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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj
A.ddresa:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET

Talepjione Canal 1506

J
Pirmas Lif \aVių Dienraštis Amerikoj

^OL. V Kaina 2c.

LITHUANIAN DAILY NEWSTH E
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, Ilk, under the Act of March 3, 1879.

True translation filed vvilh Ihe posi-masler ai ('hieago. Augusi 19. 1918, 
as reųuired by the acl of Ocl. G, 1917

Japonai Vladivostoke
Bolševikai areštuoja 

socialistus
1001.W.W. nariu nuteista

Riaušės Japonijoje

Finladdija rengiasi karės. Boise 
kų valdžia griuva

True translation filed vvitn the post-, kutsko, bet traukiniai nevaigš- 
master at ('.hieago, Augusi 19, 191.8, 
as reųuired by the ac! of Oct. 6, 1917,!

JAPONŲ KAREIVIAI
VLADIVOSTOKE.

Čechu-slovakuv v

viii užmuštais ir 1,2000 sužeis- c

Chicago, III. Pancdčlis, Rugp.-August 19, 1918

Pranešama, kad smarkus mu
šis siaučia pietiniame fronte

rine Iranshilion filed \vilh Ihe posl- 
niasler ai ('.hieugo, Augusi 19, 1918, 
as ceųuii ed l>y the acl of jllct. G, 1917

DIDELĖS RIAUŠĖS 
JAPONIJOJ.

'Ifuc traii'lalion filed \villi Ihe p '.sl- 
masler ai Chicago, Augusi 19, 191.8, 
a.s reiiuired by the acl of Ocl. G, 1917

FINLANDIJA RENGIASI 
KARĖN.

VLADIVOSTOKAS. r. 12.
Japonų spėkos tapo išsodintos

euzų. Talkininkų pulkai sula
ukė ovacijų. Anglai užėmė pir
mą liniją ir išsiuntinėjo žvalgų

Taipjau pranešama apie įs
teigimų naujos Siberijos val- 

Omske, kur 
atmetė Brest-žmonės ir valdžia

.1 Addre»«;

J NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET 

d C H t C A S O, ILLINOIS
i Telephone Canr.l 1506

Price 2c No. 195.

s

Japonai geriausiai išrodė pa
rodoj sunkioj eisenoj per mie
stą tarp tylių eilių miestiečių.

Jie buvo peržiūrimi laivyno 
ir kareiviu oficieriu cechu kva-

L- L L

lieroj. kur jų komanduotojas

1 ruc translation filed with the post, 
masler at CFųcago, Augusi 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI AREŠTUO
JA SOCIALISTUS.

ti; galbūt laukia mirties.

COPENHAGEN, r. 17. — Te
legrama Sočiai Demokrate n'ui 
nuo Rusijos socialistų sako, 
kad 40 labiausiai įžymiausių 
atstovų Rusijos socialistų par
tijos tapo areštuoti bolševikų 
Bijomasi, kad jie bus nuteisti

vo sušaukti konferencijų 
Rusijos darbininkų.

True translation filed vvilh Ihe 
masler at Chicago, Augusi I!).

visu
&

191 S.
1917

ČECHO-SLOVAKAI
PAėMe IRKUTSKĄ.

Amerikos konsulas dar pasi
lieka Maskvoje.

VVASHINGTON, r. 17. — Pa
ėmimas liepos 7 d. Irkutsko, 
svarbaus Baikalo ežero uosto

lio, per čecho-slovakus, prigel- 
biamus Siberijos liaudies armi
jos, yra pranešta vėlyvoj žinioj 
nuo Amerikos konsulo Harris 
Irkutske, datuotoj liepos 22 d-, 
ir gautoj valstybės departamen
to šiantlio.

Mto jo negu 
savaičių delei

atstovų

pasirįžimą kariauti 
čiais.

Visi amerikiečiai vakarinėj

nesenai

konsulatų Švedijos kinsului, 
pranešė šiandie gautoj kable- 
.gramoj valstybės departamente, 
kad jis mano pasilikti Mask-

Frmcijos konsulatų valdinin
kams, kurie yra dideliame as
meniniame pavojuji*.

Generalis konsulatas pranc-l

stovo jam pasisekė išgauti pa- 
liiiosavima keliu šimtu taikiniu- 

L. 4 C

kų piliečių, daugiausia anglų ir 
Prancūzų. kurie buvo areštuoti 

c

r: i;r Ir.tnslalion tiled vvilh the post- 
m.rliT :il ( hieago, Augusi 19, 1918, 
•»s reųuired hy the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, r. 17. -

Iimg pranešama, kad iš 1,000 
oficieriu, areštuotų Maskvoje

voliuciniu palinkimu, 230
C 1 L tapo

posl-
1918.

True Iranslation filed vvilh Ihe 
mastei* ai Chicago, Augusi 19, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI BOMBAR
DUOJA KAZANIŲ.

Mūšiai šiaurėje ir pietuose.

AMSTERDAM, r. 17. — Pa-

tapo apsuptas ir yra bombar-

pairusių komuni- Telegrama sako, kad daugelis 
iš buvimo Irkuts-1 anglų ir franeuzų tapo areštuo- 
spėkų, raudono- 
ir vokiečiu ir ait c

'l'i uc Iranslation filed vvilh Ihe posl- 
inasler ai Chicago, Augusi 19, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. (i, 1917
True translation filed vvilh Ihe post- 
mastvr at Chicago, Augusi 19, 1918, 
as reųuired by Ihe acl of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
GRIŲVA.

čechai eisųi ant Maskvos.

STOCKHOI.M. r. IX. — So- 
eial Demokratei) išspausdino 
Švedijos sooialislo ^pranešimus 
iš Petrogrado, datuotus rugpj- 
8, kad čechų-slovakų “ėjimas

Rusijos valdžios va hliiiink us'su-

mohilizaci-

I is jų valdžiai gali iilcili už ke
liu savaičių, ar uet dienu. *4 c

Pranešėjas sako, kad buvusie
ji Rusijos oficieriai daugmeni- 
niai yra šaudomi ir taip dau
giau kaip 1700 lapo užmušta.

True Iranslation filed vvilh Ihe posl- 
master ai Chicago, Augusi lt). 1918, 

reųuired by the acl of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI PRIEŠ IN
TERVENCIJĄ.

a s

Nenori gelbėt bolševikams.

STOCKHOLM, r. 17. — Ber- 
lino Germaniu, kuri turi artimu 
ryšių su kancleriu von ilertling, 
smarkiai priešinasi Vokietijos 
intervencijai Rusijoj, kad pa
gelbėjus bolševikų valdžiai. I.ai-

vienatiniu interesu Rusijoj yr C 
atsleigimas normaliu salvgli.l

Sovietu valdžiai. Toliau Ger- c
mania sako:

“Bet jeigu padarylumėm in-

Riaušės daugely miestų, 
šaukiamasi kareivių.

TOKIO, r. 1.3 (suvėlinta).
Pereitų naktį didelės riaušės bu

pridarė nuostolių namams biz
nio ir lealru dish'ikluose.

L

Riaušininkai Inipgi apiplėšė 
namus Asakusa. dideliame pa
silinksminimo rezorte vidurinii 
ir žemesnių klesų. Daugelis 
riaušininku lapo sužeisti polįri-

Kareiviai lapo pašaukti ‘ be
švarinanti\<ik kiekviename

Japonijos miešti*.
ne -

ramumo.
2,000 darbininku 

L

riaušes kartu su gyventojais.
Nagoya, žinomam savo porce

liano išdirbysle, minia apskai
toma siekianti 30.000 žmonių, L 
kėlė riaušes.

Keliosi* vielose kareiviai šau- 
-,'ė i riaušininkus.

Kobe kareiviai ir policija bu
vo priversti vartoti prieš riauši-

len

I rue Iranslation filed svilti the posl- 
iiiasler ai Chicago, Augius! 19. 1918, 
as reųuired by the acl of Ocl. G, 1917

100 L W. W. NARIŲ 
N UTEISTA.

Teismas visus rado kaltais. 
\ isi jie pasiųsta kalėjimai!.

CHICAGO. \ViHiam D.
Hayvvodd ir 00 kiti 1. W. W- na
riui subatoj rasti kaltais teise-

, .iktuosc. “Jury” tarėsi tik 5.3 
minules. Sakoma, kad nuos
prendis pasiektas pirmame bal
savime.

valdžių, inc;

ugi nuosprendis šiame dalyke y-l 
ra pačių Rusijos žmonių daly-’

kraščiai išsireiškia prieš inter
venciją naudai bolševikų.

l'i ue Iranslation filed \vilh Ihe posl- 
niasler at Chicago. Augusi 19. 1918, 
as reųuired hy Ihe acl of Ocl. (i, 1917

Japonijos kraeiviai

Bylos nagrinėjimas prasidė 
jo bal. I <1. 29 dienas užėmė kol 
buvo išrinktas “jury” ir klausė 
liudijimų per daugiau kaip 3 
menesius. Ištarmė išrodė pri
slėgė 100 kaltinamųjų, kurių 
daugelis maloniai tikėjosi ištei
sinimo. Jury verdiktu jie yra 
kaltais konspiracijoj trukdyti 
vedima karės.

Kadangi daugeliui jų, žmo
nėms susilpnintiems jų vedamu

COPENHAGEN, r. 18. - 
Stockbolmo Tidgcn pranašauja,

pasekmė kariniu veikimu Mm-

Parubežiniai pranešimai sa
ko apie dideli karinį veikimą 
Fiulandijoj.

lavina naujus linu kareivius.

I rue Iranslation filed vvilh Ihe posl- 
inaster ai Chicago, Augusi 19. 1918, 
as reųuired hy the acl of Ori. G, 1917

KAIZERIS PATVIRTINO 
LENKIJOS VALDONĄ.

17- — Berlino Go

cogas Imt 
karalium.

as.

True translation filed vvilh Ihe post- 
masler ai Chicago, Augusi 19, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. G, 1917.

AMERIKIEČIAI LAIMĖ- 
i JO LORRAINE.

Paėmė didelį vokiečių saile
ntų ir suėmė belaisvių.

SFAMERIKOS ARMIJA LO
RRAINE, r. 17. — Anksti šįryt 
amerikiečiai paėmė Frapellc 
miesteli ir išnaikino didokų vo-

jose.
Amerikiečių tapo paimli he

matomaila isxiai
aplaike didelius nuostolius už
muštais ir sužeistais.

rainių ir šiandieninis veikimas

badavimas ir paskui baražas, 
kuris atkirto vokiečius nuo pa
bėgimo.

Kada amerikiečiai puolė pir
myn 1:30 v., jiems pasisekė nu
šluoti pasipriešinimą ir antpilo 
lis pavirto i organizuota ata

TOKYO, r. 13. Valdžia šia
ndie išbudo pranešimų paskelb
dama, kad sulig sutarties su

gręsiančio Mandžurijos rube- 
žiui, Japonija pasiuntė kariuo
menę j Mandžuriijų.

True translation filed vvilh Ihe post- 
inaster ai Chicago, Augusi lt), 1018.

Gandas, kad vokiečiai paėmė 
Kronštadtę.

PARYŽIVS, r. 17. — Pasak 
Sloekholmo žinios į Le Malin, 
l'iidandijoj vaigštoo gandai, 
kad vokiečiai užgriebė Busijos 
laivinį uostą Kronštadtą.

lygti lik pasmerkimui iki mir
ties ar virvę. 20 metų yra dau-

lai mažiausiai. Pabaudos 
gali siekti nuo $.300 iki $5,000 
kiekvienam.

Apie trečdalis kaltinamųjų 
buvo paliuosuoti už kaucija.

| sus, kaucija, kuri reiškė jiems 
j laisvę, tapo automatiškai panai
kinta. 'Teisėjas kandis atsisa-
kė paleisti už kauciją.

Byla, kuri tęsėsi per t mėne
sius, urnai užsibaigė subatoj, 
kada kaltinamųjų advokatas 
Vanderveer pranešė be perser-

True translation filed with the post- 
niaslcr ai Cliiciigo, Augusi 1!), 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917. i

Trockis Helsingforse? Į namuosius ir jury iki 2 vai., kad
STOCKHOLM, r. 17. — Pasak užbaigus instrukcijas jury. 2: 

nepatvirtintos žinios, bolševi-j 
kų karės mfinistcĮris Leonas

argumentu,

I bolševikų kareiviai užėmė Kiri- nlandijoj.

amarų atdaras iš Ir tus nuo Petrogrado.

True Iranslation filed \vilh Ihe 
i-iastcr ai Chicago, Augusi 19, 

reųuired by the acl of Del. G, 1917

VIENNOS GATVEKA- 
RIAI SUSTOJO.

as
post-
1918.

Jiems visko trūksta.

\VASHINGTON, r. 17.
Baselio pranešama, kad

cioję iš priežasties stokos žmo
nių, anglių dėl eleklrds ir kitu 
reikalingų dalykų. Sakoma,

sumažino bėgiojimų požeminių 
Iramvaiu. *» L

------ — ------------- -i—,,
True translation filed with the post- 
masler ai ('.hieago, Augusi 19, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. G, 1917.

100 ŽMONIŲ ŽUVO. 
EKSPLOZIJOJ.

Rumunijoj eksplodavo šovi
nių sandėlis.

ZURICII, r. 17. — Pasak gau
tos iš Bucharesto žinios, eksplo-

vo instrukcijas. 'Tuo
jury išėjo tarties ir ,):!() buvo( Rumunijoj, daugiau 

Premjeras Leninas,1 pranešta, kad verdiktas pasii
manoma, važiuoja į tą miestą tas.

__________

True translation filed wilh the post-maslcr ai Chicago, Augusi 19 1918 
as reųuired by Ihe acl of Ocl. G, 1917 

1.500.000 ameri-
kiečiu Francijoj
Talkininkai tebesiveja 

vokiečius
Paėmė miestu ir belaisviu

Amerikiečiai laimėjo

Vokiečių princas pašalintas
translation filed vvitn the post- tos arti 2 mylių fronte daugiauTrue translation filed vvitn the post- tos arti 2 mvliu fronte daugiau 

masler at Chicago, Augusi 19, 1918, * . ‘
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. kaip mylios gidumoj Autreches

1,450,000 AMERIKIEČIU 
FRANCIJOJ. Soissons.

Pranešama apie lebesitęsian

"S
i

■ W
n®

Sako gen. March. Tikisi di
delio vokiečių pasitraukimo.

VVASHINGTON, r. 17.—Da
bar einantis Picardv mušis la
po formaliai šiandie charakteri- 
zuolas, kaipo vokiečių pasitrau
kimas- štabo viršininku gen. 
March jo pussavaitinėj konfe
rencijoj su laikraštininkais, ku
rioj jis atidengė, kad skaičius 
jau išlapkusių amerikiečių ka

1,1.30,000.
Nors jis nepranašavo ir ne

svarstė reikšmės jokio judėji
mo fronte, gen. March pasinau-

čiai liuosanoriai atidavė žeme

Buvo aišku, kad tie pasitrau
kimai, surišant su kitomis ži
niomis, gautomis 
pranešimuose nuo gen. Pershin-

oficialiuose

kia tikėlies visuotino priešo pa
sitraukimo plačiame fronte.

Kalbėdamas apie Amerikos 
karės pienus gen. March forma
liai pakartojo tikslą nugabenti 
80 divizijų kareivių i Francijų 
iki birž. 30 d. 1919. 
mas kiel su

tu, gen. March pasakė, kad nuo 
Intos didėja kaip skaičiumi, 
»aip ir veikimu transportų tar
nyba, užtikrindųma paskubini- 
mą kareivių judėjimo.

True Iranslation filed vvilh Ihe post- 
inasler ai ('hieago, Augusi lt), 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
NAUJAME UŽPUOLIME.

toli priekyn.

PARYŽIUS, r. 17. — Karės 
ofisas šiąnakt paskelbė, kad 
franeuzai netikėtai šiandie už-

kaip 100 
žmonių užmušta ir 150 sužeista. 
Eksplozija manoma kilo nuo Rheims frontu. € 
padegimo. Priešo pozicijos tapo paim-

darni i vokiečių linijas pusiau
kelei tarp Picardv ir Soissons-

re. Paėmimas Camp Cesar, ly-j 
myl. Į šiaurvakarius nuo Royc

Canny-sur-Matz, 2 myl. į š.-v. 
nuo Lassignyv taipgi lapo pa
imtas, kuomet franeuzai priėjo

Beavraignes, .3 
Rovė.m. į p.-v. nuo

Franeuzai suėmė 1,000 belai
svių i šiaurę ir į pietus nuo Av- 
re laike pastarųjų -1 valandų.

True Iransimion filed with the post- 
masler ai ('hieago, Augusi 19, 191.8, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

VOKIEČIŲ PRINCAS GA
VO “SAKTJ”.

LONDONAS, r. 18. — Anglų 
kareiviai šiandie paėjo 1 mylių

mo tarp Vieux Berųuin ir Bail
inu!, Flandrijos fronte, paimda
mi Oullersteene mie> 
lėta farmu.

100 belaisviuc suimta.

pietvakarius nuo Merville, Fla
ndrijoj.

Amklerdamo žinia praneša a-

nto Bavarijos kron. princo Bup- 
precht. Pranešimas sako, kad 
princas laiko ‘'trumpų vakaci-

True Iranslation filed \vith the post- 
master ai Chicago. Augusi 19, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI PRAŽUDĖ 
339 AEROPLANUS.

Į šešias dienas.

LON DONAS, r. 17. — Saikuo-
croplanų, smarkumas mūšio ir 
didumas pridarytų priešui nuo
stolių mūšiuose ore laike pasku
tines savaitės buvo baisiausias

Laike pastarųjų (j dienų 18.3 
priešo aeroplanai lapo sunaiki
nti ir 89 neteko kontrolės, kas
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NAUJIENOS, Chicago, I?. Panedėlis, Rugpj. 19, 1918.

NAUJIENOS
FNE LITHUANIAN DAILY NEW1

Publlshed Daily excent Sunday by 
(be Lithuanian Nt*ws Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

nutraukimo ryšiu su

laujame, kad tas žingsnis bli

mini. (>, randame ten visą 
lapą prirašytą išniekinimą 
tiems sąjungiečiams, kurie' ne 
na'fal “kairiųjų” dūdelės iiiit-

Sveikatos Skyriusj Bridgeville, Pa
J vairios pastabos.

o likusieji maži vaikai
Taipgi reikia pažymėli, kad 

nabašninko brolis, Jonas, neuž- 
sielarė karčianms per brolio šer

Telephor.e Canal 1506

Kame apsireiškė 
mas iš bloko”, “N 
paaiškina, žinoma

ne-
, kad musu “kairio- 
būtinai norisi iš Są-

Naujienos eina kasdien, išskiriant t socialistai Lietuvoje buvo nula-Į 
nedčldienitis. Leidžia Naujienų Ben- 
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, p \ III. — Telefonas: Ganai 1506. |

Užsisakomoji Kaina:
Chlcogoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu: . ~

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

Kanadoj, metams 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačto Money; 

Orderiu, kartu su užsakymu. ’
Rašytoju ir korespondentu prašome i 
siunčiamus išspausdinimui laikrašt i 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti i 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, tie to paliekant platesnius tar- ; 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- į 
ko visas teises rankraščius taisyti ir ( 
trumpinti. Netinkami spaudai raš-i 
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos j 
ženkleliu pakankamai persiuntimo | 
lėšoms apmokėti.

jusiųjų nuo karės šelpimo <lar-f

sieins 
jungos išstumi i

()., klausia:
1. Jeigu žnmgus serga nuo-

. ,, i- i i c i; niiiriiriolus , o patiems likti dievai
jis g;žino kokiais tautos

Pas mus šią vasara buvo 
4 4

koma gana daug pikniką
Kaspučiu fanuos. Laikyt

aut

niai jaunimo buria1! susitarę, ir 
maž.-ne kas iirdėTidienis būdavo

Sfi.00
3.50
1.85
1.45

. .75

metais I

siekia tečiaus sunku suprasti 
ir vargiai galima butą koks 
nors tikras išvedimas pada- 
i‘vli. Blaškosi, draskosi.

Atsakymai:

ar

Tūli pasvei-

jaunimas, kuris gražiai linksmi-

... .02
... .12
... .50
Chicageij,

15.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00,
I

I Tinę translation filcel xvith the* post- 
inasle*r at Chicago. Augusi 19. 1'08. 
as reąiiired by the act e>f Oct. 6, 1917.
SOCIALISTAI PASITRAUKĖ
Iš LIETUVOS TARYBOS.

ir palįs nežino, kur .i’
savo užburtame* ra-

rašo:

praneša, kati gamos smulk
menos \Vashingloue apie* lai.

“Nanjii'iios” ir “Laisvė ir 
šviečia musą lie tuvius darbi
ninkus. Bet nejaugi musą 
“kairieji” norėtą matyt dar
bininkus tamsoj ir nežinej.

leivi” ir kitus socialistiškns

Asmeniškai Ilediiktorių matyt Kali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vuk.

raliumi. Dvidešimtis Lietu
vos Tarybo6* ’.<triu reikalau
dami Lietu. nepriguhnybės 
dalyvavo ba.savime už tą 
princą. Tris nariai susilaikė 
nuo balsavimo. Sočiai demo
kratai reikalavo respubli
kos ir pasirodžius rezulta
tams balsavimo jie pasitrau
kė iš Lietuvos Tarybos.

liktu darbininkams vien ai- 
žagareivią organai. kaip 
“Draugas”, “Darbininkas” ii 
jiems panašus?

Žinoma, kad ji 
k “Mote rą Balso

to norėtu.

darbinin-
vra

Redakcijos 
Straipsniai

laikras- 
,”; o J. 

Stilsonas aiškina čikagiečiu pik-
čius, negu

1 iš Vilniečio laiško žinome, so- 
cial-dcmokratai įėjo i Lietuvos 
Tarybą tikslu ginti laisvos ir de- 

* ! inokratinės Lietuvos idėją. 'To

“Draugą”, negu “Naujienas”.
Musą vadinamąją “kairiąja” 

dvasia yra giniin'inga vyčiu ir

True translation filed wnh the post- dėl suprantama, kad jie turėjo 
pasitraukti iš Tarybos, kuomet 
ji išsireiškė už monarchiją.

masteT at Chicago, Augeist 19. 1918, 
as re<|uired by the act e)f Oct. 6, 1917.

i Kur logika? L.D.L.D. Reikalai

Clevelando

įjlus, norinčius pavergti' Lie- 
• tuvą.

Kalbėtoju buvo Amerikos

tis.
Mitingas priėmė tą pačią 

rezoliuciją, kurią trjs mėne-

kų Taryba.
Minėtame draugijų sąry

šyje vadovauja socialistų 
kuopa, turinti, rodos, apie 
250 nariu.

Bet jeigu ta kuopa prita
ria tokiems mitingams ir to
kioms rezoliucijoms, tai vi
sai nesuprantama, kodėl ji 
priešinasi Lietuvių Darbi
ninkų Tarybai.

Kiek laiko atgal Clevelan
do socialistų kuopa, nutaru
si nesidėt prie Lietuvių Dar
bininkų Tarybos, įstojo į 
irusų darbininkų tarybą;

Ta rusų taryba esanti anar- 
chistiška.

sąryšį; rengia tokias-pat 
prakalbas, kaip Lietuvių

ria tokioms-pat rezoliuci
joms — o Tarybai nenori 
pritart!

Kur čia nuosakumas?
»-------- ' - n

Apžvalga
True translation filed with the posl- 
master at Chicago, Augusi 19, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917
SOCIALISTAI ATSIMETĖ.

rado uijoji Lietu

Socialistui atsimeta, S. Kai

tau tini u ką-vienybių ink u blo-i

d’o pranešimas, lai 
lo stebėlies, kad iš elvielešimtii*'. 

nariu liktai c 
riešingi mo- 

narebizmui, o trjs su.silnikė* nuo 
balsavimo. Reiškia, 15 nariu iš 
20 (Irįs ketvirtadaliai me>- 
nareliuos šalininkai!

FRAKCIONIZMAS

.1. Duiskis rašo “Keleivyje”:
Jau bus apie du melai, kaip 

musą socialistą Sąjunga pa-

krypsniu. Tie* du krypsniu

nekenksmingu; prie*šing:ii

nime net naudingu. Kairysis 
krypsnis tečiaus nukrypo 
taip “toli“, kad apibėgęs ra
li! atsidūrė bene dešiniąją 
kraštutinybėj. šianelicn ją vi
sos pastangos atkreiptos ne 
prieš darbininką klesinius

'Ilsius, kurie* nepritaria tokiai

čia i musu organizacijoje 
irute' ir savitarpine kovą, 
dančią prie1 skilimo.

su-

prieš 6 mėnesius, per visą lą 
laika aplankiau daugelį vie-

kuopą susi, ...kimų, prisižiū
rėti į sąjtingiečią ve ikimą ir 
ją protavimui prisiklausyti, 
įsitikinau, kad mane) nuomo
ne*, jog lik musą socialisliškoj 
spaueleąe ta frakcijinė kova 
vcelama, gi kuopose nieko pa
našaus nėra — vra perdėm

nė kova daug aštresnė negu 
spaudoje. 'Patai teko matyti

Nuvykau Pbiladelphijon, 
musą Sąjungos centram Ma
niau čia patirsiu apie tikrą 
dalyku slovj musą Sąjungoj.

negeriau kaip tūlosi' didesnė
se kuopose.

leidimą.

Palėmijau “Naujienose” m 
173 sumanymą, paduotą D. J u 
siuŠians, kad Liet. Darb. Litera

mechanišku veikalu, kurią labai 
yra didelė stoka lietuviu litera
tūroje. Iniciatorius patarė* kai-

Toks veikalas, galima sakyti, 
butu pirmas ne* vien išleistas L.

tu lietuvius darbininkus supaži- 
nelinli su technika ir meehani-

Kas žinote' plačiaus

savo mintimis su kitais

ką e*ina kalba. Gal tūli pasa
kys, jog (ai ne* musą prie dermė 
rupinties raštais, (am yra Lite
ratūros Komitetas; net keinsli- 
lueijeąe* yra pažymėta: Lilera- 
lureis kennite las parūpina rank
raščių ir duoda apie jueis savo

atlikdavo centro sekretorius, o

Mes gerai žinome',

iš Įvairiu mokslo šaky; lo-

ma; musu lite ratūroje lokiu vel

Kodėl, draugai, taip mažai 
svarstote apie suvažiavimą, ką

klausimas, be*t iš-4000 nariu lik 
du teprabilo apie lai. Jeigu pa
rems bent 5 kp. 20-tos kuopos 

referendumui,
be t dabar yra geriaus padisku- 
suoti apie* lą klausimą.

Įnešimą, lai eis

<iale su Pirmuoju Apskričiu,

Stasys Demcntls-

melą. Kil'i niekad nepasveiksta, 
nors gselosi nuo pat apsirgimo. 
Karlais lonsilu išpjovimas, bo
su pataisymas, hcmorrhoie tą 
šalinimas, gimties organą li
gą ir suirimu prašalinimas ir

lil;os pažiūrą, nė tarp I i kė j i miš
ku įsitikinimą, visi sugyvendavo 
gana gražiai, l ik, žinoma, pro- 
.'.’ivsistu piknikai būdavę) tvar-

I • ‘ ę l

Kočios niekam negalėjo ateiti

mas, gana tyro oro

akiai yra priežastim, 
vadinamoji .kirksime) 
paeina nuo ligą be*

Pas

suięimą
lodei aliela turi bu-

ninui: jei yra augimas, jis mri 
būt išpjautas; jei yra pūliai, jie*

kainos maudynės 
nūs kartais duoda ,i 
tu, Bei niekas neg;

ir kitos Įmo

linl.

žagystė pas didžiumą žmonių 
nėra priežastim, bet pas lulus 
žmones ji yra. Žymiai priklau
so nuo užsiėmimo laipsnio 
negeru papročiu ir nuo lo, 
kius suardymus jis padarė.

J. P-lis, iš Hockfoiąl, III., <ru-

tuo

nuodingi
žmogaus kunui.... f. . ■

Atsakymas. Daugelis dar
bu yra dulkiną, su perdaug triu
kšmo, drėgnumo ir U., todėl jie*

yr;i tie, kuriuose išdirba arba 
vartoja sekančias medžiagas: 
acela'idcbydas, akridinas, akro- 
leinas, ammonia, medinis acela-

audine) dažai, anlimonije)s susi
jungimai, arsenike) susijungi
mai, benzinas, benzoliš, azotinė* 
rūgštis, karboninis disulphidas, 
karbeminis me)ne)\ielas, chlori
nas, chletroe’inilreibe'nzeilis, chlo- 
roniire)be*nze)lis, chreimiumo su
sijungimai, cye)ne)ge ne* susi jun
gimai, diazomclhana, elimelhy- 
linis sulphalas, <liiiilrobe iizolis. 
forma Idehydas, bydre)cliloriiiė 
rūgštis, huelredlluorinė rūgštis, 
maiigane'zijos eliozidas, gyvasis 
sidabras, grudij alkoholis, me- 
tbylinis bromielas, nilreinilinas. 
nilre)be*nzolis, mlmglvcerinas.

(ge'llonasis ir baltasis), phos 
phorinis se'sepi'isuphielas, phees 
pheu’uola.s byelrogenas, pikrinė 
pyridinas, sierinis clde>re)ielas 
sierinis elioxielas, s'ierinė rūgštis

I)r. A. Montvidas

Redakcijos Atsakymai
Siečiu Ignacui, Camp Han

cock. Lašinėlis netinka, o
Juoz. Venckui, Mexico, Me.

ne-
ne-

gą, nė* apie* jos leidėją nieko 
žinemie; de*l lo nė patarimą 
galime* (įimti.

Valer. Laucevičiui, Chgo.
I) Sulig padarytu 1910 melais

nuderą G6,6 10,III. c

sintis = 15 kapeiką.

liams baisiai nepalikę) ir jie*, ked 
šiek-tiek apiplovus ją eliploma- 
tą mie)dėtme*s, parašė ilgoką 
straipsnį j “N. M.” visokią ne 
sąmonių ant seicialistą ir šiaip

I progresyvią darbininku Nor-už 100 mastu. Mat, kam čia 4 4. ’
uždarvt karciama, kad biznis 
geresnis, negu per kalėdas ar 
Velykas. O prieš išleidžiant iš 
n imą nužingsniavo apraudot bet tik perdideli karštuo 
savo broli: “Petreli, broleli! At-' 4 ’ |

Apie pačius socialistus nė ko 
sakyti; jie po truputį darbuo-

namu4

nuo
nm ir nuo bažnyčios”. Mat, jis 
norėjo brolį palaidot su bažny
tinėmis e*e*ri'inonijomis, o velie)- 
nio nmte ris jam to nedaleido.

Laisvės Mylėtojas.

Norwood, Mass
Musu veikimas.

4.

liai Pas nekuriuos yra daug y- 
pališkumą. žodžiu, neperlabai

Nairietis.

Mauiidville,WVa

Mir” redaktorius drg. Stoki ic- 
kis, apie dalyką stovį Husuose 
ii; kai ką kita. N o r s p u b-

koks blogas kam. Bet kur tau, 
radosi blogos valios žmonią, ir 
jie atliko niekšišką darbą įs
kundė miesto vyriausybei, buk ' likos buvo neperdaugiausia, bet
tuose piknikuose platinasi gir- ;)iiką agitacijos fondui (už So- 
luoklvbė* ir buk tai yra peržen-cialistą kandidatus) surinko se
gimas Pennsvlvanijos valstijos , .šįasflcšimts doleriu su viršum.

* I

dengė rusai. Pora savaičių at- 
.>al kalbėjo dr-gė Puišiutė drg. 
T. Mooney reikalu ir lapo išneš-

įsiūlymo, kur esą uždrausta ne-j 
dėldieniais daryli biznį. Buvoj 
m i skundas paduotas į Disl riet ,

š. Kaspnciams, kad jie* neeiliniu •j j |’i >rr« i j < >S gubernatoriaus, 
uit kam neefPlehe'iiiais laikyti pi-; 
nkike> ir lokiu bildu ne le kemi ge-I

los ir apiclinkės jaunimas pasi-1 
genda pikniką ir turi e!ide*lę nc- 
apvkanlą skunelikams.

Daugumas įtaria vielos lictu-

mik neapkęsdavęs pikniką, nes 
eh I pikniku daugumas žmonių •

palvirtina da ir kunigą “Gar 
sos”, kurio paskutiniame* mime*

riamas kun.i Kazėnas ir išpe ikta 
minėtas piknikas. Priežastis, 

kad “katalikiško” laikraščio ko-

<ai.. . prie šingi kunigui.

SLA. 9(1 kp. turėjo mėnesinį 
susirinkimą rugp. 11 d., ir nu-

lik gaus kalbėtoją, šiomis elie- 
nomis važinėja su prakalbemiis 
drg. Anelrulevičius, VaSparaise) 
univ. stuelentas, lai neirėtą jį

šia musu upieliukėje

lašo.

surengė balių, žmonių buvę) ne 
mažai, taipgi ir svetimtaučiu 
dalyvavę) lietuviu parengtame* 
baliuje*; balius parengia su tam 
tikru lietuvišku programų iš

tas elirnlą drg. Mooney naują 
nagrinėjimą.

Riigpiue'io 1 I dieną vietos L. 
S. S. 133 kp. ir socialistą namo 
beiidretvė surengė prakalbas.

Kalbėjo elrg. Ambrozaitis.
kalbėję) apie* 

naudingumą 
be*nelre)ve*s bei

reikalingumą ir

liu apie griuvimą Kapiianz
mo ir apie socializmo ])amatlis

ių priežasčių programas neįvy
ko; vietoj programų buvo pa-

pavardę užmiršau). Jis pa ro
dė daug juokingą štuku ir pasa-

patiko. Buvo daug svetimtau
čių jaunimo, kuris drauge pasi
linksmino.

darė nekokį Įspūdį. Jam nepa
liko ilgas štuku rodymas ir jis

kas; jo patėmijimas turėjo Imli

tykiai. Manau, kad draugas 
tvarkos vedėjas neįsižeis tuo 
mano palėmijimu.

taip aiškiai ir pupraąVąniii nįjl- 
I Į’iešė, nurodydamas ką socialis- 
Į tai nori ir kokios tvnM<bs' rėi- 
Juihuija .kad, reąlosivir lamsiau- 
isiam lunatikui turėtą būti aiš- 
įku! .■

gkiusiai. Anku surinko 11 dol. 
su ce ntais. -

Kalbant apie* veikimą, nepro- 
šalį butą paminėti ir apie abcl- 
na šio miestelio šleivi, nes iš čia

nu- ;

Šįmet musu apielii’kės iikinin- 
ii mažai derliu turi, ir ją dar

su praeitais melais.
Pas mus, augliu

o

prastai dirbti, vos išdirbame1 po

stokos. Bet darbininkai gau
na pasilsėti, nors ne visi nori to

mas. Bridgevillietis

Collinsville, III
Saužudystė

iu. čia nusiž.u-

nusižuelyme): girtavimas, vaka- 
ruškeis ir šeimyniški 
mai.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Suvaiką gub., Naum'iesčie) pav., 
Lukšių parapijos. Laidotuvės

ri užuojautą tarpe pažangesniu 
lietuvių. Į ją,priklauso I šau
nios nioterįs, kurios ate ityje mti-

nė#’labili} J'Bet randasi dar to- 
1'kAy (^evęlgiimingą moterėlių.

n(), ir kitam gero nevelija, ku
riu užsiėmimu vra tik kitas v-
f v * *

patosu a’pfypcižtiį aploti, o dau- 
giailsia tas moteris, kurios pri-

rodo baisu. Ant tokiu moterėliu c c

svarus. Lietiem skaitoma i< *

100. Tarpe* tą yra įvairiu pra- 
nmnininką, krautuvninku ir 
šiaip gerai pasiturinčią lietuviu.

Darbai čia einasi neblogiau- 
, ir,i ir iš kitur pribuvusiems ne*- 
siinku gauti. Darbai beveik 
visi sunkus; darbininkai ne*pii- 
klauso į unijas (čia daugiausiai 
ske bsapės), be t uždirba nepras-

'eaansia- Darbininkai nesilaiko
* i'*nvbės nei sutarties.^ Kelios

predas yra pilnas fanatizme). O 
kas prakilnu ir dora, tai nuo to 
je)s šalinasi, ne\s tas yra joms 
priešinga. Laikas butą susipra
sti. Kvietku Bernelis.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip . r. rainai' iki 
taip ir civiliikuose teisn: io.se.

visokius dokumentus ir y opieras.

Namų Ofisą*:
3323 S. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Min;to Ofisas f I
127 N De.rbom SI I

111 13Unity
Te!. Central 4411 I

socialistai bandė padaryti 
ką, bet vierni parapijoms jiems 

jiems 
bildu 

pirmieji, žinoma, turėję) nuken
tėti: ne kurie* turėję) nesmagu
mu, e> ne'kurie* neteko darbo!

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir SubafoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Ide.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokėsi js
4 DIDELĮ AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS

liniško laipsnio. Lietuviai su
siorganizavę į įvairias progre- 
syves organizacijas. Yra ir L.

jos 
var-
ma-

Patrūkimas Užmuša
7,000 Kas Meta:

M. P. susivienijimas, 
(moters) daugiausiai

šiaip

lTogresyve liaudis — socia
listai bei jiems simpatizuojantįs

ri.'i užlaikomą apšvietos namą 
nesutiki-' --SV(‘lamę, iš antros pusės

i bažnyčią, bet mažai kas ją lan
ko. 'Tautininkai čia vos keli ir 

■ tie patįs nusmukę, be armijos.
Beje, kuomet lapo išnešta 

nuo progresyvės visuomenės
mi kasvklos nedirbo, lai ir lai- l *
doliivės buvo skaitlingos; taipgi | kalus: vys. Karevičių ir poną 
ir be*nas davlvave) laidotuvėse*. | Barlušką už pardavimą Lietu- 
Palaidoje) aid viešą kapu. Mote*-j vos ir lape) patalpinta vietos sa
lį palike) su šešeili vaiku, iš ku- vailrašlyj ‘Nor\vood Massenger’, 
riu viena duktė yra ištekėjusi; tuomet mūsiškiams kalalikė-

Septyni tūkstančiai ypatų kasmet miržta 
kurių laidojimo certifikatai pažyinėt 

"Patrūkimas”. Kode)? Todėl, kad tie ne 
laimingi nepaisė apie save arba gal Iii 
gydėsi ženklus (ištinimų tos ligos, v’sa 
nepaisant jos priežasties. Kų darai tu? 
Ar tu nusileidi nešiodamas pamišti (tru- 
ss’a). m'ietaisų, nr kokiu ten nebūt var 
du jų vadintum? Kad ir geriausia,_ pa- 
i'aištis tai-- tik tuolaikinis palengvinimas 
-■'falšyvas paramstis prie grim.uiėo 
sienos ir negalima 
piau neg nuo vien 
Juostos spaudimas 
liaęiių, tokiu hudu 
Iprėjusiii muskulų 
reikalauja maistų.

Bet mokslas išrado būdų, ir kožnas pa 
raiščio kentėtojas šioj šalyj kviečnunas 
padaryt DYKAI liaudymų savo nainuo ;e 
i'LAl’AO metodą, be abejonės,- nmksliš- 
kiausia, logiškiausia ir pasekmingiausia 
pusigydynnii nuo patrūkimo už visas ki
tas svietui žinomas metodas.

I’LAl’AO PADUAKAITf! kada gerai pri
limpa prie kūno, niekaip negali nuslisti 
ar nusikreipti iš vietos. tod»d, negali nu- 
brozdvt arba gnvlit. Minkšta kaip akio 
mas lengva pritaisyt pigi. Naudojimui 
laike darbo ir miegant Nėra diržų, s:.k 
čių ar spremlžinų pritaisytų.

Išmok uždaryt patrūkimo pra- :vėrinių 
taip kaiti gamta reikalauta, kad patru- 
kimns NEGALI’ TIJ nusl-nkl je<tn n. I'ri 
siųsk savo vardu pavarde šiandie pas: 
I’LAl’AO CO., Block .‘1060, St. Louis, 
Mo., dėl DYKAI išbandymo I’LAl’AO ir 
reikalingų informacijų.

nuo jo tikūtici «lau- 
mekat.t'ko paramftė O 
sulaiko kraujo cirku- 
atimdamas nuo nu-i 
ta. ko jie labiausia’

7
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Panedėlis

išbudino mani'.

TAI YRA DYKAI.

eina.

Chicago, III.

Per Inos gar-

> už virvių ir

W. M. LAWHON, M. D.
Akiu, Austi. Nosies, Gerklės ir4 

Plaučiu Specialistas

Aš per daug metų atkreipiau specialę domit i šį 
: !ski< a skyrių medicinos ir esu geriau prisiren- 
ges negu dauguma daktaru pasekmingam jūsų 
gv t-v mm.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip .silpnumas, vandenėtos tikįs, apaugę vokai, 
skaudi Kai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bite kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V iš-\lbėiau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.

Aš prilaikau akinius teisingai.
Kuriamas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblti- 
iv.u gydoma vėliausiomis moksliškomis ’meto-

ras ir jo komplikacijos nosy je ir gerklėje atkreipiamas ypalin- 

doinos. Nepraleisk neatkreipęs domus į dusuli, slogą ir bron- 

» keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokj 

rių silpnumą.

ovą ga’i’na išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei- 

j mano oi įsą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 

užsilaikymo dėl AKU.’. ALSU. NOSIES, GERKLES IR PLAUČIU-

W. M. I_awhon, M .0

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madison st.
Siute 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
l’tione Haymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5548

2225 So. I/Cavitt St. 
Kumpas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Ganai 462C

DdCTOR HOSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ _ __ _ _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
Flr IŽ M DiFCC CHICAGO, ILLINOIS 
Ūla Da Ifl. HVVV Koom 506 ir 507 C’rilly Bidg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėtdieninia 10 iki 1. Taipgi l’anedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

dėl

Rockford, 11!.

IKI 
relis 
gi ir

su
informacijų apie
atsak.ino, n

KM Išsiskubinkite kreipties j mus kus link informacijų, kurie no- 
rite (Lsižinot i apie \ViSC()NSINO VIDURINIU VALSTIJŲ 

S. Pasirūpinkite, kol dar mes neišvažiavome. Mes, lm- 
lieluvių, apsipirkom akės, ir mums ten labai patiko, tai- 
jųs sykiu važiuokite. Paliks ir jums. Ateikite ypatiškai 
ulbėti, o mes viską kuoplačiausiai ir aiškiausiai išaiškin
imus apie tas ukes. Kurie norėsite kreiptis per laišką 

tai, tai m ilonėkitc įdėli 2c krasos ženklelį 
mes ne agentai.

ANTON PAULICK
807 Lincoln Avenue,

<:i;i nėra n ui es|;de, ii.sucance, knygų aliejaus, arba mainų Šerai. 
Mes galim naudot keturis pardavėus, kurie kalba lietuviškai arba 
kitokiom kalbom, ani visiškai naujos propozicijos, kuri atneš daug 
geru tau pim^ų. Jei moki bizniškai kalbėt savo kalboj, smarkiai ir 
jukinančiai, mes norim tavęs tuoj. Darbas yra malonus, mandagus 
ii .varus ir reikalaujam vyrų augšto kalibro reprezentuoti mus.
Klauskit M r. Boyd, p<> 9:3d v. ryte, 819 First National Bank Building

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentą, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Muleva malevojiinui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

300.1.303, S. Ilaloted SU Chlcato, III.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkiy Aktą Pasakos Drama 

(Gerhardo Ilauptmano. Vertė A. Lalis)..
ra lai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 

ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogrciėiausia įsigyti ir pastatyti 
sienoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

Halsted St Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
AM

Tai buvo 1877 metais
Vs. Gardino pasakojimus

(Tąsa).
l ik, žinote, Ivanov, kuom 

sudavei?.. Gi tuo pačiu paršu! 
O-cho-cho-clio!... Ištraukė tam 
iš nagu paršą, ir na pliekti!....

apsieiti, Ivan Platonič?
Ak, Vladimir Michailič! 

Ir k kuisy t i jūsų apmaudas! Be
gu butą buvę geriau jį į teismo

Ką tokio? v
Šaudymą. Per

Ūmiau prisiklausyti. Putė 
smarkus vėjas ir gainiojo že
mai nusidriekusius juodus debe-

ksmas.
O žmonią, žmonią, kiek 

dabai’ ten iii verčiasi! — alsidu-

Mus kuziu, ar ves, ar ne? Kaip 
manote? O dundėjimas, tartum 
gi’iaiiti'-griauja!

Gal ir ištikro audra?
Ei, ne! Kokia ten audra 

Kibai jau taisyklingai. Girdite? 
Viena po kitos, viena po kilos.

jjMottricli kodėl Jus j Sergėkite savo akis
i Neimat Nuxaled Iron?

kitas prabudo ir išgirdę mūšio 
garsus, budino ir kilus. Kalbė
jo mažai ir tyloms. Baisi neži
nia arti prislinko prie žmonių:

nenorėjo nė manyti, nė kalbėli 
apie tą rytdieną.

nubudau gana vėlai. Armoto:> 
vis da kurčiai griovė, ir nors 
nuo Dunojaus nebuvo jokią ži
nią, tarp musą vaikščiojo gan-

ui pasakojo. Imk mūsiškiai jau

turkus, kili gi — buk persikėli
mas nenusisisekęs, buk visi pul
kai esą sunaikinti.c

(Bus daugiau).

Truc translalion filed vvith the post- 
mnslcr ai Chicago, Augusi 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (j, 1917

IšDAS PLENUOJA 3 LAI
SVES PASKOLAS PER 

METUS.

Kiekvicna po .$5,000,000,000

\VAS1 IINGTON, 1). ('., rugp.

tris Laisvės paskolas tileinan j 
čiais melais, kiekviena po $5, 
(MM),(HM),(MM) ar daugiau. Pirmos 
paskolos rinkimas, kaip jau 
pranešta, trauksis nuo rūgs

giama sausyj

Ir Nesat Stipri ir Sveika, Neįgyjat Gražumo, Rausvumo Justi 
Veidui, Vietoje, Kad Būt Nervuota, Nerami Visą Laiką ir Iš
rodanti Visai Suvargusi, Sena?—Gydytojas Ko tai Davė Susie 
Smith’s Motinai. Ji Buvo Dar 
bar, O Dabar Ji Atrodo Net

Blogesnė, Negu Jus Esate Da- 
daug Jaunesnė, Jaučiasi Gerai

Bile Moteris, Kuri Greitai Nuvarg
sta ir Nervuota, Suirusi, Turi Pri
iminėti Nuxated Irou Kad Pagel

bėjus sustiprinimui Savo Svei
katos, Tvirtumo ir Gyvumo.

“Neguli Imt stipri, sveika, graži, 
rausvais veidais moteris be Irou’’, 
sako Dr. Eerdinand King, Nevv Yor- 
ko gydytojas ir medikalis autorius.

tų prirašyt daugiau 
Organic Irou—Nu- 
x;ded Irou — savo 
nerviškiems, su ver
gusiems ligoniams, 
blogai išsižiurinči- 
oms ligonėms mo
terims. Nubal imas 

reiškia anaemią. A- 
naemiškos moters 
oda y ra nubalusi, 
raumens suvytę, 
muskulai silpni, pi
ntas suniuręs, liet 
nykstanti atminti ir 
dažnai jos tampa 
silpnos, nervuolos,

TA# Chiidt' Apntal

Neužsitikėkit aavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogu.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIAUSTAS 

1881 So. Aahland Avė. Chlc^ 
Kampas 18-toa gatvė* 

S-člos lubos, virš Platl’o aptiek* 
Tėmykite j mano parašą 

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

nuliūdo, sulii
Kuomet Iron’as apleidžia moters 
kraują, tuomet ir rožinis dažas ap
leidžia jos veidą.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
muistė, kaip lai: krakmole, cukruje, 
s\ rupe, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre
kėsi', makaronuose, špageluose, la- 
pioka, sago, larinoje, degerminuoli 
corn meal nesiranda Iron’o. Jų pri
rengtum procesas atima nuo minčių 
maistų gamtos jiems suteiktą Iron’ą. 
Taipgi nesumaningi naminio virimo 
budai, perdaug vandeniu išplaunant 
prirengimas maistui daržovių, sunai
kina pas jas daugybę Iron’o. Todėl 
iųs turite parūpinti Iron’o stoką sa- 
vo maistui, vartodami kokj nors bū
dą. kad panaudojus Orgaiiic Irou, 
taip, kad jus vartotu! druską, kuo
met randate jūsų maiste jos stoką.”

Geležis Imtinai reikalinga prigel-

n’o tris karius kas 
dienoje po valgiais,

. ..avaičių. Po to vėl
išmėginkite save ir patėmykitč, kiek 
Jus pagerėjote. j

Daugelis nervuotų, suirusių žmo-

Koks jūsų atsakymas?

būtinai padidino savo spėk;) ir iš 
tverme, liktai priimdami teisingoje

nešiu daugelyje atsilikimų neaplai- 
kv nė jokios pagelbos.

Bet neimkite senų formų susilj)- 
ninlos geležies acetate geležies, ar
ba iinclure geležies, vien lik sulaioi 
pyniui keleto centų.

Geležis reikalaujama motinos ga-' 
uitos dėl raudono spalvuoto daikto 
kraujuje josios vaikų yra, ant nelai
mės, ne los rūšies geležis Jus turite

2*jj bčjimut jūsų kraujui permainyti ju- 
i su maistą i gyvuojančius audinius.

11-'Be jos, nežiūrint kiek ir ką jus val- 
I , , |g\ tumele, jūsų maistas tik pereis 

<u y<ts<ll\| lt ll1 jiiaiirai jus nepadaręs jums nieko 
ar birželio mėne-i Jus negausite be jos stiprumo 

j ir tuokart jus tapsite silpnu, išblyš
kusiu ir išrodančiu sergąs, taip kaip 
augalus mėginantis augti žemėje, ku-

siuose.
sitas programas, sakoma, bu

siąs reikalingas parupinimui Jeigu J irs nesijaučiate
tarpais. Aš išlindau iš .<('li’()s ir | j./,. ............ , ... . sveiku. Jųsų pareiga yr
_ . , I »plt),()()(),()()(),(KM/, kuriuos oi teta- sekant savęs išmėginimą:ėmiau zmreti ton pusėn, is kurį. . . .. . ., . i i.j|(.I |-11 V L-■> I 1/3 hltCl.ltU l."<> 1 , 1, /¥<« ... 1 *' 1 1 1 '

,: Patėmy- 
galjte dirbt, arba

tekėjimą nesimatė.

toj pusėj, iš kur anuotos griovė,

niau sau.
ma

Ir aš stengiausi persistatyti 
sau, kas dedasi ten, tamsumoje. 
Man vaidijos plati juoda upe su 
stačiais kriaušiais, visiškai ne-

aš paskui jį pamačiau. Plaukia 
šimtai valčių, tie tankus, nuoma-

las drebulis visą mane nupurtė.
“Ar tu norėtum dabar ten bū

ti" — priešais norą uždaviau 
patsai sau klausimą.

vykią. Visu buvo ramu. Tarp 
tolimo kanuoliu griovimo ir ve- 
jo ūžimo girdėjos ramus mie
gančią žmonią knarkimas. Ir 
staiga pradėjau neapsakomai 
trokšti, kad viso to nebūtą, kad 
kellionė da toliau prasitęstą, kad 
visiems tiems ramiai miegan-* 
tiems, o drauge su jais ir man, 
neprisieitą eiti ten, iškur girdė-* 
jos šaudymai.#

Karlais kanonada 
smarkesnė; kartais ve

darėsi 
rodos,

trenksmą. — Tni šaudoma iš 
karabiną, — mąsčiau, nežinoda
mas, kad iki Dunojaus da dvide
šimt varstu, ir kad tuos duslius 
garsus sutveria mano paties per

ienok nors ir tariami, jie vis

vaizdus

lojimai, vaidijas tūkstančiai 
kraujuose besivartančią žmonių, 
įnirtęs kimus “ura!” antpuolis 
durtuvavis, skerdynė.... O jeigu

bosini išsisklaidė. Ant pabrinku
sio, žalsvo dangaus kaip-kur (ta

. nie šviesti.. Stovykloje vienas,

i

aprūpinimui karės veikimą per 
metus, neskubant $<8.000.000,-
OOO. kurie gulės Imti parūpinti 
dabar rengiamo naujo Įplauką 
bitinus.

talkininkams bulij daug mažos-'

000,000 suma, tai valdžia žada
nti sudėti dvi paskoli i vieną ir 
stengtis kuodaugiausiai surink-1 
Ii. Tokia paskola busianti ali-

Iš Easthampton,Mass;

■‘Naujieną” num. 97, 102 it’
182 buvau pranešęs apie ande-į 

jo stovį. Dabnr 
arešluoloją leis- 
i i i : i , •

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis ĖfZaoLtBaoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjiins.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thaJmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiamu i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vuk. 
nedfildien. 1iuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Atiidarid Av. kanip. 47 at 

Telenbone Yards 4317 
B* ulevard 6487.

gvai praryti ir asimiliuoti ir padu-1 
ryti jums ką nors gera, kitaip ji ga
li suteikti bloga negu gera.

IšDIRBfiJŲ PASTABA: — Nuxa- 
ted Irou, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems apliekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorganie Iron'ui, jis y - 1 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž- ' 
gauna dantų, nepajuodina jų, bei ne- I 
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
r.mluoja pasekmingas ir Čielai už- ; 
gančdinančias pasekmes kiekvienam : 
pirkėjui, arba jie sugražins Jums pi-' 
nigus. Jos y ra parduodiifnos pus 
visus gerus apliekorius.

pranešiu apie 
ma- 'l'eismas
tas. Kaltinamosios pusės advo-' 
kalas liepė savo teisinamiems . 
žmonėms pasakyti, kad jie yru' | 
kalti. laigi areštuotieji darbi-jj 
įlinkai lai ir pasakė. Teisėjas I 
po to aiškino, kad vieni ją, ki-j 
tais laikais turėtą užsimokėti 1

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
'Tuojau įtrink D*ro Richter’fo ,

PAIN-EKPELLER j
Nuo 50 metų ncsuvadžiojantls ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su. pažymėta marke 

“IKARA”
35c. ir 05c. liuteliukas visose aptlekoso arb* 

stačiai nito
P. Al). RICHTER & CO.

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

DR. M. HERZMAN
SS RUSIJOS

Ccr.-.i ':eti:viūms f.i-.omas per 1G me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri.;.

Gydo aštria i Ir chroniškas liras, vy
rų, frnoterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas XfRay ir kitokiai elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Flait St«

VALANDOS; Nuo 10—-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcpbone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stręet

VAI.ANhOS: b—o to, tiktai.

iki 9 ryto, nuo 1! 
ir nuo (i iki <8:30 
mis vakarais oi i

D R. G. M SLF.SER

po piet

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

. <'SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų

Piniginiai reikalai tarpe pas t 
kaliniu laikotarpiu busią finan
suojami skolingumo paliudiji-t 
mą trumpumo laikui, taip pat 
kaip tas buvo pirmiau- Be to P() bausmės ir po šešis me- 
jždas* jieškos nuolatinio plauki-į 
no pinigą iš mokestiniu palių-1 

dijimą, kuriuos, spėjama* bau-' 
kos ir korkoracijos pirks bilio- 
ną dolerią apslimis, nes jos'
'•eikš ją mokesčiu appiokėjimąl dngi darbininkai, tai visiems rci

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS < 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais: j
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Jlockvvell 6991 j Dr. M. StspniBki
3109 S. Morgan st. Chicago

o

i ik oi lio c < iv J ■ ■ i ■ v n u ) I w e *■

$25 užsimokėti ir po 3 mene-* LdlSVeS BonGSaL 
sius atsėdėti, o treti po $<) užsi- perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
mokėti ir po mėnesį atsėdėti. Madison, kampas Halsted gal., 

Bet, kadangi dabar esą
atsėdūli. w- . .s room 232, 2-ras augstas, virs ramous 

; Clolhing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Ncdėldieniais ir šventadieniais 
10 iki L

I S.5 užsimokėti ir ( iii visiems prie 
| darbo. Tokiu bildu 40 žmonių 

True translalion filed vvilh the post-Į visi užsimokėjo po $5 bausmės. 
m;i• icr a! Chicago, Augusi 19, 1918,:,. v . .
as re<iuired by the act of Oct. 6, 1917, ‘ Du polienionai uz daužymą gal- 

Pnssknnrlinfncs franriizii VV bdpp užsimokėjo po $5.

RUSIŠKI DAKTARAI

kruizeris

PABYŽIES, r. 17. — šiandie 
oficialiai paskelbta, kad senas 
franeuzą kruizeris Dupelit Tho- 
uars lapo paskandintas vokie 
čią submariuos. 13 
los prapuolė. Kilus 
Amerikos torpedinis 
kintojas.

Skebu, kurie buvo vtiranlus 
išėmę ant kaltinamąją, visai ne 
buvo. Jei kaltinamieji nebuitį 
paklausę savo advokato ir ne- 
prisipažinę prie kaltės, lai jie bu

1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal 4316 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir njedikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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

Naujienų agentas Roselande, Ken- 
singlone
Pranas Grybas,

125 East 104th st.

nariu Įgu-;.dimo; bet kadangi jie prisipa- 
užsimo-

O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kcnsington ov

laivuc nai

post . I 
1918,

ne liktaiDarbininkams reikia 
vienybes, bet ir žiurėli j kieno

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

Ruzid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Telavlion* Haymarkat 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicap 
Teteįihune Draver 6**3

VALANDOS t UL-ll ryto; 2—1 poplatų 
1 -b vnknro Nx!ėHonn» 1*—12 41 o u „

Truc Irunsbdion filed vvilh the 
master ai (’hieago, Augusi 19, 
os reųnired by the act of Oct. 6, 1917,

Pasikėsinimas ant Uraguay 
prezidento.

—F. S. Bnlch-

MONTEVIDEO, Eraguay, r. 
17. — Pasak popjetjniii laik
raščiu, utarninke po piet buvo 
pasikosiu imas nužudyti lTragu- 
>v prezidentą Vicra laike riau-' 
šią, kilusią sąrysyj su genera-1 
liti streiku. Prezidentas stove-, 
jo ant balkono, kad į jį šauta, ir' 
kulka visai arti jo prašvilpė.

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 

ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

Vyrišką Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 R. RyUtcd Rt_ Chloro. III

Tel Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. VIDIKAS 
Jaigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi PennsylvanijoH 
hospilalčse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrą labą) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

■n

Tol. Piillman 342
Dr. J. Ragočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IW 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Are. 
Rųseland, TU.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

.j, t M Vi i-ji i l,r'i ■ [■' 1 ' JLu-1 * ' ' ■. ' 1 i ‘ > * 1
itfcj'iii", iJi;-: ■ I V;!:,;!.!!' V •!.> ’V’i. >< .1. rilU



Panedėlis, Rugpj. 19,,1918.

j Chicago ir Apiehnke 
g=ai .i'1--- " 1 r

Registruokitės draugu, Juozu Žulavinskiu, 131 I 
\V. 13 gt. Vaidų pasekmė, til
vikas areštuota.
Plieno darbininkai organizuo
jasi. Reikalaus didesnių algą.

ardas ir tikrina, kad jis niekuo- kius menkus dalykus, kuoinetiklaiding 
mel negyvenęs su abiem prisic
koni kartu, bet lik su viena jų, uždavinį 
Teresa, apsivt'dęs sausio 28, o ■ vydonus 
su kita lik liepos 18 š. m., 
vis dėlto, valdžia nenori jį “su
prast” ir laiko uždariusi šal-• lupius”!

Stilsonas turi daug svarbesnį įsų 
- “tarkuot” Inos ne-’su 
‘naujieniečiiis’’,

apie to-|i)iau, kad lik popiežius “ne- 
,ras”, bet jais yra ir mu- 

bolševikai”), o kas su mu- 
‘soeializmU” nisutinka, lai 

tie visi kapitalistų parsidavė-

nin ir už “klerikališkus gellon-\
tautininkais ir

>ii

li seredoj

lės balsuot kandidatų nonii- 
navimuose rugsėjo mėne-

True trnnslalion tilcd vvith the post- 
inaslcr at Chicago. Augusi 19. 1918, 
us reguired by the act of Oct. 6, 1917
BRIDEVVELL PRISTATYS
PIRMUS ŠAUKTINIUS 
DARBININKUS.

Pirmas pašaukimas neišla
vintų darbininkų bus iš nepa
prastos vielos — iš Bridewellio 
kalėjimo. Jei majoras Tbornp-

teli 600 kalinių, kurie ten laiko

mi už menkus prasikaltimus.

už neužsimokėjimą $5 ar $10 
bausmės, prileistos jiems už

panašaus; jie turi atbuli ten nuo 
20 iki 10 dienų.

Toliaus eina “hobai”.

lodama, kad imtųsi pastovaus 
darbo, tai]> vadinami ne 
vus darbininkai “hobai”.

i"1 I * 'nic darbe taryba žadanti
'’Ix 1 • 11 • x ’ •H •naudoti pasitarnavnnais 

žmonių, kaip inžinierius 
ert D'. Ford nuo Bock

tokiu v
Bob-

Island

dalig Į)fdyrimo su suos rųsies 
darbininkų kilnojimu ir sako, 
šitie darbininkai prie geros al
gos, gerų sąlygų ir gero apsiė
jimo su jais esą gerais darbinin-

Communitv Labo r organiza-

susinešęs su vietine Chicagos 
taryba, spyrė ją greitu laiku pa
rūpinti pirmą 10,00(1 neišlavin-

valstijoje arba už jos ribų.
aKdangi rytiniai ir pietiniai 

išdirbėjai jau dabar praneša, 
kad jie reikalauja daugiau negu 
1,000,000 darbininkų, o Illino- 
jaus karės pramonės reikalau
jančios vos apie 7,000; taigi dali 
ginus 30,000 tuojaus bus iš val-

Bus nustatyta minimalė alga 
Mažne kasdien vra laukiama,

išlavintiems darbininkams, ku
ri turės būti mokama visų iš

truputį įvairiuose šalies kraš
tuose, sutinkamai su jiragyve- 
nimo brangumu — pav. pietuo
se ir mažuose miesteliuose, kur 
nuomas ir kiti pragyvenimo 
reikmens brangesni .

Yra spėjama, kad nustatytoji 
alga neišlavintiems darbinin
kams išneš nuo 35c iki 40c va
landai.

šita alga bus nustatyta lik 
darbininkams karinės pramo
nės. Bet kadangi nekarinėms 
pramonėms bus uždrausta siu-

ma laukti, kad visur tokia alga 
bus mokama.

Pašovė lietuvį.

Vali. Valas, gyvenąs 1419 W.
14 gatvėj, tapo pavojingai pa

Suvažinėjo moterį.
aiškino” apie... “klesmę 
a” ual L5 minučių.

tuvių darbininkai pradėjo orga-

of Labor. Kuomet darbininkai

pirmiausias reikalavimas busiąs 
padidinti visems darbinin-

GATVEKARIŲ VALYTOJŲ
SREIKAS NEPAVYKO.

250 miesto darbininkų galvių 
valytojų, dirbusių didmiesčio 
gatvėse. Bcikalavo padidinimo 
algos. Finansų komisija tečiaus 
atsisakė išpildyt darbininkų rei
kalavimą. Dabar pranešama, 
kad didžiuma darbininkų jau su-

Jaunoji, 1 I metų, nuotaka.
Lorraine Payton, vakar ir vėl

dus su tulu “geru Johnu ’. Bot

nąją prisieką viename didmies
čio viešbutyj. Policija įieško

tilo post
19. 1918.

True translation filed vvilh 
inaMor at Chicago, Augusi 
as re(|uired by the art of Oct. 6, 1917

cukraus.

cukraus, mažiausia kol bus nu
kasta šieinečiai burokai, skilti 
darymui cukraus. Tatai pas
kelbė tūli, maisto a(,tniinislraci- 
jos valdininkai. \ is dėlto, l>u-

butų praša’iin-

Gaisras.

sunaikino didelį mūrinį namą 
ant 120 30 W. Austin gi. Nuo
stolių padaryta už 200,000 dole
rių. Begcsinanl gaisrą sužeista 
keturi ugnagesiai, vienas turbūt 
mirtinai.

.įieško motinos.

Jaunųjų prasižengėlių kortas 
įieško dviejų kūdikių, Bussellio 
ir Ambero Engelų, molinos. 
Gegužės 5 d. motina juodu nusi

palikusi. Manoma, kad jis ski

Valstijos prokuroras lloync

grand jury posėdis, kur tyrinėta 
pasklydusis gandas apie taria
mąjį keliolikos aldcrmanų pa
pirkimą. Nieko tečiaus aiškaus
dar nepatirta. Sužinota lik tiek, 
kad luti “asmens“ ištiesų jieško- 
ję ir turėję “pasimatymų” su 
keletu miesto tarybos narių. Ko
kiais tikslais — niekas nežino. 
'Lalai pripažino tūli pašaukti liu
dyt aldermanai.

Tyrinėjimas dar neužsibaige. 
šiandie bus pašaukia dar 10 bal
savusiu prieš sutarlį aldcrmanų.

Bus bėdos

I Io\vard

ĮIEŠKO darbo NAMAI-ŽEME
JIEŠKAU DABBO kaipo inžinie- LOTAI MAINOSI ANT KARčIAMOS 

( rius arby firemonas prie boilerių. Aš turiu tris lotus puikioj lietuvių 
Esu gerai patyręs. Laisnio neiti-Į apgyvento] vietoj ii* noriu juos mai- 

|i iu'. Meldžiu atsišaukti laišku, ra-Į nyt anl karčiamos Platesnių žinių 
• šaut: No, 37 Naujienos, 18IŲ S. kreipkitės į savininką.
Halsted SI., Chicago. III. 32(19 So. Halsted St., Chicago III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Anl liauna gatvės p-lei r 
Baumgarlner belipant iš gatve

ims ir mirtinai sužeidė, 
mobiliu šofe ris areštuota.

l’avogė 9 automobilius.

Aulo-

Nežinomi blogdariai vakar 
nuvažiavo 9 svetimus auloinobi-

Sužeidė tris žmones ir pabėgo.

žiave dideliu juodu auloinobi-

praeivius

dariu.&

Išplėšė saugiąją šėpą.

Nežinomi banditai vakar nak
tį įsi’lnužė Kei'ky Brcvving ko
mpanijos raštinčn, 92 13 Balti- 
more gi. Suplaišinę saugiąją 
šėpą banditai išsinešė 2700 dol. 
Piktadariai m-si iras f i.

Sumušė moterį.

Du nepažįstamu vyru 
atsilankė p-ios Josephiir

jinio fanatizmo daugeliui prisi
ėjo rausti. Ne be reikalo. Ten

viršininkas, kuris, berods, (urė
tų bul toliau prasisiekęs negu 
anos kaimo moterėlės.. .Gaila,

rga neišgydoma ardymo ugi.
Užmiršęs nuosaknma, lakta irI * ’ c

visiems, kurie lik drįsta manyti 
kitaip negu to norėtų musų bol-

geresne nei socialistų. 'Tuo

kslo: chicagicčiai. pirm

• sai” Slilsonas, jau mokėjo at
skirt grūdus nuo pelų. 'Lalai

mc:

sąs kenksmingas. Jie skaito na
udingu (ik šmeižimą kilų soci
alistų ir. ypač, “Naujienų”, 
štai kur link eina musų “bolše-

■ 111      n ■ —» 1

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

LSS. VIII Rajono konferencija į- 
vyks rugsėjo mėn. Diena ir svetainė 
Ims pranešta vėliaus. Taigi visi.-. 
VIII (Lijono kuopos malonėkite iš
rinkti delegatus į inin. konferenci- 
ją ii' pasislengkil paduot naudingu 
įnešimų. —J. J. Jurgaitis.

LMPS 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, rugp. 21 d., 
7:39 vai. vakare, Norlhsidcs Liet. 
Draugijų Sąryšio Svetainėj, 1822 
\Vabaiisia avė. Draugūs, malonė
kite visos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų kas link III rajono kon 

—Valdyba.

kalbos tūli draugai neiš-

Žmonių buvo nedaugiausia 
.apie* poras šimtų. Gal tai dėl

kovvsky butai), 1 112 N. Ashland J 
<;L, ir biauriai ją sumušė. Pasi
kėsinimo priežastis nežinoma.

LSS. V Ui RAJONO , 
REIKALAIS.

Dar vienas įnešimas.

mą įnešimą Ašttmto Bajono re
ferendumui. būtent, kad aBjono 
Sekretoriui bebotu išmokama i

* I

Jiigų bejit Irjs kuopos, prik-

jonui, parems šį įnešimą iki 
dienos rugsėjo. įnešimas ('is 
ferendumui.

Teodora

pagrįžo į namus Chicagojc. 
lintadienio vakare.

re-

ir labai

nuo karų rodos perdaug. Lai
mė dar kad bula omnibusu. Be 4.
jų daugeliui gal bulų prisiėję

draugai stengiasi parinKl nau
jų vietų išvažiavimams, vis dėl
to reikėtų pasigailėti publikos 

—Rep.vargo.
/ i

ĘOSELAND
Išvažiavimas.
\Vashingloii

su I.MPS. 25 kp. išvažiavimas 
Išvažiavimas kaip išvažiavi

mas. Buvo žaismių, lenktynių 
ir lt. Buvo ir prakalba. Kalbė
jo “neklaidingas teisingusis” 
socialistas K. J T rainis, rodos

šipažinsiu, kad nesitikėjau, y- 
pae dar iš organizatoriaus už

i <lė būti labai r-r-revoliucioniš-
I

■ kas ir tas jo “revoliucionišku-
mas

nors nt'liesiogi- o
parliįą, o visus

True translntion filed with the post-| socialistus be išėmimo, 
mastei* at Chicago, Augusi 19. 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Pienuoja užvaduoti kurala 
permainymui įtaisymo.

bolševiku,
vėliais.

rtijos kuopos organizatorius. 
Bei anot to “mandraus” ir “tei- 

I singo” socialisto, socialistai 
mitetas žada patarti permainyti, parlamentuose ir kitur negali 
įtaisymą, arba kūrenimo buj Ili(.k() padaryti, bei smelkiasi 

anglis.^ (m (jk lodei, kad gavus didelę 
'artoj i( aloų, rūkius cigarus, važinėjos 

' ’lv-j automobiliais ir iš jų spiaudžius 
toli pa-| anl darbininkų. Ir lai kalba

niurni kuralo Illinois pajiegine- 
se dirbtuvėse ir inžinierių ko-

C

Tos dirbtuvės, kurios 1 
sutaisytus lllinojaus anglies

Yra manoma, kad tuo bus 
vaduota koralo 15 n uos.

uz-j rins, socialistų išvažiavime. Ką
I reikia manyti apie kuopą, kuri

rimu, kuris viešai niekina ])a-
- čius socialistus, jų 

vadina visus pars..
rt lik \ ien savi1 vadina ir gi
,_| tų, kurie nė nesivadina

Į net socialistais, teisingais? štai 
nueina .musų r-r-revoliuci- 
neva socialistai!

noma, "revoliucingai”) J. Stil-J •’tems spiauli anl moklinto 
g II R J sonas apie “klesinę pozici-J socializmo, nes tasis esąs klai- 

d dėlės bėdos: užva-i.lŲ * “ponus inteligentus”, “mu- 
jo prisickos, Teresa jsų menševikus”, kuriems grei-

BRIDGEPORT
Išvažiavimas. veikimą irc

ir

Howardui.

Buvo suruošta trumpas progra , ,<l|r 
mėlis- 'Tarp kita kalbėio (ži-,

Jiems

ą tas pats Trainis sa-

ATIDUODAMA remlon 
dėl gydytojaus, Galima 
tuo paeiti lt lelomi.

I 101 S. Halsted SI..

kambarys
naudot is

(.hicago.

ATIDUODAMA rendon puikus pa
rankus kambarys be valgio 
151 I So 18 Cl„ 2ros lubos, Cicero, III

ATIDEGDAMA lando)) 3 kambar. 
anl pirmų lobu. 900 \V*. 52i)d SI., 
Tėl Yards 1061. .luini .1. .lankus

( hieagos Lietuvių Vyrų Choras 
šiuo praneša, kad jis > ra paėmęs 
svetaines šiems veikalams ir šiomis 
dienomis: 20 spalio—Mehkižio, “Pa
siutęs Studentas”, 29 gruodžio, Mel- 
daž.io, “Kaizeris Pekloj”. 16 vasario 
irgi ten "šliubinis Strikas^ ir “Dvi 
gaivos pusės. 20 d. balandžio, Vely
kos. Meldažio svet.. lošta Ims “Užnuo 
dyla Dešra’’ arba “Kiaušinių Vagis“ 
Kitų draugijų meldžiame nerengti 
jokių vakarų šiose dienosi'.

—( h. L. V. Choras.

Liet. Moterų i:r, ous. III Rajono 
konferencija įvyks nedelioj, rugpjū
čio . ..........       —
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkit^ išrinkti delegates artimiau
siame Kuopos susirinkime.

LMPS IH Baj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.
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REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB-
' B(> PBIBODYMO BIURAI

(U. S. Eree Employment Service)
.lie.škantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE?

116-122 N. DEABBORN ST.

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEI T’EBSON ST.

PABSIDUODA farma 
geros žemės, apsėta, apsodinta 
rvės, 2 l............. , *-
tanuos daiktai. /»„<,<. Rv.«, 5 . 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
kainą, 
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

40 akrų
3 ka- 

geri arkliai, 6 kiaidės ir kiti 
Auza gera, 5 ruimų;

Moteris viena palikau, ne-

Box 91, Middlc Inlet, Wis.

PAILSIDUODa — namas, tvartas, 
didelė mūrinė višlinyčia dėl 1000. 

I uriu kutinai parduot, nes apleidžiu 
.šį miestą Klauskite DOBB’S 
Mount (irecnsvood Post Office, Imk 
Halsted gatves karą.

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 
rų.šies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, j ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

BEIKALINGAS atsukantis barbe
ns. Gera mokestis. Atsišauki! grei
tai. 70 I W 351 h St. Chicago.

i.is pastovus darbas geram žmogui.
B. ZAI.ESKI,

Chicago

PABDCODU KARMA, 40 akrų Že
mės, smagioj vietoj, netoli miesto. 
Per žemy teka dideli upeliai, 3 ark
liai, 12 galvijų. Parduodu visai pi
giai. Arba mainysiu į namą. Norin
tis pirkti kreipkitės laišku. 
.1. Žibąs, McNaughton, VVisconsin.

PABDAVIMI'I 6—7 kambarių mu
ro namas. Barnės, pastogės, mau
dynės, gazas.

1-mas fialas. 6 kambariai ant ren
timu $15.00. Maudynės, gazas.
3646 Parnell Avė., Chicaffo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vuikanizavimaa Muku Specialybė 

IIOI'E ŪBOS. 1603 S. Hnlstcd Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos .šynos 

Plume Canal 1173.

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

600 I.umber Exehange Bldg., 
Chicago, III.

MOKYKLOS

BEIKI A vyro į harnę.
■Slis. t B. Weinbci*g.
t) \V. Max\vcll str Chicago

mo-

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų Į ledų svirnus, 40c. į va
landą, U) ii* 11 vai. darbas. 

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

Pasisiąk pati auknią.
Mes išmokinsime pa« 
sidaryti pctrenU3> 
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailčs suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašinų-išsiuvinėti ir 
mis dienomis ir vakarais. > 

MASTER SEVVTNG SCHOOL, 
118 N. La Šalie at., 4-ta augataa 

Prieš City Hali.
LMPS. 9 k|). rengia puikų vakarą 

rugsėjo 28 d., Mildos svet., naud.ii 
“5iotv.ru Balso’’: Scenoj bus stato 
ma veikalas “Mulkių Apaštalas”. 
Draugijos ir kuopos prašomą tą va
karą nerengti jokiu pramogų, kati 
ncužkcnkihs vieni kiliems. Vietoj 
tp paremkite mus. —Komitetas.

LSS. 1 kp. yra nutartus! statyt 
veikalą “Nihilistai” nedelioj, lapkr. 
10 d., Pulaskio svet., 1711 —1715 So. 
Ashland avė. Taigi prašom visų 

draugijų nerengt tą dieną jokių va
karų. —Kom. S. Zave.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimam* kainos:* 

1 colis, syki, 50 centų: dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai,

Aios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms {vairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausiu reikalu. Jie jieš- 
ko įvairiu progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri £aut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: ('anai 1506.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo moters, Onos Kon-. 

di'Olicnės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
yra 5 pūdų augščio, rauplėto veido. 
Su savim išsivežė 20 mėnesių vai
ką, šviesiu plaukų. Kas apie ja pra
neš, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pati atsišaukti. Jeigu ko trūks
ta lai aš prisiusiu, ii' viską pateisin
siu. Wm Kondratas,
726 W. 18lli St.. Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Onos šlei 
kimūs—Bubalienės. Kauno* gub. ir 
pavieto, Josvainių parapijos'. Busei- 
niu kaimo. Paskiau gyveno Shehoy-

arba kas žinote praneškite jos ado 
sa man f Juozas .šleikys,
1911 \V. 23 SI., Chicago. II

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

BEIKAL1NGA merginų prie siu 
varnų mašinų.
3(i 11 S. Halsted st., Chicago, III.

BEI KALINGAS pagelbinikas —ja- 
nilorius arba porteris. Darbą iš
mokinsime. Taipgi reikalingas se
nyvas žmogus dirbt lengvą darbą 
prie fialų budinko. Duodama jam 
atskirą kambarį, gera valgį ir užmo
kestį. E. J. Therū'n, 

3rd l’oor rear.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinamai; angliškos ir, lietuviško* 

kalbų, ., .arįimciikos, kpyflYądystės, 
stcnbgrafijb.s, tyf)ewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiško* 
ekonomijos, pilietystcs, dailiarašys- 
iės.

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

6222 Harpei

BEIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

L1ETIVH, IK) TELIS 
1606 S. Halsted Si Chicago.

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

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

lil.lKALAl’.IAMA moterų ir mer
ginų virš 16 metų dvi operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (yarn vvind- 
ing maehines). Trumpos valandos. 

• Darbas dienomis arba naktimis.
PHOENIN DYE \V()RKS

1963 Southporl Avė. Chicago

Bl'l KALAl'JAMA smelh riu ir — 
helpcriu Gera užmokestis ir gera 
viela. Atsišaukite tuojaus.

I.OEWENTHAL C () 
201h and Sangamon Sis. Chicago

BEI K ALINGAS pagelitininkas na
ktinio porterio, .S50 į mėnesį ir val
gis. trumpos valandos .taipgi vyro 
pjausis mui ledo mašina, 850 į me
nesi ir valgis. Trumpos valandos. 
Atsišaukite į Itainmel’s Besiaurant 
.lenkins Arcade. Piltsburgh, Pa.

BEIK ALAU LAMA pal\rmvų mo
terų dėl sortavimo skudurų, 
mokestis, pasiuvus darbas.
S. COHEN, 1008 \V. Lake

PARDAVIMUI

si.

PABDAVIMl I bučernė ir groser- 
nė, plačiai išdirbta viela: biznio da
roma virš $800 į savaite Savininkas 
kariuomenes amžiaus. Turi parduot 
pigiai. Atsišaukite: (>■--
•1202 S. Campbell avė. Chicago; III.

PABDl 01)1 žuvininkystės bizni, 
(i valtis, tikins 12 .šimtu pėdu, ilgas 
narni lis 3 kambariu, rakandai, šlu
bos rakandai, žuvavimo. dailus jar-

kur abidvi
ir llannah’a, patraukė jį tįeson.|ln l<iiku priseis ‘skusti bulves’| mane) 
Beikalauja divorsų. Tai (betgi |

• Ibutų tik pusė bėdos, jei prie jo, 
nebūtų prikibusi pati miesto
valdžia. Pastaroji kaltina jį apie Sąjungos

panašių strošnų dalykų.
L išgalvotas inteligentų, 

kurie yra darbininkų priešai. 
Mes skelbkime savo “socializ- 

paaiškint InQ ’♦ r-r-revoliucionišką, “ne
įlįs. Bet klaidingą”, “teisingą” (o aš ma-

Klemenciis Guzauskis pajieškau 
pussesers Salomijos šikšnienčs po 
tėvais Budreckailčs; paikina iš Šiau
lių pavieto, l'ašu.švės parapijos. Pat 
linų sodžiaus. Pirmiau gyveno Phi 
ladclphia, Pa. 'Taipgi pajieškau pus
brolio Stanislovo Guzauskio iš Bad- 
viliškio parapijos. Nakrauskimij so-į 
džiaus-. Gyvena Ballimorėj. Malo

nės atsišaukti palįs, arba juos žirni. |
Klemence Guzauski 

2936 Emcrald Avė., Chicago, III.

pal ežero krauto. Parsiduos tik už 
s5l)0 hiedniems žmonėms ir už pi
ginus, iš priežastis stojimo kariuo
menėn. .1. A, Navickas. I'o<>l of 
Kcnsington avė, Lake C.alumcl, Clii- 
c:igo, Iii.

R A KANDAI
Iš priežasties mano moters mir 

lies parduosiu savo 5 kambarių ra 
kandus už $125. Atsišaukite po 2 į 
po pietų. Nauji rakandai vartoti 3, 
mėnesius, kainavo $39(1. j
1138 Emcrahl Avė., Chicago, III.
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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.
BURKEBARBERSCHOOl 
612 W. Madison St., Chicago,

VALENTINE DRESSMAKINb 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 

asiuti suknea ni 
eeley 1643

_____PATEK, Plrmlnlaki
i ta išmokinti jus pi

ŠIO. Phone Si 
i SARA PATEK

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRUKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Mumij ir jf.ntiJ.krw> mokinimu pn
darys ju» žinovu j trumpą laiką.

Mes turimi didžinusiuii ir geriausius kirpk 
mo-desiguing ir siuvimo skyrius, kur mes su- 
teiksime praktiA)>ą patyrimą kuomet jų mo 
kysitėu.

Elektra vnromus tnaiinos musų siuvimo skv 
riuoae.

Jtjs esate utkviečianii aplankyti ir pama 
lyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va- 
tnrnis ir gauti specifiliikai pigią kainą.

Potrenns daromo* pagal Jūsų mierą — oile 
.•ailėe arba dydiio, ii bile madų knygų*

MARTER DESIGN1NG S( HOOl 
J. F. Kasnicka, Perditinia.

118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 
Atsišankil ant 4-to augšlo.

%25e2%2580%259c5iotv.ru



