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Truc translation filed wilh the post-maslcr ai Chicago, Augusi 22, 1918,as rcąuired by the act of Oct, 6, 1917

Prancūzai paėmė 20 miestelių
Anglai irgi laimėjo Truc translation filed with the post- 

inasler at Chicago, August 22, 1918, 
as reąuired by Ihc act of Oct. (i, 1917
Vokiečiai pavertė pagautą laivą 

į užpuoliką; paskandino 3 laivus

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6,1917.

barovsk yra aiškus reikalas, kad 
amerikiečiai parūpintų operavi-

Prancūzai paėjo 5 mylias KANADOS ATLANTIKO UO-

Paėmė Lassigny
jų laivas Triumpb, ttpginkluolas 
dviem kanuolem ir bevieliniu 
telegrafu ir valdomas 10 vokie
čių iš submarinos, kuri sugavo jį 
vakar, daro už/puolimus ant žve-

Visi vyrai, kurie pasiek? 
21 melus amžiaus po bir
želio 5 d., 1918 ir prieš ar 
rugp. 24 d., 1918, turi už
siregistruoti rugp. 24 d.
1918. s

.Jie turi pasitarti su vie
los drafto boardais kaip ir 
kur jie turi užsiregistruoti.

į vakarus iki Manžuri jos stoties, 
kur rimtas susirėmimas su pri-

Yra pripažįstama kad kaipo 
karinė priemonė, Vladivostoke 
ir jo opielinkėse turėtų būti pas
kelbtas karės stovis, kuris užtik
rintų nesutrukdytų veikimą ge-

Anglai atstūmė vokiečius 10 mylių 
fronte ir suėmė belaisvių

True translation filed with the post-, jojo veikimo, šis smūgis iki ga- 
inaslcr ai Chicago, August 22, 1918, ’ 
as rccpiircd by the act of Oct. 6, 1917.

FRANCUZAI PAĖMĖ 20
MIESTELIŲ.

lui padidina sumišimą kilusi 
vokiečių spėkose nuo nesenai aj>-

noniosios paskandintos to paver 
Atvykęs čia kapitonas Waljace 

mos: Una P. Scunders iš Limen-

nesutinka su politika linkui Ru
sijos remiama Vokietijos užrube 
žinių reikalų ministerio admiro
lo Paul von Hintze.

sandėlius, kuriuose yra daug 
eksploduojančių inedegų.

Trečias pulkas Amerikos ka
reivių atvyko į čia pereitą naktį.

Paėjo 5 mylias. Paėmė Lasigny 
ir kitus svarbius miestus. Ki
ti miestai irgi pavojuje.

Smarkus mušis ištiko palei 
Albert Arras geležinkelio supili- 
mą, kuris nors toli buvo už vo-

True translation lilcd with the post-mastei- ;tl ( hieago, August 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bolševikai šaudo oficierius
Kruvinos riaušes Japonijoj 

tebesitęsia
Talkininkai veikia Siberijoj

PARYŽIUS, rugp. 21. — Lass
igny, raktas į situaciją pietinia
me Picardy lauke tmpo paimtas 
šiandie gen. Humbert vedamos 
pirmosios franeuzų armijos.

lengvai pasiektas šturmuojan
čios anglų infanterijos, kuriai 
gelbėjo šiame darbe “tankai".

cester, Mass. ir Francis O’l lava 
iš Boston.

Atvyk s čia kapitonas Wallacc 
Bruce valdytojas valties A. Pialt 
Andrevv, pasakė, kad jo laivas ta 
po sulaikytas Triumpho vakar 
po piet ir kad jam ir jo įgulai 
duota 10 minučių apleisti laivą.

Truc Iranshdion filed with Ihc post- 
m.islcr ai Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917
BULGARIJOS CARAS MIRŠTA 

VOKIETIJOJ
■ ■ ■ ..........

Jei jis mirtų — tikimasi Bulgari
joj respublikos.

inastcr at Chicago, August 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

80,000 RUMUNŲ ŽUVO
KARĖJE.

True translation filed wilh the post- 
niasler at Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuired by the aet of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI ŠAUDO OFICIE-

RIUS.

Š imtas jų sušaudyta Maskvoje.

bombomis.

Biuletenc taipgi pranešama a-

Sumišimai ištiko prefektūrose 
Shiga, Fukushima, Okuyama, Hi 
romą shima, Wakayama ir Kaga

jame sparne savo 10-tos francu-

l'rue translation filed with the pošt- 
nias’cr ai < hieago, August 22, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6, 1917

ANGLAI EINA PRIEKYN
10 MYLIŲ FRONTE

Ti ne translation filed \vith Ihe post- 
niaslcr at ( h.rago, Augusi 22, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Gaudo užpuoliką.

MADRID, rugp. 21. — Libe- 
ral laikraštis rašo, kad jis paty
rė iš autoritetingų šaltinių, jog

Sempigny, apie, mylios atstume Daug belaisvių suimta.
WASIIINGTON, rugp. 21.

ra Frankfurte, kur sunkiai ser
ga ir, manoma, miršta. Jo šei
myna, sakoma, yra su juo.

Laikraštis išreiškia nuomonę,

Bet vokiečiai vis dar reikalauja 
daugiau.

LONDONAS, — Vėliausios 
skaitlinės parodo, kad Rumuni
ja karėje ir po jos sekusioj vo-

savo žmonių. Tai yra 11 nuoš. 
visų prieš karę buvusių jos gy-

Ir dabar Vokietija, ignoruo
dama savo taikos sutartį, parei- 
ka’avo iš Rumunijos 120,006

Bendra ataka gen. Humbert ir 
Mangin armijų b u v o pa

LONDONAS, rugp. 21. — Fic
Id

plaukė šiandie į šiaurinio Atlan
tiko žvejojimo pakraščius, kur 
žvejinis laivas Triumph, vakar

mus Sofijoj, kurie. į tris dienas tų grasinama išmarinti visus 
badu užimtuose distriktuose.

AMSTERDAM, r. 21. — Pa
sak Dr. AHfons Paųuet parašyto 
Maskvoje rugp. 11 d. ir Frank-

ko, keli šimtai iš 15,000 oficierių 
areštuotų Maskvoje, tapo sušau
dyta.

Niekurie oficierių, kurie išsi- 
žadėjo Rusijos pilietybės ir gavo 
Vokietijos ar Lenkijos pasus, 

tapo paliuosuoti prašant Vokieti-

likusieji tapo pasiųsti į koncen
tracijos stovyklą, apsuptą arti
lerijos. Priduriama, kad oficie- 
riai buvo pastatyti j neaprašoma

kraščiuose. Policijos stotis ir k ra 
sos kuiliukas buvo užpulti ir 3 
policistai sužeisti.

Smarki ataka ant policijos ir 
kareivių buvo padaryta Waka- 
yaina; vienas riaušininkas tapo 
užmuštas, o keli policistai sun
kiai sužeisti, niekurios pirklybi-

nuo Lassigny iki Soissons, apie 
30 mylių fronte.

Sulig šiąnakt karės ofiso iš
leisto oficialiu pranešimo, nieku- 
riose vietose nuo vakar dienos 
franeuzai paėjo priekyn apie 5 
mylias. 

v

Pranešimas priduria, kad dau
giau kaip 20 miestelių tapo pa- 
liuosuota nuo priešo. Neoficia
liai pranešimai sako, kad dar tuk 
stančiai vokiečių tapo paimta be 
laisvėn.

Noyon, Hcardy fronte šiąnakt 
yra pasmerktas. Franeuzai gula 
ant jo iš trijų pusių.

Gen. Magiu progresas laike 
pastarųjų dviejų dienų pastatė

fronte nuo Ancre iki Moyenville

me fronte.
Priešo pozicijos tapo toli pra-

u^puldiyja ant žvejų laivų. Lai
vyno oficieriai mano kad atsiė
mimas Ipivo ar jo priverstas su
naikinimas per vokiečių įgulą,

inio Soissons. ir taipgi apie No-

įsak valiausių žinių francu-

sta urvą karius nuo Soissons ir 
laiko pozicijas, kurios valdo vo-

True translation filed with the post- 
maslcr ai ( hi< ;igo, August 22, 1918, 
as i cąuired i>y the act of Oct. 6, 1917
ANGLAI LAIMĖJO DIDELI

MUŠI.

Eina priekyn, imdami mieste
lius ir belaisvius.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN- 
CUOJ, rugp. 21. — Įsibriovc į

ke didelės miglos šiandie auš
tant daugiau kaip 10 mylių fron 
te nuo Ancre upės ki Mayenville,

progresą, imdami miestelius, 
suimdami belaisvius ir kanuoles 
ir pridarydami netikėtai užklup
tam priešui didelių nuostolių.

Eidamas ant tų pėdų Somme šo submariną ties Atlantiko pa
mušto, kuris beveik yra šone nu u kraščiu.

ITue translation filed \vith the post- 
maslcr ai Chicago, August 22, 19:8, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIŲ JUNKERIAI BIJOSI 

REVOLIUCIJOS PO KARĖS

Liepia bausti kalbančius 
revoliuciją kareivius.

apie

ANGLŲ KVATIERA FRAN
CI JOJ, rugp. 21. - Vokiečių ka
rinio komanduotojo paliepimas, 
kuris yra labiau nušviečiantis^

“Man teko patirti per laišką, 
adresuotą karališkąjai Prūsų ka

ji iš fronto kareiviai viešai kal
bėjo apie revoliuciją, kuri turė
sianti kilti ipo karės Aš noriu 
paraginti visus vyresniuosius o- 
ficierius, kuriems teks patiems 
arba per kitus išgirsti tokių ne
deramų kalbų, tuojaus ir be 
svyravimo imti į nagą kaltinin-

ležinkelių direktorius tapo pa
prašytas pavartot tinkamų prie
monių".

Truc translation filed with the post- 
maslcr ai ( hic;ig<>. Augusi 22, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Paskandino submariną.

ATLANTIKO UOSTAS, r. 20. 
Pasak aliejinio laivo oficieriaus, 
anglą aliejinio laivo kanuolė 

t paskandino 400 pėdų ilgio prie-

• • •l'rue translation filed with Ihc p »sl- 
master,4l Chicago, Augusi 22, 1918. 
as reąuired by the aet of Ori. (>, 1917

Ispąnija užgriebs 
vokiečių laivus

True U anshuion nied \viui Ihe post- 
inasiri* ai Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuired by Ihc act of Oct. (>, 1917

Japonai mūšy
je su bolše

vikais.

tonų grudų. Taigi viso reikala
ujama 246,000 tonų.

.Jau ir taip badui žiūrint i ti
ns, dabar prieš Rumuniją stovi 
ladavimas jei jie nepasiduotų

iavimo, sakoma, slepiasi tikslas 
išstumti Rumunijos karalių, ka
ralienę ir visus politikus ištiki- 
nus talkininkų reikalui.

daugybė buvusiu generolų ir pul

Dr. Pacųuet sako, kad keli 
šimltai anglų ir franeuzų biznie
rių lapo areštuota Maskvoje ir 
priduria, kad tikimasi tolimes
nių areštų atstovų Maskvos bur
žuazijos. Toliau jis sako, kad

Laikraščiu žinios iš Kobe sa- 
C

ko, kad mūšyje ten 1 nariai mi
nios liko užmušti, o 3 subadyti 
durtuvais kareivių.

Tikrinama, kad įvairiose vie- 
tose socialistai. kursto minias 
prie prievartos.*

True translation filed wilh Ihc post- 
maslcr ai Chicago, Augusi 22, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

CECHAI VALDO PUSE
SI BĖRUOS.

Delei vokiečių submarinų skan

PARYŽIUS, rugp. 2’. • Ispa
nija pranešė Vokietijai^kad dė
lei didelių nuosolių, kuriuos pa

panijos laivų, Ispanija nuo da-

čius Ispanijos uostuose vieton 
paskandintųjų laivų. Tas paskel
bimas padarytas oficialiame pra
nešime, išleistame po Ispanijos 
kabineto susirinkimo San Sebas- 
lian’e.

Ispanijos valdžia užreiškia,

neutraliteto.
Pranešimas sako, kad 20 nuoš. 

ispanų pirklybinių laivų lapo pa
skandinta ir daugiau kaip 
ispanų jurininkų užmušta.

100

True translation filed wilh Ihe posl- 
inaster at Chicago, August 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Kaizerio pasiuntinis nebegrįš į 

Rusiją.

AMSTERDAM, rugp. 21.
Pasak Berlino Vorvvaerts, Vokie
tijos ambasadorius Rusijoj, Dr. 
Kari Ilelferich, kuris sugrįžo į

JAPONAI ATMUŠĖ BOLšEVI
KUS SIBERIJOJ.

tavimas teroro su viešomis egze
kucijomis yra neišvengtinas.”

Geležinkelis nuo Baikalo iki 
Uralo ją rankose.

TOKYO, rugp. 17 (suvėlintas
Pirmas oficialis pranešimas

Truc translation tilcd with tbc post- 
maslcr at Chicago, Augusi 22, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Senai rengėsi prie “džiabo”.

nuicovo bandą lapo atmušti.
Priešas turėjo api<» 8.000 kar

eivių aru Upsiloa ir Sin.nkov 
ni’isų (b’5 niąjame sparne, ->aV) 
pranešimas, ir stato kulkasvat I- 
žilis aid \alčių Usuri upėj.

Anglų artilerija, kaip pr įne
šama, veikė toj apygardoj per 
kt Irta d'< nu, mažindama virše 4. C

nybę priešo artilerijos.

LONDONAS. — Austrijos er- 
hcercogas Karolius Steponas,

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. (i, 1917
RYŽIŲ RIAUŠĖS TEBESITE- 

SIA JAPONIJOJ.

IlARBIN, r. 16 (suvėlinta).— 
Pulk. George II. Emerson ir par
tija UŽ kurios likimą buvo labai 
prisibi jonia, kadangi nuo jo ne-

du mėnesiu laiko, dabar veikia 
su ėecho-slovakų kareiviais ar-

True translation filed wilh the post- 
inasti r ai Chicago, August 22, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.
SUV. VALST. KARIUOMENĖ

APĖMĖ GELEŽINKELĮ

Tarp Vladivostoko ir Nikolsko

VLADIVOSTOKAS, r. 17. (su-

Dielreicbo, komanduotojo č

šininkas nesenai čia išsodintų A- 
merikos spėkų siunčia aprube- 
žiuotą skaičių kareivių užimti

miesto ir Nikolsk.
Priimant kad japonai prisi

ims atsakomybę už saugojimą

rūsčių tapo parinktas kaipo bu
siantis Lenkijos karalius, ilgai 
rengėsi prie tos rolės. Ištrem
tas iš Vienuos dvaro jis apsigy
veno Krokuvoj, kur užvedė len
kišką šeiminykšlę ir lankėsi j 
aristokratiškus lenkų kliubus. 
Jo dukterįs ištekėjo už lenkų

True translation filed wiin the post- 
maslcr ai Chicago, Augusi 22. 1918, 
as rcąuircd by the aet of Oct. 6, 1917,

Dvi naujos vėliavos Baltike

AMSTERDAM. — Dvi nau
jos vėliavos yra malonios Balti
ke juroj. Viena yra Rusijos — 
tamsiai raudona su auksinėmis 
ar geltonomis raidėmis R. S. F. 
S. R. kairiąjame kampe. Raidės

Policija ir kareiviai vartoja dur
tuvus ir daug: žmonių užmšuta 

ir sužeista.
konlroliuoja geležinkelį nuo Bai

TOKYO, rugp. 17. (suvėlinta).
Sumišimai kampanijoj prieš Praneša, kad K),(MM) čeclio-

buvo daug susirėmimų visoj .Ja
ponijoj, niekurie kurių užsibai
gė rūsčiai. Valdžia padarė, kom
promisą su laikraštininkais kas- 
link žinių apie sumišimus ir lei
džia paskelbti du oficiliu biule-

Pirmas biuletinas apie situa
ciją Tokyo provincijoj laike pa
starųjų trijų dienų, aiškinamo, 
kad Tokyo atskiros minios, di
džio nuo 300 iki 10,000 žmonių

ksus”, ryžių sankrovas ir geišų

f ronlą ir kad japonai vyksta iš

pavaduoja

O R A S.
Išdalies apsiniaukę šiandie; 

įlietus ir vėsiau ryto.

KYTO bus išspausdinta

SUBATOJE bus išspaus
dinta kongresinė Soc. Var

bos ministerijos namą. Minių 
pagieža taipgi buvo išlieta ant 
kitų namų, automobillių ir tram
vajų. Policija ir kareiviai ga
ilaus išvaikė minias.

Didelis susirinkimas įvyko 
kryžiaus yra baltas, o vidurinis Tokyo pėtnyčos naktį, bet riau

šių nebuvo.

deralyvė Sovietų Respublika. 
Kita yra — naujoji Finlandijos 
vėliava. Ji yra skaisčiai raudo
na su dviejų siūlių auksiniu 
kryžium. Išlaukinis pakraštis

vyko po trumpo buvimo Maskvo gelcžinkdlio nuo Nikolsk iki Cha — mėlynas.

e išanksto gauti tuodu 
Naujienų" numeriu.
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šių po to, kaip “Naujienos“ 
ir Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba užgyrė talki
ninkų šalių socialistų ir dar
bininkų programą ir išreiš
kia savo pritarimą tam pro
gramų! !

Kas, dabar, geriau supra
to darbininkų reikalus — 
“Naujienos” ir Ch. L. D. T., 
ar jų “kairieji” kritikai? 
Kas rodo darbininkams ke
lią į progresą, ar tie, kurie 
jau trįs mėnesiai laiko atgal 
užėmė teisingą poziciją to
kiam svarbiam dalyke, kaip 
darbininkiški karės (taikos) 
tikslai, — ar tie, kurie dar 
iki šiol jos nesupranta!

/NAUJIENOS, Chicago, E!

$5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Truc translation filed with tbe post, 
masler ai Chicago, August 22, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. (>, 1917

Socialistų Partijos 
pozicija.

NaUllenos eina kasdien, išskiriant 
nedčldirnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojc—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paČtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Mane, 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos ;
Straipsniai

P--------------- -----rrrl
Truc trnnslation filed with the post- 
mąsli r ai ( '.Im ago, August 22, 1918, 
us rctiuired by the act of Oct. 6, 1917

Kalbos apie revo
liuciją po kares.

Vienas vokiečių kariuo
menės viršininkas išleido 
paliepimą, kuriame sakoma:

“Man teko patirti per 
laišką, adresuotą karališ
kajai Prūsų karės minis
terijai, kad pagrįžusieji iš 
fronto kareiviai viešai 
kalbėjo apie revoliuciją, 

* kuri turėsianti kilti po ka- 
» rėš. Aš noriu paraginti 
... visus vyresniuosius oficie- 
« rius, kuriems teks patiems

kiu nederamu kalbu, tuo- 
j jaus ir be svyravimo imti 

į nagą kaltininkus. Vie
tinė valdžia ir karinių ge
ležinkelių direktorius ta
po paprašyti pavartot tin- 

į karnų priemonių.”
Tai yra dokumentas, ro

dantis, koks ūpas apsireiš
kia vokiečių kariuomenėje.

Oi, bus suru kaizeriui ir

cialistų partijos komitetas 
kartu su partijos valstijų 
sekretoriais šiomis dienomis 
atlaikė konferenciją tikslu 
nustatyt partijos poziciją 
linkui didžiųjų šios dienos 
klausimų ir išdirbti platfor
ma besiartinantiems kong- 
reso rinkimams. Šitą užda
vinį minėtoji konferencija 
atliko, išleisdama du doku
mentu: 1) atsakymą j Nati
onal Security I^eague laišką, 
t 2) kongresinę socialistų 
partijos platformą.

Tuodu dokumentu bus iš
spausdintu “Naujienose”: 
ryto atsakymas Nat. Sec. 
Lygai, o subatoje — partijos 
platforma. Sąjungiečiams, 
o taip-pat ir kitiems musų 
Mėnraščio skaitytojams pa
tariame tuodu “Naujienų” 
numeriu (pėtnyčios ir suba- 
tos) nenumesti perskaičius, 
bet pasilaikyti, kad galėtu
mėte minėtuosius du doku
mentu visuomet turėti po 
ranka ir pasinaudoti jais, a- 
Lėjus reikalui. Ypatingai 
>varbu bus turėti partijos 
platformą (programą), ka- 
langi ji bus nuolatos disku- 
suojama rinkimų kampani
jos laiku. Socialistas, kuris 
norės toje kampanijoje užsi
imti agitacija, turės būt vi- 
sų-pirma gerai išstudijavęs 
platformą.

Pažvelgsime dabar, kaip 
socialistų partijos viršinin
kai atliko uždavinį, kuris 
stovėjo prieš juos.

ma j karę, ar ne. Bet pra
ėjus rengimosi laikui ir ša
liai faktiškai įstojus į karę, 
tos diskusijos ^neteko vertės; 
ka rtu su tuo neteko vertės ir 
ta St. Louis’o konvencijos 
rezoliucija, kur kalbama a- 
pie Amerikos įsimaišymą į 
karę. Ažuot svarsčius pra
eities klausimą apie gerumą 
įsimaišymo į karę, dabar rei
kėjo gvildent, kokia politi
ka butų geriausia, darbinin
kų klesos žvilgsniu, karės 
laiku ir koks butų geriausis 
karės užbaigimo būdas.

Be to, kartu su tuo, kaip 
Amerika žengė iš stadijos 
prisirengimo prie karės į 
stadiją aktyvio dalyvavimo 
karėje, keitėsi ir žmonių 
ūpas Suv. Valstijose. Nepa
sitenkinimas kare žmonyse 
ėjo vis mažyn ir mažyn; jo 
vietą vis labiaus užėmė pasi
ryžimas davesti karę iki pa
sekmingo galo, nesigailint 
aukų ir neišvengiamų karės 
laiku suvaržymų. Prie to
kių aplinkybių socialistų vei
kimas sulig St. Louis’o rezo
liucijos patarimu (“aktyviai 
ir viešai priešinties karei”), 
butų pastatęs partiją j keis
tą, jeigu nepasakius dau
ginus, padėjimą. Ir faktiš
kai tas- rezoliucijos punktas 
tolyn vis labiaus darėsi soci
alistų judėjime “negyva rai
de”. Neskaitant atskirų in
cidentų, partija apskritai 
mant susilaikė nuo priešini
mosi karei. Jos nariai re
gistravosi, šaukiami stojo į 
kariuomenę, pirko Laisvės 
Paskolos bonds’us ir tt. O 
partijos atstovai miestų ta
rybose, legislaturose ir kon
grese prie daugelio progų 
net viešai pritarė įvairioms 
karės vedimo priemonėms 
ir valdžios programui.

■ggggffMBgB"__ l ■ " 2------
pe ėmė tolyn vis , garsiaus 
skambėti balsai, reikalau- 
jantįs, kad partija peržiūrė
tų savo poziciją linkui ka
rės ir, vietoje St. Louis’o re
zoliucijos, išleistų naują par
tijos deklaraciją. Dalis so
cialistų, su E. Debsu pryša- 
kyje, reikalavo, kad tuo tik
slu butų sušaukta specialis 
partijos suvažiavimas.

Partijos viršininkai te
čiaus nutarė, ažuot šaukus 
suvažiavimą, padaryti tiktai 
pildomojo komiteto ir sek
retorių konferenciją. Ir ko
ki ji davė atsakymą į augš- 
čiaus išdėstytus klausimus?

Nepasakysime, kad kon
ferencija butų davus labai 
aiškų atsakymą j juos visus.

ei jos, tai ji atrado, kad ji ne
turinti galios tą rezoliuciją

Ketvergaa, Rugpjo. 22,191 <8.

mes karę! O pralaimėjimas 
dabar neišvengiamas.

True Iransbition filed with thc post- 
master at ChiČago, August 22, 1918 
as rctiuired by the act of Oct. 6, 1917

Progresyvumas ir 
tušti šukavimai.

4 “Naujienos” jau trįs mė
nesiai laiko atgal išspausdi
no talkininkų šalių darbinin
kų ir socialistų karės (afba 
taikos) programą, raginda- 
mos savo skaitytojus atid
žiai susipažinti su juo,
f Truputį vėliaus tą progra
mą svarstė ir jam pritarė 
Chicagos Lietuvių Darbinin-

Tuo-gi tarpu musų kraš
tutiniai “kairieji” šaukė, 
kad “Naujienos” ir Darbi
ninkų Taryba esančios “o- 
portunistiškos” ir net “klai
dinančios darbininkus”.

O kas pasirodo? Ameri
kos socialistų partija laiko 
Konferenciją už trijų mene-

Dar didesnių tečiaus at
mainų, kaip šalies viduje, į- 
vyko tarptautinėje politiko
je. Rusija suklupo po sun
kia karės našta, ir Vokieti
jos imperialistai, pasinaudo
jami tuo, užkorė jai Brest 
Litovske pažeminančias plė
šikiškas taikos sąlygas. Jie 
užgrobė Estlandiją, Livoni
ją, Latviją ir Lietuvą; jie 
m triuškino revoliucinį judė
jimą Ukrainoje ir Suomijo
je ir pastatė tas dvi šalis po 
tavo jungu; jie trempė Ru
siją, ir rengėsi, apsidirbę su 
demokratijomis rytuose, 
parblokšti po savo kojomis 
ir vakarinės Europos šalis.

Šitaip dalykams susidė
jus, socialistų ir darbininkų 
minių simpatijos negalėjo 
nepakrypti ton pusėn, ku- 
liai grasina pavojus iš Vo
kietijos užkariautojų. De
mokratijos, revoliucijos ir 
socializmo reikalai diktavo 
socialistams (kurie nenorė
jo užmerkti akių prieš fak
tus) užimti griežtą poziciją 
prieš centralių valstybių 
plėšikus.

Tatai nereiškė, žinoma, 
kad priešinantis Vokietijos 
imperializmui reikia užgir- 
ti visa, kas tiktai stovi prie
šingoje jam pusėje; ir visų- 
pirma tatai nereiškė, kad 
kovoje su Vokietijos impe
rializmu socialistai privalo 
išsižadėt savarankiškos po
litikos. Mes matome, pa
vyzdžiui, kad Anglijos dar
bininkų partija tvirtai sto
ja už kovą su centralinių 
valstybių imperialistais ir 
kartu turi aiškų darbinin
kišką programą. Tam pro
gramų! pritarė ir talkinin
ku šalių socialistų ir darbi
ninkų konferencija.

gė visai teisingai, kadangi 
konvencijos nutarimus turi 
teisės mainyti tiktai konven
cija (arba referendumas), o 
ne organizacijos viršinin
kai. Bet, iš antros pusės, 
konferencija taip-pat ir ne
paragino partijos narių lai- 
kyties St. Louis’o nutarimų 
ir netarė nė žodžio apie jų 
peržengimus (nors jų buvo 
labai daug). St. Louis’o re
zoliucija tapo atidėta j šalį.

Nesijausdama galioje da
ryt naują deklaraciją apie 
partijos atsinešimą linkui 
karės, viršininkų konferen
cija parašė polemišką laišką 
prieš šovinistišką National 
Security League, kuri apkal
tino socialistus, kad jie el- 
giąsi, kaipo išdavikai, prie
šindamiesi karei. Partijos 
viršininkų laiške aštriausiai 
PROTESTUOJAMA prieš 
tą kaltinimą ir užreiškiama, 
kad socialistai visuomet bu
vę ir esą kaizerizmo priešai.

Partijos atsinešimą linkui 
karės, viršininkų konferen
cija palietė da ir kongresi
nėje platformoje.

Platformos įžangoje nu
rodoma, kad socialistų par
tija stoja už demokratybę, 
kaip karės laiku, taip ir po 
jos.

Toliaus sakoma, kad par
tija stoja už taiką “be anek
sijų, be kontribucijų ir su 
tautų apsisprendimo teise”. 
Šituo pasakymu viršininkų 
konferencija atmetė tą pozi
ciją, kurią buvo pereitą ru
denį užėmęs Bergeris, rei
kalaudamas taikos kadir čia 
da taip (būtent, tuo jaus at
šaukiant Amerikos kariuo
menę iš Europos).

Kongresinėje platformo
je, be to, pabrėžiama Ame
rikos socialistų sutikimas su 
talkininkų šalių socialistų ir 
darbininkų konferencijos 
(t. y. su Anglijos darbo par
tijos) programų.

Pagalios joje indorsuoja- 
ma baudžiu federacijos (L 
y. tautų lygos) idėja, kurią 
skelbia socialistai ir demo
kratijos šalininkai talkinin
kų šalyse ir Amerikoje. Tar
pe tos baudžiu federacijos 
uždavinių nurodoma suma
žinimas arba ir visiškas pa
naikinimas ginklavimosi, 
taikus rišimas tarptautinių 
nesusipratimų ir tt.

Po to platformoje seka il
ga eilė visokių reikalavimų, 
kurių tikslas yra pagerint 
dalykus šalies viduje, sustip
rinant demokratybę valdžio
je, pramonijoje ir apšvieto- 
je. Šitas vidujinių reformų 
programas yra gana gerai 
apgalvotas ir turi pilnai 
konstruktyvį (budavojamą)

kaikuriuose dalykuose kon
ferencija ir neparodė pride
ramo šitokiam svarbiam 
momentui aiškumo, bet ji 
visgi, apskritai imant, ne
blogai atliko savo uždavinį.

Konferencijos nutarimuo
se nėra nė pėdsako tų tuščių 
šukavimų, kuriais tūli “kai
rieji” socialistai norėjo pa
keisti partijos principus.

Konferencija taip-pat ne
pritarė tai neišmintingai 
frazei, buk darbininkų klesa 
neturinti jokio reikalo ru- 
pinties kare, kurią ne jie 
pradėję.

Vietoje tuščių šukavimų 
ir frazių, konferencija pa
siūlė eilę praktiškų reikala
vimų, turinčių tendenciją 
apsaugot darbo žmonių rei
kalus, kaip šioje šalyje, taip 
:r visame pasaulyje.

Prieš kaizerizmą ir impe
rializmą — už demokratiją 
ir už geresnį sutvarkymą 
pasaulio santikių! Štai ko
kius obalsius paskelbė pro
taujantiems darbininkams 
socialistų partija.
Truc transiation filed with thc post- 
iiiaslrr at August 22, 1918,
as rcųulrcd by thc act of Oct. 6,1917.

Socialistų Partijos Kon
gresinis Programas.
CHICAGO. Pripažindama, 

kad savo reikalavimų vienybe 
darbininkai steigia naują bro-

pins paramos, kad laikai įvykus

MERGAITĖMS PRIEKYŠ- 
TĖ. — Pavyzdys No. 8956.
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apsaugoti mo- 
mergaičių rublis

Opiausis klausimas, su ku- 
’iuo susidūrė partijos virši- 
linkų konferencija, buvo 
Jausimas atsinešimo linkui 
karės.

Šituo klausimu, kaip mes 
žinome, socialistų partija 
langiaus kaip metai laiko 
atgal priėmė rezoliuciją St. 
Louis’o konvencijoje. Toje 
rezoliucijoje partija griež
čiausiai pasmerkė Suv. Val
stijų įsimaišymą į karę ir ra

ugino darbininkus “viešai ir 
aktyviai priešinties karei.”

Laikui bėgant tečiaus par
ijus narių eilėse atsirado o- 

pozicijos tai rezoliucijai, ir 
juo tolyn, tuo šita opozicija 
darėsi vis stipresnė. Tos re
zoliucijos priešų nuomone, ji 
pasidarė nebetinkama, per
sikeltus bėgiu metų laiko ap- 

I linkybėms kaip šioje salyje, 
taip ir visame pasaulyje.

O aplinkybės persikeitė 
daugeliu žvilgsnių. Pir
miausia, Suv. Valstijos išėjo 
iš stadijos rengimosi prie 
kares ir ėmė akyviai daly
vauti joje, sukoncentruoda
mas tuo tikslu visas savo 
jiegas. Koliai Amerika dar 
tiktai rengėsi kariauti, buvo 
prasmės diskusuot klausi
mą, ar gerai ji daro, stoda- me, Amerikos socialistų tar- galima pasakyt, kad nors

Po šitų tai atmainų įtek-
Darant išvedimus iš tų 

dviejų partijos dokumentų,

mą, priimtą įvykusiame čia jos 
nacionalio pildomojo komiteto 
posėdyje, nurodo, kad ji rūpina
si prirengti Amerikos darbinin
kus taip, idant naujoje darbo 
brolijoj jie galėtų turėti prikla
usomąją. jiems dalį.

Tasai dokumentas, tai pil
niausias programas, kokį kada 
nors Socialistų Partija buvo pa
skelbus. Apie penkiais tūks
tančiais žodžių jis padengia vi
sas opiausias problemas, kurios • 
šiandie paliečia Amerikos dar
bininkus. Jo įžengiamoji dalis 
skamba šiaip:

“Ligi karės, industrinį kiek
vienos didelės šalies gyvenimą 
kontroliavo privatus žmonės ir 
privačiam pelnui. Sparčiai au
gąs gyvenimo reikmenų brangu
mas, didelis už algą dirbančių 
darbininkų skurdas, menkas^ 
atlyginimas profesijos žmo-į 
nėms ir milžiniškas susikoncen-! 
(ravimas lobių palyginamai me
nkos žmonių saujalės rankose— 
lai buvo naturalės pasekmes to, 
kad pasaulio dalykai buvo ve
dami tik didžiųjų pramoninin
ku interesais, c 

“Kiekviena civilizuota šalis 
buvo pasidalinus j du kariau
jančiu abazu: į ne-gamintojus, 
kurie valdė, ir gamintojus, ku
rie tarnavo.

“Atėjo karė.

sius pienus vykinti. Pasaulio 
ateitis jiems yra tik visa ką 
viršijanti kova dėl lobių ir ga
lios. Bet toje kovoj užstatais 
butų jau nebe atskiri žmones, 
ale valstybes ir pačios valdžios.

“Tani opozicijon stoja darbi
ninkai. Kariaujančiose šalyse 
darbo žmones visur jungia sa
vo jiegas. Tiek rankų darbi
ninkai, tiek smegenų darbinin
kai savo reikalavimų vienybe 
stato naują žmonių brolybę.

“ ‘Ne jokių užgrobimų spė
ka; ne jokių baudžiamųjų kon
tribucijų; apsisprendimo teisė, 
visoms tautoms! ‘Prie šios for
mules dabar dar pridėta: ‘Nė jo
kio ekonominio nacionalizmo; 
nė jokių karių po karės’.

“Kildama ištikima savo isto
rinei misijai, Socialistų Partija 
rujT!TI!lMi * prirengti Amerikos 
darbininkus taip, kad jie galė
tų turėti priklausomąją jiems 
dalį naujoje darbo brolijoje, 

i “Socialistų Partijįjz-eina prie
kyje žmonių atsid 
nanti demokratijai.
tija valdžioj, demokratija indu
strijoj, demokratiją žmonių 
švietime kaip karės melu taip ir 
po karės — industrija ir žmo
nių švietimas — visa tai turi 
būt pačių žmonių tvarkoma, 
be jokios minties pasipelnymo“.

Tarpiau tinęs rekonstrukcijos 
(alstcigimo) klausimu, platfor
ma užreiškia, kad Amerikos 
Socialistų Partija aplamai su
tinka su talkininkų šalių socia
listu ir darbininku konfercnci- 4 C

< jos paskelbtais tikslais.
Toje dalyj, kur kalbama apie 

pilietines laisves, yra protestu 
prieš gaujų sauvalių, prieš pač 
to cenzūrą, kuri atima laikraš 
čiams antrosios klesos siuntimo 
privilegijas; reikalaujama, kad 
urnai butų panaikinti visi žo
džio ir spaudos laisvės varžo
mieji įstatymai, ir kad urnai 
butų duota visiška amnistija 

! visiems politiniams kaliniams.
“Socialistų Partija, tiekdajna 

šį programą, užreiškia, kad da
lykas eina apie į kapus bežen- 
ginčią socialę tvarką. Musų 
programas taikoma tam, kad 
padėjus numirt lai nubankruti- 
jtįsiai kapitalizmo sistemai, o 
ne tam, kad kuo galutinu ją pa-

padėjimui, kur 
sai viešpatauja

Ir su ja buvo 
lokiam dalykų 
privatus intere- 
visani musų e-

konominiam gyvenimui. Priva
lus operavimas ir konkurencija 
parode visišką savo m jiegą ka
rės sunkenybėms atlaikyti. Val
stybes interesai patapo vyria u-

“Didžiausias visų uždavinių, 
su kuriais pasaulis turi susitik
ti akis į akį, tai tarptautinės re
konstrukcijos (atstatymo) kla
usimas. Valstybė užviešpatau
ja industrijai. Kas turės vieš
patauti valstybei? Nuo atsaky
mo į šį klausimą priklauso 
žmonijos ateitis.

“Eilės jau formuojasi.
“Kiekvienoj kariaujančio] ša

lyj, lygiai draugų kaip ir prie
šų, galingieji pirklybos ir pra
monės žmonės jau atvirai tic-

Goriausias būdas 
kyklas lankančių 
nuo dylimo ir plyšimo tai įtaisius 
tinkamų joms priekyštėlę ant rubli 
apsisiausti. Kai-kur mergaitės dėvi 
tokias prickyštėles dagi klesose. La
bai patogi priekyštėlė parodyta šia
me paveikslėlyj. .Ii yra iš vieno 
gabalo ir labai lengva pasiūti. Nu
gara sukirpta dviem juostom, einan
čiom per pečius kryžmais ir suse
gamom priėkyj. šonais prisiuvama 
kišenini. Materijų galima vartol 
lengvų perkalį, lavvn arba muslinų.

Tokiai priekyštėlei pavyzdys No. 
8956 sukirptas penkeriopos mieros, 
mergytėms 8, 10, 12, 14 ir 16 melų. 
8 metų mergytei reikia 1% jardo 
materijos 27 colių platumo, arba 1 
•jardo 36 colių platumo, ir 5 jardų 
kaspino apvedžiojimui.

Kaina pavyzdžiui 10 renių;
Norint gauti tokiai priekyštei 

sukirpti jr._pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idčjus į 
konvertų kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TEBN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, 1)1.

’ NAUJIENOS Patiem Depl.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 8956.— ;• o
Mergaitė turi metų ....................

(Vardu ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

PASTABA
Jei kas moterų norėtų gaut gražų 

iliustruotą naujausių madų katalio- 
gą (anglų kalba), gali gani jį Nau
jienose, ntsiunčiant 10 centų (gali
mą markėmis).

Kazimieras Gugis
keitus. Nuo iinperializino, pir- 

į klybos ir kapitalo lenktynių, 
’ nuo licakcingos diplomatijos, 
1 » 

j nuo intrygų prieš atsilikusias 
tautas, nuo militariznio ir nuo 
masių išnaudojimo negalima 
nieku budu išsisaugoti, kol ši 
kapitalistine draugija nebus vi
siškai kitaip perdirbta, 
dirbus jos 
industrija, 
priemones 
tiniai bus 
kuopeles rankose, 
priežasčių 
mums,
pasaulio tragedijos. Vyriausioji 
darbo žmonių kova eina už tai, 
kad savo kontrolei! paėmus vi
sas pamatines įstaigas, o dėlto 
reikia mokinti žmones, idant 
jie suprastų tokios kontrolės

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisintose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų (Minas:

1111 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mieito Ofiaasi 

ilT W. Dearborn SI. 
111 -13 Unity BMg. 

Tel. Central 4411

Neper- 
visiškai kitaip, kol 
finansai, gabenimo 
ir gamtos turtų šal- 
palikti išnaudotojų 

visados, bus
ta u t ų nesutiki- 

kui’ie nuves prie kitos

“Tam žmonių auklėjimo da
rbui mes kviečiame kooperuoti 
(bendrai dirbti) visus, kurie 
mato pragumo pasauliui perdir
bti visų žmonių lygybės, demo- 
kra lybės ir brolybės pamatu“

Naeionalis pildomasis komi
tetas paskyrė subkomisiją (O- 
neal, Sliiplacoff ir Gorbel), ku
ri turės pasimatyt su vieninte
liu socialistu kongrese, Meyer 
Londonu, ir sutaisyti įstatymo

resan.
Komitetas nutarė, kad butų 

prirengta literatūros kongresi
nei kampanijai pradėti; taipjau 
nutarė padėti kai-kurioms vals
tijoms prisirengti besiartinau-’

žus sau pasaulio vaizbą.
“Tie žmones jau dabar sten

giasi įsigyti savo valdžių stro- čiai politinei kovai.

MIESTO TARYBA NEPAISO 
MAJORO.

Aldermanai sako jie priimsią ga- 
tvekarių bilių nežiūrint majo
ro pasipriešinimo; prokuroras 
tyrinėja toliaus.

Valstijos prokuroras Hoyne 
vakar, išdavė pašaukimus teis
man apie tuzinui kilu liudinin
kų galvekarių kompanijos pa
purki! tyrinėjime, Tarp jų busią 
laikraščių reporteriai, keli alder
manai ir kiti.

Nežiūrint valstijos prokuroro 
Hoyne’o tvirtinimo, kad jis tu
rįs gana priparodymų, kad pa
šaukti tieson kelis aldermanus. 
Miesto Taryba šiandie rengiasi 
priimti gatvekarių patvarkymą 
priešais majoro pasipriešinimą. 
Dar nežinia tikrai, kaip majoras

spėjama, kad jis pasipriešins jo 
priėmimui.

mokyklos.
Vakarinės ir šiaurvakarinės 

miesto dalių rusai subruzdo ru- 
pinties mokinimusi anglų kalbos 
Vakar rusų delegatai vadovau
jami Dro Moscs Subudo matėsi 
su mokyklų perdėtinio padėjė
ju William Boberts dėl vakari
nės mokyklos nepiliečiams ru
sams.
5
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Protestas prieš klerikalus.

torius.

mėnesinės

*

Chicago, III.

slaptas ir viešas politikos kilpas, 
kurias jie jau rengė ant Lietu
vos kaklo dar nou pernai melu 
ir aut galo, kaip jie gudriai par-

jų, ir tuo budo duoda progos 
žmonėms kai-ko naudingo iš
girsti ir pasimokinti

—K. Bijūnėlis.

Tint translation filcd wilh the 0ost- 
masler ai Chicago. Augusi 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, n) 17.

Cleveland, Ohio.

7:30 vili..

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

8003-3039 S. Halsted SU, i Chicago, III.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

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

JUOZAPAS E. BUDRI K, 
3343 S. Halsted st.----------- Tel. Drover 8167------------ Chicago, III.

tė Lietuvos pardavikų žygius — 
dviems atvejais. Pirmoje kal
boje d. Grigaitis vien lik išparo-

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 
elio, ir partraukiame siilužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
r pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM YVIDZIČS,
l'clf. Drovcr 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Grand Rapids, Mich
rugp. II, buvo Ši

mulio Daukanto Draugijos ba- 
buvo

Rimas, kurį išpildė virtos žmo
nės. Tai pirmas dar balius su
rengtas nuosavoj svetainėj, ir 
pavyko labai gerai. Simano 
Daukanto Draugija susitvėrus 
septyni metai atgal. Iki šiam lai 
kui ji gerokai užaugo, ir turi 
žmonių simpatijos. Tai viena 
laisvinusiųjų šiame mieste lielu- 
\<ų draugijų, ir vienintelė, kur 
gali prigulėti abiejų gilučių žmo
nės. vvrai ir moters. Mėnesinė 

pašalpos moka 
Draugija turi nu

sipirkus dvejus namukus ties 
didele Leonard gatve. Vieną na- 
nm pertaisė draugijos susirinki 
nuims, kilą duoda nuomon; a- 
budu namukai išmokėti. Neper- 
senai buvo nutarus tflisiVienvt

(Iraugiją, ir mokaht po 50c. į 
mėnesi, pašei pa padidint iki $10 
savaitėje. Bet LSD. priklauso 
daug kataliku. kurie laisvoms 
draugijoms yra priešingi. Del- 

Da-

rioms pasikviečia gerų kalbėto-( rodė kaipo kaizerio bernas ifto-Į 
i dėl priešinosi rezoliucijos priė- 

Inimui; bet publika jį už lai pa- 
j>ajiiokė). Antroje savo kalboje 
P. Grigaitis dar plačiau aiškino 
apie tuos nuolatinius Lietuvos 
pardavikus ėdikus ir žmonių 
mulkintojus klerikalus, o taipgi 
iškėlė nemažai į aikštę ir daugy
bes tautiškų “generolų” darbų, 
žodžiu, drg. Grigaitis šiuomi ta
rpu daug naujienų papasakojo 
dlevelandicčiams apie įvairius 
Lietuvos išgamas. Ant galo da
vė atsakymus į klausimus, ku
riuos vis davė daugiausiai Ian
tiškai klerikališki “bolševikai”; 
Bet drg. Grigaitis visiems dai
liai pataikė atsakyti ir pamoki
no juos to, kas tik jiems nebu
vo žinoma ir aišku. T'odel rei
kia manyti, kad jie tuo irgi li
kosi gerai patenkintais, nes palįs 
plojo delnais. Baigus paskuti
nius žodžius susirinkusioji pub
lika palydėjo drg. Grigaitį 
griausmingais aplodismentais, j 

—J. M.

Subatoj, rugpjūčio 17 d., Clc- 
velaudo lietuvių draugysčių są
ryšis buvo surengęs protesto 
prakalbas prieš Lietuvos parda- 
vikus, Kauno vyskupą Karevi
čių ir kunigą Bal tušką. Prakal
bos buvo Jates Hali, 6006 St. 
(Jare avė.; kalbėtojas buvo d. i

lų visų faktiškų ^įrodymų drg. 
P. Grigaitis pasiūlė protesto re
zoliuciją, ^pasmerkiančią kaize
ri ir jo bernus klerikalus, kas 
skaitlingos publikos likosi vien
balsiai priimta (išskiriant vieną 
klerikalų pakaliką, kuris pasi-

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. MM<lison st. 2221 So. Leavitt St.
Suile <>00-612 KMOiipaM 22ud pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki R vakaro
Phone Huymarket 2563 , Phone Canal 4G2<

Nedėldieniats tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany BS4G

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
__ 35 So. Dearborn St. kampan Monroe,

I) r D M DACC CHICAGO, ILLINOIS Ula Da Ifla 11V W V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

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

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos/Drama 

(Gerhardo Hauptinano. Venč A. Lalis).
Y’ra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-draina—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, liet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

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

1810 So. Halsted St

Ml

. wia*Mg

Tai buvo 1877 metais
Vs. Garsino pasakojimas

DR. S. NAUDELIS
Lfetuvjg Medikas ir Chirurgas 

4712 S,. Ashland Avė., Chicago, III
Telef. Drovcr 7042.

Ohfjo Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
P-p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedėlio- 
nns nuo 10 iki 12 d. '

(Tąsa).

Mirtis jį ne- 
Jis, didžiau- 

knone dusda-

Antras buvo 
jos pulko kareivis 
tikėtai pagriebė, 
šiame įniršime,
mas nuo riksmo, bėgu atakon; 
kulka pataikė į larpakį ir išlin
do pakaušyj, |xalikdama juodą 
vėpsančią skylę. Taip jis ir gu

bnr jau užgęsusromis akimis, 
atvira hunui ir įniršimo iškrai
pytu, pamėlynavusiu veidu.

—Atsirokavo, — tarė Ivan 
Platonič. —■ Grynais atsiroka
vo. Dabar jiems nieko nebe-

[lų, virė iš jų ir rūgščių laukinių 
obuolių sriubą be druskos 
kadangi jos nebuvo ghlima nie
kur gauti — ir nuo to susirgda
vo. Batalionai, nors ir ne mū
šyje, tirpte-tirpo...

Apie pusę sėjos mėnesio mu
sų brigada su keleti^cavalerijos 
eskadronų ir dviem kanuolių 
ba tarėjom atvyko į gyventojų 
apleistą, sunaikintą ir pusiau iš
degintą turkų kaimą. Musų

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
Kumpus 14th gatvės ir 49th avė. 
l elcf. Cicero 39, arba Cicero 252.1 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 rytoj 
llMio 4:30 iki 6:30 vakaro ir nėdč-j 
Iromis—-pagal sutartį

Sergėkite savo akis j

Neužsltikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekonui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su- 

hj® akims tik daugiau blogo.
Aš turiu 15 metų patyrimų i- 

!!ahu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus rcikalin 

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

—< >K,V SPEGIALISTAP 
1891 So. Ashland Avo. ( hicur « 
. Kampas 18-tos gatvės 
1-ČIos lubos, virš Platt’o apliek .m 

Temykite į mano parašą
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai diena

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

įVodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

firmas I'toras 15c. Balkonas lOtį 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir 92-ra GATVĖS

Jis apsisuko;

Mudu su Stebelkovu nu-
Vencel pasi

CHICAGOS
*

ŽINIOS
Truc translation filcd with the post- 
iinedcr at ( liicaMo, August 22, 191 S, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
TEISĖJAS LANDIS IŠKLAUSIS
I. W. W. PRASIMŲ.
ŠEŠTADIEINYJ.

vijo mudu.
Ivanov, matėte?

r' JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

N

g.što, stataus kalno; kaimas bu
vo žemai, gilumoj klonio, ku
riuo vingavosi siaurutė upė. An
troje klonio pusėje styrojo skar
džios, augštos uolos. Tai buvo, 
kaip mes mauėmje, turkų pusė, 
bet pačių turkų arti nesimatė. 
Prastovėjome ant musų kalno 
keletą dienų, beveik be duonos 
ir su dideliu vargu gaudami va
ndens, kurio atsinešti reikėjo 
eiti toli žemyn, pas besiverčian
tį iš uolios šaltinį. Buvome vi
sai atkirsti nuo armijos ir ne
žinojome, kas margame sviete 
dedasi. Penkiolika varstų mu
sų pryšakyje skrajojo kazokų 
būreliai; dvi ar trįs jų šimtinės 
buvo nutęstos ant dvidešimties 
verstų. Turkų nebuvo nė ten.

Nežiūrint į tai, kad negalėjo
me susekti priešo mažas musų 
kariaunos skyrius užlaikė did
žiausią atsargą. Dieną ir naktį 
aplink stovyklą stovėjo tankus 
avanposto retežius. Sulyg vie-

Laisves Bondsai
perkami už cash. Einel and Co., 740 
VV. Madison, kampas Halsted gal., 
r<»(>m 232, 2-ras augfitas, virš Eninous 
Clothmg store. Atdara vakarais iki 
8:30 Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

AKl 'J SPECIALISTAS 
Akis Egumtauuja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
inkstą regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Ealinga dorus at- 

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

Teleiihone Yards 4317 
Boulevard 6187.

Mačiau
atsakiau.

Ką gi juk numėlę žiūrėda
mi j juos? — apsiblausęs pa
klausė jis.

i Ir staiga užsidegiau apmaudu 
Jani lo pikto žmogaus ir noru 

pasakyti jam ką-nors nemalo
naus, sunkaus.

i Daug, Ir daugiausia apie 
jie jau nebe ka- 
Jiems jau nebe- 
laikymo, nė dis-

JPiotr Nikolajevic t Tel. Pu 11 man 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS II 
CHIRURGAS

10781 80. Michigan Ava.
Roseland. TU.

Teisėjas Landis paskyrė šeš
tadienio rylą išklausymui prašy
mų naujo nagrinėjimo 100 JW ni^s<u
w „M.-!.. Paikio nė eilių

dalint. Jis pranešė advokatams 
abiejų pusių užvakar, kad jie 
prisirengtų.

DUKTĖ SERGA, SŪNŪS 
KARIUOMENĖJ, TĖVAS 
PRISIGIRDĖ.

Susirūpinimas dėl dukters li
gos, ir gailestis sūnaus, kuris y- 
ra kariuomenėj Camp Jacckson, 
pietų Carol., sakoma nuvedė prie 
saužudystės Max’ą II. Voelkel. 
Jis yra 49 metų amžiaus, gyveno 
4815 N. Troy avė. Jo kūnas at
rasta Chicagos upėj vakar. Jis 
buvo išėjęs j draugijos susirinki
mų ir negrįžo.

linus niekas jau jų nebekan
kins... Jie jau ne kareiviai, ne 
pavaldiniai! — kalbėjau dre
bančiu balsu — jie — žmonės!

Vi ncelio akįs sužaibavo. Gar
sas išsiveržė iš jo gerklės ir nu
truko: turi būt jis nprėjo man 
atsakyti, bet ir šiuo, sykiu su
silaikė. Jis ėjo greta su manim, 
galvą nuleidęs, ir už keleto žin
gsnių, nežiūrėdamas į mane, 
tarė:

-Taip, Ivanov, 
Jie — žmonės. .. 
nes.

jusŲ teisybė.
Numirę žino-

IX.

per Dunojų

PAKLYDO SU ORLAIVIU 
ANT EŽERO.

Paveikslarašis John T. McCut- 
cheon ir Didžiųjų Ežerų lakūnas 
Įeik Lee Ilammond vakar išlėkė 
ant Micbigan ežero ir paklydo. 
Jiems nulėkus nuo kranto toliau, 
kliūtis pasidarė su varytuvu ir 
jie nusileido ant vandens. Ka
dangi buvo tiršta migla, tai jie 
negalėjo matyti kur kraštas. Ne
turėdami nei kompaso, nei bevie 
lio a Į) a rato ir nenu
manydami kuriame krašte kas 
yra, jie j rėš dvi valandi iki pri
plaukė. Grand Haven, Mich.

Jonas Meškauskas
persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 21 dienu, 7 valandų 
rvlo.

Velionis turėjo 27 metus am
žiaus, paėjo iš Kauno guli., 
Kauno pav., Betygalos vals
čiaus, Alcknaičių kaimo.

Laidotuvės įvyks subatoljc, 
rugpjūčio 24 d., 9 vai. ryte, iš 
namu. 4635 Sp. Richmond st., į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. bažnvčio, iš l»*n i Šv. Ka

zimierą kapines. Kviečiami v|- 
si giminė.'), draugai ir pažįsta
mi atsilankyt į šermenis ir da

lyvauti laidotu vėst.
-Lėkšna.

Mus pergabeno
Keletą dienų stovėjome apie Si- 
stovą, laukdami turkų; paskui 
kariaunos traukė į šalies gilumą. 
Nutraukėme ir mes. Mus ilgai 
siuntinėjo tai šen, tai ten: buvo
me ir apie T'irnovą, ir netoli 
Plevuos; bet praslinko trįs sa
vaitės, o mums da vis nepasitai
kė muštis. Pagalios patekome 
į ypatingą kariaunos skyrių, 
kurio pareiga buvo sulaikyti di
delis liukų armijos užplūdimas. 
Keturios dešimtys tuksiančių 
rusų buvo išdriekta ant septy
nių dešimčių verstų; priešais 
mus stovėjo apie šimtas tūksta
nčių turkų; ir tik atsargus vei
ksmai musų viršininko, nenorė
jusio savo žmonių statyti ant 
žut-but, bet besitenkinusio sta
tymu didesnių ar mažesnių klin
čių antplaukianoiam priešui, be
lo ir turkų pašos neparangumas, 
leido mums savo uždavinį išpil
dyti: neleisti turkams prasimu
šti ir musų vyriausiąją armiją 
atkirsti nuo Dunojaus.

Musų buvo mažai; musų lini
ja buvo didelė; lodei mums re- 
trti pasisekdavo pasilsį gauti. 
Mes apvaikščiojome daugybę 
kaimų, pasi rodydami tai čia, tai 
ten, kad sutikti menamą užpuo
limą; nuklyzdavome į tokias 
Bulgarijos gelmes, jog ir 'trans
portai su maistu nesurasdavo 
musų, taip kad prisieidavo ba
dauti, ištęsiant vienos dienos 
džiovintų porciją penkioms die
noms. Badaujantieji žmonės 
trynė pagaliais nenunokusius 
kviečius ant ištemptų šėtrų pa-

bai ilga, ir kasdien kelios rotos 
buvo užimtos ta beveiklinga, bet 
Dabai nuoalsia larnysta. Beveik- 
mė, nuolatinis badavimas ir vi
siškas padėjimo / nežinojimas 
blogai ant žmonių veikė.

Pulko ligonbučiai buvo pilnut- 
pilni; kasdien gabeno nusilpu
sius, drugio ir kruvino viduriavi
mo nukankintus kareivius kaži- 
kur į divizijos ligonbutį. Botose, 
iš viso žmonių skaičiaus, sveikų 
buvo nuo pusės iki dviejų treč
dalių. Visi buvo apsiblausę, vi
si geide eiti į mūšį: vis tatai bu
vo šioks-toks išėjimas.

Pagalios sulaukėme. Nuo ka
zokų šimtinės komanduotojo 
atlėkė kazokas su pranešimu, 
kad turkai jau užeiną ir kad jis, 
komanduotojas, turėjęs savo žm 
ones atšaukti ir pasitraukti pen
kis varstus atgal. Paskui pasiro
dė, kad turkai sugryžo, nemany
dami daryti iš savo pusės užpuo
limo, ir kad mes galėjome ra
miai sau ant vietos pasilikti, juo 
•labiau, kad mums niekas gi ir 
neliepė patiems užpuolimą ren
gti. Bet koniandavusis tuomet 
mumis generolas, nesenai prieš

tąpat, ką ir kiti musų skyriaus 
žmonės. O žmonėms buvo ne
pakeliamai sunku rankas sudė
jus sėdėti, arba pilnomis parom 
is stovėti ant sargos priešais ne
matomą ir, kaip visi tvirtai tikė
jo, neesamą priešą, maitintis n<- 
likusiu maistu ir laukti savo žy
gio susirgti. Visi geidė eiti muš
tis. Ir generolas įsakė užpuoli
mą.

vykioje. Dalykų padėjimas bu
vo taip menkai žinomas, jog 
užpuolimo buvo galima lankti 
iš kitų pusių. Keturiolika'rotų. 
i:zarai ir keturios ‘anuotos po 
pietų ištraukė kelionėn. Nieka
da mes taip sparčiai ir gaiviai 
nėjome, kaip tą dieną, nebent 
kada ėjome pro carą.

Naujienų agentas Roselnnde, Ken- 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 104th si.

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

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
330 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 
tu. nverkotų.

Visu! matai vartotu Bintai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. • Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1411 8. Halsted SU Chicago. III

Žemaites Raštai

Karts Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

»—r—r-' •—ty—r- ,

AngliškaLLietuviškas
Talpina savyje reika- 

tingiausius, kasdie var- 
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

DR. M. HERZMAN |
Gerai lietuviams žinomas per tC mc- / 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas į 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy-- J 
moterų ir ■vxtiL:«j. naujausias

m«*to<lns X-Ray ir kitokiu.; elektros* prie- , 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 VV. ISth 
8t. netoli Fi«k St.
‘Valandos: nuo 10—12 pietų, ir 

6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 5112 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—n ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan 5’t., kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
• Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų
d, OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
jnis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephone Yards G87

Tekų bene Yards 5032

i

3109 S. Morgan st. Chicago

ir nuo 5 iki 8 vakare

i

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieage 
Tei.phon. liaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAb 

Specialistus Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
TeHphona Drover 949J 

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—1 popiety
7...R »Ak«r« No.ialiomu 10—11 4iea*.

Telephone Yards 5831.

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

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mis. A. VIDIKAS 
taigusi AkušerijoM Ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsytvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą ( 
visokiose ligose mote-1 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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N A U J I E N O 8, Chicago, Dl.

o ir Apieiinke
True translation filed with the post- Prie užlaikymo šitų stovyklų 
mastei’ at Chicago, August 22, 1918, j -- — -
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SVAIDYTA AKMENIMIS I 
KAREIVIŲ TRAUKINIUS.

Vakar Chicagos kareivių trau
kiniams, gabenantiems karei
vius į stovyklas, pradėjus eiti iš 
Polk gatvės stoties, kažkas ėmė 
svaidyti akmenimis į juos. Iš
mušta langai, vagonų sienų len
tos perskelta ir keli kareiviai su
žeista.

Apie dvidešimčiai ar daugiau 
federalių agentų prisakyta jieš- 
koti suokalbininkų ir radus ant 
vietos nušauti. Iki 1 vai. po pie
tų vakar nesurasta nei vieno 
kaltininko. Jieškota su didžiau
siu atsidėjimu toliaus ir pasišau
kta policijos pagelba. Teisingu
mo skyriuje yra užreikšta, kad 
jieškojimas tol nepasiliaus, kol 
niekadčjai nebus, ar susaudyti, 
ar suimti. Šitas užpuolimas ant

yra prisidėję: Chase House, Uni-

ment, House of Happiness, Fcl- 
lovvship House, Hamline Vaca- 
lion school, Sherman park. Full- 
er park, Davis Sųuare, Cornell

Moterims žinotina.
1

prad-
i o s

Su seka moju mėnesio 
žia atsidarys viešos 
mokyklos — public sc 
Mes norime, ir galime gauti Ar- 
mouro mokykloj, 33-čias place 
ir Auburn avė., dieninę klesų mo 
terims, tik reikia, kad klesų lan
kytų nemažiau kaip dvidešimts 
moterų. Todėl norinčios lanky
ti mokykla ihoterįs malonėkite 
atsiųsti savo adresus. — P. Kaz
lauskienė, 3217 S. Emerald avc.,

vo,"kad butų Mok. projektas 
perskaityta. Tam pritarė ir ki
tų kuopų valdybos. Ar tada ir 
buvo perskaitytas? Ne. D. Mar
kus pradėjo aiškinties, kad jis 
negirdėjęs kitų komisijos narių, 
kų jie, išpradžios sakė, tai ir ne
galį skaityt projekto. Tada ki
lo ginčai tarpe komisijos narių, 
kur ėmė dalyvumų ir patsai d. 
dusas. Kuopų valdyboms pri
siėjo antru syk pakartot savo 
reikalavimų, tai tada Markus nž- 
reiškė: “Jeigu taip norit, tai 
galiu perskaityt.” Po perskaity
mo projekto kuopų valdybos 
buvo pareikalavusios sprendžia
mo balso Mokyklos reikaluose. 
Centralinis Komitetas šį reika
lavimų atmetė. —A. Audickas.

įvairių ginčų: Vieni, kad išduoti 
jam kuopos narių adresus, o ki
ti — prieš. Bet didžiuma bal
sų nutarta, kad reikia tam drau
gui užsitikėt, kaipo partijos or
ganizatoriui, ir adresus išduoti.

Buvo įnešta leisti LSS. konsti
tucijos projektų balsavimui, net 
neperskaičius jo. Bet paaiškė
jus, kad permaža laiko, o ne
perskaičius ir neapsvarsčius ir
gi negalima projekto priimti, di- K?
džiuma balsų nutarta, kad kon
stitucijos projektas butų atidė-

R
Pranešimai

LSS. 4 kp. rengia draugiškų va
karienę Mildos svet., rugsėjo 21.

—Komitetas.

Extra HiiHirinkimas penkių d r a u 
gysČių įgaliotinių progresyvaus ce
ntro įvyks pčtnyčioj, rugp. 23, 7:30 
v. vakaro, ]m> num. 2244 W. 23 1’1. 
įgaliotiniai visi malonėkite atvykti, 
nes yra daug svarbių dalykų apsva
rstyti. —J. Dabulskis, seki.

Del d. A. Audicko atsakymo.

Ketvergas, Rugpjo. 22,.191

PARDAVIMUI

nuis sužeisti kareivius vežamus 
į stovyklas.

Valdžios yra palinkę tikėti, 
kad tai yra darbas gaujos vokie
čių šalininkų, kurių kol kas ne
pavyko suimti.

L.S.S. VIII Rajono 
reikalais.

Atsakymas Ant. Jusui.

True tmnslation filcd with the post- 
mustrr at Chicago, August 22, 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
PAIMS Iš ILLINOJAUS
VALSTIJOS 46,000
DARBININKŲ KITUR.

Chicagos dalis apie 33,000; 
darbdaviai protestuoja.

Naujienų 191 numeryje d. A. 
dusas išpyškina man ilgų pa
mokslų, kuriame stengiasi ap
gint ne tik Soc. Prop. Mokyk
los komisijų, bet ir Naujienų 
redakcijų ir VIII Rajono cent- 
ralinį komitetų nuo 
mano priekabių.

1). dusas klausia: 
sybė?” štai, jeigu

taip baisių

‘‘Kame tei- 
gerbiamoji 

Naujienų redakcija leis man už 
imti dienrašty j vietų, aš pasi
stengsiu surast, kame yra toji 
teisybė. Man prikaišiojama prie
kabiu v 
nymas
tuo tikslu, kad mane 
melagiu visuomenės 
save išteisinus.

į mano pasakymų
mokyklos komisija nei centrali- 
nis komitetas nežinojo, dėl ko

dymo biuras žada išsiųsti iš Illi- 
nojaus valstijos apie spalio 1 d. 
46,(XM) neišlavintų darbininkų į 
kitas valstijas; iš to•skaitliaiiš iš 
Chicagos pripuola paimti apie 
33,000. Didžiuma šilų darbinin
kų dabar dirba prie darbų ne ka
rės pramonėse.

šitas projektas gųzdina Illino- 
jaus darbdavius ir jie žada siųs
ti komitetų Washingtonan ])ro- 
testuoti prieš tai.

Padėjimo sunkumas padidėja, klausia manęs, kur aš buvęs, 
akyvaizdoje pranešimų, kad ga- kaip tvarkos vedėjas užreiškęs, 
Ii būti priimtas įstatymas, lėi- kad šis susirinkimas yni sušau- 
džiantis samdymo biuriui imti ktas Cent. Soc. Pro]). Mokyklos 
darbininkus. Net ir be šito įstaty- reikalais, 
mo, bus duota šitam biurui ga
le paimti darbininkus nuo neka
rės darbų naujuoju pašaukos bi- 
liumi pratęsiančiu amžiaus ribas 
iki 45 metų. Karės skyriaus pri
sakymas dirbti arba kariauti, au
tomatiniai palies visus registruo
tuosius darbininkus ir bus gali
ma išinitybčs taryboms prisaky
ti darbininkams nekarės pramo
nėse eiti prie kares darbų, ar 
ba stoti kariuomenėn, šitas pa
statys didelę didžiumų šalies svei 
kų darbininkų prie samdymo 
tarnystės valia perkelti juos prie 
valdžios darbų.

jeiškojimas ir prasima- 
ir tai daroma, tur-but, 

perstačius 
akvse, o

kad nei

CHICAGO PIRMUTINĖ
VAIKŲ STOVYKLOMIS.

500 vaikų New Lenox ir 
Desplaines upės resortuose.

Cliicagos įvairių visuomenes 
grupių pastangomis tapo įsteig-

Pagnl šį užreiškimų, 
I vadinas, žinojo, arba turėjo ži
noti. Gerai, eisim tolinus ir pa- 

| matysim, kaip jie žinojo.
D. Jusiis sako: ‘‘Kada buvo 

[atidaryta Centralinio Komiteto 
[ posėdis, tai vienas komisijos na
rys, d. Markus, dar nebuvo at
vykęs. Jis atvyko kiek vėliau.

I Ir kadangi pas jį buvo Mokyk
los projektiis, tai ir negalima 

Į buvo išpildyt to reikalavimo.” 
Dabar aš paklausiu d. Juso: jei
gu taip dalykai stovėjo, kodėl 
<1. Jusas nieko apie tai neprane
šė susirinkimui, o vietoj to pra
dėjo (lavinet savo raportų, kuris 
kuopų valdyboms nebuvo sup
rantamas. Tolinus, kol d. Mar
kus neatvyko, vargiai kas iš 
kuopiu valdybų ir žinojo, kad y- 
ra padarytas raštiškas projek
tas ir niekas apie jį neminėjo iri 
jokio reikalavimo perskaityt 

[projektų niekas nebuvo pada- 
| vęs iki d. Markaus atsakymo;
tai kaip d. Jusas gali sakyt, kad 
negalima buvo išpildyt to rei
kalavimo, kada tokio rcikalavi-

| nio visai dar nebuvo? I
Ar tuojau d. Markui atvykus 

Jnivo perskaitytas projektas? 
Ne. Susirinkimas ėjo tomis pat 
vėžėmis, kuriomis ėjo iki atvy
kimo d. Markaus. Aš matyda- 
inas, kad tvarka dar nevyksta, 
priėjau prie savo kuopos sekre
toriaus, d. A. Vasiliausko, ir 
pranešiau, kad Mokyklos komi- 
■sija turi padarius raštiškų pro
jektų ir patariau A. Vasiliauskui 
pareikalauti, kad jis butų per
skaitytas. (Aš pats tatai pa- 1

Stebėjausi iš <1. A. Audicko, 
kad jis savo korespondencijoj, 
rašytoj Naujienų numery j 187, 
nieko pamatuoto nepasakė, o 

tik pašventė laikų priekabių jie- 
škojimui. Dabar tų priekabių 
norima užsigint. Taigi prie jo 
atsakymo pridursiu dar keletu

rinkimo.
Išrinkta į LSS. VIII Rajono 

konferencijų apie 30 delegatų. 
Buvo nominavimai kandidatų į 
sek rotorius-vertėjus, į centr. pil
dom. kom. ir literat. komitetų.

Priėjus prie naujų sumany
mų d. Grušas davė tokį sumany
mų: kad 4-toji kuopa surengtų, 
pagerbimui d. Stilsono, draugiš
kų vakarėlį kur gal butų galima 
išrišt tuos frakcijinius kivirčus, 
kurie, d. Grušo pasakymu, la
bai užkenkę visam lietuvių so
cialistų organizacijiniam darbui. 
J tų vakarėlį, sako, pakviesime

LSJL. 1 kp. ir L.S.S. 4 kp. bendras 
susirinkimas įvyks nedčlioj, rugp. 
25, 9:30 vai. ryto, Aušros svet., 3001 
S. Halsted st. Lekcijos tema: Darbi
ninkai ir inteligentija. Prelegentas 
liūs d. J. Deinentis. Meldžiu visus 
draugus susirinkti laikiu

J. J. Januševičius.

LSJL. I kp. ir LSS. 4 kp. Apšvie
tus Komisijos narių susirinkimas į- 
vyks rugp. 23, Aušros svetainėj, 
3001 So. i laistei! st. Meldžiu visus 
narius būtinai atvykti, yra daug sva
rbių reikalų. —J. J. Januškevičius

Kenonha, Wis. — Draugystės Lie
tuvos Balsas susirinkimas bus rug
pjūčio 26 panedėlio vakare, 7:30 v„ 
Schlitz Hali. Malonėkite atsilankyti 
visi nariai. —Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškan savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais—Kibortaitč), 
kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 
colių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdeginti) 
randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramanco pa
rapijos, 'l’amošaičių sodžiaus.

Meldžiu jos pačios atgal grįžti, o 
bus priimta ir mylima. O jeigu kas 
kitas duos irt a n apie ją žinot, lai 
gaus $10 dovanų.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, plačiai išdirbta vieta: biznio da
roma virš $800 į savaite Savininkas 
kariuomenės amžiaus. 'Turi parduot 
pigiai. Atsišaukite:
4202 S. Campbell avė. Chicago, III.

- ..................... . ....
PARDUODU bučernę. Priežastis: 

skiriasi partneriai. Vieta išdirbta 
per daug metų, apgyventa lietuvių 
ir svetimtaučių. 2009 S. Halsted St.

PARSIDUODA barbernė .Kreipki
tės pas savininką: !•'. Žavisi, 
3116 S. Halsted St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

EK'I'RA. — Parsiduoda automobi
lius. Labai pigiai. Atsišaukit grei
tai adresu: GUST. URNEŽIS,

”|830 W. 33rd Place. Chicago.

3337 Auburn Avc Chicago, III

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA forma — 40 akrų 

geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
farmos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnus geros. Parsiduoda už mažą 
kainų. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
Box 91, Middle Inlet, Wis.

Mokyklos komisijų prižiūri 
VIII Rajono Centralinis komite
tas, ir jis (komaitetas) nėra pa
stebėjęs, ar suradęs, kad Moky
klos komisija butų padarius 
nors mažiausių klaidų, ir negali 
surast, nes komisija jų nepa
darė. D. A. Audickas Naujie
nų num. 187 sako: ‘‘Jau ir pra
dedant darbų pasirodo klaidų ir 
tuščias eikvojimas laiko”. Man 
pareikalavus (Naujienų 191 nu
mery)), kad butų prirodyta, ka
ine tų klaidų padaryta, d. A 
Audickas tyli. Na, ar tai vadi
nasi nebuvo bereikalinga prie
kabė?

'Poliaus —d. A. Audickas dar 
kartų prisispyręs tvirtina, kad 
“nė mokyklos komisija, nė cen
tralinis komitetas nežinojo, del- 
ko sušaukė ekstra susirinkimų, 
kuris įvyko liepos 20 d.” Bet 
jeigu taip, tai kam Mokyklos 
komisija prirengė tai dienai 
(liepos 20) projektų? ir kam 
centralinis komitetas sušaukė 
ekstra susirinkimų, kada jau 
projektas buvo gatavas? kam 
mokyklos komisija atnešė pro
jektų į susirinkimų ir perskaitė 
jį — kų pats d. Audickas pripa
žįsta. Ar tai ‘‘nežinojimas” vi
sų tų darbų atliko?

O kas dėl to, kad d. Markus 
ne iškarto perskaitė projektui, 
tai priežastis buvo tame, kad ji
sai truputį pasivėlino į susirin
kimų ir nebuvo girdėjęs, kų 
pirm jo kalbėjo kili komisijos 
nariai. Ir dėlto dabar d. Au
dickui reikia triukšmų kelti per 
laikraštį? |

Gana jau gana!
—Ant. Jusas,

Soc. Prop. Mok. sekretorius.
(Tu ginčų užteks. — Red.) |

levičių). Kad juodu, sako, akis 
j akį pasiaiškins, tai gal ir prieis 
prie draugiškumo. Į tai d. Trai- 
nis pasakė, kad tasai vakarėlio 
surengimas labai reikalingas: 
Kuo, girdi, draugas Stilsonas blo 
gesnis už Bu'lotų ? Kad kuopa ga
lėjus Bulotai surengti vakarėlį, 
tai juk Stilsonas nemažiau soci
alizmui pasidarbavęs už Bulotų.

Grušas patėmyjo, kad Bulo
tai vakarėlį rengė ne Ketvirtoji 
LSS. kuopa, ale Liet. Mot. Prog.

Harvey, UI. — LSS. 228 kuopOH ex- 
tra susirinkimas Ims ketverge, rug
sėjo 22 <1., 7:30 vakaro, paprastoj 
svetainėj. Malonėsite, draugai ir 
draugės, atsilankyti, taipgi atsivesti 
naujų narių prisirašyt. Bus svarsto
ma ape šeimynišką piknikų, rengia
mų rugpjūčio 25 d., Oak Forest gi
rtoj. —Komitetas.

ROSELAND, III. — LDLD. 79 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 
23, 7:30 v.v., Aušros mokykloj, 10900 
Mtchigan avė. Draugai, atsilankyki
te visi. Yra referendumas dėl narių 
metinės mokesties, taipjau balsavi
mas LDLD. 1 apskričio konstituci
jos projekto. —A. Grehelis, rast.

IMI). 22 kp. susirinkimas bus ne
dčlioj, rugpjūčio 25 d., Fcllovvship 
svetainėj, 831 rd Place, pirmą valan
dų po pietų. Malonėkite atsilanky
ti visi nariai, nes daug svarbių da
lykų yra svarstymui. —Valdyba.

“Pirmyn Choras” statys scenoj 
veikalą “Caras Sibire” gruodžio t 
d., 1918, lodei kitos kuopos ir drau
gijos malonės to veikalo neimli sa
vo perstatymams, kad vieni kiliems 
nepakenktume. —Rengėjai.

Kairys sako: “Aš nematau rei
kalo rengti tokį vakarėlį, viena, 
dėlto, kad draugų Grigaitį, saky
tume, suVesime per tų vakarėlį. . . . .........................£, . I Lbb. 4 kp. mėnesinis susirinkimas
su draugu Stllsomi ir juodu, sa-j bus nedčlioj, rugp. 25, 1 vai. po pic- 
Lvfiinio ikk ir ąnkvfii-I Mildos svet. Visi nariai malonč-kytume, pasibučiuos n, sakytu-1 ki|e susirinkli |aiku ir atsivesti na. 
me, jau atliktas kriukis. Tai, I 'UU narių kuopai. —Valdyba,
(hailgai, to nebus, užtai, kad jų-Į LSS. VIII Rajono konferencija j- 
dvieiii dikčiai skirtingos nuomo-1 .vv,<s ri|Ksčjo mčn. Diena ir svetainė , I bus pranešta vėliaus. Taigi visos 
nes. (irigaitis tat jau pcrdauglVIH Rajono kuopos malonėkite iš- 
dešinysis, o'draugas Stilsonas I n1*!1’ jc<n,,(‘7’nci’

J ’ * Iu pasistcngkit paduot naudingų
tai kairysis, ir jųdviejų keliai I įnešimų. _____ —J. J. Jurgaitis,
labai skirtingi! I Chicagos Lietuvių Vyry Choro hu-

Čia pasiprašo balso ir d. Stil-1 ‘‘irinkimas įvyks Ketverge, rugp. 22
* ’ IX v I 1, Badaviėiaus svetainėj, 936 W 33

sonas. Sako: Draugai! As ne-Į str. Malonėkite visi nariai Imti lai- 
manai'i, kad toksai jūsų pareng-1 H1, ,S "i1 SVb' ’•' e 1 n I nių leikalų dėl rengiamojo vaka- 
tas man vakarėlis padarytų mush’o Sutvarkymo ir k. sekretorius — 
draugais su tokiais žmonėmis, I __ Vaičuškis
kaip Grigaitis, vien dėlto, kadi Springfield, III. — LMPS 16 kp.

1 ........ . ay .y įrengia I. J. Kučinskui prakalbas,
musų keliai skirtingi. As is pat I Kartu bus rodoma lir paveikslai iš
jaunystės darbuojuosi darbiniu-1 Nt‘i)alnil s.ki’9• Y'.'J J I sa tai Ims 22 ir 23 dd. rugpjūčio h.
kų ir socializmo labui, o Grigai- ICarpenter Hali, kampas 7th ir Adam
.• v. ii:* i v I gatvių. Kviečia Komitetas,lis nuvažiavo per toli j dešinę. I ____
O antra, tai tokiu vakarėliu, ma- . Lietuviu Ameri-. , ... I k°J Jaut. Kliubas rengia vakarą-te-no nuomone, nieko neatsieksi-latrą lapkričio 24 d.. Meldžiam kilų 
me: aš valgyt nenoriu, ir dar tu-I al’fkuopų tą dieną nerengi I panašių pramogų. —Komitetas
riti ištekliaus patsai nusipirktie. I -------

. . . • . I Chicagos Lietuviu Vyry ChorasO kad sueisime ir surūkysime po §iuo praneša, kad jis yra paėmęs 
cigarete, tai išto jokios naudos I syettiines šiems veikalams ir šiomis v . . ... I dienomis: 20 spalio—Meldažio, “Panokus. As nesilaikysiu su lokiais I siutęs Studentas”, 29 gruodžio, Mel- 
žmonėmis. Juk jau dveji me-J . Ingi ten “Shubinis Stoikas ir Dvi 
tai atgal, kada buvo Lietuvių So-1 galvos pusės. 20 d. balandžio, Vely- 

ciahstŲ Sąjungos devintas Šuva- Į ,Iyta Dešra” arba “Kiaušinių Vagis"
I žiavimas, tai jau rodėsi, kad mes | k'.’M 'Iraugijų meldžiame nerengti 

. , . . i | tokių vakarų šiose dienose.visuose klausimuose buvom su-1 —Ch. L. V. Choras. '
sitaikę. O po tam, kad tie žmo-1 r, . ‘ . ... „ .
nes tuos visus nutarimus išarė | konferencija įvyks nedčlioj, rugpjū
ti i ... |čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark Whiten išakėjo, tai as negaliu su to-I s. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
kinis žmonėmis taikyties.” Lir Haįsted gatvės. Visos kuopos ma- 

v | lončkite išrinkti delegates artimiau-Į
Į Paskiaus d. Zavč uzpropona- I šiame kuopos susirinkime.
vo, k«d dd. Stilsouui ir Grigai- LMPS 
eini surengti viešus debatus: to-Į _____ ___ —Į

I gul, sako, juodu išsiduskusuotų, Į ASMENŲ J IEŠKOJIMAI 
tai ir mums visiems dalykai ge- i^n&mska' iš
riail paaiškėtų — katra pusė klai I,uvos paeina Kauno gub., Raseinių .. - i . I »av., Kelmės miestelio. 6 metai kaip(iingesne, katra ne. I Amerikoj, netoli 5 metai kaip aplei-

Draugas Markus duoda patai- (‘° P<»’t Washington, Wį». Girdėjau, 
” 1 Įgyvenąs Chicago ,111. turiu labai

symų, kad vakarėlį užvardijlis I svarbų reikalą, todėl jis pats ar kas 
kifnin hiifont k-wt vnknrnli® hn I •’> *inote meldžiu man pranešti, už kitai]), būte nt, kad vakaiclis bu-1 k{} ])usju dėkinga. B. NarkaitčJ 
tų naujų narių arlimesniam su-Į •<><> Wall St., Rockford, 111. 
sipažinimui vienų su kitais, nes, I I

. . .. . | Pajieškan savo draugo Juozo Pen- jsako, pas socialistus nėra to, Įkausko ir Juozo Žaklerio, kurie gy- 
kad vienam (langiaus garbės tei-[ vcn.a ( !V<‘a8°.i ar apiclinkėj. Jiedu ” ” # Į paeina is Suvalkų gubernijos, Kclur-
kus, o kitam mažiau. Socialia | valakių bažnvtkiemio. Jie patįs ar 
tai visi lygus. n2šlih'°S "Ų’

Klausimas buvo leista balsavi- | Juozas Samulaitis, j 
r'.. .vL. d . . . 1 1840 S. Halsted st., Chicago, III.mm. Didžiuma balsų paduota I _________________________

už tai, kad surengti draugiškų va I Galdjurgis, pajieškan dė-1
karėlį. Išrinkta vakarėlio ren-|,(lž*u F. Trekšelio ir K>. Trekšelio ir L 

■Konstantino Trekšelio, taipgi P.
Trekšelio. Jie visi yra Chicagoj,I' 
III. Meldžiu atsišaukti, ar kas juos j 
žinote meldžiu man pranešti, nes aš 
turiu svarbų reikalą.

n.,ivv<ivoa K- Gaidjurgis,— Dalyvavęs. Lafuyetlc> Colo<> * P< 0. Box 5 ket sL>

PA.I1EŠKAU gero advokato, kuris 
gali kalbėli lietuviškai arba rusiš
kai. Geistina iš artimų miestų —

PABDAVIMUI (>—7 kambarių mu
lo namas. Barnūs, pastogės, mau
dynės, guzas.
3646 Parnell Avė., Chicago.

Mano antrašas

Box 164, Stanhopc, N. J.

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU kambario vienam 

vaikinui be valgio, tarp 18tos gat
vės ir Halsted st. Meldžiu pranešti

Julius Luksas,
2331 So. Leavitt »t., Tel. Canal 1921

Park apiclinkėj; kambaris 
apšildomas. Kas turite lokį 
malonėkite atsišaukti šiuo

Brighton 
turi būti 
kambarį, 
adresu:

3834 S. avc Chicago

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIURAI 

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

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST.

116-122

524-526
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

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

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

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

REIKALINGA merginų prie siu 
varnų mašinų.
3611 S. Halsted st., (’hicago, III.

PABDAVIMUI mūrinis namas se
ptynių šeimynų, prie parko. Savi
ninkas John Krūsny, 1012 \V. 201h 
St., Chicago.

MES GARSINAME tiktai barge- 
nus. Elegantiškas 2 aukštų mūri
nis namas 2 fialų 6 kambarių kiek
vienas; maudynės, geras aukštas ak
mens apatnamis, dideli užpakaliniai 
įnirčiai, puikus spaustų plytų fron
tas, viskas geram stovyje. Emerald 
avė., arti 32-ros gatvės. Tiktai 
$5000.00. Paimsiu dalį cash, likusius 
sulig parankumo pirkėjo.

I. CHAP & COMPANY, 
Vieninteli agentai, 555 W. 31st St.

Į VAIRUS SKELBIMAI
TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tiręs). 

Duok jas perdirbt kaįp naujas musų 
užtikrintu perdirbinio procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialyhė 

HOI’F BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS

118

i.šsiavinėli ir 
mis dienomis

Pasisiūk pati suknią.
Mes išmokinsime pa 
sidaryli pclrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia akyrius 
Mokiname rankomis 

sinti elektros maŠino- 
ir vakarais.

SEWING SCHOOL,
$allc at., 4-ta augštaa 
I*riea City Hali.

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

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

Tarp Sąjungiečių
Iš ketvirtos LSS. kuopos 

susirinkimo.

susirinki-

delto kad
kams: New Lenoxe ir prie Des
plaines upės. Steigimas šitų sto
vyklų savo atsiradimų kaltas ne- 
mečių teismo pranešimui, kad 
pernai metais nusikaltimai tar
pe Chicagos vaikų padidėjo nuo 
25 iki 31 nuoš. Tas ypatingai 
tiesa skerdyklų apygardoje. Ka
dangi ten moterįs, masinamos 
didesnės mokesties, palieka na-j 
mus ir eina dirbti, tai vaikai likę 
vieni visokių šposų pridirba. Tai
gi skerdyklų apygardos visuome
nės veikėjai surinko $5,000 vai
kų palinksminimo tikslams ir 
tais pinigais įtaisyta augščiau Į 

minėtos stovyklos. Šių vasarų Į 
į New Lenox buvo išsiųsta 500 Į 
vaikų nuo 9 iki 13 metų amžiaus, [daryt neturėjau tiesos, nes bii-l narių adresai, dagi tokių, kurie 
Taip pat daroma išvažiavimai | vau tik pašalinis). D. Vasiliau-] dėl neužsimokėjimo butų buvę 
pas Desplaines upę.

Vienbalsiai

virtos kuojpos extra 
inas. Pirmininkavo 
Protokolų neskaityta, 
nereguliaris susirinkimas. Buvo 
atsilankęs iš nacionalcs socialis
tų partijos centro organizatorius 
ir prašė, kad jam sutektų balso 
paaiškinimui apie S. P. organi
zacijos reikalus.
leista jam kalbėti 15 minučių. 
Kalbėtojas pasakė, kad vyriau
sias jo uždavinys lai vienyt did
žiausias darbininkių minias, i- 
dant sudarius didelę socialistų 
partijos spėkų, ypatingai šiuo 
laiku, kad butų geriausios pasek
mės rinkimuose, kad butų išrin
kti į visų valdymo mašinų darbi
ninkų klesos atstovai socialistai. 
Baigdamas, jis prašė, kad jam 
būti; suteikti visų LSS 4 kuopos

skas taip ir padarė: pareikala- išbraukti iš LSS. kuopos. Kilo

REIKALINGAS pagelbinikas - 
altorius arba porteris. Darbą 
mokinsime. Taipgi reikalingas 
nyvas žmogus dirbt lengvą darbą 
prie fialų budinko. Duodama jam 
atskirą kambarį, gerą valgį ir užmo
kestį. E. J. Therien, 
6222 Harper Avė., 3rd foor rcar.

is

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

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

* ’ J

ginio komitetas iš trijų narių.
Prie 4-t,os kuopos prisirašė, 

rodos, trįs nauji nariai.

r ■
■i • • *

REIKALAUJAMA moterų ir mer- 
'ginų virš 16 metų dėl operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (yarn wind- 
ing machines). Trumpos valandos. 
Darbas dienomis arba naktimis.

PHOENIX DYE \VORKS 
1963 Southport Avė. Chicago

REIKALAUJAMA plovėjo ir nak
tinio vyro. Pastovus darbas dėl tin
kamų vyrų.
1947 " * " .............55 Van Buren Chicago

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea oi 
S10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, PirihiBleki

REIKALAUJAMA moterų išmokti 
austi ant rankinių staklių. Gera už
mokestis laike mokinimosi. Galima 
uždirbt $15 iki $20 i savaitę ant 
“piecc \vork”. Valandos — 7:30 ry
to iki 5 vakaro. Subatomis puse 
dienos.

OLSON RUG CO„
28 S. Laflin st., Chicago, III.

f1A5TEH 5Y5TEH

RUKAI JNGAS anglių padavėjas 
(coal passer). $55 Į mėnesį, kamba 
rys ir valgis’.

CHICAGO REACH HOTEL, 
51st st. ir Cornell avė., Chicago

REIKIA moterų pagelbėti operuo
ti prie moteriškų suknių. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

358 W. Madison sh, kampas Mar- 
‘ , Romu 416—4-tas aukštas.

MOKYKIS KIRPIMO IR PKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKfcDALŲ

Muhu bhtem>i ir yfati&kaM mokinimą* pr 
darys jhh žinovu j trumpą laiką.

M<>h turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-<le«igning ir Hiuvlmo skyrius, kur mes su 
teiksime praktišką patyrimą kuomet Ju m<* 
kyšite*.

Elektia varomos mažinus musu siuvimo aky 
riuose.

Jus ąsate užkviečiami aplankyti ir pama 
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiKkai pigią kalną.

Patrenoa daromos pagal Jūsų mierą — bil» 
st.ailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicke, Perdittnis.

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

V- ; :,'/; i*




