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True Irunslation filed wilh Ihe* post-nuister ai Chicago, Augusi 28, 1918,as reeiuired by Ihe acl of Ori. G, 1917

Francuzai paėmė 8 miestus
R o y e paimtas
Anglai irgi laimėjo

Paėmė miestų 45 m. fronte
Prancūzai paėjo 3 mylias

Vokiečių nuostoliai dideli ir visur 
juos blaško talkininkai

True translation filed with the post-1 ėiai paėmė prisiartinimą prie 
inaster ai Chicago, August 28, 1918,' .Amiens.as requireu by the act of Oct. 6, 191/. i
FRANCUZAI PAĖJO 3 MYLIAS

13 MYLIŲ FRONTE.

Paėmė 8 meistus. Svarbios prie
šo bažos pavojuje.

LONDONAS, r. 27. — Palei 
beveik 13 mylių frontą šiandie 
franeuzų kareiviai pasistūmė 
priekyn beveik tris mylias ir pa
ėmė 8 svarbius miestus.

Pove Įtuolė šiame svarbiame 
paėjime, šiąnakt franeuzų karei 
viai yra toli už tos tvirtumos, ku 
rią priešas atkakliai gynė per dic 
nas.

Vejamos 1-anosios franeuzų 
armijos vokiečių spėkos, kurios 
tapo atmuštos nuo tvirtumos, 
traukiasi linijoj nuo Halių iki 
toli j pietus nuo Kove.

Kuomet gen. Debeny kareiviai 
veržėsi palei Avre, anglų karei
viai šiauryje atakoje įsibriovė 
giliau i senąją Hindenburgo li
niją.

Anglai dabar tvirtai įsisteigė 
Bapaumc, Vakar žymus pro
gresas padarytas visur siaučian- 
čiame Piėardv lauke dideliame 
mūšyje.

Dvi ištisos vokiečių divizijos 
(21,000 kareivių) tapo anglų iš
naikintos pereitos nakties mūšy,į. 
Žinia iš fronto sako, kad tukstan 
čiai užmuštų ir sužeistų dengia 
mūšio lauiką.

Atras siek tore* anglai šiandie 
pridėjo prie* vakarykščio pasise
kimo. Vokiečių priešinimasis šia 
m e* fronte yra desperatiškas. Au- 
gštuma i rytus nuo \Vaneourt 
yra rankose kanaelečių, kurie pa
sistūmė priekyn iki i rytus nuo 
Guemappe*. kurį jie paėmė va
kar.

Tuoj į šiaurę nuo Somme an
glų ir velšų kareiviai prasimušė 
priekyn, palikdami Montauban 
užpakalyj savęs ir paimdami ne- 
tolimiese mišką. Dabar jie yra 
pakraščiuose Longueval, mažiau 
kaip 3 mylių atstume nuo Cam- 
be*s.

Jau trįs anglų armijos dalyva
vo mūšyje; trečioji stojo susirė
mimai! vakar.

Nurodoma, kad vokiečių pade 
jimas yra desperatiškas. Tai ne 
nepaprastas ofensivas stovi prieš 
juos šį sykį. Išlikrųjų gi priešo 
pozicija yra daug kritiškesnė, ne 
gu buvo talkininku, kada vokie-

Yra daugybė nurodymų, kad 
mušis bus iki paskutiniosios. Vo
kiečių linijos griūva, taipjau jų 
upas.

Vienas anglų armijos rapor
tas sako:

“Priešas pamaži traukiasi. 
Mes gulame ant jo“.

Pasiremiant augščiausiu ka
riniu autoritetu tvirtinama, kad
dabartinis otensivas, kuris pra
sidėjo anglų “spirimu” 6 mylių 
fronte Amiens sektore rugp. 8 
ei. ir nuo tada išsiplėtodamas pa
lei 12 mylių mūšio frontą išsivy
stė i viena labiausiai svarbių vei- i L C
kimu, karėje, kuris žada dar la
biau išsiplėtoti.

fi ne traiislalion filed wilh Ihe post- 
inaster at Chicago. Augusi 28, 1918. 
as retpJred by Ihe act of Oct. 6, 1917
ANGLAI EINA PRIEKYN 15

MYLIŲ FRONTE.

Paėmė daug miestelių.

SI ANGLą ARMIJA FKAN- 

('1.10.1, rugp. 27. Dar labiau 
praplėstas atakomis į šiaurę nuo 
Searpe* upės mušis šiandie siau
tė beveik 15 mylių ilgio fronte 
ir anglai su atnaujintu smarku
mu stūmė vokiečius prieš save 
ir nuolatos veržėsi rylų link.

Anglai paėmė Moulin De Far- 
gy. Marieourt. Bernafaye ir I ro- 
nes mišką ir apvalė Vaux mišką 
ir dabar vaido visa masivd einan C l
tį dešiniuoju Somme krantu į 
Pcronnc.

Yra aišku, kad anglų spaudi
mas verčia priešą tęsti savo pasi
traukimą toliau negu buvo iš- 
praelžių manyta.

Beveik \ iduryj mušlaukio sm
arkus mušis siautė palei senąją 
Hindenburgo liniją apielinkėse* 
C.roisillcs, Fenilą i ne-Les-Croisil- 
les ir Bul’leeourt. Kartą buvo 
pereitos stiprios vokiečių tvirtu
mos šioj apygardoj, naujas at
viras laukas pasiliks.

Hindenburgo linija tapo tikrai 
prasiveržta į rytus nuo Heninel 
ir silpnesne* jos dalis šiaurvaka
riuose nuo Fontaine-Les-Croisil- 
les tapo paimta ir išluota, 

šiandie* anglai paėmė aukštu
mas, iš kurių jie* gali valdyti u- 
žimtą prieše) šalį per daugelį my- 

1 lių aplink ir tuo įgyji) elidelį pa
rankamą.

Treie translation nicet with the post- 
master at Chicago, August 28, 1918, 
as reeiuired by the act of Oct. fi, 1917.

True transhmon tited with the post- 
Jiiaster at Chicago, August 28, 1918, 
as requirc<l by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKIEČIŲ MUŠIS SU 
MEKSIKIEČIAIS

Mušis siautęs Nogales mieste 2 
valandi.

EL PASO, Tex., r. 27. — Gau
tas šį vakar privatiškus praneši
mas iš Nugalės, Ariz. sakantis, 
kad Amerikos kareiviai ir mek
sikiečiai mušėsi Nugalės gatvėse*. 
Kadangi tas miestelis yra ant 
rubežiaus priešais Nogales, Simo 
ra. tai čia manoma, kad šauely- 
masis buvo skersai siaurą gat
ve, kuri sudaro rub(*žiu.» 4

Lieul. pulk. Ilarmon yra su
žeistųjų Amerikos kareivių, ku
rie liko pašauti mūšyje*, kuris 
tęsėsi dvi valandi šiandie* po piet 
tarp Ame rikos kare ivių ir mek
sikiečių. c

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Augusi 28, 1918, 
as reeiuired b\ the act of Oct. 6, 1917.
ANGLAI PAĖMĖ MIESTELIŲ.

SU ANGLŲ SPĖKOMIS FRA-

NC.1JOJ, rugp. 27. Men’ieourt 
miestas ir žemė į rytus yra an
glų rankose, krunės stotis ir mi
škas ir žemė į rytus ir Moulin 
I>e Feirdy laipjfiu paimti anglų.

Rusijoje
True* Iranslation filed svilti Ihe* post- 
master ai Chicago. Augusi 28, 1918, 
as requireel by the* acl of Oct. G, 1917

ŠIAURINĖ RUSIJA ĮVES PRL
V ERS TIN A K A RE IVIA VIM A.

Pritaria Amerikos politikai

ABCHANGELSK. rugp. 27. 
Prezielentas vietos laikinės val
džios Nike>lai (’.aike)vski padavė* 
se*kamą pranešimą apie nesenai 
paskelbtą Amerikos politikę! lin
kui Rusijos.

“Amerikos politika pilnai su
tinka su musų norais. Mes no
rime sudaryti naują Busijeis I ro- 
ntą ir palis reorganizuoti šalį. 
Mes norime, kad talkininkai su
darytu, sriovę karieivių. užpaka
lyj kurių mes galėsime* atsiekti 
savo pačių išganimą.“

Jis prielurė, kad jis ne tižilge) iš
leis paliepimą niobilizuoli naują 
nauionalę armiją ir sugrąžąs pri- 
\ e rstiiujjį karinį tarnavimą.

ITuc Iranslation filed \vith Ihe post- 
inastei* .it Chicago, Augusi 28, 1918, 
is reeiuired by the act of Oct. G, 1917
K()NTR-REVOLIU( IJA PASIE

KĖ MASKVA.

Mūšiai apie Maskvą. Bolševikai 
elegina kaimus.

\VASH1NGTON, rugp. 27.
Pasak žinių iš Maskvos, elatue)- c

tų neelėlio.i ir gautų neelėlieų, 
rimti konlr-revoliueiniai sumiši
mai prasidėjo arti Maskvos.

Žinia sako, kad elaugelis dar
bininkų susirinkimų nutarė" reni 
Ii kontr-re*voliuciją. Ištikę) susi
rėmimai tarp darbininkų ir bol
ševikų kare ivii’; pastarieji paele*- 
gė daug kaimų 
kur pasislėpė 
nieriai.

arti Maskvos, jo įgule)s, jų tarpe komanduoto- 
kontr-re'voliueio- jas ir pildomasis edieierius, pra

puolė.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Chicagietis lietuvis mirė 
žaizflŲ.

nuo

WASHIN(rTON, rugp. 27.
Karės departamento šiandie* iš
leistas nuostilių sąrašas paeluoda 
182 vardus. Nuostoliai te)kie:

Užmušta karės lauke* .. 88
Prapuolė karės lauke* .... 96
Sunkiai sužeisti............... 213
Mirė* nuo žaizdų...............3 1
Mirė* nuo šiaip atsilikimų . . 3
Mirė nuo aeroplanų .......... 1
Mirė* nuo ligų...........................8
Sužeisti nežinia kaip .... 39 
šiame* sąraše* paduodanms se

kamos lietuviškai skambančios 
pa va relės:

Gabriel Daska, Clevelanel, O., 
užmuštas karės lauke.

Joseph Tubyrske, Nanėieoke, 
Pa., mirė nuo žaizdų.

.k)bn C. Palusis, Ne\v P'nila- 
delphia. O., prapuolė karės lau
ke*.

M. DŪDA, 715 W. 14tli Plaee, 
Cbicago, mirė nuo žaizdų.

J. Sake>viteh, Be>ston, Mass., 
suže-istas.

J. Patroski, Pbiladelpbia, Pa.. 
pOipuedė.

T'*ue Iranslation filed witn the post- 
ina.sler at Chicago, August 28. 1918, * 
as reeiuired by the* act of Oct. 6, 1917,

Dideli mūšiai 
Ukrainoje

40,000 VALSTIEČIŲ KARIAU
JA PRIEŠ VOKIEČIUS.

Ukrainos buržuazija tarp kūjo 
ir priekalo.

STOCKHOLM, rugp. 27. — 
Pasak laikraščie) Pravda, 40,000 
valstiečių mušasi arti Skvira su
jungtomis vokiečių ir ukrainų 
spėkomis.

Ge ležinke lių streikas Ukrainoj 
tebesitęsia.

Grįšianti iš Kijevo Busijos bur 
žuazija praneša, kaei kaip tik vo
kiečiai kareiviai aple'ielžia keikj 
elistriktą, elarbininkai tueęj aplei
džia dirbtuves, o valstiečiai or- 
ganiz.ueųa pasipriešinimą.

Ukrainos buržuazija yra tarp 
velnio ir giliem juros. Ji neap
kenčia veikiečių užėmime), bet 
kartu žine), kad kaip greit ve)kie- 
čiai apleis, taip greit įsisteigs se>- 
vietu valdžia, c •

l’i ue translation fileet with the* post- 
master ai Chicago, Augusi 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
PASKANDINO PER KLAIDA.

17 jurininkų prapuolė.

uASHINGTON, rugp. 27. - 
Amerikos submarinų gaudytojas 
Ne). 209, veikiantis iš Philadel- 
pbijeks tapė) per klaielą priimtas 
už submariną anksti šįryt ir pir- 
klybinio laive) ties Fire Island, 
N. Y. liko paskandintas, 17 narių 

True Iranslation filed wilh the post- 
inasle-r al Chicago, Augusi 28, 1918_, 
as reeiuired by the acl of Oct. G, 1917
70 vokiečių divizijų Searpe mū

šyje nuo rugp. 8.

LONDONAS, nig|>. 2“. Pa- 
sak gautos anglėj fronto žinios, 
nuo rugp. 8 d. vokie*e-iai pavai to
ję 70 divizijų vakariniame fron
te* tarp Se arpe* ir Aisne.

Siberijoj
True Iranslation filed wilh the* post- 
maste*!’ al Chicago, Augusi 28, 1918^. 
as reeiuired by the act of Oct. G, 191/
ČECHO-SLOVAKAI TRAUKIA

SI

Atgaleivis Gen. Horvat įgyjęs Si- 
berijos spėkas

VLADIVOSTOKAS, rugp. 27.
Gen. Pleškov, viršininkas ru

sų spėkų Siberijeų ir Manžm ijoj, 
veikeiamas naudai gen. Horvat. 
anti-be)lševikų vade), perversmu 
apėmė kontredę visų Busijos ka 
rinių spėkų tedimimse rytuejse. 
Busijehs liuosnoi'iai perėjo pi’ie* 
gen. He>rvat.

Po pasitraukimui gen. Kalmi- 
kov kazokų Usuri upės elistrik- 
te, bedševikų raudoneųi gvardija 
H’aleiek) elalį spėkų, persirėelžiu- 

sių kaipe> valstiečiai ir keliaujan
čių ūkio vežimuose į dešinę ir už 
pakali če*ehe)-s'lovakų kareivių 

ir apšauelė* če*elie)-slovakų poziei- 
as su lauku kanuedūmis nuo kai- €

vos.

Čecbo-slovakai vėl buvę) pri
versti gana ledi pasitraukti su nu 
ostoliais. Japenių ir amerikie
čių kareiviai tuo laiku tjebuve) 
aidėjime* kad rėmus čeeluoslo- 

vakus.
Raudonoji gvardija padare" 

nepasek minga elenmnslraeieją 
)rie*š geležinkelio liniją tai p Ni- 
<olsk ir Peigraničina. Jie* mato
ma norėjo sutrukdyti komuni 

<aeiją tarp Vladivostoko ir Har- 
)ino.

Antras pulkas Amerikos kare*) 
vių įsisteigė" bazoje* prie* Įlankos, 
<ur jie* turi puikius gedežinkeliei 
Hirankumus ir vietą.

Tų spėkų kemianehiolojas su 
organizavo darbininkų batalioną 
iš 500 pi’iešo belaisvių, didesne" 
elalis kuriu vra suimta eee*he)-slo- L v
vakų, tuo paliimsuodami pasta- 
ruehsius nuo maitinimo jų. Dar- 
rininkai elirba su malemiu noiai

Jieško perskirų, nes vyras 
“adomiškai“ apsitaisė).

Sulig Onos Kent skundu, pa- 
eluolu teisme, jos vyras Charles 
Kent labai primilyvis žmogus. 
Kuomet pus juos ateinu kokia 
viešnia, lai jos vyras įeina ap
sitaisęs kaip pirmasis tėvas, A- 
de)inas. O \ ieną kai tą jis ją bu
vę) išmetęs laukan žie*mos šal- 
tyj, ir neredai nusigerelavęs. Po
relė apsiveelė* kovo 31 d., 1903 
m.

P”... .......................  *

ORAS

Lšelalies apsiniaukę ir šilčiau 
šianelie; rylo nepasfeivus ir ša’- 
v • ciau.

True translation filed with the post-mastei- ;d Chicago, August 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.   7 ,

Senatas priėmė 
drafto kiliu

5 tūkstančiai žmonių areš= 
tuota Japonijoj

Panaikino nedėldienių pasivažinė
jimą automobiliais

True translation filed with the post- balansai, gaisrininku ir policijos 
master at Chicago, Augusi 28, 1918, 
is reejiiireel by the act of Oct. G, 1917
SENATAS VIENBALSIAI PRI
ĖMĖ 18—45 M. DRAFTO BILIŲ

WASHINGT()N, rugp. 27.
Žmonių jiegos bHius pasiūlantis 
irmijos elraftan visus vyrus nuo 
18 iki 45 metų amžiaus, tapo 
priimtas šiandie* pe> piet senate* 
su sušvelnintu “elirbk arba ka
riauk“ prieelu.

Senatas priėmė“ bilių vienbal
siai. Senatetrius Geire* iš Oklalio- 
ina, tik vienas p;ielave*s priešin
gą balsą vardašaukyj, paskui at
siėmė" jį ir 'buvo paliuosuedas 
nuo balsavime).

Visos pastange)s permainyti 
drafto amžių ar įvesti atskirą kla 
sifikaeiją elel jaunesnių kaip 21 
m. jaunuolių, neptivyko ir da

bar bilius eina konferencijai 
’arp atstovų bute) ir senate), bet 
'lėra elielelio skirtumo rimtiems 
ąineams, apart “elirbk arba ka
riauk“ prieelo, kurį atmetė atsto
vų butas.

I'rue translation filed with the post- 
master at Chicago, August 28, 1918, 
is reeiuireel by the* act of Oct. 6, 1917
NEBUS PASIVAŽINĖJIMŲ AU

TOMOBILIAIS NEDĖLDIE-
NIAIS.

Nusprendė kuro administracija.

('.hieagos bulvarai ateityje* ne- 
dėlelieniais išrodys tuščiais kaip 
ir preivincijų takeliai, iš priežas 
ties vakar išie-isto Suv. Valstijų 
kuro aelminislracijos \Vashing- 

tone* pranešime), elrauelžiancio 
vartojimą neelėlelieniais, prade
dant rugsėjo 1 d., pasivažinėji 
me> aule)ine)bilių, medoreiklių ir 
nmtorinių valčių į rytus nuo Mi- 
ssissippi upės. Paliepimas yra 
iškastas kaei leielus atpilelyti nyk
stančius gasedino sanelėlius.

Patėmyta yra, kaei jeigu liims- 
norė veikmė iš pusės publikehs 
nepagerins gasediim situac*ije)s, 
administracija bus priversta Į- 
vesti drausmines reguliacijas.

Autennobiliai persti mėly m u i, 
jų tarpe “laxicab“, yra priskai- 
tyti pi’ie* šieis rušie*s motorinių ve* 
žinių iš kurių pasitikima pildy
mo prašymo.

Traktoriai ir motoriniai tro- 
kai, varleijami pervežimui pre- 
kit.Y gydytojų automobiliai, am- 

aparatai; viešoje) naudojimos, pa 
taisimų vežimai, gasolininiai ge
ležinkelių padarai ir nmtoriniai 
vežimai vartojami žmonių gy
venančių už mie-slo ir ne turinčių 
kitokio bude) tranportacijai, yra 
paliueisuoti nuo pHelyiiTO patvar- 
kimo.

Išleiselami patvarkimą kuro 
valdininkai susilaikė nuo darinio 
jo priverstinu, kas skirtų baus
mes už peržengimą Lever biliaus 
bet atsišaukė- į šios šalies žmonių 
patriotizmą klausime* šie) palie
pimo.

Jeigu gi nebus įgyta geistinų, 
pasekmių liuosnoriu gasolino 
taupimo pienu, jis bus paremtas 
oficialiu paliepimu. Kuro vir
šininkai sako, kaei jie* pasitiki 
šalies žmonių patriotizmu sutau
piau* pageidaujamos kiekybės 
gasolino.

Patvarkimas, jei pildyti dva
sioj, ke)kioj kure) administracija 
•prašo, panaikįs visą paprastąjį 
neelėldienių motorinių valčių vei 
kluma ežere* ii1 maeidvklose.

Jis taipgi privers ikišiol nedel- 
elie'iiiais bažnyčion važiuojančius 
auteunefbiliais žmones ar eiti pės
tiems, ar važiuoti gatvekariais. 
Jis taipjau panaikįs ilgus šeimi- 
uinius pasivažinėjimus nedčlio- 
mis po apie linkės, atidūs neapru- 
he*žiue)lam laikui daugelį pikni
kų išvažiavimus ir daugeliu pa
keis paprastąjį ne'elėlelienj.

Ti u<* Ii anslation filed \vith Ihe post- 
inaster at Chicago, August 28, 1918, 
as reeiuired by the act of Oct. 6, 1917
5,000 ŽMONIŲ AREŠTUOTA

JAPONIJOS DISTRIKTE

2,000 žmonių sužeista Osaka 
distrikte.

TOKIO, r. 21 (suvėlinta). — 
Mikado Yoshiliito šianelie pasi
šaukė valdžios viršininkus į pa
lovių kaei užgirdąs jų raportus 
apie* ryžių riaušes, kurios dabar 
beveik apsistojo.

Tečiaus neramumas tebesitę
sia mažesniuose, distriktuos, kur

pridaryta daug nuostolių ir 
daug riaušininkų užmušta.

Osaka laikraštis apskaito, kad 
2,000 riaušininkų, 162 policistai 
ir 1 kareiviai tapo sužeisti Osaka 

, prefektūroj. 5,000 žmonių tapo 
areštuoti.
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Ine

Tclephor.e ('anai 1506

Naiijicnos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia N r.ijienij Ben
drovė, 1810 S. Ilalsled St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

K idna:Užsisako moji
Chicagoje—pačtu:

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

(’.hivagoje— per nešiotojus:
Viena* kopija ............................... 02
Savaitei ........................................ J 2
Mėnesiui ........................................50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj

$5.00
3.00

$6.00
3.50 
1X5 
1 15

turi

nta — visi josios gyventojai, 
ar ne visi. šita klausimą 
gvildenant tečiaus, pravar

‘ Kitu du “Naujienose” pa
statytu klausimu paliečia ne 
Lietuvą, o “Naujienų” ir 

‘Darbininkų Tarybos nuo
mones apie tai, kas gali būt

Darbininkų Tarybos var-_

sėkminga, jie turi vienyties darbininkams, nes ji stumtų(gus, kuris pripažįsta tą patį 
tūkstančiais, šimtais tuks- smulkiuosius biznierius ir principą. 'Todėl yra labai 

mažažemius farmerius į sta- negudru kiekvieną kartą, 
mbiojo kapitalo glėbį: reiš-1 kaip tiktai apsireiškia dar-

(ančių ir milionais. Vieny
bės ryšiais turi susirišti visi v x ____ -r________ __
darbininkai kiekvienoj dirb-’kia, stiprintų aršiausius da- bininkų eilėse skirtumų de-

ininkų išnaudotojus. lei taktikos klausimų, tuo- 
Mažo turto žmonės, o y- jaus kelti triukšmą ir šu

1 ■1

1.25
.65

7.0<)
. 8.00

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

Kanadoj, metalus .........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Badytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Bedakcijai, o ne Bedakto- 
ri.ms vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
ses. be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami 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 
j Straipsniai 
i _____ __ _____

mastei uis

Taikos 
tarpininkavimas.

a u 
neut-

•»
i t a i k

kiekviena neu 
rėš laiku turi

?s taiko; 
lirai ka-

riaujanciai

pine taikos.
Raginimas pri 

tarpininkavimas

‘nedrau

•line kure ja 
le. kad geri no-

lykas. Ir neutralių Šalių 
kišimąsi į kariaujančioji

greitinti taiką dabar jau ne

movimu .

kad I 'olandija neketinant 
siūlyti savo tarpininkavimą 

’ kariaujančioms valstybėms

noro

kuris mėgina taikyti kitus 
rizikuoja pats gauti į kailį

'Inu* translalion filed \vilti the post 
inasler ;it (.hiragu, \ngusl 28, 19 I<8 
lis rv(|uired by thc ari of Oct. 6, 1917

Apsisprendimo 
klausimai.

aujienose
ys rašytojas

(Skaitytojų

principiaK

Jausimus, paliečian- 
ietuvos apsisprendi- 
ų svarba yra ne vie- 

l turi 
o kituj .. nais).—

į visas jo smulkmenas. Čia, 
\rnerikoje, būdami, mes be 
reikalo gaišintume laiką, jei
gu mėgintume nupiešti pie
ną. to akto, kuriuo Lietuva

mo teisę. iviums paKaKs, 
jeigu mes išsidirbsime bent

Taigi — kas turėtų spręst

urėtų, trumpai sakant, visi

emi, t. y. visi Lietuvoje gy
venantis žmonės, pasieku
sieji tam tikro amžiaus, be 
skirtumo turto, apšvietos

Lietuvos

ditnas; todėl ne vien lietu
vių tautos žmonės privalo 
urėt jame balsą, šalies Įi

mmciųjų jame žmonių liki
mą, taigi butų skriauda, jei-

■uos tautinės'grupės ran-

ue turi turėt baisa ir lietu-

.udžiai, kurie 
ivos žemėje.

ri

tai dėlto, kad ji nebūvi

!, i .1 įieuo, ivi.i u M.-ucį 
.'icn iš lietuviškai kalbančių 
meniu.

isb’aškė po svetimas ša- 
is daug žmonių, kurie nerė-

■m

...ržoma tvarkyties. Tiem? 
:m hicnis turi būt duota ga- 
■mybės parvažiuot Lictu- 

.'(■n A dalvvaut Lietuvos va-

Antrame klausime eina 
<;dna apie tai, koks būdas 
•utų tinkamesnis Lietuvos 
.moniu valiai išreikšti — vi- 4.

•Jamasis Susirinkimas.
Alės didelio skirtumo tar- 
šitų dviejų būdų neran- 

Irme. Visuotinas baisa', i-

-.tau, negu 
si rink imas,

jigiamasis

as balsavimas yra 
mokesnis ir neranges- 
inkis. Visuotinu bal

Kiblius klausimus, į kuriuos 
gdima atsakyti trumpu žo-
tžiii “taip” arba “ne”. Bet 
<ada įnešimas balsavimui 
usideda iš keleto propozici- 
ų, tai daugelis balsuotojų 
usimaišo ir sudarko baln
us; jų balsai tuomet pra
moki. Visuotinam balsavi-

Ane ne to, negalima pad; 
lataisymų prie įnešimų.

bėti,, o kas dėl “Naujienų”, 
tai pasakysime tiek, kad

m e

ba kitame atsitikime.

tartų, mes skaitysimės su 
tuo, kaipo su jų valia. Jei
gu ta jų valia nepatiks 
mums, tai mes stengsimės

Bet šiandie eina dalykas

savo valią išreikšt.

tai ji galės, jeigu norės, nu
spręsti būt visai savaranke

kitomis valstybėmis, arba 
dar kaip kitaip susitvarky
ti. Pirmiausia jai reikia ap

jau ateis kiti klausimai.

merikos lietuvių srovių tvir- 
ai stoja tiktai socialistai. O 

kitos dvi srovės — klerika
lai ir tautininkai — arba ig
noruoja ją arba visai atme
ta ją. Ir jie statosi Lietuvos

Klesų kova 
ir taktika.

kvienoje industrijos šakoje, 
visi darbininkai kiekvienoje' paė dar tokie, kuriuos spau- kauti apie 
šalyje ir net visi /darbiniu džia didieji išnaudotojai, vi

sai nėra užinteresuoti tame,
mą” ir panašias baisenybes.

Darbininkai privalo stot kad darbininkai kęstų skur- kalo kelia, tas kaip tik pir- 
...................................................................yra mutinjs įr nusideda prieš 

darbiniu- klesų kovos principą: jisai 
į gyveni- ardo darbininkų vienybę ir 

traukia darbininkus nuo ko
vos su priešingomis k lėšo
mis prie kovos su savo drau-

prieš savo išnaudotojus ne 
vien kaipo atskiri asmens, ne 
vien kaipo atskiro amato at
stovai, o kaipo klesa. Visos 
klesos reikalai jiems priva
lo būt svarbesni už jų asme-

tinius reikalus (tatai nerei
škia, žinoma, kad jie turi vi
sai išsižadėt savo asmeniš
ku, amatiniu arba tautiniu 4 ' to.

vos principas. Jisai sako, 
viena, kad darbininkai pri
valo kovot; antra, — kad jie 
privalo atsimint, jogei jie 
yra vienos klesos nariai.

Bet principo žinojimas tai 
dar ne viskas. Principas y-

ri mums pasako, kurion pu
sėn mes turime eiti; bet ro-

bus musų kelias, nė kokias 
kliūtis mes rasime ant kelio, 
nė koks keliavimo būdas bus 
tinkamiausis. Visa tatai 
mes sužinome tiktai pačioje 
kelionėje, t. y. praktišku pa
tyrimu — savo patyrimu ar-

ma mus yra ėję tuo pačiu

Darbininkai yra atskira

niu klesa. Jie skiriasi nuo 
kiių žmonių tuo, kad jų e- 
konominiai reikalai yra ki-

lt Z-

itliktų kiek galint (langiaus 
'aiko nuo darbo.

kams geri aus

Uždarbio 
leidžia darbinin- 

maitinties,

niam bute gyvent, žmoniš
kiau aprūpint savo šeimyną. 
0 atliekamas nuo darbo lai-

liksminties ir
šviesties.

Žmonės, kurie gyvena ne 
uždarbiu, o pelnu nuo savo

lyginimas už darbą ir trum-

noma, neturi. Jų naudai tie 
reikalai gali net būt visai 
priešingi. Fabrikantui, sa
kysime, kuris samdo darbi-

nes valandas ir už mažesne

Taigi darbininkų reikalai

kitų klesų reikalų, bet dau
geliu žvilgsnių ir griežtai j 
priešingi. Todėl darbiniu-* 
kahis priseina kovot už savo' 
reikalus.

jiems

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. \V. T. Priee iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugin us 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be dią- 

I sos. Aš beveik nebesi- 
I tikėjau pasveikt kuomet 
I nors, kuomet draugė su 
I iižsispvrimu reikalavo.

ma: jeigu darbininkai gau
na didesnes algas, tai jie dud 
da (langiaus pelnyt krautuv- 
ninkui, jie (langiaus suvar
toja farmerio produktų ir 
tt. Taigi daugelyje atsitiki
mų smulkusis’biznierius ar-

darbininkus kovoje prieš ka
pitalistus; ir darbininkas

smulkiojo biznierio arba fa- 
rmerio reikalus.

Išmintinga ir nuosaki ko-

lauja žinojimo ne tiktai to, 
kas yra darbininkų klesos 
priešai, o ir kokių yra skir
tumų tarpe darbininkų kle
sos priešų: kurie jų yra dau
ginus pavojingi, o kurie ma
žiaus pavojingi; kurie jų ga
li pritarti kokiam atskiram 
darbininkų reikalavimui, o

naudot savo kovos tikslams 
esančius priešų tarpe skirtu
mus v ra vienas svarbiausių
jų taktikos dalykų. Tiktai

Be principo žinojimo todėl 
reikia da ir mokėjimo pri-

Apžvalga
Tinę Iranslntion filed wilh thc posl- 
masler ai Chicago. Augusi 28, 1918.

kovojant reikia kirsti i visas 
puses kuodaugiausia sma

TAUTININKAI DAVĖ ĮGA
LIOJIMĄ KLERIKALŲ 
ATSTOVAMS.

kų Taryba siunčia Europon

I);iu^ buvo turimųsi

įimų. Iš karto buvo tautinin
kai besirengi:) siųsti p. Kas

rlus, pasirodė, kad maža ga-
Europo j enaudos

Dabar gi vėl paaiš-

laikyt jį praktikoje. Prak-jkam jie tenka; o protingas 
tiškas principų pritaikymas kovotojas, pirma negu ker- 
vadinasi taktika. ta, pagalvoja, ar jo smūgis

lingi žmones, kurie gintu a- 
merikiečių lietuvių pageidavi
mus, kurie išreikšti Visuoli- to
name Seime, kovo 13 ir 1 I 
dienomis. Po ilgu ir visapu-

dar-
bininkų kovos taktika 
k kuiso ?

eles čia nurodysime 
i du dalyku.
\ ienas dalykas tai tas, 

kad darbininkai privalo aiš-| 
kiai žinot, kur yra jų prie-1

sako pats klesų kovos prin
cipas, kuris nurodo, kad da
rbininkų priešas randasi už- 
darbininkų klesos ribų. Bet' 
šito nurodymo dar anaiptol! 
neužtenka.

Pirmiausia reikia neuž-! 
miršt, kad tie žmonės, ku-| 
rie nepriklauso darbininkui

susilpnins priešą, ar ne.
Bet neužtenka ir žinoji

mo, km’ yra priešas. Rei
kia dar ir apskaityt savo ir 
savo priešo jiegas.

Ką jus pasakytumėte a- 
pie kariuomenės komanduo- 
toją, kuris, vos užmatęs 
priešą, pultų ant jo su savo 
pulku, nepaisydamas, ar

nas? Pasakytumėte, kad

Bet ar geresnio vardo užsi
tarnautų žmogus, kuris ra
gintų darbininkus sukilti, 

Į kuomet nėra mažiausios vil
ties laimėt?

tyt savo ir priešo jiegas, pir-
Vieni jų yra stambus1

rbininkų išnaudojimu tegy
vena. Kiti jų yra mažesni

noru, vadinasi, reikia da ir
4. /

visus kovos šansus. Tą mo- 
darbininkus, bet yra kartu kejimą žmones įgį,ja patyri- 
daugiaus ar mažiaus išnaip- mu — kaip savo, taip ir sve- 
dojami stambiųjų kapitalis-1 timu. 
tu. Treti tu žmonių turi tiek 
mažai turto, kad jie daro 
savo gyvenimą (langiaus sa
vo darbu, negu pelnu nuo 
turto. Ketvirti gyvena vien 
tiktai savo darbu, nors ir ne
tarnaudami kapitalistams M’vai įsivaizdini stovinčius 
(pav. advokatai, daktarai ir prieš jį uždavinius. Jisai es-

Kas turi mažiaus to 
patyrimo, t. y. kas mažiaus 
dalyvavo praktiškose kovo
se arba mažiaus žino apie

rbin inkai praeityje, tas vi-

Aiškus dalykas, kad dar-'to, kad jisai butų labiaus už 
bininkų atsinešimas linkui 
šitų skirtingu visuomenės

kalus, darbininkai juo leng- uodas ir tų visuomenės sluo-

Imčiau

GARDUI
Moterį) Tonikas 

lĮKHl Aš pradčjnu Gardui. 
■^5*7 Trumpu laiku aš pate- 1 ■!

nujau ž\ mų skirtum:). | 1
■ I Su kas kartu aš vis slip- |

I I rėjyu ir jis išgydė ma- I D Fl] ne. Aš esu stipresnė, ■i U negu buvau pirm kiek U | 
i ! metų. Jeigu jus kenčia- I 
j ! 1 te. jus galite pagodoti I 
H B reikšmę — būt stipria ir I 
M 3 sveika. 'Tuksiančiai mo- I

1 terų duoda Cardui’jui P 
[fig/ kreditą už savo gerą 
| ■ sveikatą. Jis jums na-
■ gelbės. Mėgink ('.ardui.

Pas visus aptiekorius.
■ E-73 M

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink O*ro Richter’jo

PAIN-EXPELLF.R
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir Ictuv-,
, nikų numylėtas naminis badas

Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

35c. ir C5c. buteliukus visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. Al). RICHTFR & CO.
74-80 VVaablnjfton Street, New York. N. Y

Kazimieras Gugis

l'edti visokiu/) reikalus, kaip . rirntnahškiiosv 
taip ir civiliikuose leist!' (O.se. Daro 

visokius dokutnetuut ir i opiera s.

Namų Ofisas:
>323 S. Halstcd SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miv.to C)fisas<
127 N. Dcarba-n St

111 UOnilj’Bldg.
Tei. Centrai 4411

liaviina veikti, bet su tam ti

ta delegacija yra ne lik nuo 
kataliku visuomenes, bet ap-

VIŲ.

Kokiomis sąlygomis duotas

minu sekanti rezoliucija:

ulinė Taryba, savo nepap
rastame susirinkime, rug
pjūčio 1 I d., 1918, McAI-

iškkmsiusi
nuo Europon
eios Lietuviu c

pp. B. Mastausko, J, Dobu- 
žio ir K. Pakšto, gavo nuo-

pranešimus 
iškėliau jan-

važiuoja Europon su tikslu

politini programą, nustaty
tą rezoliucijomis Visuoti
name Amerikos Lietuviu 4

ir I I (ld. 1918. 'Todėl dar

delegacijos pasižadėjimai.

ba padaro sekančius nuta
rimus:

1) Mes, A.L.T. 'Taryba, 
duodame nuo savęs abclnaC €

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAV EIKSLAJ 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Sulatol 

irmatto doras 15c. P:.!i. >nas
Prie šių kaili” pr’skaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AK‘ Al KASDIIA’ 
HALSTED ir ??-ra (LA I VĖS

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GY1H 1 OJAS

Gydo \ yru, Moterų ir S aikų liras 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broad\vay St.. Si. I ot:is ,\’o. 
Ofiso 'Telefonus: Ihll Sidnes I7<> 
................................Kinloek Virlor 1 H2b 
Namų Telefonas: C.enlral 786 1 l:

Lietuvis Aptiekorius
Europiškas. Reikale kreip
kitės pas mane.

Jokūbas Raslaviče
3700 tVallace St. Chicago, Iii 

Phone Yards 458. ir 
Yards 478.

(larbuoties Europoje Lietu
vių politikos reikalais.

kitus pasiryžęs nukaut sa
vim, o dėlto, kad jisai neži
no, kokias kliūtis reikės 
pergalėt. Tokių jaunų ko
votojų smarkavimą daugelis 

’snių atsinešimas linkui da- žmonių skaito “revoliucio- 
Butų didžiausia ningumu”, kuomet ištiesų

> c

■eikš
Tiktuosius atstovus: by tik|tų, juo didesnė yra tarpe jų rbininkų.

vienybė. Jeigu kiekvienas nesąmonė, jeigu darbininkai tatai yra tiktai nesubrendi- 
davbininkas eitų skyrium tiek-pat savo energijos eik- nio ir nepatyrimo vaisius.

1 1 • • • • i1 • 1 1 • • 1 • I r'z v * I 1 • • 1 1

pei is- vo visas pastangas sieki
mui musų idealų, būtent

jie visi gautų progos nevar
žomi dalyvauti šalies valios 
šreiškime. Bloga yra tada, 
<ada šalies likimą nuspren-|ko neiškovotų, nes kapitali- 
Ižia visai svetimi tai šaliai 
žmonės (pav. Vokietijos ju-

>, kuris turi turto, yra 
g stipresnis už beturtį 

darbininką^. Nedaug laimi 
darbininkai ir tuomet, kuo
met jie stoja prieš savo iš- 

rininkais ir kitokiais po- naudotojus mažais bure-

Žodžiu, darbininkų kovos 
taktika yra ne taip papras
tas dalykas, kaip tūli žmo
nės mano. Pats klesu ko
vos principas anaiptol dar 
ne išriša taktikos klausimu, 

pitalistų korporacijomis ir Galima tą principą pripažin- 
trustais. Tokia neišmintin- ti, ir visgi stot už kitokį vei

dais; kad jų kova butų pa- ga taktika stačiai kenktų kimo būdą, negu kitas žmo-

volu kovai su smulkiais biz
nieriais arba mažažemiais 
farmeriais, kuriuos stambu-

tais nemažinus kaip darbi-1

tinčs, Lietuvos respubli
kos”.

Naujienų agentas Boselande, Kon 
singtone
Pranas Grybas,

125 Easl 1011 h si.

sako, kad tas įga- 
s duotas “didžiu-

imi balsų”. Bet ar ji pati pri
taria jam, ar ne — nepasako; 
nors p. Barkauskas asmeniškai

'Tautininkai su klerikalais, va
dinasi, kartu poteriavo, kartu

stoti*:
(,). Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

bu .. ................................................... u—--... ■ ■ ■■—...............-■■■-' , ■

seimavojo ir dabar kartu varys

vaviniui.



»reda, Rugpjūčio 28, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

N'iena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO S^SKAITĄ CIUCAGOJE

»je ir Tikroje Rankoje, 2S nietua Teisingai Vedamoje Rankoje.
i-ziura ValHtijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing Hotiae) Deposftą 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W K ASI* A H 
prezidentas

'TTO KASPAR

vv’ll.l.lAM OITITING.
prez. Oeting Bros, lee 

CHARLES KRUPKA

PADfiJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklį s
II. E. OTTE 

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

vice-prez. T. VVilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIAKAI

Co.

V. E. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESIIEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co.

nieko gero nepasakė, lik agita
vo žmones, kad apsidėlų mėne
sinėmis mokeslimis lietuviams 
sušešlpti; ragino būti žmonė-

cialislais”.

Daugiausia šmeižė socia- 
taipęi ir atskirus asme-

Vienas iš publikos už-

Time truielalion filed svilti Ihe pcsl-masler ai Chicago, Augusi 28, 1918,Amerikonai visi
kareivių vardų gimusių svetimose šalyse, 

arba iŠ ten paeinančių. Visos tautos reprezen
tuoja didžiojoje Amerikos armijoje.

j Sergėkite savo akis!

W. M. I.AIVHON, .V. n.
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės ir

4

Plaučiu Specialistas
atskirus žmones. Paskui buvo 
renkamos aukos, bet kiek snrin-

nebusia
,\š per d mg melų alkrcipiau specialę domą į šį 
;lskii;j sk\riu mcdi< in<>s ir esu gerinu prisiren
gus mg.i d.tiigunni tinktūrų pnsekmingnm just) 
L’ \ t b n; 111.

gidui: visns ligns ir silpnumus nkiii, lokius 
k.'in 'lipnumus, \ nndenčlos tikįs, apmigę vokai, 
sl. n ih !.ai žvszdžio. opliška nervų kliūtis arb i 
,')1I( tokia kita priežaslis prasto regėjimo.
V is.\ Ibi įau daiill nuo aklumo. 
\š a\<iau kreivas akis be skausmo. 
Aš pi'ii.ok.m akinius teisingai.
Kio lianas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėlilu- 
n u g\doma vėliausiomis moksliškomis nieto- 
(it n I. Ii

1! Kalni as ir jo komplikacijos nos\ je ir gerklėje atkreipiamas ypatin

gos d<um»s. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusulį, slogų ir bron

chito ki bliu.ms. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučiu Sl 11 m Uii ią.

"|i/io\,i ga'mia išg\d\li, jeigu teisingai gvdvsile,isanksto.” Atei- 
lilc i luaao ohjsa ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 

Ii/-il,.ik\mo tiri \KIU. Al St,', NOSIES, (.Į tiki.rs 1B PLAUČIU.

TAI YliA DYKAI.

W. M. Lawta, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačią) Chicago, III.

FARMOS
lik 'M.ūll į ;ibi pusi i mileli kol uiij.is. (ieriuiisi.'ti važiuoti La

lu r Da\ (Darbo Didi »i». nes nusuraisi darbo laiku.

I'i;k gera Carui;). gc.i>s žci.ies. per gerus žiuones .geroje vieloj, 1 
l.ii p lietjiviŲ. kur bus i iiii.i. Is iiiiieiiu ’ ofisu, ISIU S. Halsted 
sl., iš\ažiuosim 6 \.d. ikaii'. Atlik po put p.įsikalbti.

M. W AI. E Nė! t S,
I’>• >\ 11ari, Mii higan.

I 
</

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St.
Bau Ii na

Tol. Kedzie 8902

.351116 V/. 1 21 h st., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St.. arti 12th 
Sl., ( hieago, Iii.

RUSSIAN 
^TURKIS H

WITH S,

parvažiuos.

apsidėli save 
keslimis, bet 
išėjo laukan.

žmonės

parastis. kas nori 
mėnesinėmis ino- 
publika sukilo ir

Pirmiau-

no dešimties melu veikimo, l ai-4 *

Mockui, publika iššaukė jį pra-

liškoje dvasioje. Priminė ir a- 
pie ,š< Ipimą daugelio musų dar 
nepilnai susipratusių socialistų.

socialistų, kurie moka i kuopa Į 
kvoteri ar 30c., o bažnyčiai do
lerį perTnenesi, tokiu bildu, sa-

eini., prisiminus apie Mot iems I

Cer iu tam reikalui.
šiuo laiku pas mus. Seninto-

kus.

siški tėveliai labai noreli' jam Į

25*

20*j

lu.iu D i t n a.4

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vallev Vic\v Parke, Inkernian, 
Pa. Bus prakalbos ir šiaip įvai
rus žaidimai. —Makliorius.4.

1553 \V. Mauivtn st.
Sude 1)06-612

\ blandos: 10 iki 12 ryto
Pilone Haymurket 2563

Nedėidieuiais

2224 So. O.vtK St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki R vakaro 
Phone Canal 4621 

tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
m 9% Mm *>5 Dearborn St. kampan Monroe,

R FirJ CHICAGO, ILLINOIS
filį. Ibi. Ruoni 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok

elevatorių iki Penkto augšto.
i tlat»d<>s kandien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Pancdė- 
ls ). Svrudoje, Pčtnyėioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KALNAS
ant Ourų, Lentų, Re/ViŲ ir Stogą IHR l'opiero

SI’ECI OJAI: Maleva malevo j i mui Htubu išvidaus, po $1.40 UŽ gal.

CARR BROS. VVRECKING CO.
X ;m»3. :n *.M s. Ifatated St., Chicago, III.
.     n—i—i ai iimmi—mm—i

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes csa.uc ekspri lai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sulužusiiis. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai, tleikale kreipkitės pas: ADAM WH)ZES, 
Įe it. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

Chicago Heiglits, III

Prakilnus su manymas.

narvs Antanas Jocius inešė, kad « 4

Fondo naudai. Draugystė prita
rė ir tam tikslui išrinko komisi
ja iš trijų narių, kurie turės ru- 
pinlies, kad tas sumanymas bu
tų įvykintas. Komisijon įmina 
šie: Antanas Jocius, Mykolas 

Remeika ir Tamošius Kazlaus-

Domai draugijų priklausančių
A. L. D. Tarybai Chicago Hei-

< i i <. uos rugsėjo (Sept_) 1918, la
bili ir naudai Lietuvos Laisves 
Fondo. Draugijos ii'kuopos pri

klausančios augščiau minėtai or
ganizacijai ir užjaučiuiM’ios Lie-

nuveiki tą prakilnų darbą..

tolimesnių miestelių, kaip lai iš

tų, rodo savo Amerikonizmų. Greta su čia gi- 
LiG .ių Amerikonų šeimynų kareiviais jie kovo
ja už abclnų reikalą ir už abelną pergalę.

Dar daugiau eina, ir labai didelė jų dalis yra 
kareiviai, kurie paeina iš ateivių šeimynų.

gelbėjo pa būda voti.

?, kuri nušvies

jriu> mcV'k ^SON^CO.
j.)-,.. L ?ii— i- ■■'m -Ir**1

CHICAGO

The Wiljon Label Protects Your Table

nin l inkėsi kibai daug, šiuo sy
kiu Mockui surengė misijas 
l.DLD. 39 kuopa. Iš čia Mockus 
važiuos i vidurines valstijas.

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, neviriiiimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs villieS>kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ii- už. rnbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdayaK kas sa 
vaitė po bulelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1009 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsilikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III

li E I K A L A U JAME
du. Didelis uždarbis, lengvas darbas.

Taipgi reikalaujame kelias dešimtis žmonių, dirban
čiu įvairiose dirbtuvės * ir miestuose, turinčiu didelę L 4 4 *

pažintį tarp savo bendrų. Musų darbą gali atlikti va

313 So. Dearborn St., Rooni-1200 Chicago 
Ofisas atdaras ir nedčliomis nuo 11 iki 3 po pietų.

llarvt y ir Steger, Ilk, taip malo-! 
nėkit nors po kokius tris darbi-; 
niūkus atsiust. Piknikas įvyks, 
augščiau minėtą dieną kertė F.
1 iltį si. ir ('.t'iilcr avė., Putreiko 
darže, pirmą valandą po piet.

Tel. Pulhnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 1« 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, III._______

menus

^Antanas Jocius, 1219 Porlland
avė

Iš Philadelphijos
Biaurus Katinas.

Front ir

katiną. Katinas šoko vaikui ant

bu l ir visai papjovęs, 'bet kadan

monui, lai jis katiną nušovė.

Laisves Bondsai

(Dabar skaitytojui tčinykite 
klerikalų laikraščius, ar lik neiš
ras, kad tas katinas buvo bedie-

perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
\V. Madison, kampas Halsted gal., 
rooni 232, 2-ras augštas, virš T'amous 
Clolhing store. Atdara vakarais iki 
8:00. Nedėldicniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

•1712 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Telef. Drover 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto'iki I 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedčlio- 
mis nuo 10 iki 12 d.

( icero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
Kumpas 141h gatvės ir l!)lh avė. 
Telef. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 1:30 iki 6:30 vakaro ir nčdė- 
liomis—pagal sutartį

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6991

—A. A. Garliauckas

AUKAUKITE LIETUVOS
LAISVES FONDAN.

Neužsitikėkit savo regėjimo pli 
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksorini ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melu patyrimą r 
!toliu ištyrt jtjs akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
u belaukiant, užtikrintai
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chkv
Kampas 18-tns gatvės 

1-čios lubos, virš Plalt’o aptiek * 
Tėmykite j mano paras* 

Valandos nuo 9-toi vai. ryto iki 
M vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai diena

j Or. A. R, Bltpnenihal |

AK’Ų BPFCIAUSTAS 
Akis Egaamtanoja Dykai 

«■ Gyvenimas yra
.'4% Ai. tuščius, kada pr» 

nyksta regėjimą.
91 ) Mes vartojame 

L® y Yę* pagerintą Oph- 
Cj tbalniorueter. Y- 

jBEU* patinga donų* »t- 
• " kreipiamu i vai

kus. Va) ; nuo 9 ryto iki 9 vuk. 
ncdėldieo. nuo JO iki 11 diena. 
4619 S. -diland Av. kamp. 47 «t 

Te* >hone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M- HERZMAN
6 S R Ii £ J J O S

tų kaipo 
ir akuSei

Ofisas ir T.a
St. netoli Fi-.k

VALANDOS
6- ■
GY

VALANDOS

102 5 W. IRth

ir 
110. 

EN1MA8: 5412 S. Hahted Street 
« -;to, tiktai.

DR. S. NLGLASER
Praktikuoja 27 metai

v i imas 
. Mor-an

M Jcris

!,’,(.■ ’ v.

Br. i-
b

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS; Nuo .s iki 11 n to 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Kezid. 933 8. Aaldznd Blvd. Chieagt 
Telephou* Huymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistes Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą

Ofiaaa: 8354 S. Halsted St., Chicip
Telephona Brovei 9O3

VALANDOS: 10—11 rytu; 2-1 popieti
7—8 vakaru 10 -18 dieną.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
I Natiji, neatimti, daryti ant užsa- 
Kvino siutui ii- overkotai, vertas nuo 
«30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 115 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
13 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. >

Visai mažai vartoti siutai ir oyer-Į 
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. . \ į

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va- * 
karais.

S. G O R D O N 
141* & Halsted SU Chicago, III.

Telephone Yards 5834. j

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

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

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

Tel Yards 3654. AKUŠERKA j

Mrs.A. VIDIKĄS! 
būgnai Akušerijos Ko- j 
legiją; ilgai praktika-1 

lįsi Penimylvanijos 
hospitalėse ir Phila- j 

phijoj. Pasektnin- i 
patarnauju prie 

indj nto. Duodu rodą 
isokiose ligose mote- i 

rims ir merginoms. 
113 So. Halsted 8tr. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



įsilaužę

linu: rūbai aid

NAUJIENOS, Chicago, III. Sereda, Rugpjūčio 28, 1918.

RAKANDAI

įvairus Piknikas h
i štai kame šio Pikniko:

1. Partneriai palįs patarnaus 
publikai, kas bus juokinga ir 
įvairu.

2. ’ Valgiai bus visi gyvi ii* kų 
lik pagauti nuo fanuos, kas 
bus gardu.

.3. Cigarai žali, saugiai džio
vinti, kvapas įvairus.

Rengia Lietuvių Farmeriai 
Nedalioj, Rugsčjo imą dieną, 1918 

Leafy (irove-Blinstrupo Darže 
Willow Springs, III.

Pradžia 10 valandą ryte Inžanga 25c porai.

L Invairių skanių gėrimų, padarytų iš auksinių miežių.

Baltoji košė grynai iš raguolinės pieno virta. Saldainiai pavirti, 
džiovinti, saldus, saldžiausi ir įvairiausi.

(iries visi farmeriai muzikantai su karkliniais vamzdeliais (asi
niais ir triubais farmeriškus šokius, kuriuos turės progos ir mies

telėnai pasimokinti, po tam šokti mokslas dykai. I'ain!

7. O kas toliau, mes nesakysiu), bet kaip atsilankysi! pamatysit, na ir 
visi m a, seni-seniausi, jauni-jami iaus*, kad ir gautinai griūvantis, Iii 
tik gyvas atsilankyki! j šį taimerių piknikų. Visi, o visi pilnai busite 
užganėdinti, paminėtais ir dar neminėtais įvairumais, kų mes tikrai 
užtikriname, kad grįšit namon visi kaip vienas jaunas, linksmas ir 
smagus. Kviečia visus atsilankyti FARMERIAI.

KlhlJ.IS BAHGENAS

Parsiduoda Re;d Est:ilej ofiso ra
kandai: — .3 deskos. 2 linus parliše-

ai pevvrderis, I piling /keisas. Ma
lonėkite ki'dpties greita/ prie

K. .lamonl)/,
18*0 S. Ilalsted st,, Chicago

j Chicago ir Apiehnke

įsilaužimas į Naujie 
iių garažą.

Nelaimė patiems plėšikams.

Vaktir 
žą buvo 
plėšikai.
Nmtjienu trokus, matyt, norėjo

306 Jackson blv.
SAVhile C.loak kompanijos 

sandėliuose ant šešto augšto it' 
S. (.. šlebiu dirbimo kompani
jos sandeliuose nuostolių pada
ryta ant $8,000. Nani 
ugnagesių ;ipsk;iitymu, 
lių panešęs ant $-,000.

nuosto-

bet čia atsiliko jiems nemalo 
mis kazus: ivvko gazolino eks

dūmė laukan, tečiaus vienas jų

čiu stulpu, skausmuose besirai-

mė šauklius pagalbos.
Naujienų namuose, kurie da

bar baigiami taisyt, tuo tarpu 
miegojo Naujienų 
kasierius, K. Jamontas.

M. B. 8 mini., ir smerkimą Nau
jienų. Ui rezoliucija betgi ta- 
| po atmesta vieno balso daugu- 
4 ina.

neleistite uzreiske, kad, esą,
Moterų Balso redaktorei smerk-

4

kliua, kad 20 šimtmečio moterų

SeredoH vakare,
Bergo mokykloj, kampas

l’ra nešimaH. 
rugp. 28.
Hoyne avė. ir Division gt., generolas 
Oberučev skaitys pranešimą apie da
bartinį daykų padėjimų llusijoj. Bus 
ir diskusijų. Inžanga visiems dy
kai. —Komitetas.

Sietyno Mišr. Chro repeticija į- 
vyks seredoj, 28 rugp., D. šėmaičių 
svet. Dainininkai ir daininikės, visi 
alsi lankykite paskirtu laiku, bus da
linami tikintai į Naujienų Bendro
vės piknikų. —Kast. I). Miller.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI

True IranslationViled xvilh 
mastei' at Chicago, Augusi 
as reguired by tlie aet of Oct. 6, 1917

L w. W. ORGANIZACIJOS NA
RIAI ŽINOS SAVO LIKIMĄ 
KETVERGE.

1 tur apsireikšti smerkimu Nau- 
! jienų, dėl to kad tas laikraštis 

Ihc post- negilia bolševikų... Matyt, kad 
28, 1918. jjr m()|(.ri| tarpe pradeda apsirei

kšti “bolševizmas".
Ant galo nutarta, kad padė

koti Naujienoms už palarnavi- 
mą III Bajonui.

—A. A. Vasiliauskas.

ną naujo nagrinėjimo, bet
WEST PULLMAN

it
1(10 I. \V. \V. organizacijos 

narių, atrastų kaltais suokalby-

Bendrovės i rengimą prie kares, laukia ar-

jimas ilgesnį laiką nesi- 
;iĮsikėlęs ėjo žiūrėti. Ir

Jamontas tuojau šoko prie te
lefono ir pašaukė policiją, kuri

Choras rengia s|x‘k- 
Sibire”, spalių 1!) d., 

. Meldžiame kilų or-

Sietyno M. 
(aklį ‘‘C.aras ! 
Meldažio svet. 
ganizaeijų tų dienų nerengti pana
šių vakarų, kad nepakenkus vieni ki 
tiems. —Komitetas.

West Si dės Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas įvyks tre
čiadieny}, Rugpjūčio 28 d., 7:30 vai. 
vakaro, Meldažio svet., 2214 \V. 23rd 
PI. — Visi delegatai malonėkite bū
tinai atsilankyti, nes via daug svar
bių Knvgvno dalvkų svarstymui

—L. V. K n. Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI

ujas nagrinėjimas; jie savo liki
mą sužinos ateinanti ketvirta
dienį.

re AineriKos rietuvių ijusvu- 
munių l'ederacijos 18 kuopsi iš 
8 narių. Labai puiku, kad drau
gai, nors ir neskaitlingas būre
lis. oaiiegia darbuoties. Bet,

įnešimo sulaikyti iš- gi linkiu pasisekimo naujai kuo 
pai.

nemažai lie 
ir susipratu

savaitę kalėjime, tapo atgaben
ti i teisėjo Landis teismą poro
mis. Iš teismo buvo prašalinti 
visi pašaliniai žmonės

antras tos bandos sėbras; kitu formuoti policistai ir
i- i \';dslijų pasiunčiamieji marša-
uijienų turtui Jjii, smagiai apginkluoti, stovėjo

siu visai nedidelis c
aplinkybės

13 uni- domis dienomis apleido musų

Pajieškau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po levais—Kibortaitė), 
kuri prasišalino rugpjūčio 11, l‘J18.

Ji \ ra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 
colių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdeginta 
randų. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramaneo pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

Nuostoliuc

laivo leidžiami žmonės su leidi-
Socialistu Partijos 
Presos Piknikas.

Socialistų Partijos presos 
nikas Kivervievv Parke.

Socialist, pa- 
piknikui gali-

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, August 28, 1918, 
as rcipiired by the aet of Oct. 6, 1917,

Paskaita apie Rusiją.

Petnyčirtj, rugpjūčio 30, \Vest 
Gide Auditorium salėje žinomas 
sočia lis tas-revoliucionierius ge
nerolas Obručev skaitys lėkei ją 
lema: “Busijos revoliucija eina
muoju momentu".

Gen. Oberučevas — senas ru
su revoliucionierius, sėdėjęs

dienomis sukilę žmones paliuo- 
savo jį iš Kievo karinio kalėjimo

re jį Ki jevo karinio apskričio ka 
riuomenės komanduoto j u, ku
rią priedermę jis pildė bėgiu pc-

Chicagos Rusų Social-I>emokra- 
lų Kliubas. >

vakaro. Įžangos bus imama 20

“Nesuprantamas gaisras” pada
rė nuostolių ant $10,000.

molciu.

gcnernlis 
I. \V. W.
kaltina-

pas;ikė laikraščio repor-

minės; kitas jų verke.
VVilliam llayvvood, 

raštininkas kasininkas 
organizacijos, vienas 
mų jų, 
toriui:

“Man ir vėl norisi teisėjas La
ndis pagirti už jo teisingumą 
perdėm visame I. W. W. bylos 
nagrinėjime. Jis visaip bandė

Ii. Jis prižiūrėjo asmenines jų 
geroves. Aš esu užganėdintas 
nagrinėjimo vediniu, bet pose-

Teisėjas Landis atmainė pap
rastąjį elgimosi būdą, atmesda
mas įnešimą sustabdyti nutei
simą, bet tą jis padare, kad pa
lengvinus įnešimą naujo nagri- 

Tiėjimo.

I.MPS. KONFERENCIJA.

Dtl- 
dgėndulienė. Paprašyta kalbėt 

Jurgelionienė, kuri savo kalboj 
patarė, kad LMPS. III Rajonas 
išleistų atsišaukimą, kuriame

ir lygaus mokesčio kaip vyrams

Vėliaus sekė dienotvarkis.’ 
Perskaičius protokolą, eita prie 
sumanymų. Nauji sumanymai: 
buvo tarimas apie maršrutą, 
vjtkarėlj; rinkimas delegates 
į Moterų Progr. Sus-mo suva-

dgė Dundulienė. Dabartinis lai-(’gnagesiai vakar stale pavo
jui) savo gyvastis begesindami 
nežinia kaip gin)ušį gaisrą sep
tynių augštų name, kurį užima 
drabužių firma po num. 304-* rezoliuci ją, papeikiančią M. B.

lesniam laikui. Prieita ir prie

riai, d. J. Garadauskas, p-ni P. 
(iaradaiiskienė ir D. Likas. Lž 
'.•ii likusiems draugams reiks 
anarkiai pasidarbuoti, kad jų 
vietą užpildžius, šiame mieste-

draugijos, kuopos bei kliubai, 
kurios dažnai pritaria visiems 
progre.syvi.škiems visuomenės 
larbams. Jos vra sekančios:

, LDI.D. 38 kp., S

No. 2 ir Liet. Pašelp. Kliubas. 
Kaip matyt, jų yra itpie šešios. 
B< t jos visos beveik veikia at
skirai nuo viena kilos. Ar ne-

‘Ugijų sąryšį, ir jos galėtų nu
veikti daug (langiaus, negu da
bar veikdamos kas sau atskirai 
ir daug didesnė ir drąsesne spė
ka butų atlaikyti prieš musų 
juodąją armiją. l'aigi aš pa
tarčiau veikiantiesiems tų drau- 

' gijų komitetas pagvildenti tą 
'klausimą savo draugijų susirin
kimuos ir pradėti vykdinti da
rbą gyvenimam Už tai aš tnel- 
DČiau ant šito pakelto klausinio 
itsiliepti. S. Tilvikas.

Pranešimai
Cicero, III. — LSS. 138 kp. Aušros 

Choras turės repeticijas ketverge, 8 
/ai. vakare, .lankauskio svetainėje 
18.37 — 14 g|. Visi nariai malonė
kite ateiti ir atsiveskite naujų.

Org. K. Rudinskas.

LSS. 4 kp. repeticijos veikalo “Ni
hilistai” įvyks šiandie, rugp. 28, 7: 
10 vai. vak. Aušros svetainėj, 3001 
So. Halsted st. Draugai ii- draugės, 
.kurie pasižadėjo! dalyvaut, nesivė- 
tfujiite atvykti. —Komitetas.

LSJL. 1 kuopa rengia draugiškų 
išvažiavimą į Jackson parką ant 
Lietuviškos .salos, nedėlioję, rūgs, 
t d. Pradžia 12 vai. pietų. Kviečia 
visus, Komitetas.

Roseland, III. — liMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrų ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus statoma veikalas 
‘Kunigas Macochas”. 
sjijų ir kuopų prašom 
rengti jokių pramogų, 
kus vieni kitiems.

Vietos (Įran
tą dienų ne

kalt neužken- 
— Komitetas

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

John Norvillo,

Chicago, III3337 Auburn Avė.,

Pajieškau savo pačios Juozapus 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugp. 22, 1918. Ji 
yra 5 pėdų 7 colių augščio, rudų a- 
kių, tamsiai geltonų plaukų. Pasiė
mė su savin; .3 metų dukterį. Ji pa
ti ar kas jų žinote, meldžiu atsišaukti, .......už. kų busiu labai dėkingas.

S22 \V. Chicago, III

Pajieškau savo pusseserės,’ Barbo
ros Balčiūnaitės, paeina iš Kauno 
4ub., Šiaulių v., Papilės parap., Kal
niškių sodos. Girdėjau, jog ženota 
r gyvena Ne\v Yorko ai’ Michigano 
valstijose. Malonėsite atsišaukti ar 
kas kitas pranešti apie jų, už ka bil
du labai dėkinga..

Elzbieta šlemonienė 
>060 S. Lafayetle avė., Chicago

Pajieškau Petro Maldučio, Saudo- 
galės kaimo, Saločių parapijos, Pa
nevėžio pav., Kauno gub. Aš, Vince

lis Markūnas, Bingelių kaimo. Ma- 
lonėkiel atsišaukti, ar kas žinot me
ldžiu pranešti šiuo adresu:

Vincentas Markūnas,
2 15 t So. Oaklev avė., Chicago, III.

Piijieškau savo pusseserės Vero
nikos Grinkauskaitės, Kauno gub., 
Panevėžio pavieto, Remygalos par., 
šleikų kaimo. Malonėkite atsišau
kti arba kas jų žinote praneškite

Dominikos Kraujalis, 
12230 Green sh, West Pūliniai!, III.

Aš, Malvina Kirsnovskaitė, pajie- 
škau dvieju pusseserių, Adelės ir 
Antaninos Kirsnovskaičių paeina iš 
\aimo guli, ir Kauno pav., iš Mc- 

dinkos. Girdėjau, kad gyveno apie 
New York. Meldžiu atsišaukti ar 
uis kitas praneškite, turiu svarbų 
reikalą.

M. Kirsnovskaitė, 
Biver Rouge, Mich. Box

Pajieškau Onos Tamulevičienės, 
kuri prasišalino nuo savo vyro, An
driejaus Tamulevičiaus, apie balan
džio 7 (I. Malonėkite pati atsišaukti 
arini kas jų žinote |xraneškite, nes 
jos vyras yra labai sužeistas. Ji yra 
reikalinga prižiūrėjimui vaikų, vai
kas 6 metų, mergaitę paliko 6 sa
vaičių senumo, nes nėra kam juos 
prižiūrėti. Ji yra 5 pėdų, 8 colių, 
geltonų plaukų, pailgo veido, nosis 
biskį raudona, ant nosies karpa.

Joe Eahnen, ■ 
1128 l'nion avė., (Jiicago,

PARSIDUODA pigiai seniai įstei
gta apticka lietuviškoj apielinkėj. 
Turiu balinai parduoti, nes esu dra- 
fluolas. Ateikite tuojaus.
1816 C.inalporl avė., ('hieago

III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

NEPAPBAS'I'A proga lietuviui 
ki iaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—naujų dal bų, laissmo, valymo ii’ 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoje apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. .31, Nau- 
ienos, 1810 S. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slo’yige remtos sekantieji daiktai: 
graži didelė Viclrola su brangiais 
rekm'dais; puikus, tikros skuros par
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakamlai ir Viclrola \ ra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, •. naudoji i 
tiktai penkis mėnesius. Pilimis pa- 
siulijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užinokesnį, ir pristatysime daiktus 
bite į kur (tykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki I vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

\VESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 \V. Ilarrison st., Chicago

ATIDEGDAMA re.ndon froidinis 
kambarys vienam vaikinui prie ma
žos šeimynos. Graži vieta prie Mark 
\Vhite Sųuare paiko. Tel. Yards 31 lt 
Mrs A. Dobkevičienė, 2956 Poplar av

PARSIDUODA btičernė ii’ groser- 
nė geroj, lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj, vieloj. Biznis gerai eina. Prie-

1102 S. Campbell avė., Chicago

ANT BANDOS kambaris pas jau
nus laisvus žmones. Kambaris yra 
garu apšildomas, elektros šviesa, ma 
ud\nė ir telefonas randasi pas

Wn>. Valentine, 
.3311 Auburn avė., ant 2-rų lubų.

AUTOMOBILIAI

REIK1A DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais:
843 S. VVABASII AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122

524-526

105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo-

sc biuruose nereikia nieko mokėt.
Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 

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

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

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

REIKIA gerų tvirtų 
dirbtuvės darbo. Gera 
900 W. 18 St.,

moterų dėl 
mokestis.

Chicago.

REIKALAUJAMA moterų išmokti 
austi ant rankinių staklių. Gera už
mokestis laike mokinimosi. (ialima 
uždirbt $15 iki $20 į savaitę ant 
“piece work”. Valandos — 7:30 ry
to iki 5 vakaro. Subatomis pusę 
dienos.

OLSON BUG CO.,
28 S. Laflin st., CJiicago, III.

REIKALAUJAME merginų dabo
jimui laiko. Turi mokėti skaityti, 
rašyti ir vesti rokundas. Geistina 
pabaigusių grammar school.

Link Bell Co.,
329 \V. 39th st., Chicago, III.

REIKALAUJAM gero bučeriaus 
kaipo vedėjo į Lietuvišką Kooperaci
ja. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ii’ lietuviškai. Ge
ra mokestis. Malonėkite greit atsi
šaukti, plačiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,

6 Gaiiglf SI., Easlhampton, Mass.

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis.
Rathborne, Hair and Ridgvvay Co. 
227!) S. Union Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis. 1 ILS W. 22nd SI.

REIKALAUJAMA darbininkų ir 
darbininkių į virtuve (Kilcben help) 
Chicago Beach I tolei, 51st SI. and 
Corncll avė.,

REIKALAUJAMA patyrusių langų 
plovėjų. 62 W. \Vashington St., 
Bonui 2, Chicago.

REIKALAUJAMA patyrusių par
davėjų (merginų). 2448 Š. Oakley av

$50 Nt’PEBKA mano $200 Victro- 
lų, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi >850 player pianų už $225. 
'taipgi rakandus, naudotus tiktai 
1)0 dienų. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “('.. O. D.”

Mrs. A. Schwartz, 
Rezidencija, .3222 Jackson Blvd., arti

Kedzie

BETA PBOGA! Priversti parduot 
už pusovkv: puikus 5-kių kambarių 
aparlmenlo daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room selas ir bedroom setas, taip
gi Š850 player pianas tiktai už $225 
ir .*200 Viclrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda <i- 
lieįiniai piešiniai. Viskas naudot? 
liktai J mėnesius. Ateikite tuojai.s.

1 a zidencija, 1026 S. Kedzie avė.

aulo- 
kokio

PARDUODU šį 8 sėdynių 
mabilių, arba 
kilo vasarinio
(roko. J. Slankas, 821 \M. 3llh Str., 
tel. Drover 1789 Chicago.

mainau ant 
automobiliuos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIGIAI parduodu motoreykle “In- 

dian” 1 L7 m su sidekariu, ii’ visu į- 
taisymu. Geras ir senam žmogui 
turėti. 2917 So. Lovve Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PABSIDUODA farma — 40 akrų 

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

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

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

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS

Box 94, Middle Inlet, \Vis

GERA PROGA NUPIRKTI PIGIAI 
N AM A •

Sekanti trįs namai parsiduoda be
veik už pusę kainos. Pamatyk juos 
pirm pii kimo kito.

2 augšlų mūrinis namas, 2 fialų 
po t; kambarius ir 6 pėdų bcisman- 
tas. Su baletais, baltom sinkom ir 
kitais Įtaisymais. Rendos neša $132 
i melus. Parsiduoda tiktai už $2801). 
tmnokėti $500, kitus kaip rendą. 
Kreipkitės prie

M1CHAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted Si., Chicago 

.3 augšlų mūrinis namas, 3 fialai po 
I k;limbai ius, su visais naujais įtai
symais. 3257 So. l'nion avė.; remtos 
neša $360 į melus. Parsiduoda tik
tai už $3200. Inmokėti $1000. kilus 
kaip rendą. Kreipkitės prie

M1CHAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted St., Chicago

2 augšlų mūrinis namas, I fialai 
po I kambarius ir 6*X_> pėdų beis- 
inantas. Akmenio pudamentas. Su 
toiletais, ball’om sinkom ir kitais į- 
taisymais, ir 5 kambarių medinė 
eottage. Rendos neša $600 į metus. 
Parsiduoda už $4800; įmokėti $1000, 
kilus kaip rendą. Randasi ant Eme- 
rald avė., tarpe 29 ir 30 galvių.

MICHAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted SI.,

.Mes garsinam vii 
bai’genus. ’Tčmykite 
musų apgarsinimus.

Pasisiųk pati suknių.
Mes išmokinsime pa 
sidaryti petrenus, su
kirpti (ir pasiūti bi 
kokios slailės suknių 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

sinti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis

MASTER SEWING SCHOOL,
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 

118 N. La Salio st.. Prieš City Hali.
Atsišauki! ant 4-to augšto.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
.stenografijos, typcvvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

lik
Chicago 
didelius 
savaitę

DIDŽIAI SIAS bargenas pietvaka
ri; pusėj: 5 blokai nuo Crane’o, 8 
fialų namas ir 5 lotai, 
gerų bizniavą kampų, 
ištaisytos ir išmokėtos, 
i metus. Kaina $5900. 
kilę greitai.

MeDonnelI 
2630 \V. 38th sl„ 

—o— 
$100 cash, likusius $15 

nupirksi po num. 2915
kambarių namų ir maudynę, 

.pilve, viskas išmokėta. 
MeDONNELL, 
. 381h St., Chicago

Atdara nedėliomis.

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.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

visos gatvės
Remia $772
Pasiskubin-

Chicago

kas mėnuo

i štai -

2630

No. 1117 Princeton avė. 6—(i, ma
udynė, gesas, ištaisytos gatvės, nau
jai permalevola ir dekoruota. Leng
vi išmokėjimai. $2000. Rendos $360

Me DON N E L L,
26.30 W. 38th St., Chicago

PALŠI DUODA labai pigiai 2 fla- j 
tai — 5 ir 5 kambariai ir naujas mu- i 
rmis namas ir 6 lotai, 5 liti st. iri 
kampas Milard avė.
West 54 st.. Atdara nuo 8 ryto ik 
<8 vakaro kasdien.

Barich Bros.

RAKANDAI

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo-

rnone beeley 1643
SARA PATEK, Pirmialakl

MOKYKIS KIRFIMO IR PE81GNING 
VYRIftKŲ O MOTERIŠKŲ APRĖDAI Ų

.mu .->i. i. i Muaų sistema ir ypntiftkas mokinimas t>» 
Namas 3610 dBrys 4inov” * trutna« laikų.

-■ ’ ' ■ ‘ •• • ' Mes turimi- d.diinushis ir Reriausiui* klrpl 
mo-designing ir siuvinio skyrius, kur chm su 
teiksime praktiška rutviimų kuomet jų mo 
kysltis.

Elektra »«r<>mi» .mOmo" ramu stuviaiv sk.y 
[ riuo-e

PARDUODU rakandus, visai nau

i Jų^ e>ate n#kvi< .Hatni aplankyti tr paine- 
t.yti matui moVvkh ••<!« laiku — dienų Ir va- 
t arai-'

BEIKALAUJAMA pagelbininkų į [ji. užteks 6 kambariams. A 
liejykla, gera mokestis ir sąlygos.! greitai po 7, vai. vakarais!

Kazimieras Kurmaiiskas,
■1600 S. Wood st., Chicago, III.

| Atsišaukite tuojaus.
I The Loewenthal Co., 
201h ir Sangainon s1sl,

t is

ir vhuI' Hi'etiaiiikni kuinu.
*n<> Jūsų niier^ _  ,JU
tiriu, dydiio, i* Šile madų knygo*

M'«lElt Dl-'SIKNINC HOOl. 
’ V *•'••*nlelM, PrrdiUni*

N. l.a Šalie gat., prieš City Hali
Alsišaukil ant 4-(o augšto.
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