavybių 
vertė... ’ ”

Areštavo įtariamu^ vagilius.
Vakar areštuota trįs įtariami 

vagiliai -- John Manga, Jerry 
Marbete ir Bruno Grinelli. Vie
nas jų jau pripažintas.

Jieško penkių mergelių.
Policija jieško penkių merge

lių, kurios nežinia kur dingu
sios iš savo namų.

Užpuolė moterį.

Nepažjstamųs banditas vakar 
dienų įsiveržė p-ios Stella Uošv
ei! butan, 6435 Indiana gt., ir 
bandė jų apsvaiginti. Moteris 
tečiaus spėjo ištrūkt ir bandi
tas nieko nelaimėjęs turėjo he- 
širjties lauk, kad nepatekus į po- 
llicijos rankas.

TOWN OF LAKE
True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, August 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Kaip visur, taip ir pas mus.

Rugpjūčio 7 d. Balto Dobilo 
Pešelp. Kliubas surengė apvaik- 
Ščiojimų paminėjimui užmušto 
karės lauke, Francijoj, savo 
draugo M. Stankaus, kurisai ša

visi numaršavo link užmuštojo 
tėvo namų. Tenai sustojus, be- 
nas pradėjo groti Amerikos hi- 
nųią. Po himnui išėjo JC Elijo-

Rrighton Park, — Keistučio Fa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirin- 
kimus bus nedėlioj, rugp. 18 u., 1 v. 
popiety Liberty svet., 3925 S. Ke- 
dzie avė, kampus 39 pi. Nariui ir 
narės, irialonėkite būti laiku; nes y- 
ra daug svarbiu reikalų. Ateidami į 
susirinkimą atsiveskite naujų narių. 

—J .Gustaitis.

rlotiškai, pusiaft klerikališkai 
miksėdamas, jis rinko iš visų 
pakampių supelėjusius žodžius 
ir kitiems draugams nelabai 
tuomi patiko; jie pradėjo ša
limis tarp savęs šnekėti ir kri
tikuoti tokį pasitflgimą, bet nie
ko įstabaus neatsitiko.

Rug|)j. 9 d. /ninėtas kliubas 
laikė mėnesinį susirinkimą; ja
me a'tsinaujino tarpe narių ne
ramumai dėl to paties apvaikš- 
čiojimo. Smuklininkai ir kiti 
biznieriai rugojo, kad nevisi te- 
nori jų klausyti. Mat dalykus 
yra tame, kati tenai buvo tokių, 
kurie nėjo ant apvaikščiojimo 
ir nemokėjo pomirtinės po 50c., 
kuri ėjo padengimui inaršavi- 
mo lėšų ir likusieji policmo- 
nams ant vakarienės ir kunigo 
gaspadinei ant pančiakų.

Po valandėlės buvo skaitytas 
laiškas nuo vieno biznieriaus, 
kuriame reikalaujama kaiZeriš- 
kos bausmės nariams. Po $5.00 
tiems, kurie benorėjo pomirti
nės mokėti arba ką nors pašne
kėjo prieš musų biznierius. Biz
nieriai, ■ mulai, dabar valdo visą 
k'liliibą, kuris susideda apie iš 
280 nariu.

Dar aš manau, bus ne prošalį 
paminėti, kad šitas kliubas, tur
būt apsikeitė su vyčiais konsti
tucijomis ar gal musų spaustuv- 
ninkas pagamino naują konsti
tuciją vedimui klerikališkos tva
rkos. Mat, visi šliuptarniai ste
ngiasi, kad tik kaip nors kliu- 
biečius atvertus prie dvasios 
šventos ir prie kuniginės pagar
bos. Vargiai tas pasiseks mu
sų biznieriams. Viską žinąs.

NORTH Slt)E

norėtų,

Nenustygsta. ,
Klerikalų prieplakoš henusty- 

gsta, matydami, kad "pažangieji 
lietuviai rubsiuviai, susispiotu- 
sleji 269 lokalu, nepasiduoda jų 
komandai.
kad rubsiuvių lokalas, vietoj da
vęs pinigų žmonių pazangds rei
kalams, mestų juos storų tėve
lių šelpimui. Andai vienas ne
va tlokalo Narys kunigų Drau
ge suopiu, kad “cicilikai" norį 
nubankrutyti lokalų ir 11. Be- 
reikalo jis rauda. Ačiū socialis
tų pastangoms skyrius buvo įs
teigtas, ir jie neleis jam pakrik
ti. Per eiles metų jie buvo vei
kliausi darbininkai 269 lokale ir 
dabar jie veikia jame. Tik dėl
to žmonės ir eina su jais. O to
kie klerikalų prieplakoš —1 jų 
tikslas yra ne stiprinti skyrių, 
bet išardyti jį. Tik, deja, jų čia 
nieks neklauso, ir reikia tikė- 
ties, neklausys. Tatai nebereika- 
lo jie taip sielojasi savo juo- 
damjam organe. Unijistas.

BRIGHTON PARK
Susirinkimas.

Nedėlioj, rugpjūčio 11, LSS. 
43 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų. Tarp kita jame 
buvo pakelta klausimas apie 
LSS. 234-tos kuopos įnešimų Aš
tunto Rajono referendumui, ku
rią tilpo “Naujienų" nr. 184. Po 
trumpo apkalbėjimo nariai kaip 
vienu balsu nutarė paremi tų į- 
nešimų. Kp. sekr. J. Ruzgą, 
rinko apie 130 Kliubo narių ir

_ J??*11®?imai
“Pasiutusio Studento” pirma repe

ticija įvyks šiandie, pėtnyčioj, rugp. 
16 d. Radavičiaus svet., 936 W. 33rd 
St. Malonėkite visi laiku susirinkti 
8 vai. vakare. Taipgi ir tie, kur (lai-; 
nuojii tame veikale. —Sekretorius

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
šiuo praneša, kad jis yra paėmęs 
svetaines šiems veikalams ir šiomis 
dienomis: 20 *spalio—«Mel(ložlo, “Pa
siutęs Studentas”, 29 gruodžio, Mel- 
dažio, “Kaizeris Pekloj”. 16 vasario 
irgi ten ”Šliuhinis Stoiką”” ir “Dvi 
galvos nusės. 20 d. balandžio, Vely
kos. Meldažio svet.. lošta bus “Užnuo 
dvta Dešra” arba “Kiaušinių Vagis” 
Kitų draugijų meldžiame nerengti 
jokių vakarų šiose dienose.J —Ch. L. V. Choras.

LSS. 234 k p. susirinkimas jvyks 
nedėlioj, rugp 18, 10 vnl. ryte, Uni- 
versity Settlement 4030 Gross avė. 
Visi nariai privalo atsilankyti laiku.

Sekr. A. A. Vasiliauskas.

LSJL 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks ne
dėliok, rugp. 18 d. 9:30 V. Ryto Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St Bus 
aiškinama apie politišką ekonomi
ją.. Prelegentas — d. A. Dvylis. Mel
džiu visų draugų ir draugių atsi
lankyti kuoskaitlingiausia. , 

—J. J. Jonuševičius.

Chicagos Jaunų Lietuvių Ameri
koj Tuut. Kliubas rengia vakarų-tę- 
atrą lapkričio 24 d.. Meldžiam kitų 
'draugijų ir kuopų tų dieną nerengi 
panašių pramogų. —Komitetastayklas, |Tukins,Tšiaip'ivaTiįas fctiii-

< , . .............. čąPtfuS — knio vvru. tuin rnnfern Ir v»l.
Roseland. LSS. 137 kp .ir LMPS 25 

kp. rengiu bendrai draugišką išva
žiavimą rugpjūčio 18. ant 107 gat
vės ir Racine avė. Bus daug viso
kių pramogų. Todėl nepraleiskite 
progos. —Komitetas.

Liet. Piliečių Darbininkų Pašel- 
pinio Kliubo susirinkimas jvyks pė- 
Inyčioj rugpj. 16 8 vai. vakaro J. 
Mikalajdno svet., 2334 So. Leavitl 
St. “Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

—Kliubo Valdyba.

Harvey, 111. — šiuo kviečiam vi
sus luirvey’ječitis kaip vyrus taip ir 
moteris j bendra susirinkimą, kurs 
jvyks rugpjūčio |6 d., pėtnyčios va
kare, kaip 7:30 vak, 15713 Halsted 
st. Pone iarz svet. Meldžiu nepamir
šti, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. —Organizatorius

LSS. 4 kp. susirinkimas, 17 rugp. 
subatos vakare, 7:30 vai., Mildos svet 
tainėj. Bus extra-susirinkimas; bus 
nominacijos LSS. viršininkų ir kilo
ki svarbus reikalai. Atsiveskit nau
jų narių.

Draugijų, palaikančių Lietuvių 
Viešą Knygyną P. V. 1). Chicagos, 
rengia didelį pikniką ned., anglisto 
18, Justice Parke, Willow Springs,. 
III. Visuomenę kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. Pikniko pelnas eis 
palaikymui Viešoj Knygyno. 
Pustnba. —Kadangi gegužės 12 die
ną Knygyno piknikas negalėjo įvykt 
Iš priežasties lietaus, tai kurie turite 
nusipirkę nepavykusio pikniko ti- 
sietų — jie bus geri ir šiame pikni
ke, rugpjūčio 18 d., Justice Parke.

Komitetas.

Rockford. III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis' susirinkimas įvyks rugpjū
čio 18 d., 1:30 Vai. po pietų “Vega” 
Hali, kampas* 15th avc. ir Olh St. 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
naskirtu laiku. Norintis prisirašyti 
taipgi ateikite. Rašt. A. Meldažis.-.—o———

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks 
icdėlioj, rugp. 18 d. 9 vai. ryto, Gmi- 
’iaus svet., 1257 So. Crowrord avė. 
Visi nariai būtinai turi atsilankyt, 
nes turim daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

LSS. 4 kp. rengia draugišką išva
žiavimą nedėlioję, rugpjūčio 18 d., 
River Grove miško. Nauja ir graži 
vieta dėl išvažiavimų, ant kranto 
)esplaines upės. Važiuoti reikia 
3rand avė. karais, kol sustos, pas
iimi eiti tiesiai pagal geležinkel| iki 
įpės; ten bus vieta dėl sustojimo. 
Jus programas, kalbos d. J. Stilsono 
ir kitokių pamarginimų. Kviečiame 
draugus atvažiuoti.

—Rengimo Komisija.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, rugpjūčio 17 (t, 
7:30 vai. vakare, Fellowship svet., 
831 — 33rd PI. Malonėkite visos na
rės atsilankyti, nes reikės rinkti de
legates HI rajono konferenciją ir 
daug kitų reikalų apkalbėti.

—Valdyba.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau Stepono Šliogerio, pir- 

imaus gyvenusio Oafallan, III. Paei
na iš Kauno gub., Smeigių parap., 
Vidiškių sodžiaus. Turiu svarbų rei
kalą. Jis, ar kas jį žino, malonėkit 
pranešt šiuo adresu: Steponas Mi- 
sevičia, 1435 So 50th Ct., Cicero, III.

Pajieškau savo moters, Onos Kon- 
drotienės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
yra 5 pėdų augšČio, rauplėto veido, 
Su savim išsivežė 20 mėnesių vai
kų, šviesių plaukų. Kas apie ją pra
neš, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pati atsišaukti. Jeigu ko truks-' 
la tai aš prisiusiu, ir viską pateisin
siu. Wm Kondratas,

PAJIEŠKAU Bernard (dručki (ar 
Tcrucki), kuris nesenąi gyveno po 
621 Standard St., Ručine, Wis. Tu
riu labai svarbų reikalą.

A. PETRATIS
751 W. 35th St., Chicago, UI.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DU .ŠVIESUS kambariai ant rau

dos pas laisvą lietuvišką Šeimyną. 
Atskiras įėjimas, gražiai įrengta. E- 
lektra, telefonas ir maudynė. Geras 
oras, prie Washington parko, netoli 
gatvekarių ir elevatorių, ir viskas 
kuopuikiausia. Kreipkitės tik šva
rios ir pastovios ypatos, platesnių 
žinių oas A. Mausncr, 3239 S. Hal
sted St., Chicago.

PARSIRANDAVOJA ruimai pavie
niam vaikinui ,su valgiu arba be—. 
3210 Emerald Avė. Chicago.

ATIDUODAMA rendon puikus pa- vietą, 
rankos kambarys be valgio 
1514 So 48 Ct., 2ros lubos, Cicero, III 20th and Sangamon Ms.

ĮIEŠKO kambarių PARDAVIMUI

REIKALAUJU kambario, be ra
kandų ir be valgio, vienai vpatai — 
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116422 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų ~ j fabrikus, į ka-

— kaip vyrų, tuip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

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

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 VV. 18 St., Chicago.

<, ...-.. .... \

REIKALINGA merginų prie siu
vamų mašinų.
3641 S. Halsted si,, Chicago, III.

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

BEI KALINGI vyrai prie svarbaus 
karės darbo — pinti virves (rope 
splicing): Piece work. Patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės —
426 S Clinton St., Gth floor. Chicago

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

REIKALINGAS senyvas vyras, 
lietuvis ,dirbti apie flatinj namą. Ge
li namai, valgis ir užmokesnis tin
kamam vyrui. 6222 Harper avė., 3rd 
floor, rear. Chicago

REIKALINGAS pirmos arba ant
ros rankos duonkepis. Užmokestis 
t»c»’a. 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, 
51st St. and Carnell avė., Chicago

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

REIKALINGAS atsakantis bučeri.% 
kalbantis angliškai,- lenkiškai ir .lie
tuviškai. Gera mokestis. Darbas 
ant visados 915 W. 32nd St.

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

CHICAGO STORAGE AND 
TRANSFER CO.,

W. 65 ST., CHICAGO5865

REIKIA 4 arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių..

Warshawsky and Co.
1915 So. State St., 'Chicago, III.

REIKALINGAS geras barberis se
redos ir Pėtnyčios vakaras ir saba- 
tomis po pietų ir nedėtomis arba 
lik subatomis no pietų ir nedėiio- 
mis. Ant. Janauskas,
4563 Wentworth Avė., Chicago.

REIKALINGAS pagelbinikas — ia- 
nitorius arba porteris. Darbą iš
mokinsime. Taipgixreikalingas se
nyvas žmogus dirbt lengvą darbą 
prie flatų budinko. Duodama jam 
atskirą kambarį, gera valgį ir užmo
kestį. E. J. Therien,6222 Harper Avė., 3rd foor rear.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTELIS 
1606 S. Halsted St Chicago.

REIKAIAUJAMA moterų ir mer
ginų virš 16 metų dėl operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (yarn wind- 
ing machines), Phoenix Dye VVorks 
1963 Southport Avė. CUi—;T

RF.IKAI^AUJAMA smelteriu ir — 
helperių Gera užmokestis ir gera

Atsišaukite tuojaus. 1
LOEWF.NTHAL C O

Chicago

PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
klu. Gera proga lietuviui.
3416 S. Wallace St., Chicago.

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, plačiai išdirbta vieta: biznio da
roma virš $800 | savaitę* Savininkas 
kariuomenės amžiaus. Turi parduot 
pigiaii Atsišaukite:
4202 S. Campbell avė. Chicago, II).

NAMA1-ŽEMA
. PARSIDUODA — 7 kambarių na
melis, vana, guzas, brukavotos gat
vės, $1,800. Lengvos išlygos.

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

PARSIDUODA — 2-jų gyvenimų 
mūrinis namus, po 4 kambarius, -ū- 
nos, guzai, brukavotos "atvės, $3,700. 
Lengvos išlygos.

MčDonnell, 
2630 W. 38th St., Chicugo, 111.

Atdaru nedėliotais ir vakarais.

PARSIDUODA forma — 40 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
formos daiktai. Auza gera, 5 ruimų: 
barnės gerbs. 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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str„ 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

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

600 Lumber Exchange Bhig., 
' Chicago, UI.

MAINAU namą ant automobilių 
arba lotą su mažu įmokėjimu. Atsi
šaukite laišku Į “Naujienų” ofisą 
pažymėdami No 38.

PARSIDUODA — namas, tvartas, 
didelė mūrinė vištinyčia dėl 
Turiu būtinai narduot, nes apleidžiu 
šį miestą Klauskite DOBB’S 
Mount Grteenwood Post Office, Imk 
Halsted gatvės karą.

MOKYKLOS
Fasisiųk pati ouknią.

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis

išsiuvinėti ir siūti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL, 
118 N. La Šalie st., 4-ta augštus

Prieš City Hali.

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

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

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

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

' VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 
dlson, 1850 N. Wella 8L

. 137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da* 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea «i 
|10. Phone Seeley 1643

8ABA PATEK, Pirminiai

MOKYKIS KIRPIMO IR OKR1C.N1NC 
VYRIŠKŲ Ir MOTRRISKV APRSDALV

Muku stHtrmH ir mokintm*« t»»
darys juu ftinovu j trumpą laiką.

Me« turim*; didiSauniu* Ir oriausiu* kirpt 
mo-designinsr ir aiuvimo rkyriua, kur m** »u 
teiksime praktilką patyrimą kuomet jų uu> 
kyeitSa.

Elektra varomo* matine* mueų siuvimo aky- 
riuose.

esate utkfietUml aplankyti ir pana- 
•, yv*>in»|tyt| muaų mokyklą l>ile laiku — dieną Ir »a> ChicagO ’ borais ir eauti specialitkai pigią kainą.

1 'lu-omos putrai Juaų mierą — oU*
stailA- srhB dvdldo. nil* madų knyyoa

MtgTFR PESKJNINO senom
I F Kannlcka Prr<Qtln'» •

118 N. La Šalie gat.. prieš City Hali 
Atsišauki! ant 4-to augšto.




