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Lens miestas
puolė

Vokiečiai traukiasi 50 m. frontu
Truc translation filed wilh the post 
mastei* ut Chicago, III., Sept. 4, 1918. 
as reųtiired by the act of Oct. 6, 1917 pnote.

ANGLAI PAĖMĖ 
LENS.

. Vokiečiai traukiasi 50 
frontu.

myliu

LONDONAS, nigs. 3. — Ang
lai paėmė miestų Lens. Paėmė 
taipjau miestų Qucant. Vokie
čiai apleido Lensą 
britai.

Anglai vakar suėmė daugiau 
kaip 10,000 vokiečių nelaisvėn. 
Šį ryta nelaisvių paimta dar da
ugiau.

Anglijos kariuomene laiko 
taipjau Dvigules, Vėlu, Bertin- 
court ir Rocųuigny, kas reiškia, 
kad ji paėjo priekin apie ketu
rias mylias dvidešimties mylią 
frontu. Miestelius Dvignies ir 
Vėlu anglai rado neužimtus.

Buvo tikėtasi, kad vokiečiai 
darys smarkų pasipriešinimą* 
kad atgriebus
Drocourt liniją, bet taip nebu
vo: jie paliko anglams ramiai
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True translation filed wllh the post- 
master at ('.hieago, III., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČEKAI-SLAVOKAI PRI
PAŽINTA BENDRAI

KARIAUJANTIS.

Suv. Valstijos teikia jiems ofi
ciali statusą karėj prieS cen- 

tralines valstybes.

WASHINGT()N, D. C., rūgs. 
3. — Suvienytosios Valstijas 
šiandie formaliai pripažino Če
ku-S la vokų Nacionalę Tarybai 
kaipo de-facto kariaujančiąja 
valdžją, turinčią galios vesti mi- 
litorius ir politinius Čekų-Slavo-

iduria su Hindenburgo linija,• kų dalykus*
| Jos pripažino, kad tarp čekų- 

Flandrijoj, kaip .praneša, an-Į Slavokų iŠ vienos pusės, ir Vo-
• glai užėmė miestų Lens. Tai
• parodo, kad priešo traukimąsi 
: eis visu Ypres salientu. Lens 
; buvo vienas stipriausių vokie
čiu linijos punktų.

Truc iRDOslatton filed with the post- 
inasler at ('hieago, III., Sept. 4, 1918, 
us rcųuired by the acl of Oct. 6, 1917,

ir i jį rina' AMERIKOS AVIATORIAI
BOMBARDAVO DVI VO

KIEČIŲ BAZAS.

AMERIKOS ARMIJA FRAK
CIJOJ, rūgs. 2. — Amerikos la
kūnai šiandie padare užpuolimą 
iš oro ant Longuyon ir Audun- 
le-Roman. Jie numėtė du tonu 
bombų ant vokiečių geležinke
lių ir karinių dirbtuvių.

atgal Queant-

Trne translation filed with the post- 
n.iistrr ai Chicago, UI., Sept. 4, UHS, 
as rcųuired by the act of Oct. t>, 1917.

Berlynas prisipažįsta esąs 
sumuštas.

Truc trauglatioD f ii** the post-
nmter at Chicago, 111., Sept. 4, 1918, 
as feųuired by the acl of Oct. U, 1917.

t* jejKmMiimiJiatettee

Dienos Nuostoliai
S. K Armijos, 

Francijoj..
SBCp- --.-J.-s:

True translation filed with the post- 
master at Chlcago, 111., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6,1917,

VOKIETIJAI GRŪMOJA 
REVOLIUCIJA.

i
‘ True translation lilcd with the post-master at Chicago, UI.; Sept. 4,1918, 
j as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

True translation filed with the post- 
inustrr at (’Jiicago, III., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

GENA VOKIEČIUS 50 
MYLIŲ FRONTU.

Gelbėdami kariuomenę vokie
čiai palieka karės reikmenis.

rūgs. 3. — Oficialis Vokiečių ka
rės štabo pranešimas, išleistas 
šiandie, sako: pietus ir rytus 
nuo Arras anglai, turėdami di
desniu spėkų atbloškė atgal mū
šų lufantcrijos linijų abiem Ar- 
ras-Cambrai vieškelio pusėm. 
Į šiaurvakarius nuo Qucant ir 
šiaurrytiniame sklype Nercuil 
mes atlaikėme priešo atakų”.

kietijos bei Austrijos-Vengrijos 
iš antros, vedama karū.

Jos taipjau paskelbto, joge! 
Suv. Valstijos pasirengusios tu
rėti formalius santykius su pri
pažinta Čeko-Stovokų :do*facto 

Valdžia katės vedimo tikslais 
prieš bendrų priešą — Vokieti
ns ir Austro-Vengrijos imperi

jas.

Suv. Valstijos yra ketvirta šalis 
pripažinus čekus, kontroliuo

jančius 250,000 armiją.

Italija, Francija ir Anglija 
jau pirmiau pripažino Čekų- 
Slavokų nacionalę tarybą. Ta 
taryba kontroliuoja armiją su
sidedančią mažiausia iš 250,000 
žmonių. Iš jų apie 120,000 Vei
kia Sibire. Jie ištisais regimen- 
tais buvo perėję rusų pusėn. 
Daug tūkstančių Jų yni Išsis
klaidžiusių Rusijoj. 50 tūkstan
čių čekų-slavokų kariauja, kai
po nacionalę armija, Franci joj. 
Daugiau kaip 20 tūkstančių yra 
su italais Italijos fronte.

dai sužeistų 163; 
lizdų 11; inim- 
tsitikimų ir kitų 
nirusių nuo ligų

\VASHINGTON, D. C., nigs. 
3. — šiandie paskelbtasis kąres 
nuostolių sąrašas, kartu su pra
eitą naktį ^skelbtuoju, paduo
da viso 998 vardus. Tai didžia
usias sąrašaš, kokį turėjom nuo 
laiko, kai Amerika stojo karen. 
Pirmajam sąraše huvo 492 var
dai, antrajam f>06. Pastarasis 
paskaidoma šiaip: Užmuštų 
rnuŠyj 68; prapuolusių karės 
lauke 114; siti 
mirusių nuo'1 
slų nup šiaip 
priežasčių 1;
.5; sužeistų nežinia kaip sunkiai 
143; mirusių nuo atsitikimų su 
aeroplanais 1.

Sąrašai paduoda šias lietuviš
kai skambančias pavardes:

Ign* Mfdiszko, Milwaukee, 
Wis., užmuštas mušyj.

Andr. Yarashius, Tamaąua, 
Pa., sunkiai sužeistas.

Anthony Prushinski, Nanti- 
coke, Pa., sužeistas nežinia kaip 
sunkiai.

Dom. Laskovvski, Maynard, 
Mass-, prapuolė karės lauke.

Sam. Poncevich, Canton, O,, 
prapuolė karės laukė.

Joseph Jeresšenski, Koncka, 
kiai Sužeistas.
Schenectady, 

teistas*

Joseph Jeresien
Vilniaus gub., sim

Peter Urnisz,
N. Y.,j sunkiai &už

Charles Baronowsky, Hart
ford, Conn., sužeistas.

Joseph Rodzewicz, Ferrell, 
Pa., sužeistas*

Anthony Kawalcwicz, 
ford, Conn., sužeistas.

Peter Stackoris,
True translation filed wilh the potd- 
nuistcr at ('hieago, III., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI BATUS 
NUOMOJA.

Pawlowski, 3216
Chicago, prapuolė

Nuomos mokama nuo $1 
$3 savaitei.

iki
Sutgot, 4812 S.

PARYŽIUS,, rūgs. 3. — Le 
Matin gauta iš Berno, Šveicari
jos, telegrama sako, kad vienas 
įžymus Šveicarijos pilietis su
grįžęs iš Vokietijos pasakojąs, 
kad per pastarąsias šešias savai
tes Vokietijoj siaučiąs didelis 
apsivylimas. Jeigu vokiečių ka
res dalykai nepasitaisysių, tai, 
sako, vokiečių imperi 
ksianti tokių audrų, 1
šys dagi tai, ką išdarą bol#evi- 
'kai Rusijoj.

sušilau- 
rios yir-

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chlcago, III., Sept. 4, 1918, 
as beąulred by the act of Oct. 6,1917

S. V. NUSTATYS KAINĄ 
BATAMS ARMIJAI.

WASHINGTON, D. C, rūgs. 
3. — Valdžia tariasi apie nusta
tymą kainų batams reikalin
giems armijai. Batų dirbėjų 
duoti kelios dienos atgal pasiū
lymai, už kiek jie galėtų pada
ryti 4 milijonus porų batų ta
po atmesti, kadangi jie labai į- 
vairavo ir, be to, per daug bran
giai norėję. Del to manoma kai
nas valdiškai nustatyti.

True translation filed wltti the post- 
inaster at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917
TALKININKŲ SPSKOS 

75 MYLIOS NUO AR
CHANGELO.

Rusijoj siaučia 
teroras

■

Baisi ekspliozlja Odesoj
Tnie translation filed with the po«t- 
ruaster ai Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

RUSIJOJ SIAUČIA 
TERORAS.

Pašaliečius veja laukan iš 
Maskvos ir Petrogrado.

True tnanslaUon filed with the post- 
master a t Chicago, III., Sept. 4. 1918, 
as reųuired by tne act of Oct, (i. 1917

260,000 KAREIVIŲ IŠSIŲ
STA RUGPJŪČIO

MENESIU.

LONDONAS, rūgs. 3. — Vo
kiečiai skubotai traukiasi pen
kiasdešimt mylią frontu.

Nuo Lys iki Somme upes an
glai pliekia priešus.

Labai gali būt, kad von Boc- 
bno armija bus sumušta.

Vokiečių generalis štabas pa
lieka visa ką, kad tik išgelbė
jus savo kariuomenę. Priešo pa
dėjimas labai kriliūgas dvide
šimties mylią frontu, tarp Sca
rpe ir Peronne.

Visos, kurių turėta, vokiečių 
rezervos buvo pavartota šiame 
sektorc. Antroji Prūsų divizi
ja, šauniausias vokiečių armijos 
pulkas, šiandie buvo anglų ir 
škotų visai sumuštas ties Lag- 
nicourt.

True translation filed \vith the post, 
mastei* at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLŲ LAKŪNAI BOM
BARDAVO BUHL.

LONDONAS, rūgs. 3. — Ang
lijos lakūnai bombardavo vo
kiečių aerodromų mieste Bubi, 
sako šiandie, orlaivijos ministe
rijos pranešimas:

“Ryto melu, nigs. 2, musų

šo aerodromų Buhlyj ir turėjo 
gerų pasisekimų.

ZUER1CH, rūgs. 3. — Pasku- 
tiuinis laikais Vokietijos laikra
ščiuos užtinkame skelbimų: 
(“Reikia batų nuomai”. • Kai ku- 

b riuos tokiuos skelbimuose sako
ma: “Ponas, biznio reikalais 
rengiąsis kuriam laikui išva
žiuoti iš miesto, norėtų gauti 
batus nusinuomoti”. Jie,sako
si, kad biznio pasisekimas labai 
nukentėtų, jeigu jie pasirodytų 
kitame mieste khtmpčmts ar vy- 
žais apsiavę.. Nuomos už batus 
siūloma nuo $1 iki $3 savaitei,

Hrtrt- 
-mi 

1610 N. 
Wood st., Chicago, sužeistas.

Michael J. 
\V. 23rd st., 
karės lauke. 

Wladislaw
Hermiatge avė., Chicago, pra
puolė karės lauke.

Steven Sadnwckas, Lawren- 
ee, Mass., prapuolė karės lauke.

Trge translation filed wttn the post- 
maJrter ut Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the acl of Oct. 6,1917,

Neišduoda savo sėbrų

AMSTERDAMAS, rūgs. 3. -- 
Kaplan, revoliucionierė, 
esesi ant Lenino, atsisa- 

vardus

Daug mestų įžiūrint sulig batų gerumo.

pataikė Į orlaivių pašiuręs ir 
viena priešo mašina ant žemes 
tapo sunaikinta. Visos musų 
mašinos sugrįžo sveikos.

Priešas labai išsigandęs.

Generolų Horne ir Byngo spė
kos, be paimtų vakar 10 tūks
tančių nelaisvių, suėmė dar jų 
keletu tūkstančių. Feldmrašalas 
Haig šiandie vakare pranešė, 
kad į rytus nuo Drocourt-Que- 
ant pasisukamosios linijos vo
kiečiai daro visa, kad pabėgus.

True translation filed with the post, 
n.aster at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as rciiuired by the act of Oct. 6,1917

SANTYKIAI TARP VO
KIETIJOS IR ISPANIJOS 

RUSTĖJA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ORLAIVIŲ PAČTAS 
TARP CHICAGOS IR

NEW YORKO.

kuri k 
ko išduoti sav<wėbrų 
arba kokių nors informacijų a- 
pie. sumoksią, — sako Berlino 
Lukai Anžėigerio telegrama iš 
Ahiskvos. Ji tik pasisakius, kad 
nesenai atvykus Maskvon iš 
Krinta Liudytojai sako, kad a- 
pie penkiolikos metų amžiaus 
mokinys sustabdęs Leninų ir 
davęs jam kažinkokių popierų, 
tuo tarpu prisiartinusios dvi 
moters. Viena jų, Dora Kap-

Nuo ateinančio ketvergo bus į jnn> šovus į jį ir paskui pabėgus, 
įsteigtas orlaivių pačtas tarp i)Cf buvus sugauta ir nugaben-

AMSTERDAM, rūgs. 3. —

LONDONAS, nigs. 3. — Tal- 
(ininkų kariuomene, operuoju- V- 
nti Petrogrado linkui nuo Ar
changelo pasiekė punkto 75 my
lias nuo Archangelo.

Anglų oficialis pranešimas a- 
>ie dalykų padėjimų tame fron
te sako:

Praeitų subatų talkininkų ka
riuomene, kurioje yra ir rusų, 
atakavo priešo pozicijas- ties 
šiaurės Obozerskaja, septynias
dešimt penkios mylios tolumo 
nuo Archangelsko. Mes stumia- 
mės miesto linkui.

Truc translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., Sept.M, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct.y>, 1917

Rugpjūčio mėnesiu Suv.
Valstijų karės išlaidų 

$1,714,000,000. /

KOPENHAGENAS, rūgs. 3.— 
Visi asmens, kurie nėra nuola
tiniai Petrogrado ir Maskvos 
gyventojai, valdžios įsakymu 
turi iš tų miestų išvažiuoti bū. 
giu dvidešimts ketdrių valan
dų, — sako gauta čia per Ber
lyną telegrama iš Maskvos.

• Nepaprastosios komisijos vir
šininkas Pelers išleido Rusijos 
sostinėj šitokių proklamacijų:

Kriminalūs musų priešų a- 
vanturos verčia mus atsakyti te
roro priemonėmis. Kiekvienas 
asmuo, sugautas beturįs ginklą 
rankoj, bus luojaus sušaudytas. 
Kiekvienas asmuo, kurs agituos 
prieš sovietų valdžią, bus nreš- 
luotas ir pasiųstas į koncentra
cijos punktų, o jo visa manta 
konfiskuota.

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

KOPENHAGENAS, rūgs. 3.- 
Visoj Rusijoj viešpataująs tero
ras, — sako Exchange Telegra- 
lo gauta žinia iš Petrogrado. 
Po pasikėsymo ant Lenino gy
vasties ir po to, kai komisaras 
Uritsky lapo nužudytas, bolše
vikai daro visur kratas.

Vienas anglas ir du kitu sve
timšaliu tapo nužudyti kareivių, 
kurie užėmė Anglijos ambasa
dą Petrograde. Ambasados po- 
pieros konfiskuota.

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
3. — Valdžios išlaidos karės rei
kalams rugpjūčio mėnesiu virši
jo kitų mėnesių išlaidas dau
giau kaip 100 milijonų dolerių, 
būtent, to mėnesio išlaidų buvo 
apie 1,714 milijonų dolerių, ske
lbia gautos iki šiandie žinios. 
Paprastosios kares išlaidos sic-

I

kia 1,468 milijonų dolerių, ar
ba dviem šimtais milijonų do
lerių daugiau ne kaip praeitų 
menesį, čia betgi nepriskaityta 
dar pereitos subatos išlaidos.’ 
Paskolos talkininkams, be su^ 
batos, siekė 244 miL dol.

True translation riied wnn the post- 
master at Chicago, UI., Sept. 4, 1918, 
sis reųuired by the act of Oct. 6,1917.

EXPLIOZIJA ODESOJ.

Daug vokiečių ir austrų oficie
rių užmušta.

AMSTERDAMAS, nigs. 3. — 
Telegrama iš Kievo praneša, 
kad praeitų subatų Odesoj įvy
kus baisi ekspliozija. Daugelis 
Austrijos ir Vokietijos oficierių 
ir šiaip žmonių žuvę ekspliozi- 
jo.j ir kad vieno Odesos prie
miesčio dalis tapusiišnaikinta.

Chicngos ir New Yorko. Du la j karės ministerijįj. Pas j:j ra-
pačio orlaiviu išlėks iš Belmont sta užnuodytų sigaretų.
Parko, New Yorke, 6 vai. ryto,

Santykiai tarp Ispanijos ir Vo- ir laukiama, kad Cbicagon į

LONDONAS, rūgs. 3; — A- 
merikos laivyno valdyba šian
die paskelbė, kad arti 260 tūk
stančių kareivių pasiųsta užju- 
rin rugpjūčio mėnesiu; viena 
trečia dalis jų pasiųsta Ameri
kos laivais.

Štabo viršininkas, gen. Pey- 
tton C. March, pasikalbėjime su 
laikraštininkais rugpjūčio 10 
dieną pasakė, kad tuo laiku 
Franci joj buvę jau 1,500,000 
,Suv. Valstijų kariuomenės. Jis 
sakė, kad karės departamentas 
tikisi, jog žiemos, metu kas mė- 
nesis bus galima pasiųsti - dau- 
giąu kaip 250,000 kareivių; o 
pavasariop tą skaičių kas mė
nesi* dar padidinant. Didžiau
sius skaičius iki šiol pasiųstos 
vienu mėnesiu buvo birždyj, 
būtent 276362 kareiviai.

True translation filed with the post- 
uiaster at Chicago, III., Sept. 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. o, 1917
Geležinkelių darbininkams 

pakelta algos.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
3. —' Arti 1 milijono žmonių, 
pusė jų geležinkelių darbinin
kai, samdomi Suvienytų Valsti- 

•i valdžios, gaus daugiau algos. 
Algų pakėlimą užtvirtino gene- 
ralis direktorius McAdoo. Pa
didinta mokestis padidins išlai
das beveik ant 100 milijono do
lerių daugiau metams. Algas 
padidinta nuo 10 iki 30 nuošim
čių.

True translation filed with the pos> 
masteV at Chicago, III., Sept. 4, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. fi. 1917

GATVEKARIŲ STREI
KAS GRŪMOJA.

CLEVELAND, O., rūgs. 3. - 
Jeigu šiandie nepavyks Cleve- 
land Railway kompanijos pre 
ddentui John J. Stanley susi t 
kyti su gatvekarių darbininkai4 
tai apie vidurnaktį prasidės či 
gatvekarių darbininkų streikas 
Unijos viršininkai paskelbė 
kad 2500 motormahų ir .kondu
ktorių mesią darbų* idant tuo 
užprotestavus prieš ėmimą mo
terų konduktoriais.

» I' ■■■

tSirfislation filed with the post- 
niaster at Chlcago, Iii., Sept. 4, 1918, 
as rcųuired by the afet of Oct. 6,1917

ANGLIJOS DARBININKŲ 
KONGRESAS UŽSISTOJA 

Už MOONEY.

4

True translation filed with the post 
master at ('hieago, Ilh, Sept. 4, 1918. 
as teųuired by tne nct.of Oct. 6,1917

Leninas šauta užnuodyta
/ *• kulka.

COPĘNHAGEN, nigs. 3. — 
Pasak Hamburger Frendenblat 
to korespondento Helsingforse. 
Nikalojus Leninas buvęs šau
tas užnuodytomis sprogstamo
mis kulkomis. Jį prižiurintįs 
gydytojai sako, kad galįs išsivy
styti ypatingas., kraujo užnuodi-

1 jimas.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, 6,1917

PRANCŪZŲ LAIVAS 
TORPEDUOTA.

kietijos esą labai rustus. Pasak Grant Parką jie atvyks tą pačią ^Jr7lL?VSe{>t,.h4, ?9t«. 
ketvergo dieną 3 vai. po pietų? reųuired by the act of Oct. 6, 1917—----- -----------c ,--------c- F telegramos iš Berlyno, Vokieti-! ketver^

Į anglų rankas pateko didelių! ja atkakliai nenori nusileisti Is-Jper devynias valandas padarę] 
panijos .reikalavimams, kad ji( 715 mylias keliones. Atgal į 
autorizuotų Madridą paimti ’ New Yorkų jie išlėks subatojj 

i laivus, internuotus'6 vai. ryto- šis orlaivių pačtas
[Ispanijos poliuose, kaipo atly- operuos lygiai taip, kaip kad tas sultonas žadąs keliauti į Berly- 

Miefftas Queant, pasisukamo- ginimų už vokiečių submarinų, kur rgjcruoja jau tarp New Yo* ną, į Vienną ,ir Sofiją, — skel- 
sio« linijos punktas kame ji su- paskandintus Ispanijos laivus. rko ir \Vashinglono. bia žinia iš Konstantinopolio.

ja besitraukiantį priešą.

grobinių.
Tarp Scarpe ir Peronne šian- --- ---------

die anglai pažengė priekin nuo Vokietijos 
trijų iki penkių mylių.

Sultanas žadas atsilankyti į 
Berlyną.

ROMA, rūgs. 2. Turkijos

PARYŽIUS, rūgs. 3. — Pran
cūzų garlaivis Pampa, 4471 to
nų, plaukęs iš Bizerto i Saloni
kus, naktį iš rugpjūčio 26 į 27 
lapo torpeduotas ir paskandin
tas. Iš 359 žmonių buvusių ant 
laivo pasigendama tik keturių 
Serbijos kareivių.

DERBY, Anglija, rūgs. 3. — 
Darbininkų kongresas šiandie 
priėmė rezoliudiją, kuria krei
piasi i prezidentų Wilsoną pra
šymu, idant jis leistų išnaujo 
nagrinėti bylų Tarno J. Mooney, 
pasmerkto nužudymui San Fra- 
nciscol, dėl tariamo dinamiti
nio sumokslo 1916 metais.

j
______________ —- ------- —
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True translation filed with tbc post- 
inastcr at Chicago, III., Sent. *1, 1'118, 
as reųuired by the act of Oct. ii, 1917

Lietuviški 
legionai.

Klerikalai sumanė, o tau
tininkai pritarė jų sumany
mui, organizuot iš lietuvių, 
gyvenančių Suv. Valstijose, 
atskirus tautinius pulkus ar
ba “legionus” (žiur. Apžval
gą).0

Tie lietuvių legionai suda
rytų dalį Amerikos karinių 
jiegų, veikiančių Europoje 
prieš vokiečius. Vyriausio
ji jų komanda butų Ameri
kos karinės vyriausybės ra- 

* nkose; bet mažesniųjų ofi- 
cierių vietas užimtų lietu
viai.

Taip mano klerikalų ir ta
utininkų lyderiai. Ir jfie ti
kisi, kad jų sumanymą pri
ims Stiv. Valstijų valdžia.

Mes tam visai netikime. 
Visi žino, kiek daug kliūčių 
turėjo lenkai, kol jiems pa
vyko gauti teisę tvert savo 
tautinius legionus; o lenkų 
tauta juk yra daug skaitlin- 
gesnė ir valdžia su ja nepa
lyginamai daugiaus skaito
si. .

Bet ir lenkams valdžia lei
do organizuot legionus tik
tai iš tų vyrų, kurie nėra 
šaukiami armijon pagal dra- 
fto įstatymą. Lietuvių legio
nai taip-pat negalėtų būt 
tveriami iš kitokių elemen
tų. Bet dabar, kada drafto 
amžius tapo pailgintas, tai 
ar daug galės rasties lietu
vių vyrų-, atliekančių į legi
onus?

Klerikalai su tautininkais, 
sugalvodami tą legionų pie
ną, vadovavosi paprastais 
siauro tautinio šovinizmo iš- 
rokavimais. Jie nori išrek- 
lamuot “lietuvių vardą”, ma 
nydami, kad iš to bus kokia 
nauda — jei ne tautai, tai 
bent jų partijoms.

Bet karė yra perdaug rim 
tas dalykas, kad butų gali
ma iš jos daryt šovinistinių 
ambicijų lošimą. .Tie kleri
kalų ir tautininkų lyderiai 
gerinus užsiimtų

kitu, apie ką jie daugiaus iš
mano.
True translation filed with thc potf- 
masler at Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
ns reiiuired by the act of Oct. G, 1917, 

Finų sukilimas.
Vokiečių kariuomenė iš

vien su finų baltąja gvardi
ja sutriuškino revoliucinį ju
dėjimą Finlendijoje (Suomi
joje), išžudė daugybes revo
liucionierių, dar didesnį 
skaičių jų sugrudo į kalėji
mus, ir dabar rengiasi įvesti 
tenai monarchiją.

Niekur įdukusi buržuazi
ja'ir Vokietijos kaizerizmas 
neparodė savo žiaurumo 
taip aiškiai, kaip toje šalyje. 
Su kruvinomis Finlendijos 
baisenybėmis galima palygi
nti negut tiktai skerdynę, 
kurią 1871 m. padarė Fran- 
cijos buržuazinė valdžia, su 
pagelba prūsų kariuomenės 
sutriuškinusi Paryžiaus Ko
muną .

Bet butų naivu, kalbant a- 
pie Finlendijos atsitikimus, 
tenkintis vien dejavimais dėl 
darbininkų žudytojų žiauru
mo. Kad darbininkų išnau
dotojai yra žiaurus, tą senai 
visi žino; ir po augščiaus mi
nėtojo Paryžiaus Komunos 
pavyzdžio nebuvo reikalo 
daryt naują eksperimentą, 
ktitl patyrus, kaip jie kerši

ja darbininkams už pasikėsi
nimą išplėšt iš jų rankų val
džią.

Bet tas dalykas turi ir an
trą pusę. Būtent: Žinant 
išanksto, kad buržuazija be 
pasigailėjimo keršins darbi
ninkams, jeigu jiems nepa
vyks laimėt sukilimą, ateina 
i galvą klausimas, ar sukili
mo vadovai Suomijoje turė
jo pakankamo pamato pra
dėti atvirą ginkluotą kovą, 
pasibaigusią šitokių baisiu 
sumušimu.

J šitą klausimą, deja, pri- 
seina duot neprielankų Fin
lendijos revoliucionieriams 
atsakymą. Pakankamo pa
mato sukilimui jie neturėjo.

Jie neturėjo jiegų perga
lė! savo priešus — k'ą aiškiai 
parodo jų nepasisekimas. Ir 
nebuvo priežasčių, kurios 
butų privertusios juos sukil
ti, nelaukiant, kol jie įgis 
daugiaus jiegų.

Tokia prežastis, verčianti 
revoliuęionierius griebties 
ginklo prieš savo norą, galė
tų būti arba viešpataujan
čiųjų klesų pasikėsinime iš
plėšti iš darbininkų kokią- 
nors pamatinę tei^ę, arba 
stambioje provakacijoje iš 
viešpataujančių klesų pusės, 
išvedusioje darbininkų mi
nias iš kantrybės.

Pirmosios rųšies priežas
tį istorija matė 48-ųjų metų 
Francijos revoliucijoje: val
džia uždarė vadinamąsias 
“nationales dirbtuves”, ku
riose turėdavo uždarbio be
darbiai, ir išmetė tūkstan
čius žmonių į gatvę. Darbi
ninkai tuomet puolė prie gi
nklo.

Antrosios rųšies priežas
tis iššaukė Paryžiaus Darbi
ninkų sukilimą 1871 m. Val
džia mėgino atimti iš darbi
ninkų gvardijos ginklus, ir 
tas valdžios pasikėsinimas 
taip juos suerzino, kad jie 
sukilo.

Finlendijoje tečiaus nebu
vo nieko panašaus.

Tiesa, neužilgio prieš su
kilimą socialistų partija bu
vo pralaimėjusi rinkimus: 
pirma ji turėjo absoliučią! 
didžiumą seime, o paskui ne
teko tos didžiumos (nuo 103 
atstovų nusmuko ant 97). 
Bet tas pralaimėjimas atėjo 
legalėje kovoje su buržuazi- 

demokratiš-

kiausios pasaulyje rinkimų 
sistemos. Taigi jisai, kad ir 
dar taip nemalonus socialis
tams, turėjo būt jiems ne pa
raginimu prie sukilimo, o 
prasergėjimu nuo jo. Rinki
mų rezultatas juk parodė, 
kad žmonių pritarimas soci
alistams, dėl tų arba kitų 
priežasčių, laikinai sumažė
jo-

O Finlendijos revoliucio
nieriai kaip tik po to perser
gėjimo šoko į atvirą kovą, 
mėgindami pasigrobti val
džią į savo rankas!

Prie šito žingsnio juos su
kurstė Rusijos bolševikai. 
Aleksandra Kollontai (pati 
suomių kilmės), Kamenev ir 
kiti įžymus bolševikų agita
toriai tyčia nuvyko Suomi- 
jon, kad sukursčius jos dar
bininkus prie maišto. Pra
džioje jie ir vadovavo tame 
maište. L

Tas sukilimas nepadidino 
žmonių pritarimo socialis
tams, o sumažino, nes jisai 
buvo atkreiptas prieš žmo
nių išrinktąjį parlamentą. 
Ir jisai dar prie to davė pro
gos Suomijos buržuazijai 
pasišaukti pagelbon vokie
čių armiją. Rezultatą mes 
žinome.

Vienas socialistų laikraš
tis paduoda žodžius iš Šve
dijos social-demokratų pai- 

tijos atsišaukimo i darbinin
kus, išleisto delei Finlendi
jos atsitikimų. Štai kaip jie 
skamba:

“Švedijos social-dcmok- 
ratija su didžiausiu apgai
lestavimu matė pavojų, 
kuris grūmojo laisvei ir 
nepriklausomybei nuo se
nai giminiškos mums ša
lies, ačiū pasibaisėtinai pi
lietinei karei, užsidegusiai 
dabar Suomijoje. Toks 
darbas , kaip ginkluotas 
sukilimas prieš Suomijos 
parlamentą, išrinktą pa
čių žmonių ant pamato 
demokratiškiausio rinki
mų įstatymo, šalyje, ku
rios tautinis apsisprendi
mas buvo pilniausiai užti
krintas, yra musų suprati
mu tiesioginis pačių de- 
mokratybės pamatų pa
niekinimas”.
Švedijos social-demokra- 

tų partijos sekretorius, Mol- 
ler, kuris apsipažino su daly
kų stoviu pačioje Finlendi
joje, sako:

“Negalima įsivaizdinti 
nieko nesąmoningesnio, 
kaip tXs, kas dabar dedasi 
Suomijoje. Kuo nepasi
baigtų tenai pilietinė ka
rė, visviena socialistų pa
rtija nustos baisiai daug. 
Ji savo plėtojimesi bus at
mesta mažiausia ant kele
to dešimtmečių atgal. Ir 

' juo ilgiaus tęsiasi ši nelai
mingoji kova, tuo dau
giaus nuostolių bus socia
lizmui ir... žmonėms.”
Tai yra balsai ne kontr- 

re . Gliucionierių ir buržuazi
jos tarnų, o socialistų, ir to
kių socialistų, kurie gyvena 
arti Suomijos ir gerai pažįs
ta Suomijos darbininkų ju
dėjimą.

Savo klaidas socialistai 
privalo matyt ir mokinties 
iš jų, o ne versti visą kaltę 
už savo nelaimes ant priešų.

Suomijos darbininkų ne
pasisekimas yra baisi lekci- 
ia visu šalių darbininkams.

Apžvalga
■ B I   nu m— m***

True tinnslntion filed wilh llie post- 
nuisliT at Chicago, Iii., Sept. 4, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1iH7 

NORITVERT t
LEGIONUS, o

Nesenai buvo rašyta laikraš
čiuose. kad “vyčiu” seimas pri
turi" sumanymui organizuot A- 
merikoje lietuvių kariuomenes 
pulkus (legionus). Tų suma
nymų užgyre dabar ir vyriau
sioji klerikalų organizacija “A- 
merikos Lietuvių Taryba”. A* 
pie lai rašo “Garsas”:

Svarbiausiai A. L. T. nutu
rimas organizuoti LIKTI ’V t f 
LEGIJONUS. AL.T. Pildo
masis Komitetas legijonų 
klausimų nuodugniai ištyrė ir 
Įirivjo prie išvjidos, kad mu
šu 'Ievyne Lietuva nebus pa- 
liuosuola kol jos sūnus, susi
spietę į savo pulkus, neis pa
lys jos vaduoti. Pildomajam 
Komitetui legijonų klausima 
referavus, A. L. Taryba be- 
veik vienbalsiai (.Lik du nariu 
nuo balsavimo susilaikė) nu
tarė legijontis organizuoti.

x Lietuvių legijonų klausi
mas bus svarstomas „Ameri
kos kongrese. Ir jei bus pa
velyta, reiks imtis už darbo.

AiiK-rikn lietuviu le^fijo- 
iiiuns duosianti pilną nžl.ti- 

kymą: rūbus, maistų ir kitus 
kariškus reikmenis. Oficic- 
riai. kapitonai busią lietuviai, 
tik gnerdiai, pulkininkai a- 
iinrikonai. žinoma, jei ir iš 
lietuvių, Amerikos piliečių, 
priaugs prie to, galės tapti ge
nerolais ir lt.

Lietuvių oficieriai ir kandi
datai i oficierius, lietuvių re
komenduojami, iš Amerikos 
kariuomenės bus ištraukti. 
Bus ištraukti ir kareiviai, ku
rie angliškai nesusikalba ir 
kurie būdami nbpiliečiais ta
po šios šalies kariuomenėn 
paimti. Sakoma, kad tokių 
yra daug. Vien iš jų susida
rysianti nemaža krūva. O dar 
paėmus tuos, kurie vis viena 
bus neužilgio šaukiami, ne
žiūrint ar jie piliečiai ar ne, 
susidarys skaitlinga lietuvių 
armija.

Prie to “Garsas” pastebi, kad 
lit i aviškų legionų organizavi
mui pritaria ir tautininkų tary
ba (Am. Liet. Tautine Taryba).

True translation filed with the post
ui istei ai Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
as i cųuirod by the act of Oct. G, 1917 

KLERIKALAI IR TAUTI
NINKAI TARIASI APIE 
LEGIONUS.

dar lietuviams kareiviams su
teik Ii patogesnius sąlygas iš
pildymo pareigą. Tautiniu“

gan, California ir Illinois.
Draugijos tikslas — Vyriau-• • • *'sius draugijos tikslas — tai kny-

Linkite jį pristoti prie draugijos. 
Jei jis sakytų neturįs laiko ateit 
i mitingą, tai gaukite nuėjo mo-

kuo-nors ja, ant pamato

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius ręikalus, kaip icriminaliikuose 
taip ir civih&kuose teistu, tose. Daro 

visokius dokuinemtte ir yopieras.

Namų Ofisas: Mivito Ofisas)
1323 S. Halstcd SI. > I2T N. Dearbom M.

Ant trečių lubų 'yz III 13 Utilly Bldg.
Tel. Drover 1310 > Te!. Central 4411

“Vienybė L.” rašo, kad 23 d. 
rugsėjo Ballimorėjc įvyko kle
rikalų ir tautininkų Tarybų su
važiavimas. Iš klerikalų pusės 
dahvavę Kaupas, česnulis, Biel
skis ir kini. Ainbotąs; o i.š tau
tininkų pusės: Dr. J. šliupas, 
P. Bukšnailis. ir P. Norkus.

Tame Tarybų suvažiavime 
nutarta sudaryt bendrą Pildo
mų j Į Komitetų, kuris kalbėsiąs 
“lietuvių vardu” (! “N.” Red.): 
davinėsiąs įgaliavimus, siutinė
siąs atstovus į kitas šalis ir tva
rkysiąs “visą politiškąjį lietu
vių darbą“. Nutarta taip-pat 
prisidėt prie leidimo laikraščio 
anglų kalba “Periscope”, susi
tarus su čekais, lenkais, ukrai
niečiais, estonais ir armėnais. 
Tolinus “Vien. L.” rašo:

Bet svarbiausiai daug laiko 
pašvęsta apkalbėjimui lietu
viškos kariumenės. Kalbėta 
ir šiaip ir taip. Katalikų at
stovai jau turi nusistatę galu
tiną savo nuomonę, kad reij 
kia organizuoti nes politiškas 
stovis tokis, kad organizuo
dami nieko nepraloš, o daug 
galima išlošti dėl Lietuvos ir

kų atstovai šiame klausime 
neturėjo ingaliojimo spręsti, 
lodei Tautinė Taryba savo su
sirinkime galutinai tą dalykų 
apsvarstys ir nuspręs.

NUOMONIŲ SKIRTUMAI 
PAS TAUTININKUS.

L - TiTįt.-fT
Vienas “Sandaros” bendra

darbis rašo:

gų leidimas. Draugijos konsti
tucija apie tai sako: 
stalo savo tikslu leidimą tokiu v v
raštų, kurie keltų darbininkų 
miniose klesinę sąmonę auklėtų 
darbininkuose socialistinį susi
pratimą, solidarumą ir šiaip jau 
praplėstų jų žinųjimo rybas į- 
vairiose mokslo šakose. Leisda
ma knygų iš dailiosios literatū
ros ir Įvairių mokslo šakų, ši

“L. D,. L. 1). toriui.
kestį ir priduokit kuopos sekre-

I *

Jeigu nugiršite, kad l^okiame- 
nors miestelyj galima sutveri L. 
D.L.l). kuopa, tai mėginkite' ten 
nuvažiuoti, o jeigu negalėsite, 
tai bent gaukite tenykščių lietu
vių adresų ir priduokite centro 
sekretoriui.

Jeigu turėtumėte kokius-nors 
neaiškiunus, ar kas-nors butų

Kol pas mus nebuvo A.L. 
T.S., tai tada vidurinės sro
vės žmonės buvo visi tautie
čiais vadinami! nes neturėjo 
savo politiškos partijos ir ta
da tarpe mus veikėjų beveik 
nebuvo matyt skirtuįno nuo
monėje. Ret užgĮinRis A.L. 
T.S. Inoj tarpe mus veikėjų 
apsireiškia skirtingos nuomo 
nes: vieni linkę į dešinę, o ki- 

. Ii į kairę. Kairėje pusėj sto
vėjo p. A. Rimka (tuom lai
kinis “Al.” redaktorius), ji. 
V. K. Račkauskas r Dr. J. 
šliupas. Dešinėj pusėj pp- B. 
K. Balulis, J. O. širyydas, R.

Po A.
uvo Phi 

ir
riko ne

draugija betgi kibiausia rūpin
sis leisti raštus gvildenančius 
darbininkų klausima visame jo 
apimyje, bei raštus, rišančius
niokslinu) socializmo teorijos ir 
praktikos klausiniuose”.

Eidama prie to tikslo LDLD.
jau išleido sekamas knygas:

1916 melais — “Kare—Ko 
Dėlei ?”

1917 melais “Jono Biliūno 
gyvenimas ir darbai”; ‘Ant ryti#-

^ums nesuprantama, lai rašyki
te centro sekretoriui, o jisai tuoj 
.duos jums atsakymų.

LDLD« Centro Komiteto na-
rių adresai (1918, m.):

" Pirmininkas, A. Žolynas, 8 
Mi rchant PI., Newark, N. J.

Sekretorius K. Steponavičius, 
P, O. Box 17, Clifside, N. J.

Kasierius, K. Liutkus ¥31
Grand SL, Brooklyn, N. Y-

l Moksleiviu šelpimo fondas.—

i.. T. S. seimo, 
ladelpbijoj, Pa. 1911^ m. 
kuris Sandarai apr 
tris laikraščius už organą, k 
antai “Vien. Liet.
va“ ir “Ateitį”, tai “Ateityje” 
])i nu iii ilgisi ti pisi r*c-i poledini—

“Lietu

R. Karužos ir “Ateities” re
daktoriaus A. Rimkos už San
daros principus ir aiškiai pa
sirodė nuomonių skirtumas. 
Ir nuo tuomet vis būdavo ap
sireiškia trumpos polemikos 
tarpe “Ateities” iš vienos pu
sės ir “V. Liet.” ir “Lietuvos” 
jš kitos pusės ir tos nelemtos 
polemikos dar daugiau paaš
trėjo pernai prieš ALTS. sei
mą ir šiemet prieš AL. Sei
mą, kuris buvo 13 ir 14 dd. 
kovo-

Dešiniuosius tautininkus ta-

prie Yeo ir Tumo partijos (“Pa
langos“), p kairiuosius — prie 
Leono partijos (“Santaros”).

L.D.L.D. Reikalai
r' '■ * ■ i i k

Ką turi žinoti kiekvienas 
Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos narys.

Kaip Draugija atsirado? — 
Rugpjūčio mėnesyj 1915 m. ke
liolika Brooklyno draugų, susi
ėję “Laisvės” redakcijoj, įsteigė 
pirmą kuopą Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos. Kaip 
liktai pasklido gandas apie nau
jos draugijos įsikūrimų, taip be
regint pradėjo tvertis jos kuo
pos lietuvių apgyventose koloni
jose ir kolonijėlėse. Draugija 
smarkiai 'tarpo. Darbininkai 
rodė jai dideles simpatijos pri
tarimo.

Kuopos dygo kaip grybai po 
lietaus. Net tolimoj Argenti
noj bei Kanadoj įsisteigė LDLD. 
kuopų.

Praslinkus trims metams L. 
D. L. D. turėjo jau 105 kuopas, 
kuriose buvo suvirs apie 4000 
darbininkų ir darbininkių.

Tas spartus draugijos augi
mas pirmaisiais metais žinoma, 
tęsis ir toliau. Juo labiau dar
bininkai šviesis, juo labiau jie 
pradės suprasti savo reikalus, 
tuo labiau augs ši draugija.

šiuomi tarpu draugija turi 
savo kuopų sekamose Amerikos!

jaus po socialus revoliucijos”.
1918 melais ši draugija išleis , 

dideli veikalo “Socializmo Islo-
* v

rija Suvienytose Valstijose”.
Kiekvienas draugijos narys, 

pasimokėjęs metine mokestį, 
gauna visus draugijos leidinius.

Tuo budu, draugija jau turi 
gražių pradžių. Vis labiau "be
augdama į plotį, ji ipajicgs da 
(langiau nuveikti knygų leidimo 

, srityje.
Dcmokrat.inč vsilcly moui tvar

ka. — DDJ.D. valdo ne kokia- 

nors spėka iš viršaus, bet palįs 
.nariai. Jie stilyg didžiumos bal- 
,sų principų, išsidirba sau įsta
tymus (konstitucijų), daro įsta
tymuose permainas ir, jeigįi rei
kia, leidžia naujus įstatymus. ,

Kiekvienų metų pabaigoj dra-Į 
ugijos nariai išsirenka sekan
tiems metams draugijos cent
ro komitetų, susidedantį iš pir-' 
mjninko, sekretoriaus ir iždi
ninko, bei knygiaus.

Centro komitetas prižiūri vi
sas knygas ir veda visus draugi
jos reikalus. Nuo centro komi- 

j teto veikimo dikčiai priklauso' 
(gerove, lodei reikia rupinties, 
kad centro komitetai! visuomet 
butų išrenkami atsakanti žnuv- 
nūs.

Be centro komiteto, išrenka
ma da LileraturOs Komitetas iš 
3 nariu. Literatūros Komitetas v
peržiūri knygų leidimą.

Jeigu centro komitetas, litera- 
Juros komitetas ar kuri bent 
draugijos kuopa sumano ką- 
nors naujo, kokį-nors naują j- 
nešinią draugijos labui, tuomet 
visi draugijos nariai dalyvauja 
svarstymuose. Jeigu įnešimą 

paremia bėgyje 10 dienų, tuo
met tas įnešimas atiduodamas 
visuotinam nubalsaviniui. Jeigu 
didžiuma draugijos narių pri
ima jį tuomet sumanymas pa
virsta įstatymu.

Taigi, kaip matote, draugijos 
reikalus tvarko patįs draugijos 
nariai. Draugijos bujojiinas, 
vadinasi, priklauso nuo kiekvie
no jos nario.

Visi privalo dirbti. — Nėra 
lengvesnio daikto, kaip įsteigti 
kuopą Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos tenai, kur 
kuopos da nėra.

Jeigu jūsų miestelyj gyvena 
bent keliolika lietuviškų šeimy
na, tai jau lengviausias darbas 
prikalbint juos prisidėt prie 
kuopos. Kuopa turi susidėt 
bent iš 5 narių. Metinė nario 
mokestis tik 75 centai, už ku
riuos narys gauna tų metų lei
dinius.

Jeigu kas-nors delei laiko sto
kos negalėtų ateiti į milingų, tai 
per ištikimų žmogų lai perduo
da savo metinę mokestį ir lau-

valstijose: New York, Ndw Jer-|kia .iani prigulinčių knygų.
sey, Pennsylvania, Maryland,' Tenai, kur jau kuopos gyvuo- 
Cnnccticutt, Massachiisettsji0* kiekvienas narys turi rupin- 

New Hampsliirc, Vermonl, Jdai-i l’s’ kad jos augtų narių skaičiu- 
ne,.Z)hi©, West Virginia, India-J Pasitikę Lile žmogų, kuris 

; ia, Minnesota, VVisconsin, ^lis-' yni socialistams prielankus, ar-1
souri, Nebraska, Iowa, Michi- ba gero velija socializmui, kal-

LDLD. nariai yra nutarę įstei
gti prie savo draugijos Mokslei
viu šelpimo l'onda. *■ «■ 

Joks narys nėra verčiamas 
mokėti priverstinas duokles į M. 
š. F. Nariai moka į tą fondų tik 
iš liuosos valios.

Geistina, kad kiekvienas na
rys šiektiek prisidėtų su savo 
auka prie to fondo. Geistina, 
kad ir kuopos jo neužmirštų, 
m.s tai duos musų draugijai pro 

Į»:iš< Ipli (uosi iiioLckIki, <-iT 
nuiiditis jaunuolius, kurie galės 

išeiti.gerais darbininkų klesdfc 
draugais.

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reiktdavo. 
kad aš

Imčiau

GARDU
Motery Tonikos
Aš pradėjau Gardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumų. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 

.metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagbdoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo- 
lerų duoda Cardui’jui 
kreditų už savo gerų 
sveikatų. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Gardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

A. Petratis
perkėlė savo Rcal Estate ofisų j

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK 
1112 W. 351 h Street

Su paskolom, inšurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite laukytii 
šičia.

Telefonas DROVI.R 6310

___________________ ■ - ■— ............ ■ - -



Ąnsonią, Conn
IA (lwbipiiy<Ų judėjimo

tai smuklių

Kalbės Adv. F. J. BAGOČIUS,

Indiana Harbor

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Špitolninkų prakalbos

1OSMelrose Park, 111CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Kuršėnų studentas
'„elephoi

3325 . So. Halsted St.

Karės Metu

METU VISKĄ AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA

Kalbės Kun. X, M. MOCKUS 
Adv. F. J. BagoČinus ir kunigo

edeiįO: 
ai ylas

AUKAUKITE LIETUVO 
LAISVES FONDAN.

1553 W. Madison lt.
Saite 600-612

Valandas: 10 iki 12 ryto
Pbone Haymarket 2563

Ir tiek pripasakojęs visko liepė šalintis nuo socialistų, neskaityti jų nei knygų nei laikraščių, žodžiu, visai nedraugauti su socialistais, norint būti “apšviestu žmogumi”.

Tolinus pri
kali visi katalikai ištiki- 

karėje. “Neištikimi Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šuj papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

Tek Pullrtian 342
Dr. .L Bagočius, M.D.

10781 So. Miehigak Ava.

‘ Paprastas budus paskyrimo už tele 
fono patarnavimų, sulyginus, yra bevil 
tiškai neteisinga, ši nuomonė yra pa 
remta visų telefono inžinierių dideliuo 
se Europos miestuose.”

telefono patarnavimą^ ponas Bur
gės, pranešdamas miesto tarybai 
pasakė:

Cnicugos Lietuviai t 
X. M. Mockaus. 
Vyrai ir moteris

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Musų Komkatalikiai iki šiol 
snaudė, bet pastaruoju laiku ir 
jie pradėj 
25 d

True translalion filed wilh thę post- 
mastcr ai Chicago, III., Sepl. 4, 1918, 
itS.rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917

PROV1DENCE, R. I.

sur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 

įfo valyto- 
**:, i 

_ , 'erai dirbt.
Inkstai atsigavo. Reu- 
‘“77 '“t:- ?

mėnesių )Šgcr<Uvam ka< sa-

Paskirta Mokestis Sulyginus Yra Be 
viltiškai Neteisinga.

C1I1CAGOS miestas, 1907 me
tais, paskyrė Walter F. Burgės, 

inžinierių ir telefono žinovą, tyri
nėti ir atsakyti j klausimą kaslink 
telefono patarnavimo ir mokės ties.

1840 So. Halsted St 
Chicago.

Ciceto, 111., Ofisas ir Rezidencija: 
Kampas 141h galvos ir 491h avė. 
įTėlcf. .Cicęro 39. arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir nedč- 
Jiomis—pagal sutarti

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santii'iko metodos. 
2401 So. Broądway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
......................... .Kinlpck Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

Kitas labai nederamas musų 
| žmonių įprntys
i lankymas. Nevienas dėlei to lie- 
l ka be cento ir sveikatos. Ir ne 

lik jie vieni turi kentėt: kenčia 
moterjs ir ma- 

žmonelių 
Tamsume 

isi mu

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6380 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Darbininkų Vartotojų Bendrove 
Nerimtos kalbos.

Lietuvių judėjimas silpnėja 
Nekalbant jau apie pašei pi net 
draugijas, snaudžia ir LSS. kuo 
pa. Šito priežastis yra tame 
kad daugelį veiklesniųjų kuo
pos draugų pašaukė kareivijon. 
Likusieji gi 
kuopai 
ateina.
dėt ir užbaigt

.dės esame ekspertui tokiuose darbuose. Sutaisomo sugedusius ant 
kelio, ir partraukiame sulužusius. Darba atliekamo gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES, 
Telf. Drovcr 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

DR. M. HERZAUN 
■ IŠ RUSIJOS

Gerai IktUVhtinB per 1C me
tų kaipo patyręs gydytojas. chirurgą# 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas tisas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagai naujausias 
meUdne X-Ray ir kitokiua elektros prht- 
taisūs.

Ofisas ir Labaratorlla: 182| W. 
8t. petoll Fiuk lįt 

VALANDOS ‘ 
6—8 vakaroja.
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS} 8

VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

l&h St. Tcl. Kedzie 8902 
lliulina Tel. Westerri 15 
2514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
^o. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

DR. S. NA1KKLIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

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

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vuk. Nedalio
mis nuo 10 iki 12 d.

AKIU 8PEC1AU8TA8 
Akte EgzanKaaoja Dykai 
i Gyvenimas yra

1. tuščias, kada pra 
nyksta re g* j ims.
Mes vartojame 

įįgffifjįr pagerintą Oph- 
theimometar. X- 
patinas doi

< ■ I 'kreipiama
Rus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 
<849 S. Ashland Av. kam

Telephone Yarda 43 
Boulevard* 6487.

Bet dubar kiti laikui — nors 
tie patįs, žmonės. Uliavojimas 
dabar pasidarė pavojingu biz
niu. Tiesa, pas mus nestokoja 
taip vadinamų “blind pigs’ų” — 
slapių smuklių, kur ištroškusie- 
ji gauna pavilgyt liežuvius. Bet 
užtai tie, kuriuos užklumpa be- 
uliavojant, gauna užsimokė I pa- 

Į baudos. Tūli smuklininkai jau 
buvo patekę bėdon.

| Beje, pas lietuvių darbininkus j 
t dalykas stovi geriau, nors ir jų 
| tarpe nesloka lengvatikių, kur, 
•’ norėtų pult po kojų bosams. Vis 
dėlto, lietuviai čia nesudaro di-Į 
džiumos.

- Susipratęs Darbininkas.

Batų siuvėjų streikas tebesitę
sia. Rugpjūčio 26 d. buvo gau
tas kvietimas grįžti dirbt. Dar
bininkai. mėgino grįžti, bet ir 
vėl fabrikantai atsisakė priim
ti tuos darbininkus, kur priklau
so naujai unijai.

Kelinti melai kaip čia gyvuo
ja kooperatyve Darbininkų Var
totojų Bendrovės krautuvė*. Ne
veizint blogos valios žmonių, 
kurie dėjo ir deda pastangų, kad 
pakenkus jai, jų pastangos nu
eina vėjais. Musų krautuvė ne 
tik kad pajiegia sudurti “galą su 
galu, kaip yra sakoma, bet to
lydžio patraukia prie savęs nau
jas vietos gyventojų minias.-— 
f) tai dėlto, kad bendrovė pir
moje vieloje stalo mandagų ir 
sąžiningą patarnavimą. Bend
roves krautuvėj visuomet gali
ma gauti pirmos rankos prekių. 
Užtai žmonės ją remia, nevei
zint visokių negudrių prasima
nymų apie ją. Ir netik lietuviai, 
bet laip-jau svetimtaučiai gėri
si Bendrovės krautuve.

Tūli užinteresuoti asmens bu
vo paleidę paskalų, kad Darbi- 

I ninku Vartotojų Bendrovės kra
utuvė turės žlugti. Dalykai, |įi- 

irdi, s|ovi taip blogai, kad gana. 
Ten nesą tvarkos, kažkas ją ap- 

, vogęs ir tt. Bet nieko negelbė- 
| jo. Krautuvė gyvuoja kaip gy- 
Į vavus.

> Melroseparkiečiai, vadinas 
I n\oka atskirti grūdus nuo pelų 
, Jie mokėjo įsteigt koop. krau 
į tuvę, lai mokės ją ir išlaikyti 
< Gi paskalų skleidėjai tik užsi 
i traukia ant savęs žmonių ne 

garbę. —P. M. Valuckas.

Darbai eina gerai. Atvažia
vusiems iš kitur nesunku gauti 
darbas. Paprasti darbininkai 

| gauna po 42 centu valandai. A- 
matininkai — mašinistai ete— 
gauna nuo 65 iki 75c į vai. Dir
bantis nuo stukių irgi gana ge
rai uždirba.

—rni i

Žemaitės Raštai

Niekinimui lenkų p. Gudas 
surado štai kokių argumentų: 
“Visi žino, kad Suv. Valst- prez. 
Lincoln’,') nužudė lenkas socia
listas bolševikas. Todėl visi lie
tuviai katalikai turi šalintis nuo 
lenkų”... Jokio rimtesnio, pu
ma t i ilgesnio išvedimo “Darb.” 
red. neįstengė pasakyti lietu
viams, delko šie turėtų šalintis, 
ir neapkęsti lenkų.

ftarid. 933 S. Aahland Chleaf# 
JH4

DR. A. A. ROTE
RUSAS GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

SpeciaiiHlaff Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų -

Ofiaaa: 3354 S. Halsted St. Cbtcaft 
U,over

VAIVADOS i tu— U rytu: » > I»Wl

Tel Yard» 3654. A K Ųš E R,KĄ

r^Mrs.A.MIclinlevlci 
Akušerijos Ko« 
ilgai praktika- 

'K; ISHv i Pemtųy Iv • n Ūma
M^^hospitalčae ir Wur-' 

Paaekmta-

Vyrišką Drapaną Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti | 
$35 siutai ir over

PUnąf pasirinkimas kailiu palauž
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai/ vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augžčiąu, Kelnės i 
$4.50. Vaikinams siutą 
iki $7.50.. . ’ i .

Rugpjūčio 
jie surengė prakalbas tuo 

kad sutverti parapiją. 
Kalbėtojai buvo užkviesti gar
siausi So. Bostono špilolninkai; 

tūlas Adomavičius ir Pr. I_____
(“Darbininko” redakt.). Na, i/ 
kalbėjo tie žmonės, kas tik ant 
minties jiems atėjo. Daugiausia 
kliuvo lenkams, užtai kad jie 
lietuvius vilioja į savo bažny
čias; ir taulkatalikų vysk. Mic
kevičiui, kam jis nori paveržti 
iš jų “biznį”. Išvadino jį kuo- 
juodžiausiais žodžiais, kokius 
lik jie mpkėjo nukalti. Jau nei 
Petrogrado izvoščikai taip nesi- 
kolioja kaip klerikalai savo prie
šus kolioja. Ir tom savo kelio
nėms patvirtinimui jie surado 
seną doKiimcnlą, rašytą vysk. 
M. dar 1910 in-, tai buvo krikš
to paliudijimas, gal girto para
šytas. Pripasakoja -‘jie visokių 
nesąmonių, kur ir aklas fanati
kas supranta, kad jų vadai nesi
laiko nei paprasčiausios logikos. 
P. Gudas kaipo redaktorius pri
pasakojo 'štai kojkių perlų: 
“prieš karę Francijos bedieviai 
išvijo kunigus ir visus vienuo
lius su vienuolėmis iš Francijos, 
bet kada karė prasidėjo, tai tie 
vienuoliai su vienuolėmis sugrį
žę pirmutiniai stoja į karę ir 
kariauja už Franciją; tas paro
do, kaip katalikai iliyli kariau
ti už savo tėvynę 
mine 
minusi šioje 
tiktai bedieviai socialistai. Kiek 
jų buvo sušaudyta už pasidavi
mą Francijoj vokiečiams? Tū
li buvę ministeriąi ir tapę suša
udyti už tarnavimą vokiečiams 
lai buvo socialistai bedieviai”.

sija, uevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Vii _ _
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, BJtteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Issivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka* sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 inCn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

„‘1 Ar Jus norite išgirsti kalbas šiųdviejų įžymiausių Amerikos lietuvių kalbėtojų — . _ „
jai taip Jai būtinai pribukite į Šj 1-inų KARDO piknikų, kuri rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija.

....................  visi kas tik gyvas Chicagoj ir at>ielinkėse .nepraleiskite šio pikniko, nes šiame piknike Bagočius ir kun. Mockus turi 
liaiiic ko naiiia'oasakvt dėl Chiėagos lietuvių, pieną nors luitų drėgna ar šalta, bet prakalbos visvien įvyks ,nes Chernaucko darže yra 
tokių vielų, kur nė šaltis palies nė lietus užlls. . , . Visus kviečia KOMITETAS.
Kaip nuvažiuoti: — Važiuokite 22-1’os gatves karais iki galo, nuo ten persėskite į Lyotis karus ,kurie nuves ikj daržo.

Rengia

Lietuvio Laisvamanių Federacija
Nedelioj, Rugsejo-Sept. 8 d., 1918

G. M. Chernaucko Darže 
j.YONS, ILL.,

Dr. Leo Awotii 
Gydytoja*, Chirurg**, Afcaierii* 
1920 So. Halsted Stw CMesgeJ, 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. , . ,
Valandos: 10-12 rytą; 
karę. TeL Caual 067,

m ii, r m.',

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

žmonių lipas pas mus jau ir 
taip susmukęs, o tokie kalbėto- 

Gudasij iuos v*sa* nuPu^l°’ Pas" 
kui ir geram kalbėtojui sunku 
pataisyti. Viskas ką galima pa
girti tai “Aušros’KchoVą, nes jis 
biskelį palinksmino, sudainuo
damas kelias tautiškas dainas.

W. B. Va-kas.

legijd; ilgai praktika 
[vysi r 
ihospitalči 
delphijoj. 
Irt# . p?1* 
upmdytuo 
bdaokioMO ligose 
eini* ir merginoms. 
BH3 So. Halsted 
L (Ant antrą iubį)

Chicago. 2 u-
Nuo J iki 9 ryte, Ir 7 ik! Vėlo vak.

_______________ _____ Inžanga tik 25 centai

I. Grušo Orkestrą.

FIRMA NlEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SI'ECIALIAL iMulėvą malevojiinui šlubų iŠvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

<»h«1..(o.<V m llalAted St.. Chicago, f||.

lonci ir dėkavoja jai. Apie li
niją jie bijo ir prasitarti. Gir
di, kam mums streikuot ir stot 
į uniją, kad ir be streiko giumu-

I me didesnių algų? 
Rugpjūčio 12 d. American į 

Brass and Copįier Co. pakėlė sa
vo darbininkams mokestį — du 
ir pusę cento į valandą. ‘ Tuo 
budo mažiausia mokestiis nau
jam darbininkui dabar bus — 
e..» u- .r n i • • i, • v , ir jų šeimynos i drena. Darbininkai čia' . / .... .... , , ži kūdikiai,neorganizuoti. Vis dėlto kom- ..... . , i pas mus nestokoįpamiu pakele algas ir tuo nesu-' '

..... . i amsumeli. Kada tu apksipratusiii darbininkų akvse su- , .....
. u / , . su brolių darbininku bakužiJose lamlares rolę. Bet kurie' 

moka protaut, žino, kad pirm 
negu kompanija padarė tą “ma- 
•lon)” visi pragyvenimui rei
kalingi daiktai keliais centais 
jKibrangA. Tatai kompanija tu
rėjo kitą tikslą — apdumti sa
vo darbininkus, kad jie ir atei
tyj hutų palaida, neorganizuota 
minia. Ir randas tamsių darbi
ninkų, kur tiki kompanijos ma-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privaiiškas Negales.
A 35 So. Dearburn St. kampan Monro©, 

llr H II DACC CHICAGO. ILLINOIS Ui. U. m. nuwv Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiaok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Vftlandoa: Kaadien 9 iki 4. Nedeldieniais 10 iki l>Taipgi Panedė- 
lt j, Seredoje, PitnyČloje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

nors ir priklauso 
bet j susirinkimus jne- 
Susirinkimą turi pra- 

valdyba.
Tai, be abejonės, apsileidi

mas. Kuopoje, kiek žinau, yra 
j 15 pilnai užsimokėjusių narių. 
*/praugai ind.-harboriečiai, kasJ 
gi jums pasidaiv? Snuduriuot 
dabar yra tiesiog neleistina* Ži- 

j uote, kad musų pareiga yra vei- 
i kli kiek, kaip ir kur tik galima. 
! Tad — prie darbo!

—Muzikantas.

DR. G. !?L SLhSER
prakliJuioju 27 indai 
GyvcniiiUfS ir (iVisus 

214£?'S. Mftrv.un St.. kertė 22 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS .
Moteriškų, V> rišky ir Vaikų 

Taipgi Chroniška 
OrJSO VALAN! 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 
ir nuo 6 iki 8:30 vali 
nn> .vajiarai^ ofisas i

Telephone Yards 687

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3221 So. Learltt SI 
Kampas 22nd pi.

Valandoa: 6 iki 8 vakaro 
Pbona Canal 462$ 

Nedėldiaotaia tik pagal autartj
Rezidencijos Telephone Albany

įuo $1.50 iki 
. nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedėliomia ir va
karais.

S. GORDON
1411 8. HalaUd SU Chicago,

Tuojau įtrink D-ra Rkkter’lo

MIHUPELLER
Nuo JO nartų nesuvadžiojantis ir 1 

nikų '-numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai bu pažymėta marke 

“JKARA”
Ir O&a. ImteUnkM tImm *ptl«ko»« arba 

•takiai nuo
. P. AD. RICHTRR & CO.

TA-BO Wa»Mtifft*a Stra«t, N«w York, N. V,

Neužsitikėkit tato regėjimo pir
majam by kokiam nepril) rūsiam 
aptlekoriui ^uksoriul ar kejhfe- I 
langiam pardavei nes Jie ag- q 
teiks jus akims tik daugniu IRogo.

Jums akinius (ikrai. Darną atite
ku belaukiant, užtikrintai., 
gi,Wif»

JOHN 8METANA • 
AKIU SPECIALISTAS

1641 So, AahUnd Avė. ChicaT- 
Kampas 16-tos gatvės

Mios lubos, vkš Platt’o aiHtehM A 
Tėmykite j mano naršią .;

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Ud 
8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo i 
vaJL ryto iki 12 valandai dieni.

Indiana liarbor’as kadaise bu
vo “šlapiu” miestu- Ragučio 

i mylėtojai tuomet uliavodavo — 
| nelik šventadieniais, bet ir šiaip 
j “paprastais vakarais”. Ypač jie 

letuv-; buvo įsismaginę uliavoti prieš 
uždarymą smuklių. Naujai at
vykusiam į Ind. Barborą žmo
gui tos “uliavonęs” išrūdydavo 
begalo keistai.

't



NAUJI B N B 8, Chiey>, UI

Chicago ir Apielinke
----- _. - - - -—

True translatlon tiled with the post- 
master at Chicago, UI., Sept. 4, 1918, 
as reųulred bv the act uf Oct. 6, 1917. 
RELEASED BY THE COMMIT-

TEE ON PUBLIC INFOR
MATION.

Visi vyrai nuol 8 iki 45 metui 
turėti registruotis.—Naujų re- 

gistranty skaitlius siek
siąs 13,000,000.

True Irauslatloų filed wi.tb the pesį- 
master ut Ubicagv, IU., Sent. 4, 1911. 
us reųuired by the act of wt. 6, W17 
16 orlaivių atnkrh Chlcafon 
šįryt.

Ar gyveni pietų pusėje? .
Žiūrėk akis ištempęs augštyn 

šįryt, o pamatysi ko dar, *esi 
malęs šešiolika kariniu op- 
Jtijyių atskriejairt; jie bus pikiai 
aprūpinti kulkosvaidžiais ir 'bo
mbomis; šešiolika lakūnų pilnai 
išmokintų ir pasirengusių skrie
ti karės laukan.

Tai bus apie 10 vai. ryta, 
Kuomet jie nusileis ant lllino* 
įaus Aero kliubo lekiojamo lau
ko Ashborn, lai bus atlikę ke
lionę 3.000 mylių. Ten jie pa
bus iki pietų, paskui skris vir
šum pietinės miesto dalies į 
Grnnt parką ant karinės paro
dos, kur rodys savo skraidomus 
miklumus. Jie sax,o kelionę 
pradėjo rugp. 14 d. iš Dnytou, 
O., kus Įeit.-pulkininkas Rhine* 
hanlt buvo atskridęs iŠ Ne*’ Ya- 
rko be nusileidimo 600 mylių; 
iš ten jie aplankė Coiumbus, 
Clcveland, Toledo. Detroil, In- 
dianapolis, St Louis. Kairias Ci
ty, Dės Moines ir Omaha. Vakar 
jie buvo St. Paul ir Minneapolyj. 
St. Pmit apleido šį rylą.

True Iranslation filed witb the 
mastei- ai Chicago, IUM Sept. 4, 1-918,

reųuired by the act of Oct. •, HH7.
PACTAS ORU TARP NEW 
YORKO IR CHICAGOS.

Ąpskaitliuoja- 
ainžiaus

Dabartiniai nuotiki.ai Franci- 
joj, kares lauke, parode, kad 
pergali užtikrinta. Visa kas 
reikalinga, tai tik neatlaidus jie- 
gų įtempimas, visų alijantų iš
galių sunaudojimas. Amerikai 
reikia prisirengti, kad visa pa- 
jiega vokiečių armijoms galuti
ną smūgį uždavus ir senai visų 
laukiamą pergalę laimėjus.

Toks dalykų stovis išmintin
gai pataria Amerikos armijas 
padidinti. Ligšiol Amerika su
darė armiją iš suvirš 3,(XX),000 
vyrų. Ją reikia padidinti, kad 
nuolatos turėjus prirengtus 5 
milionus vyrų karės veikimams.

Jei kariuomenės rengimas eis 
tuo pačiu spartumu, kaip dabar 
palaikomas. apskaičiuojama, 
kad visi užsiregistravusieji dra- 
ftui vyrai iš^pirmos klesos išsi
baigs su 1 spalio diena. Kad iš
vengti ėmimo iš 2, 3, 4 ir 5 kle- 
soe, reikalinga surasti naujų vy
rų pirmai klesai. Tam tik vie
nas kelias tebuvo — praplėsti 
vyrų draftuojamąjį amžių. Kon
gresas, visas galimybes apsvars
tęs, drafto rubežius nustatė nuo 
IK iki 45 metų amžiaus.

Taigi dabar turės rregistruo- 
tls vyrai nuo 18 iki 20 metų, ir 
nuo 32 iki 45 metų. Vyrai nuo 
21 iki 31 metų jau pirma užsi
registravę btvyo.
ma, į draftuojamojo 
praplėtimo ribas įeis apie 13,(XX 
000 vyrų. Iš tųjų reiks parinkti 
armijai du milionu su viršum ir 
manoma, kad apie liek iš 13,- 
(XX),000 bus pirmai klesai tinka
mų. Taigi koks vienas iš 6 ar 
7 užsiregistravusiųjų suras ke
lio prie uniformos.

Registracijos dieną nuskirs 
Prezidentas speciale proklama
cija. Paskelbtoj Registracijos 
Dienoj turės užsiregistruoti visi 
Suvienytose Valstijose gyvena
ntieji vyrai, ėštuonidlikos metų 
sulaukę ir per keturias dešimts 
šešis metus ncįX‘.rėję, išimant 
tuos, kurie jau užsiregistravę y- 
i*a (21—31 metų) ar kariuome
nėj tarnauja. f

Visiems j registracijos amžių 
įeinantiems vyrams reikia atsi
minti, kad registruoties reikia 
visiems, piliečiams, nepiliečiams 
ir pirmas popieras turintiems. 
Dar nereiškia, kad kaip tik bus 
užsiregistruota, tuojaus kariuo
menėn reikės eiti. Bet apsilei
dimas užsiregistruoti reiškia to
kiems bedą, sulyg įstatymų tei
smą ir bausmę. Įstatymo nežino
jimu niekas negalės pasiteisinti. 

, Registracijai palengvinti, re
gistracijos vietų bus daug. Ma
žiausia, viena registracijos vieta 
rasis kiekviename prccinkte 
(precinci), vietose, kur įvairiuo
se rinkiniuose balsuojama. Ku
rie angliškai nesusišneka, to
kiems bus stengiamasi perkal- 
bčtojus tureli.

Bet vieno kiekvienas drafto 
amžius praplėtimu paleistas te- 
neužmiršta, kad jam reikia re
gistruotis. ■

klerkai ir tetekai riukiinų die- 
x>uj, tapo paimli j kariuomenę, 
o nauji paskirti nėra a pripaži
nę kaip reikia*! su tomis prie* 
darmtoib. Užtat dabar Ir ren
gtasi prie jų išaulsto.

Pradės vaikščiot ketrirtadtanyj. 
Orlaiviai apleis New Yorką 6 
vai. vak. Čia bus už 9 valandų.

Orinis pačtas tarp New Yor- 
ko ir Chicagos pradės vaikščioti 
rytoj; <lu orlaiviai rengiasi ap
leisti New Yorką 6 vai. ryto ir 
pribūti Chicagon už 9 valandų.

Tolumas nuo Belinont. Parko, 
kur jų kelione, prasidės iki 
Grand Parko, kur ji pasibaigs;, 
yra 745 mylios. Jie žada skris
ti greitumu 80 mylių j valandų, 
jei sąlygos bus tinkamos. Sus
tos po trisdešimts minučių žiba
lo pasimti ir užkąsti šiose vieto
se: Lackhaven, Pa., CJeveland ir 
Biyan. Grįš algol šefrtadienyj; 
išskris 6 vai. ryto.

True Iranslation filed with the 
master at Chicago, UI., Sępl. 4, 
as reųuired by the act of Ori. 6, 
Vilyčios Ms iŠ dangaus.

Vakar užbaigta prirengįtui 
karės taupymo užpuolimų iš < 
ro, kurie bus sensacingiausi 
dalyku karės parodos katlSs ft 
u pyni o skyriuje.

Raudonos vytos (vilyčios) si 
karės taupymo obalsiais bu 
mėtomos iš oro aut miesto, si 
tos vytos galima apmainyti an 
karės taupymo ženklelių pa 
Maudei Bros.. Pirie, Scott i 
ko m p. ir keliose kitose didmies 
čio sankrovose.

True traaslatio* fileiį wį 
masbr at CkiaklD, tlL 5 
as required by the ari of
Rinkimų magina sukasi

HM7

tM t>B PO? 
ct>t. 4, 191 
dėt. *, ibi

Priešrinkiminiai vaizdai rin 
kimų komisininkų ofisuose pra 
aidėjo vakar; šimtai m§tinink\ 
ir raštininkių eina ten alkiausi 
kus jiems reikės daryti. Vyriau- 
sis klerkas Denius Egan ir didy 
sis jo klerkų štabas visų dienį 
išsijuosę apakinėjo į paklausi 
mus. Daugybe raštininkių, ku 
rie ilgą laiką tarnavo kaipt

ii

c 1

Nepabaigti Reikalai
Dr-stė “Lietuva” parengė balių Rugsėjo 7 d. 1918, 

A. Chesnos svetainėj, 4509 S. Paulina st
J------- JJU-J-'U. ....................... ...

šiuo pranešame draugams ir draugystes nariams .kad sunešto* 
mėt serijas, kurie turėjote išpardavimui nuo praeito pikniko, kuris 
neįvyko dėl blogo oro Rugpjūčio 4 d. Leafy Grove, Blinstrupo dar- * 
že. Tos serijos bus geros | balių ir dovanoms. . <

bus
Tą

True transUUon filed witb the post- 
mastei* u( Chicago, III., Sept. 4, 1918, 
us reųulred by the act of Oct. 6,1917. 
Linksma žinia valkams; 
gaus Kalėdą dovanas.

“Ateinančios Kalėdos 
griebtai valkų Kalėdomis“,
pasakė tautos gynimo taryba ir 
tu pk*ną patvirtino Chicagos 
vaUbos susidraugavimas. Iš- 
pradžių buvo manyta, kad tik 
laisves paskolos ir kūrės taupy
mo ženkleliai ivikia duoti Kalė
doms dovanų, bet paskui atras
ią reikalingu pataisyti tąjį su- 
munymą taip, kad vaikai gair
ių savo žaislus įsigyti.

Rctattininkų susidraugavimas 
pranešė gynimo tarybai, kad jie 
jau yra supirkę kalėdinius žai
slus ir jų pardavinėjimas nepa
kenks karinių daiktą judėji
mui.

* Bet tautinio gynimo taryba 
yis dar raukosi už pirkinėjimą 
suaugusiems kalėdinių dovanu.

Trfif transbtion fUed with the post- 
inasCvr ut Chicago, 111., Sept. 4, 1918, 
as reąiiired by the act of Oct. 0, 1917
Darbo skliaustas nebus atimtas 
iki karė pasibaigs.

Skirtumas tarp susiorganizavusių 
įr nesusiurganizuvusių kreditorių y- 
ru Šitas: Susiorgmiizavę kreditoriui 
Ims kas metai dividendus iš savo 
bendrovių, ir sulaukus geresnių lai
kų galės parduoti savo šėras pilna 
kuinu. Nesusiorganizavę kredito
riai lokių dividendų už savo trust 
certifikatus negaus nei už dešimts 
metų, o sulaukus licitarijos gaus nuo 
dolerio po 5 ar 10 centų ir tuo jų 
dalykas užsibaigs.

Prie tos progos pranešu visiems 
kreditoriams A. ()lszewskio trusto, 
kad daugiau jokių bendrovių neor
ganizuosiu. Mildos Teatro Bendro
vė yra paskutinė, kokių sutvėriau. 
Yra dar keli Šimtai šėrų Mildos Te
atro Bendrovės, gaunamų už A. 01- 
szewski Trust Certifikatus, ir kas 
suspės išmainyt savo trust certifi- 
katų ant tų Šerų, tas bus laimingas. 
Išbaigus visas Mildos Bendrovės šė- 
ras, atliks dar pas žmones trusto 
certifikatų ant sumos daugiau negu 
$136,000.00. ir pirmo mortgage ant 

<viso atlikusio turto duugitui negu 
$31,000.06. Kas turi nors truputį su
pratimo ir moka skaitliuoti, tas ga
li apskaityti, kiek jo trust ccriifi- 
kidas bus vertas sulaukus licitacįjos 
atlikusio turto.

Baigiant šitų pranešimų, turiu iš
tart širdingų ačiu visiems tiems kre
ditoriams A. ()lsz.ewskio trusto, ku
rie sudėjo ant mano rankų trusto 
certifikatus ir prisirašė ant įgaho- 
pinio reikalingo atėmimu! namų iŠ 
trustee ir atlikimo viso darbo. ;Be 
tokio kreditorių užsjtikėjimo dar
bas tas negalėtu būt atliktas. Iki 
šiam laikui aut mano rankų buvo su
dėtų trusto certifikatų sekančiai: A- 
tėmiinui namo dėl Mirga Hali Asso- 
ciation — 99, atėmimui Mildos Te
atro —, 1030, viso 1129. Skaitlius 
tų certifikatų kasdien didinas, nes 
nėra tokios dienos, kad keli eertifi- 
katai neprisidėtų. Gaila tik. kad 
jau nedaug begalėsiu priimt, nes 
Mildos Teatro ^dr.oyės šėros visai 
baigiasi.

Išmokėjimas dividendų mano su
tvertų bendrovių įvyks sekančiame 
laike; Mirga Hali Associution išmo
kės dividendus bėgyje Sausio mėne
sio 1919 metų, ir Milda Theatre As- 
sociation bčgy’je Rugsėjo mėnesio, 
1919 metų. Su tikra pagarba, 

J. J. Hertmanowicz.

Brighton Park. —« Pranešu visiems 
LSS. 174 kp. nųriams, kad mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoje. rugsė
jo 4, 7:80 vai. vak., Mažienio svet., 
3834 S. Kedžje avė. Draugai ir drau
gės, bukite visi laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Gustaiti*.

L.S.S. 22-roH kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, rugsėjo 
5, M. Meklažio svet., 7:30 vakaro. Vi
si nariai atvyk.it. Yra daug svarbių 
reikalų, be to, reikės svarstyti kon- 
stitiicijos projektas ir nubalsuoti. 
Atsiveskil Ir naujų narių.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: ~ 
Visi tie draugai ir draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos Mo
kyklų, malonėkite būtinai IŠanksto 
priduot savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus Žiniai, kad ge
riau prisirengus.

Socialjstų Propagandos Mokyklos 
sekretorius, Ant. Juaaa, 2252 XV.

22nd str., Chicago, III., Tel. Ga
nai 6265.

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. mė
nesinis įsusirinkimas įvyks seredoj, 
rugsėjo[4 di, Knygyno svet., 1822 
WabanSia avė., 7:30 vai. vakaro. 
Draugės ir draugai, malonėkite visi 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Jaunų Lietuvių Kliubo mėnesini* 
susirinkimas įvyks ketverge, rūgs. 
5, 7:30 vai. vakare, Fellowship Hou
se svet., 831 W. 33 Place. Susirinki
te visi nai iai ,nes daug, svarbių da
lykų yra svarstymui.

J. C. Veblauakaa, Rašt.

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarų, subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tų dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedą 

—Komitetas.

Sereda, Rugsėjo 4, 1918.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEM*

REIKALINGAS tuojaus patyręs

linotype operatorius. Gera mokestis.

Darbas nuolatinis. Atsišaukite pri-

sirengę dirbti. NAUJIENOS,

1840 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

REIKIA gerų tvirtų mote-.ų dėl 
dirbtuvės darbo. Geru mokestis. 
901 18th st., Chicago, III. i

PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 
Englewood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentas, furnacas, ą- 
žuolinės grindis, porcelinė plumbe* 
rystė, skalbinyčios, “storai” langai, 
skrynuL Naujai malevota, geras ga
ru žius, makademuota gatvė, arti ge
ros mokyklos ir bažnyčios. $3,300.

C. A. Robblns, 
5935 Eggleston Avė

REIKALINGA 20 darbininkių, 40c. 
J valandų, 10 valandų dienoje. At
sišaukite į a
2716—26 W. 12 st., Chicago

REIKALAUJAME moterų dėl grin
dų plovimo (Scruh womcn)

Chicago Window Cleaning (k)., 
Room 2, 62 W. Washington Street.

Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA greitai už nupigin

tą kainų dar visai naujas Matchael 
kompanijos automobilių 1917 mode
lio. Kas nori pirkti malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:
1524 So. 49th Cfc., Cicero, III.

RAKANDAI
PARDUODU rakandus, visai nau

ji, užteks 6 kambariams. Atsišaukite 
greitai i>o 7 vaL vakarais.

Kazimieras Kurmauskas, 
4600 S. Wood st., r * _ . 

3-čias augštas, priekis.
Chicago, III.

Chicagos darbo skliaustas vy
rams žuvusiems karėje, kurie 
Ūpo atidengti Darbo dienos ap
eigose, pasiliks kaipo pasilieka
mas padabinimas ties Monroc 
įiitve ir Michigan bulvaru, ma
žiausiai per karės laiką. Mažne 
150,000 darbininkų pnimarša* 
vo jų apačia didčjėj Darbo Die
nos parodoj,

Griovimas “Garbės Vartų'’ fr 
didžiosios stoklčs pietinėje fede- 
rulio namo pusėje prie Jackson 
bulv. prasidėjo vakar.

True tniirslation filed with the post- 
įduster nt Chicago, III., Sept. 4, 1911, 
a.4 rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

L W. W. NEPADUODA APE-
< LIAVIMUI PAMATŲ.

ap- 
va- 
pas

Valdžios oficialai laukia ir ne 
sulaukia laukiamo žingsnio 
pagelbėti nukaitintiems.

Suv. Valstijų Apeliavimo 
skričio teismo viršininkai 
Ijr veltui laukė ateinant
jiios advokatų Geo. F. Vandcr- 
yyei’o, Qtto Christianseno ir 
Wm. B. CIear'o, kad įteikus pa
klaidas raštą ir prašius laidų 
kalinamiems I.W.W. nariams.

Fr- Nehecker, spėcialis padė
jėjas generalio prokuroro vel
tui jieškojo, jųjų ofise ir apsi
stojimo vietoj.

Apkaltintųjų advokatai turi 
laiko tą padaryti tik iki ateinan
čiam penktadieniui.

LINKSMA NAUJIENA.

Laikau savo pareiga pranešti vi- 
Sįemš kreditoriams A. Olszewskio 
trusto, kurie sudėjo ant mano ran
kų A. Oiseewski Trust Certifikatus, 
Trąši No. 6940, atėmimui Mildos Te- 
atrd iš trustee, kad nuo tos dienos, 
39 Augusi 1918,. Milda Theatre Asso- 
cUtįon yra pilnu ir ncaprubežiuotu 
savirttnku Mildos Teatro. Chįcago 
Title and Trust Company išdavė mu
sų' bendrovei “decd”, kuris yra už- 
rekorduotas po No. 6383650, o Char- 
teriš musų bendrovės buvo rekor- 
duotas July 31, 1918, po numeriu 
6w8637. Tokiu tai budu musų ben
drove nuo August 30, 1918 yra neti
ktai teisola korporacija, bet ir turi 
turtų kurio atėmimui įš trustee bu-
y c, sutverta.
\Visos randos, kokios įplaukia iš

MiMGS Teatro nuosavybės, eis nuo 
Scp^mber 1, 1918 iždan Mildos Te
atro Bendrovės, o gale metų bus įš- 
m^kėtbs visiems dalininkams, kai
po dividendas už ‘shar<s”* Kredi
toriai A. Olszrvvskib Trusto, kurk 
prisirašė arba dar suspės prisirašy
ti prie musų bendrovės, ims dides
nį procentų už tuos pinigus, kurie 
jiems'buvo neišmokėti iš A. Olsze- 
A’skiosBanko, negu už tuos, kuriuos 
tavo ir laiko banke pasidėję. Kad 
ipsaugojns kreditorius nuo nuosto- 
ių. kurie kįla iŠ operacijos turto per 
rustus įr recelverius, reikėjo tverti 
rtųdroves, kurios tą turtą savo glo- 
>oo paimtų. Tai yra labai aiškus 
klykąs M visi kreditoriai tai 
uerrintu. Tie kreditoriui, kurie tos 
efsybfcs nesuprato, ir vieton pri- 
irasyti prie bendrovių, kurias tvė- 
iau, laiko* savo trusto certifikatus 
sukdami |id)taę.iio$ atlikusio turto, 

supras kad klaidų padarė, bet jau 
bus pęr vėju,. j; ............ ..

Pranešimai

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyt 
veikalų Netikėtas Sugrįžimas, neda
lioj, Spalių 6 <1., 1918, taigi meldžia
me kitų draugijų toj dienoj nereng
ti panašiu pramogų.

—Rengimo Komitetas.

West Pullman, 111^—TSS. 235 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
scredoj, rūgs. 4 d. 1918 West 1 iill- 
inan Hali, 12001 S. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vak-. Visi draugai ir, 
drauges malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku, nes* bus balsavimas L. 
S. S. konstitucijos projekto.

Kp .rašt., S. Tilvikas.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
pirmos kuopos ęxtra susirinkimas 
bu; ketverge, rudsėjo 5, 7:30 vai. v. 
‘Kardo” ofise, i 443 N. Paulina St.— 
šis susirinkimas bris vienas svar
biausių, todėl visų narių atsilanky
mus būtinai yra reikalingas.

—Sekr. A. RipkeviČia.

Mėnuo laiko atgal L.S.S. VIII Ra
jono Cenlralinis Komitetas uųtątė 
surengti viešų susirinkimų liksiu 

ięnešti protesto rezoliucija prieš ne- 
teisolų pasmerkimų myriop darbi
ninkų vado Mooney, kuris laukiu 
kartuvių Californijos kalėjimo. Su
sirinkimas Įvyks subalos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meklažio svetainėje.

LSS. 4 kp. repeticijos veikalo Ni
hilistai Įvyks šiandie ,rugs. 1 d. 7:30 
vai. vak. Aušros svet., 3001 So. Hal
sted st.—Draugai, kurie pasižadėjot 
dalyvaut nesivėlinkite atvykti laiku.

—Komitetas

Lietuvių Darbininkų Buferių ir 
grosernių susivienijimo extra susi
rinkimas bus scredoj, rugsėjo 4 d. 
Meldžiam visus draugus bučerius bu 
tinai atsilankyti i šį susirinkimų. 
Bus daug svarbių reikalų. Vieta: M. 
J. Mikolajuno svetainė, 2334 S. Lea- 
vitt St., pradžia 7:30 vai. vak.

—Raštininkas.

Jaunų Vyrų Lįę^ Draugiškas ir Pa 
šnipinis Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimų ketverge, 8:30 yal. vak., 
rūgs. 5 d„ Malinausko sveti, 1843 S. 
Halsted St.—Draugai, visi malonėki
te atvykti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti. —Valdyba.

j^oseland, III. LSM. Ratelio mė
nesinis susirinkihihs neįvyko sekan
tį ‘'utarninkų rugsėjo 3 d., iš prie
žasties kad ryto įvyks repeticija 
‘'Kerštas”. Mėnesinis susirinkimas 
tuo budu jvyks pėtnyčioj .rugsėjo 
6 d., 8 vai. vakare. S.'Daujoto svet. 
Draugai ir Draugės, meldžiu atsi
lankyti i repeticijų ir mėnesini su
sirinkimų: turime daug svarbių da
lykėlių apkalbėti kaslink rengiamo 
vakaro. -—J. M. Pučkorius.

LSS. VIII rajono Centralinio Ko
miteto ekstra susirinkimas įvyks 
šiandie, rugsėjo I dienų, 8 vai. vak. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted st.— 
Visi Centralinio Komiteto nariai bū
tinai turite atsilankyti, nes yra sva
rbių dalykų aptarti. . .—Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelnos Kliubo išleistuvės drau
gų į kariuomene įvyks šiandie .sc
redoj ,rugs. 4 dienų, Ji Nesso svetai
nėj, 1500 S. 49th avė. —Valdyba.

Draugiška vakarienė su progra
mų, rengiama IJSS. 4 kp., rugsėjo 21 
d., Mildos svet. Tikiętus galima gau
ti pus kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted st.

—Komitetas.

Ručine, Wis.:~ LSS. 124 kp. Te
atrališko Ratelio susirinkimas įvyks 
seredoj, 4 d. rūgs. 7:30\v. vakare, So- 
cinlist; svetainei.—Malonėkite visi 
nariai atsilankyti, nes bus svarbus 
susirinkimas. —Matulionis, sekr.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinlo Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo 6 
dienų, 8 vai. vakare, J. Neppo svetai
nėj, 1500 S. 49th avė, —Valdyba, 
-•■t v ■

Roseland, UI. — LMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrų ir balių spalio 20 d., 
K. of P., svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus tAatoma veikalas 
“Kunigas Macoclnri\ Vietos drau
gijų ir kuopų prašom tų dienų ne
rengti jokių pramogų, kad neužken
kus vieni kitiems. Komitetas

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau savo giminių arba pa
žįstamų: Švogerio Bronislovo
Pociaus ir Antano, Pranciškaus ir 
Juozapo Žimuntų ir pusbrolio Liud
viko žinion to ir Franciškaus Čer- 
bauskio. Paeina visi iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pavieto, Užvenčio 
parapijos. Turiu svarbų reikalų.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

K. Lukauskis,
1329 VVickcr Park Avė. Chicago, III.

Pajieškau savo tikrų brolių, Po
vilo ir Juozapo Kussų. Jeigu kas ži
note. apie juos, tai meldžiu pranešti 
man, arba jie patįs malonės atsišau
kti ,nes turiu labai svarbų reikalų.

John Kussas, 
lOth Co. Fort McKenley, Maine.

Aš, Wilimas Gražule.vičius, pajie
škau Petro Gražulevįčtaus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto, Sazdunų kai
mo; taipgi giminių arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

XVilliam Gradey,
Co. H. 48th U. S. Inf., Gamp Sturt, 
Newport News, Va.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon švarus, 

šviesus kambarys .elektros šviesa, 
maudynė, nedidelė Šeimyna.

Mrs. P. Urbonienė, 
3313 So. Halsted SI., Chicago-.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU švariai užlaikomo 

kambario su valgiu. Butų geistina 
apie Wcst Side. Turinti malonėki
te atsišaukti: S. R.,
901 W. 33rd St, Chicago, III.

RANDAI
PARANDAVOJU tris ruimus, na

mas geras .netoli 12 st. prie karų Ii- 
nios. Atsišaukite šiuo adresu. 
1337 So. 51 St Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais: 
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba 
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

Yra daug vietų, kaip Chlcagoj, taip kitur, kur reikalauja visokios 
..v.. ,ve»a t<nu, rūšies darbininkų — į fabrikus, į ka-

kampas 15th avė. ir Oth str. — Drau- sykius, į ukjus, į šiaip įvairias įstai- 
s.. -, — kaip vyrų, taip moterų ir vai

ką, kaip amatininkų, taip . papryJ 
slieins darbams.

Cicero. — LSS. 138 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie, 
rugsėjo I, 8 v. v. Jankaičio svet., — 
4837 \V. tlth St.—Visi nariai atvy
kite. —K. Kaminskas, Sekr,

Rockford. III. — LSS. 75 kp. ekstra susirinkimas vyks 5 dieną rug
sėjo, 7:30 vai. vakaro, Vega Hali,' 

ges ir draugai, meldžiu ateiti, nes. 
bus balsavimas LSS. konstitucijos. * 

—Rašt, A. Meldažis.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU’ HOTELIS
1606 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA dėl apffiokėJimo 
sto’age rendos sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot 1150; 
pulkus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudeli 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siulijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
nžmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile į kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
/•teikite tuojaus.

\VESTERN STORKGE HOUSE, 
2810 \V. Harrison st., Chicago

REIKAlJkUJAMA vyrų pardavinė
ti šėrus iš šlako įsteigtame Meat 
Packing House. Atsišaukite j ofisų 
Consumer’s Packing Company. 
304 Park Buihling, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS vyras su pačia dėl 
janitoriaus darbo. Reikia turėt su
pratimą apie boilerius. Dykai len
da. Kreipkitės adresu
820 Read Court, arti Chicago Avė.

REIKALINGA moteris dėl abelno 
darbo šluboje. Maža šeimyna. 
Kreipkitės adresu:
820 Kcad Couri, arti Chicago Avė.

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
Ją, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tildai 
90 dienų. Priimsiu Liberty BonJ 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.H

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

Kedzie
RETA PROGA! Priversti parduot 

už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
apartmento daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $225 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tuojaus 

Rezidencija, 1926 S. Kedzie avė.

REIKALAUJU gero atsakančio bu- 
čerio. Meldiįu atsišaukti šiuo ad
resu :
2922 W. 43 st. Tel. McKinley 3887

REIKALINGAS darbininkus prie 
balno arklių ir barnės. Mokestis j 
mėnesi $90.00. Darbas ant visados. 
4129 Emerald Avė., Chicago.
Phone Yards 1076.

llRlKALINGAS yra gerai supran
tantis darbų bučeris, lietuvis. Gera 
vieta. Darbas ant visados. Atsišau
kite greitu laiku. 1980 Canalport av. 
W. Giraitis,

REIKALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantįes. Gali uždir
bti $15 iki $20 dirbant nuo šmotų. 
Valandos 7:30 ryto iki 5 vai. po pie
tų. Subatoje pusė dienos.

Olson Rug Co., 
28 S. Laflin st. , Chicago.

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

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

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

Phon| Canal 1173.

MOKYKLOS
nrtnnnnnnr - - - - r i

Pasisiyk pati suknią.
Mes išmokinsime pa- 

' sidaryti petrenus, su- 
! Zc flrd kirpti Ir pasiūti bl
If/HĮ H^a kokios stailės suknią

trumpu laiku. Maža 
yyįfrJil mokestis.

Speciali* skyrių*
Mokiname rankomis 

išsiuvinėti ir siūti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL,
J. F. Kaanicka, Pjrezidentaa, 

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali. 
Atsišaukit ant 4-to augšto.

REIKALINGAS žmogus dirbti j 
barnę. Atsišaukite j 317 S. Jeffer- 
son st., Chicago. III.

Rėl KALINGAS jaunas žmogus j 
aptiekti (drugstore). Gera proga. 
Kreipkitės 3459 S. Halsted SI.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeport distrikte. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinskų, 3238 
So. Halsted St.,Chicago.

PARDAVIMUI
• PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nč geroj, lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj, vietoj. Biznis gerai eina. Prie
žastis — turiu kitų biznį.
4102 S. Campbell avė., Chicajb

NAMAI-ŽEME
DOBILŲ ŽEME UKES

Mes savinamės apie 160,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominee pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mrs 
pardavojaine ukėms po 40 akrų, ir 
augščinu. žemė yra su molįu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
melus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerų žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet Ši gera žemė parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir lengvu išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu- 
rod>nius.

S. CRAVVFORD X SONS 
645 First National Bank Buihling, ' 

Chicago, III.

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

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

’ VALENTINE DRE88MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma
dison, 1850 N, Well* SL

157 Mokyklos Sąv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknia ni 
SiO. Phone Seeley 1041

SAKA PATEK, pfrmlelnk* } 
h-........-- -r

MOKYKIS KIRPIMO IR DMIGNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIIKŲ APRtDALŲ

Musu Blstnma ir ypattlkas mokinlsM ■» 
darys Jut ftinovu | trumpe laika.

Mm turime didilauelae Ir rerlauktaa kirpt 
mo-deiignlng ir Mūvima ekyriue, kur tMt n. 
teiksima praktllka paturima kuomet fa 
kysitfc.

Elektra varomos malino* mueq ahretma 
riuose.

Jus etate utkviečigmi aplankyti ir Dama. 
tyti musų mokyki* blle laiku — diena ir va- 
knrais Ir gauti epeelalllkai pigia kaina.

MA8TBR DE8IGNING 8CH00LJ. F. Par&tate,
118 N. La Šalie gat, priež City Hali 

Atsišaukit ant 4-to nugšto.

atvyk.it



