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Vokiečiai tebestu
miami atgal

Amerikiečiai perejo per 
Vesle upe

Kaizeris susmukęs ir pražilęs
True translation tilcd with the post- 
inaster at Chicago, III., Scpt. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIEČIAI APLEIDŽIA 

VESLE.

LONDONAS, rūgs. 4, 4:30 p. 
m. — Sulig pranešimais, gautais 
šiandie iš mūšio lauko, matyt, 
kad vokiečiai rengiasi uzurmu 
trauklios iš Vesle apyrubės, ka
me jie išilgai upės stengėsi alsi- 
laikyt prieš amerikiečius ir fra* 
neuzus. Turbūt dąbartiniai 
franeuzų ir amerikiečių parišo- 
kiniai pietuose privertė juos ir 
čia trauk ties.

rėš valdyba paskelbia gavus ži
nių iš Palestinos ir Arabijos, 
kad anglų orlaiviai bombarda
vę priešus rytiniame Jordono li
pęs krašte. Užpuolimų padary
ta taipjau apskrityje Toweira- 
Alburna-Am.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
a.\ rcųuired by the act of Oct. 6,1917,

ANGLAI PAĖJO MYLIA 
Už KANALO.

Amerikiečiai perėjo per 
Vesle upę.

L0NIM)NAS, rūgs. 4. — Fra- 
ncuzų ir Amerikos kariuome
nės dalis šiandie perėjo per Ve- 
sle upę dvejose vietose. Jie pa
stūmė vokiečius atgal ties Ba- 
zochcs ir į šiaurę nuo Fismes. Į 
šiaurę nuo Vesle upės gaisrai

Pranešimai sako, kad šiandie 
buvę matyt, kaip dideli būriai 
traukęsi atgal iš šių vietų ir at
sitraukdami naikinę tiltus.

Kas dėl kovos l>ėgio britų 
fronte, kame vokiečiai apsikadė
dabar už Du Nord kanahipšlarp1 liepsnoja ir matyt, kad vokie- 
die dar nebuvo galima tikra r ad- 
žinoti, kaip stipriai priešas ren
giasi pi^ešintics šitoj linijoj ir 
fronte šiaurių link išilgai Šen- 
sec upės. Manoma betgi, kad 
pasipriešinimas bus stiprus, nes 
kanalas teikia gerą ginimus li
niją ir jo gili išdžiūvus dauba 
trukdo rėpliojančioms maši
noms veikti, bent į vakarus nuo 
Cambrai. Bet kanalas toliau j

rėpliojančios mašinos, tankai, 
gali ten prasiskverbti pro liniją.

Sulig ptanerimais, anglų nuo
stoliai esą daug menkesni negu 
buvo galima tikėties, atsižvel
giant į tokius didelius mūšius.

Prancūzai gena priešus.
SU FRANCUZŲ ARMIJA 

FRANCIJOJ, rūgs. 4. — Vokie
čiai traukiasi atgal franeuzų 
fronte į rytus nuo Du Nord ka
nalo. Visą naktį franeuzų ka
valerija stūmė priešus atgal, ir 

vvtfj buvo iki upic
dvejetą mylių nuo Guiscard No- 

yon-Ham keliu. Toliau į pietus 
frančuzai pusisluinč linkui Cri- 
solles.

[ šiaurę nuo Ailette francu- 
zai jau netoli nuo Coucy-Le- 
Chaleau; jie pasiekė Busy-Le- 
Long ant Aisne upės, o taip
jau gerokai pažengė lyguma į 
šiaurę nuo Soisson.s.

Tarp Soissons ir Reimso jie 
keliose vietose perėjo Vesle upę. 
Plotu tarp Vesle ir Aisne praei
tą naktį buvo pastebima daug 
didelių gaisrų. Tie gaisrai pa
prastai reiškia ženklus, kad 
priešas iš tų vietų traukiasi.
Britų orlaiviai bombardavo 
priešų Palestinoj ir Arabijoj1

LONDONAS, rūgs. 4. — Ka-

čia i traukiasi tolyn nuo upės.
LONDONAS, rūgs. 4, 7:10 v. 

po pietų. — Feldmaršalo Haigo 
jiegos šiandie perėjo per kanalą 
Du Nord ir pasiekė vakarinį 
Neuvillc-Bourjouival pakraštį, 
apie mylių į rytus nuo kanalo,— 
skelbia gautos iš mūšio fronto 
žinios.

Anglai pasiekė taipjau šiaur
vakarines Havincourt girios da
lies. Kilos anglų kariuomenės 
dalįs užėmė Moevres, šešias my
lias į vakarus nuo Cambrai.

Du Nord kanalų anglai perė
jo trijų mylių frontu. Į šiaurę 
nuo Peronne anglų patroliai į- 
ėjq į Mislains ir ten perėjo per 
kanalą. Anglų rankose atsidū
rė Manancourt ir Etriecourt.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917

BRITAI LAIKO KANALO 
TILTUS.

Suėmė arti 2000 nelaisvių.

ANGLŲ KARINĖ VALDYBA 
FRANCIJOJ, rūgs. 4. — Skubiai 
besitraukdami atgali, vokiečiai 
nebeturėjo laiko nė tiltų^per Ca- 
nal du Nord sunaikinti, ir pra
eitą naktį lakūnai pranešė, kad 
anglų patroliai laiko užėmę du 
tiltu. Trečioji anglų armija va
kar paėmė 1946 vokiečius nelai
svėn ir 22 armotas. Toliau į 
šiaurę kanadiečiai ir anglai su
ėmė dar 720 nelaisvių.

0E9BRSS 

šveicaras, kurs matė iš arti kai
zerį Vilių ir kalulių Ferdinandą 
jų nesenai laikytoj Neuheime 
konferencijoj, sako, kad Vokie
tijos valdonas labai pasenęs ir 
susmukęs, o jo plaukai visai ži
li žilutčliai.

True translation filed wlth the post- 
nuister at Chicago, III., Scpt. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917,

ŠEŠI NEGRAI BUS 
PAKARTI.

True translotion filed with the post, 
master at Chicago, III., Seiit.^, 1918, 
as reąuired by Ine act of Oct. 6,1917

KAREI PASIBAIGUS,

žuvusieji Amerikos kareiviai 
busią gabenami namo 

palaidoti.

Vokiečių daktaras nori tokio 
įstatymo, kurs duotų progos 

merginoms.
. „—,—

AMSTERDAMAS, rugp. 20. 
, (Associated Press koresponden
cija). Vienas Muencheno da
ktaras, Uans von Herlig, parašė 
laikraštyj Tag straipsnį, kuria
me jis sako, kad reikią būtinai 
išleisti tokį įstatymą kurs naš
lėmis patapusioms moterims 
uždraustų vėl tekėti už vyrų, i* 
dant tuo budu davus progos

Dešimts kitų eis kalėjiman 
visam amžiui.

WASH1NGTON, D. C., rūgs. 
4. .— Amerikiečiai, kurie užsie
niuose kariaudami neteks savo 
gyvasties, busią ten tik laikinai) merginoms gauti vyrų, kadan- 
palaidoti. Tie žuvusių, kurie bus 
pažinti, kas jei ir iš kur, bus lai
dojami pažymimai! kapan, ir 
kad karė pasibaigs, bus išimti 
ir pargabenti namo. (Tokią ži
nia paduoda Associated Press 
telegrama).

Tnas translation filed with thc post- 
master at Chicago, Ilk, Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA REIKALAUJA 
SOVIETŲ PASIAIŠKINTI.

gi mat vyrų labai maža Vokie
tijoj beliko. Daktaras nurodo, 
kad našlių moterų žcnatvc po 
kares turėtų blogų pasekmių į 
gimimų skaičių: jis nelabai le- 
didčtų, kadangi didžiuma tų na
šlių yra jau motinos.

“Gruodžio 1, 1910 melais, - - 
rašo jis, — Vokietijoj buvo a- 
pie 300 tūkstančių našlių mote
rų amžiaus tarp-18 ir 45 melų. 
Šiandie gi galima jų skaityt ma- 
žų-mažiausia 800 tūkstančių.“

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
1. — Mirties bausmę dešimčiai 
kareivių negrų, kurie rugpjūčio 
23, 1917, dalyvavo riaušėse Ho- 
iistone, Texas, prezidentas Wil- 
sonas pakeitę kalėjimu ligi gy
vos galvos.

Kitiems šešiems žmonėms mi
rties bausmę prezidentas pat
virtino; mat buvo prirodyta, 
kad pasmerktieji sužiniai ir di
deliu nuožmumu galabiję civi
lius žmones.

5.^1 B-   .■Ll.-.?LĮĮLgl-.-.'Į! Ji ■ ________ IJJU.

’i’ruc translation filed with thc post- master at Chicago) 111., Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasikesymas išsprogdinti
Federalius Romus

4 žmonės užmušta, 
apie 30 sužeista

Kaltė verčiama ant I.W.W.

M?.

■ii?

Reikalauja taipjau, kad užpuo
likai ant ambasados Maskvoj 

butų nubausti.

LONDONAS, rūgs. 4. — Pa
sak Associated Press, Anglijos 
valdžia pasiuntus telegramą bo
lševikų valdžiai Maskvoj, kuria 
reikalauja, kad tuojau butų vi-j 
sa atitaisyta ir nubausti tie žmo
nės, kur praeitą subatą padare 
užpuolimą ant Anglijos amba
sados Petrograde ir užmušė 
Britanijos pasiunti A į, kapitoną 
Cronuc. i

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917,

GEN. GRAVES—KOMAN
DUOTOMS SIBIRE.

Generolas ir jo štabas Vladivos
toke. Užsienyj 1,600,000 S. V. 

spėkų.

\VASHINGTON, D. C., rūgs.
4. — Gen. March šiandie pra
nešė kad maj. gen. William S. 
Graves ir jo štabas atvykę į Vla
divostoką užimti komandą ant 
visų Amerikos kariuomenės jie- 
gų, kovojančių naujajame rytų 
fronte. Gen. Graves pasiėmė 
su savimi iš Suv. Valstijų ketu- 
riasdešimts tris oficierius ir 
1388 žmonių, kurie susijungs su 
Filipinų salų regimentais, da
bar jau ten nuvykusiais.

Gen. March šiandie paskelbė, 
kad ikišiol pasiųstų į visus fro
ntus, tarp jų ir į Sibirą, Ameri
kos kareivių skaičius, rugpjūčio 

'1 dieną, pasiekė daugiau kaip 
1.600,000.

True translatlmi filed vvitn the post- 
master at Chicago, III., Scpt. 5, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

KAIMIEČIAI KĮLA PRIEŠ 
SOVIETŲ KARIUOMENĘ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Scpt. 5, 1918, 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917

Bolševikai esą sumušti.

Sprogimo balsas buvo toks 
didelis, kad langai išdužo per 
visą bloką aplinkui. Fairo san
krovoj, kuri yra skersai gatvę, 
pirkėjai buvo įvaryti į didžiau-

True translation inca wun thc post- 
master at Chicago, III., Scpt. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

APIE URITSKIO 
UŽMUŠIMĄ.

AMSTERDAMAS, riigs. 4.
Pasak Berliner Tageblatt gau
tos'iš Maskvos žinios, Možio U- 
ritskio, žmonių komisaro už
mušėjas, kurs nušovė jį Petro-' 
rgade rugpjūčio 31, esąs visai 
jaunas žmogus. Atėjęs komisa
ro raštinėm jis laukė Uritskio 
atvykstant, ir kada las pasiro
dęs kambaryj, užmušėjas šovęs, 
o paskui išbėgęs laukan, sėdęs 
ant savo dviračio ir nudilinęs.

Kareiviai automobiliu nusivi
ję paskui į namus, kame užmu
šėjas, greitai užsimetęs apsiau
stą, norėjo pabūgti pro kitas du
ris. Tos durįs betgi buvusios 
raudongvardiečių užrakintos. 
Ligi suimsiant, į jį paleista apie 
dvidešimtį šūvių. Užmušėjas 
pasisakė esąs Lconid Kannc- 
gicsser, buvęs pirmiau oficierių 
mokyklos studentas.

Kannegiesseris sakėsi, kad jis 
rįžęsis nudaigoti Uritskį po to, 
kai pamatęs, kad tasai vidaus

WASHINGTON, D. C., rūgs.
1. — Suvėlintos telegramos iš 
Irkutsko, Sibiro, datuotos rug
pjūčio 13 ir tik dabar valstybės 
departamento gautos, skelbia, 
kad bolševikų armija rytiniam 
Baikalo ežero krašte tapus če- 
kų-slovakų sunaikinta. Kazo
kai veikią bendrai su čekais ir 
visi amerikiečiai Sibire pavoju
je neesą.

Vienas Čekų-slovakų oficic- 
rius atyykęs į Archangelską pra
neša, kad 80 tūkstančių išlikimų 
rusų, veikiantis išvien su 40 tū
kstančių čekų-slovakų traukią 
i ut<> I£Rą (efįųbųrgo vakarų 1 ink 

! Sibiro gęĮeziuhftUoę; linrja. šita 
žiiųa, išsiųsta ambasadMdaus* 
Francis rugp. 26, pasiekė Valsty
bes depąrtapientą tik šiandič.

True translation filed wllh thc posl- 
inaster a t Chicago,- III., Scpt. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLŲ SUBMARINA 
PASKANDINO VOKIE

ČIŲ U-BOTA.
LONDONAS, rūgs. 4. — Ccn- 

ral Ncws pranešti, kad patro- 
iuojanti Anglijos submarina 
Niskandinus vokiečių submari- 
ną. Pamatę vokiečių subniari- 
ną, anglai visu greitumu plau
ke prie jos 'ir paleido į ją dvi 
orpedas, kurios gerai pataikė. 

Vokiečių submarina paskendo 
jūgiu penkiolikos sekundų.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

KAIZERIS VISAI PRAŽI
LĘS IR SUSMKĘS.

GENEVA, rūgs. 4. — Vienas

Keturi žmones tapo užmušti 
ir apie 34 Sužeisti bombai spro
gus vakar 3:15 po pietų federa- 
liame name prie įėjimo nuo A- 
dams gatvės.

Spėjama, kad bombą padėjot sį sumišimą. Sprogimo pajiega 
ar metė I. W. W. nariai, arba išdaužė langus iki aštunto augš- 
jų šalininkai. Įėjimo vidus to augštuose namuose prie Dea- 
mažne visas sunaikintas; spėja-1 rborn ir Adams gat.
ma, kad keli žmonės bus už
versti griuvenomis.

Iš užmuštų ir sužeistų, kiek 
galima buvo sužinoti, buvo ši
tie:

Užmušti:
Edward Kolkbvv, 75 m., pač

io darbininkas.
J. B. Ladd, adresas nežino

mas.
Helcn Miclilke, 19 m., 3820 S. 

Albany avė 
, < ,Wnh H 
;šys.

laiškanc-
’r' < 1 ■ ‘

Wliceler, 
n 'dl-

Sužaisti: a aid " ',f 1 
* •*' " 1

y . T . • 4 ,* ’ >' ''
^fys. Mary Hartell, Mis. Mau

de lL. -Hyatt? William Roxe- 
burgh. A •’

Tarpe sužeistųjų, paimtų į li
goninę yra šitie:

Benjamin Sandowitz, motor- 
manąs, dešine koja biauriai per- 
drčksta; Christian Lewcrcntz, 
gatvekarių darbininkas, abi ko
jos sužeista ir ranka sutrinta; 
Margaret Quan, stenografė, ge
ležine štanga užgavo galvą ir 
sužeidė. l)r. Jack Uoline, Ang
lijos naujokų ėmimo misijos 
narys Marųnette troboj; stiklai

'"•'•J.
•d

True translation filed w»th thc post- 
maslcr ai Chicago, III., Sepl. 5. 1918, 
as rcųuired by the ac| of. Oct. 6, 1917 

33 medžio laivai pastatyta 
rugpjūčio menesiu.

PHĮLADICLPHIA, Pa-, rūgs. 
3. — Amerikos prekių laivynas 
bėgiu rugpjūčio mėnesio padi
dėjo trisdešimts trimis medi
niais laivais. Taip šiandie pas
kelbė Gh. Piez, viqe-prezidentas 
Eniergency Flect korporacijos.

/ .1

"I'rue translation filecl 'svitli tlie post- 
master at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the acl of Oct. 6, 1917 
APKALTINIMŲ DĖBSO 

NE ATM AINYTA.
CLEVELAnD, d, rūgs. i. — 

Federalio teismo teisėjas D. C. 
Wcslenhavcn vakar atnietč pra
šymą, paduotą Ęugcniaus V. 
Dėbso advokato, kad apkaltini
mai Dėbso dešimtyj punktų, 

, dėl jo tariamų prasižengimų 
prieš šnipavimo įstatj^ną, butų 
panaikinti. Dėbso byla bus na
grinėjama rugsėjo 9 dieną. De- 
bsas buvo čia areštuotas liepos 
1 dieną už tai, kad buk jis savo 
kalboj, laikytoj tos valstijos so- 
dialistų “konvencijoj Cantonė, 

sukilimą | kiaušius darbus pirmose mūšių birželio 16 dieną, nusižengęs 
linijose, ir dažnai dagi mušami, prieš šnipavimo įstatymą.

sas tas baisias egzekucijas, ku
rios dabar vykinama Petrogra
de.

Užmušėjo gimines taipjau la
po areštuoti.

■M*

T**-* *' ^rslntion filed with the post- 
niastiT ai Chicago, III., Sent. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

miršta.

H0MA, rūgs. 4. - ■ Vienas i- 
tolų kareivis, pabėgęs iš Aust
rijos nelaisvių stovyklos Caldo- 
nazzoj, pasakoja, kad Fellre ci
viliai žmones badu mirštą. Jie 
biauriausiu budu persekiojami 
ir engiami. Austrai atimą iš

AMSTERDAMAS, rūgs. 4. —’ žmonių visus kiek naudinges- 
Pasak Kreuz Zeitungos gautos nius daiktus, dagi užkabas nuo 
iš Maskvos telegramos sovietų durų ir langų nulupinėją, nepa- 
kariuomenės dalis einanti ant likdami niekur nė jokių metali- 
Ufos, Permės ir Saratovo linkui nių daiktų. Gyventojai gauną 
atsiradusios kėblame padėjime( kasdien po 200 granui duonos, 
dėl staigaus kaimiečių sukilimo.’ kurios ne valgyt negalima ir ke- 
Kaimiečiai grumoją sovietų bu-(lėtą ropių. Tiek civiliai tiek 
riams iš užpakalio. Bolševikai n^aisviai verčiami dirbti sun- 
stenglasi kaimiečių 
numalšinti.

. }-s, t-yš’b ••
...... .. '..o-

Federalio namo vidus, ypa
tingai tame šone, kur sprogi
mo butą, buvo regykla didžiau
sio sumišimo. Sprogimo pajie- 
ga buvo tokia didelė, kad bonės 
dalįs ant stogo ir didžiulis tro
bos vidus nukrito lietumi stik
lų, plėstro ir muro.

Pačtos inspektoriai ėmė tuo
jau tyrinėti sprogimo priežastį. 
Jie mena, kad tai darbas vokie
čių.

Suėmė vieną dėl bombos 
sprogimo. .

•į i | < . i • • l ea

Vakar penktame federalio na^ 
jųųailgšte tapo suareštuotas vy
rąs* Jkrntis pa davė savo pavardę

■ ! f * ■ '

J,ąįiMeSf;G(uinelly; mciiĮiina, kad 
jiįsj bus vi klausinėjamus apie
sprogimą. Federoliai . agentai 
j ieško Pete Dail/y’o, I. W. W. 
nario, kuris bųVo paliuosuotas, 
pasibaigus I.
jos bylai. Jie taipgi jieško Wil- 
sono ir Andersono. Buvo sako
ma, kad jie matyta paliekant 
taxicabą prie Dearborn ir A- 
dams gt. tuojaus po sprogimui.

Kapitonas Bany sako, kad 
1500 detektyvų ėmėsi darbo ir 
mažne kiekvienas organizacijos 
narys tapo suimtas.

W. organizaci-

i rue translation filed \vith the post-1 True translation filed with the post- 
iiHLster ai Chicago, I1L, Scpt. 5, 1918, nuistcr ai Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as refjuircd by thc aclpf Oct. (i, 1917 as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

čekai-siovakai gauną 
pagalbos.

BOLŠEVIKAI PATVIRTI
NO PRIEDUS PRIE 

SUTARTIES.

l<

Į

Nuo laiko, kaip las oficierius

kaip menesis laiko atgal, tele
grafai buvo pranešę jau apie če
kų pasisekimus. Betgi šita ži
nia laikoma kaipo svarbi dėl to, 
kad ji meta daugiau šviesos į

AMSTERDAMAS, rūgs. 1. — 
Pasak Maskvos laikraščio Izvie- 
stija, centralinis bolševikų pil
domasis komitetas patvirtino 
priedus prie Bresl Lilovsko su
tarties. ’Tie priedai dabar pa*

kuria jie eina.

• Oficierius sako, kad rusai 
džiaugiasi bolševikų kontrolės 
nykimu, ir kad bolševikų karei
viai vis labiau pradedą pereiti 
priy .čekų ir jiems gelbėti.

True tran.slation filed with thc post- 
inaster at Chicago, III., Sepl. 5. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALAI SUMUŠĖ 
AUSTRUS.

ROMA, rūgs. 3. — Karės val
dyba praneša, kad italų prieša
kiniai postai ties Stelvio ir To- 
nale, vakariniame Austrijos- 
Italijos fronte, vakar nuviję at
gal Austrijos-Vengrijos kariuo
menės burius.

_________ ___—■

<ižia lureš juos patvirtinti atei

nančią pelnyčių.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., Sepl. 5, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6,1917,

Vokiečiai gadina internuo
tus savo laivus.

VALPARAISO, dili, rugį). 4- 
- Čili respublikos valdžia rim
tai svarsto, kas daryt, kad res
publikos pertuose internuotus 
Vokietijos laivus tų laivų įgulos 
žmonės gadina, jų mašinas lau
žo. Del šito, vokiečiai turės at
sakyti. Valdžia visur paėmė vi
sus Vokietijos laivus savo ži
nion, kad neleidus vokiečiams 
skandinti juos ir tuo budu blo
kuoti portus.

----------------- —
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M Ali nirime i liejimams apie revoliuciją) duoda daug vertės smar-siems bendrai manantiems žino- j siloikylų Mokio tokio vienodu- 
(Lietuvoje. j kioms ^revoliucinėms” fra-nėms. bukite tikri, kad jie nc-.mo, t- y. kad nebalsuotų btle

E MTHUANįAN^DAiLY NEW»: Bet jejgu paklaustum tą zėnis; todėl jos negarbina'aplenks nei “bolševikų” nei už ypatų arba ir pats save. Tuo

aMMUMMMMM

Bostono žinios
Ketvergas, Rugsėjo 5, 1918.

delnų plojimais sveikino žiląjį 
musų veteraną. Debsui įteikta 
keli gyvų gelių bukietai. Del) 
so prakalba buvo gyva ir įdo
mi. Klausytojai atakrtotinai 
pertraukdavo jį ilgais plojimais.

nt Sunday by i žmonių' kurie nuolatos kai-; tų, kurie mėgsta deklamuot’menševikų . Prie pirmos p.-o- 
Pub. Co„ Inc-,^ apje, revoliuciją — toje apie revoliuciją; todėl jos gos jie pasmnugtų visus “ikus , 

. nesilenkia prieš Vadinamąjį kurie lik nepučia j atžagareivių 
“kairumą” — ir todėl <‘Nau-Į dūdą.

I ...v..,, ---------------- jienų” kritikai (jeigu taip
pcija kils, tai iš reto jų susi- galima juos vadinti) joms 

1 * ■ nuolatos prikaišioja “opor- 
nančio atsakymo. tunizmą”, “nepritarimą re-(

Didžiuma jų net nusiste-1 voliucijai” ir panašius “grie-

Published Daily excei 
tt>e Lithuaniau News

1840 SO. HALSTED ST., | arba kitoje šalyje »rba visa- 
CHICAGO, ILLINOIS. { me pasaulyje —, kuo jie re- 

I mia savo viltis, kad revoliu- ... . • •v > • *

bildu lik pasidaro begalo daug 

bereikalingo darbo.

Ar žinote, draugai, kad šiemet
Telephone Canal 1506 * jienų” kritikai (jeigu taip

Kur mes nueisime?
■ y.h

Naujienos eina kasdien, išskirianti - . . .
nedėldicnius. Leidžia Naujieną Bcn- lauktum bent kiek patenkl- 
drovė, 1810 S. Halsted SI., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Menesiui ..........................

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu: z

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

Kanadoj, metams ............
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.... 02 
... .12 
... .50
Chicagoj,

. $5.00 

.. 3.00 
... 1.65
.. 1.25
.........65
.. 7.00 
.... 8.00

Rašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redukcijai, o ne Redakto
riaus vari'a. Reikia bulinsi rašyt' 
aiškiai ir ant vienos popieros pu-1 
8čs, bp to paliekant platesniu^Mar-j 
jus tarp eifučią. Redakcija pasimi-Į 
;o visas teises rankraščius taisyti ir į 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 

jei bčgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
Ičšoms apmokčti.

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

Redakcijos
| Straipsniai

True traruihlipn filed wiih the post- 
inasterpd. A’.hicnRojĄU., •'m pL •>. HH8. 
us reųuireu by lhw :wt oB Gek' 6, PJ17.

Kalbosapie 
revoliuciją.

Diibar dainai pranašauja
ma jtefoįlipĮcįoš,

Daugiausia, žinoma, kal
bam* apie revoliuciją Vokie
tijoje ir Austrijoje. Kadan
gi rė\roliucijos tose šalyse vi
si žmonės (gyvenantis prie-

nančio atsakymo.
V****C4> aa-v/v

betų, išgirdę tokį klausimą. I kus”.- 
Jisai jiems niekuomet nėra 
atėjęs į galvą. Jie trokšta 
revoliucijos, ir todėl jie ma
no, jogei kada-nors kokiu- 
nors budu ji turi įvykti. Be 
tokios vilties jiems butų sun
ku gyventi, — kaip sunku 
butų gyventi tikinčiam žmo
gui, kuris netektų vilties, 
kad už savo vargus šioje a- 
šarų pakalnėje jisai susi
lauks atlyginimo dangaus 
karalystėje.

Daugiaus protaujantis 
žmonės iš tų, ką diena iš die
nos laukia revoliucijos, mė

ti j gintų šį-tą atsakyti į augš- 
d'ičiaus minėtąjį klausimą. Jie

: savo viltis pamatuotų daug ^ų užsipuldinėjimų ir Jiet 
-maž taip: vargas spaudžia šmeižimu.
žmones tolyn vis labiaus; ki
tokio išėjimo iš to vargo nė
ra, kaip tiktai per revoliuci
ją; todėl “teis laikas, kada 
žmonėms pritruks kantry
bės, ir jie sukils; reikia tik
tai, kad kas-nors padarytų 
tam sukilimui pradžią.

Aiškus dalykas, kad žmo
nės, kurie šitaip protauja, 
nuolatos dairosi į visas pu
ses, žiūrėdami, iš kur pasi
rodys ta “pradžia”. Kiek
vienas balsas, raginantis 
prie maišto, prie sukilųno, 
prie ginkluotos l<bvos, jiotnsį 
skamba, kaip ąrchungęlo 
Gabrieliaus triuba, skelbia
nti paskutinio teismo valan-

Bet ar ištiesų ta “paskuti
nio teismo” valanda yra taip 
arti? Kur bent vienoje ša
lyje šiandie jau dalykai šu-

Jie, tie “kritikai”, tiki, 
kad revoliucija yra sužinos, 
išanksto sugalvotas ir liuo- 
su revoliucionierių noru at
liekamas darbas. Jeigu 
kur nekįla revoliucija, tai jų 
supratimu, tenai revoliucio
nieriams trūksta to gero no
ro padaryt revoliuciją. Ir 
stengdamiesi išaiškinti, ko
dėl jiems to noro trūksta, jie 
atranda, kad tie revoliucio
nieriai “parsidavė”, arba 
kad jie “išsižadėjo savo ide
alų” arba pateko po kokia- 
nors pikta įtekme. Nuo to 
pareina pas tuos “kritikus” 

; tiek daug piktumo, asmeniš-

Taigi jau vien dėlto yra 
naudinga tą revoliucijų kali
mo klausimą pagvildenti 
nuodugniaus.

Skaitytoju Balsai
Įi/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Ir mano žodis.

ros Draugija išleis puikią ir sto- 
knygą Socializmo Istorija

vo spaudą Imimc remti ją ir; 
tuo švies' atsilikusius savo dra- rQ 
Ugus du bininkus, kurk <lnr ne- ’vyknytose Valstijose?
spėjo Utsikndyi senojo pnsuu-, Tos knygos išleidimas drau- 
lio pri< turų. Jeigu ne “Naujie- fdjni ,c^los tuksiančius do erių, 
uos”, “Keleivis” ar “Laisvė”, 
daugelis musų dar ir šiandieną 
būtumėm klerikalų ir kitų atža
gareivių vergais. Ačiū musų vei
kėjams - • Grigaičiui, Michelso- 
nui ir kitiems ir jų redaguo
jamiems laikraščiams mes pa
tapome susipratusiais žmonė
mis. Dabar jiems atsimokėti 
“buržujais’ “kapitalistų klap

čiukais” - yra neleistinas soci
alistui darbas. Meskime, drau-Į --------
gni, tuos grikšlinius straksėji- Į,rlc |n.(|g()S prancSinlc (I|..1U. 
mus ir stokime į rimtą darbą.) 
VykinkMie tą prakilnų viso pa
saulio socialistų obalsį — “dar
bininkai, vienykimės.”

—A. šešelg’s.

, tai Todėl kiekvienas jos narys bu- 
* tinai turi prikalbinti dar bent po 
vieną narį. Pasidairykite po 
savo kaimynus ir būtinai gau-j 
kitę naują narį. Atsiveskite jį! 
j kuopos susirinkimą, o jeigu 
laiko neturėtų ateiti, tai paim
kite nuo jo metinę duoklę ir į- 
rašykite jį patįs j LDLD. Tai 
pirmoji narių užduotis. Pasiru-

“Naujienose” jau tilpo kelios 
mano korespondencijos ir viso
se aš stengiausi nepaliesti ar
čiau musų LSS. 60 k^ veikimą, 
tvarkymąsi, nes tikėjausi, kad 
visa tai praeis be diddio triuk- 

’ šmo, be suiručių. Dabar ma- 
; tau, kad tos intrigos, vieton už- 
sibagli dar labiau plečiasi ir ne
simato joms galo.

į Rezultatus tų suiručių jau 
pradedame pajusti ir, beabejo. 
toliau—labiau jausim, kas yra 
baisiai skaudu.

štai, apie trįs savaitės atgal 
rezignavo min. kuopos d. J. B. 
Smclslorius, daugiausia pasida
rbavęs ne tik 60 kuopoj, 
turbūt, ir visoj Sąjungoj.

Delko jis “rezignavo”?
Dėlto, kad šiandien pas

i

bet

mus

L.D.L.D. Reikalai
Sekretoriaus pranešimai.

Tą pūtį vakarą vietos drau
gai surengė šaunią vakarienę at
sisveikinimui su mylimu socia
listų veikėju Debsu. Pasakyta 
visa eilė prakalbėlių ir šiaip lin
kėjimų. Kalbėtojais buvo įvai
rių soc. “brenčių” atstovai ir 
pats Dcbsas. —-V. V. Vasis.

“John D” vaikšto bažny
tėlei! pėsčias.

jgams, kad už LDLD. leidžiamų viešpatauja, pilnoje to žodžio 
knygų apdarus iki šiol draugai reikšmėje, betvarkė. Atsirado 
mokėdavo po 25c. Bet dabarti-į tamsių, nekultūringų narių, kil
niu laiku, dėlei nesvietiško pa-( rie tingi mokinties, lavinti savo 
brangimo visų spaudos reikme-’ protą ir lodei šiandien musų 

la knyga “Soc. Ist. Suv.I kuopos susirinkimai paverčia-; 
jau prirengia spaudai) • mi į karčiamas; vieton dorai, 

kad mokamoji užj mandagiai aptarti kokį nors da-

I’rieš rugpjūčio 15 d. lapo iš-

Atsirado

John D. Bockefeller, kerosi- 
no karalius, tausos vyras. Jis 
nenori bcreikalo eikvoti gasoli- 
ną, ir eina bažnytėlei) — pės
čias. Tuo jis sutausąs apie vie
ną galioną gasolino. Didis pa
sišventimas. Ir jisai didžiuoja
si tuo. Tai kas, kad “John D.” 
pagamina apie 10,000,000,000 
galionų kas metai ir kad jų kai
na nuolatos kelia.

| Redakcijos Atsakymai į 
suma (25c) lyką — rėkia, šaukia: tu bolše-1 

nieku budu nepadengia apdary- vikas, grigaitinis ir lt.
mo lėšų. 'Patai mes atsikreipia
me į draugus, idant jie pasiru-

Vaisi, 
pasirodo,

1

a

$1

Ačiū Tum-Kraujo Taškiukui. 
štai už prielankumąAr manote, kad tokiuose su

trinkimuose gali iškentėti jau-
• ne! Ir jei 

tą nedaleklių. Kiekvieno “Soc.į nesiliaus toks užsilaikymas, tai 
egzemp-j niusų kuopoje liks lik vieni rė- 

draugiįai lė- bsniai, nes ramesniam žmogui, 
Dabar, kadai kuris nori aptarti dalykus rim- 

‘ lai, su jais nepakeliui.

Į siuntinėta visoms kuopoms beiIJ)intll kokiu nors bildu dapildyl! Iresnis žmogus — 
* A*. I , • ! a • • • v * • a • Z-ZZI f a a a I a «a a a <« 4 X a 1 r zi • t • 1

t. y. Centro istorijos Suv. Valst. 
Valdybos įnešimas ir 11 kuopos! |i()l>i() aJ)(larymas 
pataisymas, kad visi LDLD. na-| §uos nct p() 35c.

| pavieniams nariams referendu
mo No. blankos,

riai mokėtų metinių mokesčių 
vieloje 75c. — $1.00 ir gautų 
draugijos , leidžiamas knygas 
nemažiau 100 pusk, su drūtais

daugelis draugų yra jau užsimo
kėję už apdarus po 25c., ir kada 
nėra tam tikro nutarimo, lei
džiančio pakelti mokestį už ap-

Severos Gyduoles užlaiko 
soimynės sveikatą.

$

.J#

Nusilpneje žmones
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagelba būva per- 
včli. Jie reikalauja tolcio sustiprin
tojo, kuris sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk i&tneginiftių. Niekuomet

1 he^igaitlSst pareikalavęs i
'1'1 HlUfliir Bl| <J • <

"Severas
balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo gertas stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų viduriu, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe
nų ligų. Mes patariame jį visierps, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. ! 
Pamėginu. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose.

I-J.d -iJili: L’U • L - HH' >.

J I
(dalis) šhiušiasi ir reikalauja, i- 

darus, mes lurimc tenkinlies lik .iis atstatytų savo gaspadi-' 
paaiškinimu, būtent, kad "V arba pats išeitų. Kuo visa 

-- I.-.:..-':.. ...si... ttiart'Zfi !

Visų šulių darbiiųjįkųi, vieny-4 .
. ... .apdarius. . Mažiau 100 pusi.Kieno lapai,m obttlsis,, * 1• TT(; Į . i ) ; b..,i J....J.......

fliiaųgpi šąiungiecKti? Nevienas,; . ' . , ’ •_•. . , • . • . •< t- ,
h/rlint ii.kiA.H. ..illkvs leul 'rlanis >>«i 1B1PS1 KV- mokėdami už apdarus lik po 25;1)11 baigsis, Sunku

knygos kad butų duodama įla šino
Jx

socialisjų. GĮcrai. Mes, vadi
nas, esame dalis didžiosios viso 
pųsniOjo socialistų armijos; mes

gų persiuntimo lėšas kad pa-

. , ... u i i • ‘ buvo daroma iki šioLšakoti', veikiame dėl visuome-
Bct... Kieno “la-

atspėti, vie- 
trobelių” išliktocjųįtupėsime žymiai sumažinti: n(?’; kunigui 

dengtų atrinks drąygijos iždas, draugijos iždą. Tikimės, kadį 
o ne pačios kuopos,(lkaip kad draugui pasistengs kaip nors; “T\ 

i dapildyt tą nedaleklių kad ir 1 
už apdarus po b,, , , j z - ■ r , i

“Vyskupe” MickeVičiau, s 
bar tu pasinaudok!

;p

Draugiii,1 įyjasistėngkite
bui” mes skaldome savo spė- kti skaitlthgus kuopų susirinki- 
ktts? Juk mes, visi LSS. nariai,' mus ir apsvarstę rtutarkite-nu- 
turėtume būti tik draugais. De- balsuokite kaip jums rodos es- 
ja, pas mus dedasi lokių daly- ant geriausia. Kurios kuopos ar
kų, kurie stačiog neleistini j pavieniai nariai negavote refe- 
draugų tarpe. j rendumo blankų, urnai praneš*

Kuo pavadint tą besąmonin-t k*te apie tai centro sekretoriui: 
gą pravardžiavimą musų veikė- prisiusime naujų. Blankas pri- 
jų “parsidavėliais”, “kapitalistų 
čebatlaiziais
žiais? Kur logika, kad mos ap-

nūs labo.

šingo^ šnlyse) nottr ‘-jeigu sidėjo taip, kad žmonės ne
kilti revoliucija cd|!tralinė-
se valstybėse, tai karės urnai j*)er. revolluclJ3 • D* 
pasibaigtų. ' Pasingai, ar nėra tokių fa-

Į ktų, kurie sakytų žmonėms,
Ko žmonės nori, į tą tiki? kad ir revoliucija nevisuo- 

Ir todėl nepraeina nė vienos rnet esti išvaduotoja iš visu 
dienos, kad spaudoje netilp- nelaimių (pav. Rusijoje!)?» 
tų bent keletas žinių arba 
straipsnių, daugiaus ar ma
žiaus aiškiai pranašaujančių 
revoliucijos kilimą vokiečių 
žemėse.

Yra taip-pat daug ir tokių 
žmonių, kurie nori revoliu
cijos visame pasaulyje—mil
žiniškos socialės revoliuci-ikia įrišti, norint išmintin- 
jos, kuri padarytų galą kapi-l gai kalbėt apie revoliuciją 
talizmo tvarkai, karėms ir Vra toks: Ar galima padaryt 
darbininku klesos išnaudo- rev°Huciją paga! savo norą? 
jimui. Todėl ir šita revoliu-l Kitaip sakant: ar revoliuci- 
cija yra pranašaujama die- J0S kilimui pakanka vien no
na iš*dienos. ro kelti revoliuciją, ar reikia

_ . . ir ko-nors daugiaus?
Pas mus lietuvius girdėtu šitame klausime revoliu- 

daug kalbų ir apie revoliuci- eionierių nuomonė5 griežtai! l,gus noskaityt 
ją Lietuvoje. Jos prasidėjo skiriasi. Vieni jų mano, lc;d leivio”; csq 
pereitais metais, kuomet ta- revoliucijos kilimas prik1 
po nuverstas Rusijos cariz- L 
mas. Buvo sakoma, kad tą Ii nei ją 
patį, ką padarė Rusijos žmo- ■______ _ ______ _
nes Rusijoje, privalą, kaip Į Plačiaus mes tas dvi nuo no 
tiktai ateis proga, padaryti nes pagvildensime kitą kar-! ^'ra didžiausia gėda, kokią 
ir Lietuvos žmonės Lietuvo Tą. O dabar pasitenkinsime “

Paskutiniu laiku teko (tikt«i to skirtumo nure dy 
išgirsti, kad apie revoliuciją mu.
Lietuvoje kalba ir lietuviai, 
gyvenantįs Rusijoje.

Tą mes patyrėme iš dveje
to “Naujosios Lietuvos” nu- 
mierių, nesenai atklydusių 
Amerikon. Juose praneša
ma, kad lietuvių Socialistų- 
liaudininkų partija organi
zuojanti žmones, pasirengu
sius grįžti Lietuvon, gink
luotai kovai su kaizeriškais 
Lietuvos pavergėjais, šita 
žinia, suprantama, davė na
ujo maisto amerikiečių spe-

rnet esti išvaduotoja iš visų valote sugrąžinti nevėliuos 15 d.

•1 .135c. Žinoma, jei draugai neat- Eina kalbos, buk ‘ “Sandaros” 
į redaktorius, J. Strimaitis, atsi- 
I sake iš vietos. Kokį naują rer| 

po 2«)c. jiems bus pasiųsta daktbrių valdyba nuskirs — nę^

kreips į tai atidos, ir kurie už
simokėjo ir dar užsimokės tik

(

Tai yra tiktai keletas kla
usimų, kurie didelę didžiu
mą revoliucijos svajotojų 
pastatytų į kebliausi padėji
mą, jeigu jie pamėgintų su
rasti atsakymą į juos. Bet 
svarba yra ne juose. • Svar- 
biausis klausimas, kurį rei-

ir kitokiais žod- spalio.

kų priešais vien tik už tai, kad

yra toks: Ar galima padaryt 
darbininku klesos išnaudo-: evoliuciją pagal savo norą?

daug kalbų ir apie revoliuci-

so vien nuo noro kelti revo-!
_ j, o kiti skaito tokią, 

nuomonę visai klaidinga.

vadinamus “kairiuosius”? Ar
gi musų Sąjunga turėtų būti a- 
mio klioštoriu, kur kiekviena 
nauja mintis yra skaitoma ere
zija? Nejaugi!

Ilgiau taip negali būti. Turi
me žiūrėt, kad kuoveikiau pa
darius tam galą. Kitaip mes 

‘neteksime tų minių, kur jau ei
na ir rengiasi cit su mumis.

Daugelis musų “kairiųjų” (aš 
sakyčiau aidoblistų) ragina dra- 

‘ “Naujienų” ir 
esą, geriau skaityt 

1 r; -kapitalistų laikra-
lš ‘ns. Vot kur progresas. Ir 

tokie draugai dar turi drąsos va
dint save kairiaisiais... Gana, 
jau ganu su tokiu “kairumu”!

Jisai, mat, apsireiškia ir 
pas letuvius socialistus. Ji
sai raudonu sinki tęsiasi per 
visus socialistų ginčus apie 
taktiką, apie Rusijos at* įti
kimus, apie partijas ir 11.

“Naujienos” laikosi antro

I lik socialistas gali užsitraukt.
1 Aš, suprantama, nenoriu pa
sakyt, kad socialistui negalima 
turėt kitokios nuomonės tuo ar 
kilu klausimu ir nevalią kriti- 
kuot savo draugų. Bet kritika 
turi būt rimta, be užsivarinėji- 
mų. Mums reikia faktų, o ne 
slrakscjhnų!

Pagalios, argi mums nelikoĮ 
sios nuomonės sulig revoliu- nieko daugiau, kaip tik “ėsties” 
cijos, t. y. jos nepripažįsta, ^rPe sav^? Juodoji klerikalų 
•kad revoliucijas daro vien tuokia taikosi patrempti kiek- 
noras jas daryti (“revoliuci-/’knQ Pažan?U įdėjimą. Nuo 
nis ūpas”, “revoliucinė dva-jiu 1 
šia”, drąsa”, “pasišventi- tautininkai.
mas” ir tt.) Todėl jos ne- kad užnėrus jas ant kaklo vi-

... i - žinoma, 
mas yra tik paaiškinimu, o ne 
įstatymu. Draugai, kurie neno
rės draugijai skriaudos, suras 
būdų, kad išpildžius savo parei
gas.

Kastantas Norkus jau ketu 
rios savaitės kaip* išvažiavo 
Bostono ir dievai žino kada 
sugrįš. Be jo ncatgema jau 
kartu miręs “Atgimimas”.

jis
du

w. F. SEVERĄ <?o.
I CEOAR RAP1DS. IOWA

r ' -r
JUS I
TURITE
MOKĖTI

—r M

M

20 kp. įnešimą, kad busimas 
LDLD. suvažiavimas įvyktų ka
rtu su LSS. suvažiavimu, jau 
parėmė ganėtinas skaitlius kuo
pų ir todėl įnešimas eis visuo
tinam narių nubalsavimui.

Apkalbėjimui laikas skiria
ma iki spalių 1 <|. š. m.

Prie įnešimo 77 kuopa davė 
sekamą -pataisymą, būtent, kad, 
priėmus 
leidimo 
laikvtu

j Chicagicčiai šiuo tarpu užima 
■ pirmą vietą organizatyviam 
| LDLD. veikime. Nekalbant jau 
t

Draugė Zuzana Puišiu te išva
žiavo Worcesterin kokiai savai- 

.pfc senąsias jyių kuopas, pasi-ilei Pailsini. Ji šiemet pabaigė 
rodo, kad Chicagoj yra <lirvos! I»yengiamQjQ mokyki, j kole- 
ir naujoms. Štai, drg. P. Gu-

• ra mums praneša, kad ten susi-
• organizavo nauja kuopa iš 30
I narių- Sveikiname jus, drau-

šį įnešimą visados be* 
referendumui, LDLD. j 
susivažiavimus 
suvažiavimais.

Bulių geistina, kad kuopos 
ir pavieni draligai užreikštų sa
vo nuomones per L_________
Tas duotų pyogos pamatyti da
lyko gerąsias ir blogąsias pu
ses ir išvengti paklaidų.

Prieš rugsėjo 1 d., buvo iš- 
įsiunlinėla visoms kuopoms ir 
pavieniams nariams Ccnlrb Va
ldybos-nominacijos blankos už 
191!) metus.; Karlu su blanko- 
mis yra pasiųsta ir agitacinių 
lapelių. Noininacijos blankos

.4...........  I

Bostoną, turbūt, stos į kolegiją 
ir lavinsis juristės profesijoje.

Tai tokios tokialės iš musų 
miesto.

—Naujas Korespondentas.

‘■■t
j

GERĄ, TAIPKAIP UŽ
IR UŽ BLOtllĄ DARBĄ

KITĘ PILNĄ SAVO 
GŲ VERTYBE, PA

VESDAMI VISUS SAVO 
SPAUDOS DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

(iAlT

kartu
. Bet prie progos norėtume pa
klausti, kas yra su LDLD. 1-ju 
apskričiu, kuris jau valanda lai
ko kaip susiorganizavo? Iki šiol 
jokio pranešimo nesigirdi. Dra-

Akron, Ohio
S.S. 244

laikraščius.! ugai, sukruskite, nes jūsų aps- 
kritys turi būti pavyzdžiu ir ki
lu apielinkių kuopoms.

LDLD. Sekret.
K. Steponavičius,

Padieka “Naujienoms”

Kadangi musų dienraštis Na u 
jienos daug patarnavo Liet. Mo
terų Progresyvio Susivienijimo 

turi būti sugrąžintos centro se-1 reikalui Chicagoj ir apielinkesc, 
butini LMPS*III Rajonui, skel
biant oficialius pranešimus ir tl. 
lodei LMPS. III Rajono konfe
rencija, laikyta rugpjūčio 25 d. 
š ,in., kaip vienu .balsu nutarė 
išreikšti joms viešą ir kuonuo-

kp. piknikas.—Pra
kalbos.

1 dieną vietos LSS.
211 kuopa surengė pikniką L. 
Boberts’o darže. Žmonių buvo 
neda ilgiausia. Mat tą pačią die
ną klerikalai buvo surengę ba
lių. Dalis jaunųjų, kur nedaro 
skirtumo kas rengia ,bet nori 
pasišokt, nuėjo pas juos.

Dalyvavusieji piknike tečiaus 
buvo pa lenkinti programų ir 
žaismėmis. Programas susidėjo 
iš deklamacijų ir prakalbos, ku
rią pasakė A. A. Karalius. Pik
niką reikia skaityt pilnai pavy
kusiu. *

5

i

Vėliau prisiųstos blankos skai
tysis mlinkamoniis.

Kuopų valdybų privalumas 
sušaukti susirinkimus ir lenais 
apkalbėti kandidatų kompelen- 
(iškumą viešai, o paskui slap-’ sirdžiausią padėką. Mes tikim 
tai nubalsuoti. Butų geistina, kad ir ateityj Naujienos neatsi ( 
kad draugai nominuotų lik tuos1 sakys remti tą musų darbą, tai-’ 
draugus, kurie yra pricipialiai( gi patarnauti L. M . P . Susivic-j vietos didžiulėj Musical Dailėj.

Jie darosi kilpų,I socialistai (?). Tąipjau pagei- nijimui.
C ‘ • . . . . , « . T

Rugsėjo 2 d. vietos socialistai 
$ >• 
surengė dideles prakalbas d.

Debsui. Prakalbas turėjo

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estate ofisą i 

CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRIGT BANK
1112 W. 351h Street

Su paskolom, inšminais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankyti? 
šičia.

Telefonas DROVER 6316

$

neatsilieka ir atžagareiviai
-—J. Vasiliauskienė. | Žmonių susirinko apie 1,300? 

LMPS. III Raj. sekr. triukšmingais

I

s

'lis
Si!



Ketvergas, Rugsėjo 5, 1918.
- --------- ------ ------------------------— I II li nui ................ .....  sasp.

• tmnsiuiion Dicd wilh the post- ln, kadangi toji srovė, kuri ka- 
.cr ui c.hujįjjj’ r5s /.ra :žioje buvo mažumoje

Truv 
master at Chlcagc, 
a s reipured by the uc__ ______ _

Paryžiaus socialisto 
kongresas.

PARYžIUS. Pilnas kongre
sas retai besvarslo akyvesnius 
ir svarbesnius dalykus už tuos, 
kuriuos svarsto Federale Seino.; 
Socialistų Federacijos taryba sa
vo susirinkime Beltevilloise’j, 
visuotino partijos kongreso iš- 
vukarose, pirmininkaujant Chi- 
radamc’ui. Šita socialistų orga
nizacijos dalis Paryžiuje, kaip 
ir reikia tikutis, apima daug 
savo didesniųjų žmonių, jos da
rbas, apskritai, turi didžiausių 
svarbą ir jis atliekama nuodug
niau, negu suvažiavimuose, kur 
didžiausiu dalyku tarytum vraV v

iškalbingumas ir priešingos nuo
mones išreiškimas. Tarpe svar
besniųjų dalykų, aptartų šitame 
atsitikime, buvo partijos organo 
politikos nusta‘tymas, Alberto 
Thųmas’o padėjimas irNaciona- 
lio Partijos kongreso progra-

ir iki šiol yra žinoma kaipo ma
žuma, bet dabar pavirto didžiu
ma, tai aišku, kad yra begalo 
sunku vesti “L’Humanite” taip, 
kad jis atstovautų aplamą par
tijos nuomonę, nes toks daiklaš 
vargiai ir tebegyvuoja. Pnv., bu
vo didžiausių nesutikimų sulig 
tuo, kaip butų geriausia pasiel
gti su Rusija.

Klausime kritikos aplamos 
valdžios politikos yra didelio 
keblumo, nes, nors didelė parįi? 
jos dalis priešinasi Clemen- 
ęeau’o kontrolei, nemažinus kaip 
pirma, bet Varcnnitai nenori da
ryti nei mažiausios kliūties mi
nisterijos darbams.

Kongresui besiartinant, Seinos 
Federacija nesenai paskyrė ko
misiją, pavesdama jai pranešti 
apie “L’Humanite” klausimą ir

Kalbės Adv. F. J. BAGOČIUS

Rengia

Lietuviu Laisvamanių Federacija

Nedalioj, Rugssjo-Sept. 8 d., 1918
G. M. Chernaucko Darže

, I.YONS, 1LL.
l"rRdžhnrvnl. ryto.___________ Iužauga tik 25 centai.

J. Grušo Orkestrą.
------------- ■ Kalbės Kun. X. ML MOCKUS 
Chicaflos lietuviai! Ar Jus norite išgirsti kalbas šiądviclą įžymiausiu Amerikos lietuvių kalbėtojų — Adv. F. J. Bagočlaus ir kunigo 
X M Mockaus. Jai taip Jai būtinai pribukite i šį 1-mą KARDO pikniką, kuri rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija.
Vsiai ir moteris, visi kas tjk gyvas (’hieagoj ir apielinkėse .nepraleiskite šio pikniko, nes šiame piknike Bagočius ir kun. Mockus turi 
daug ko nauja pasakyt dėl (.luėagos lietuvių. Diena nors butų drėgna ar šalia, bet prakalbos visvien įvyks ,nes Chcrnaucko darže yra 
tokių vietų, kur nė šaltis palies nė lietus užlis. t Visus kviečia KOMITETAS.
Kaip nuvažiuoti: — Važiuokite 22-ros gatvės karais iki galo, nuo ten persėskite j Lyons karus .kurie nuveš ikį daržo.

10,000 frankų partijos organui, 
jei šalies Taryba priims šitų re
zoliucijų, kaipo savo.

Tolinus buvo svarstoma apie 
Albertų Thomas, St. Dcnis’o se
kcija kritikavo buvusį amunici
jos ininistcrį už įvairius jo da
rbus ir ypatingai už jo prisidė-

mas sušuko: “Tres bien! tres 
bien!” (labai gerai, labai gerai) 
ir susirinkimas ėmė gardžiai 
juoktis, matydamas tokį susitai-

Neužsitikėkit savo regėjimo pfr- 
inajarp by kokiam neprityrusiam 
aptiekormi ,Buksoriui ar kaitau- 
jančiam pardavėjui, net. jie su
teiks jus akims l’k datigkuo blogo.

Aš turiu 15 metų patyrhug i* 
aliu ifttyrt jų« akis ir pririnku 
jhjs akinius tikrai. Darba atlie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus relkalin- 

mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPEClALIS^AiĮ 

IMI 8o. Ashland Avė. * Chlcar « 
Kampas 18-tos gatvės 

>-člos lubos, virš Platt’o Hptjekys 
Tėmyklte j mano ptralg 

Valandos nuo 9-to* vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. NedMioie nno I 
vai. ryto iki 12 valandai digng.

mus.

Laikraščių klausimas darosi 
sunkokas. Oficialiu organu yra 
gerai ir stipriai vedamas dien
raštis “L’Humanite”, įsteigtas 
Jean Juures’o ir dabar gabiai re
daguojamas Pierre Renaudel’io. 
Šito laikraščio nuolatiniais ben
dradarbiais yra daugelis atsižy
mėjusių pasaulyje socialistų, to
kie kaip Chcliin, Sembat ir kiti. 
Nesenai Albert Thomas dažnai 
rašinėjo jam įžengiamuosius 
straipsnius, bet kada jis susidė
jo su Varennilais (Varennes’o 
pasekėjais, kurie nesenai įsistei
gė savo nuosavą organą, platini
mui plačiųjų Quadrante’s pažvtir. 
Igų), 'tai jo pelitinis padėjimas 
pasu e j o i j is|. 11U> a',ĮĮ£|t^i-
do i&hnnlįųgųiusiu dalyku nesi
kišti įj j[. Bot nors “L’Hamani- 
tc” y/fti pficialis socialistų laik- 
rišti.^įir bando npvs šiek liek 
majo|įitaire’ij (didžiu m iečių)
dvasifjje, išreikšti įvairių sekci
jų pa|valgas, ir atkreipia į save 
domiai mažne visų, bet socialistų 
eilės# yra įvairių pakraipų. Ka
dangi šitos pakraipos 
vaiivjė* taip sitaiškėjo ir kmlUSf 
riuose atsilikimuose

Tai buvo nepavydėtinas darbas, 
bet komisija ėmusi jo drąsiai. 
Dclei aplamos politikos komisi
ja, žinoma, negalėjo susilaikyti, 
bet ji pagamino tris įvairias re
zoliucijas, kurias dabar Federa
cijos taryba turės nubalsuot. An jimą prie Quarantc (keturių dc- 
tra vertus, komisiją ,vienbalsiai 
priėmė aiškų nutarimą, sulig 
partijos laikraščio ir pasiūlė ši
tokią rezoliuciją paduoti kong
resui:
i “Šalies partijos taryba išreiš
kia nuomonę, kad partija, savo 
ateinančiame šalies kongrese, 
kuris vienas turi vyriausią ga- 

i “L’Humanite” 
klausimų išrišti. Sulig jo įkū
rėjo troškimu ir atsižiūrint į 
tuos didelius pasišventimus, ku
riuos visa partija yra padariusi 
dėl jo, “L’Humanite” privalo 
būtį organu visos partijos, ir vi- 

šroyės sulig savo stiprumu 
prftąjo turėti atstovybę adminis- 
Ir;
jojįl. 'Taryba ųpmįuuoja komi
tetą iš 1.5 narių, pavesdama spe-

. j lią, paimtų visų 
2 I ■ I < k i le 1 i n iL’i'lcl i

ijoje, priežiūroje ir redąkci-

ūdos ir “L’Humaiųte’s” klausi
mu. šitas komitetas duos ra
portų ateinančiam partijos ša
lies kongresui ir įvaduos gahili- 
ni||l (pasiuJynnitTl’!.;
Jrajlieš Fedcrale Tarybd Šitrinic 
■■■ rinkime apsvarstė h) komi-

pūšrdare lufls ai priėmė ją. Podraug, po 
taip priešingos viena kilai, ir ve-1 ilgų kalbų ji nusprendė paskirti

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Madison it. $225 So. Leavitt St.
.Suite 600-612 - Kampas 22nd pL

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki R vakaro
Phoije HayniMrkct 2563 , Phona Canal 462t

Ncdėldionlaia tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany IS4I

90CTORROSS
Chichgos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ __ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
Ar K U DirCC CHICAGO, ILLINOISUi. D. m. HUwV Room S06 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Vnlanrfoa: Kasdien 9 iki 4. Nedėldienlais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
l»i. Re rėdo j e. PėtnyČioje ir Su bato je vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentų. Rėmg ir Stogams Popiero

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

toH3-$039 8. Halsted St, Chicago, III.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kdio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM W1DZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, UI.

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

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

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167 -

šiinčių) sekcijos, Varennc’o va
dovaujamos. Čia klausimas ki
lo, ar šitas dalykas reikia per
duoti šalies Tarybai ir, jei rei
kia, tai kokioj formoj. Vienos 
sekcijos nuomone, dalykas rei
kia iškelti grynai beasmeniu 
bildu ir kad Thomas’o vardas 
neprivalo būti rišamas su tuo 
klausimu, bet kita sekcija griež
tini reikalavo padaryti asmeninį 
dalyką. Thomas pats nebuvo 
susirinkime, kuomet šitas svar
stymas prasidėjo, bet atėjo kick- 
vFliaus ir luojaus išreiškė savo 
rimtą norą, kad butų priimta 
antras sumanymas. Susirinki
mas sutiko su tuo, ir todėl Tho- 
mas’p ir 10-ių dalykas bus pa
duotas visuotinam socialistų su
važiavimui, ir l’homas tokiose 
ajiHukybėse turėk pilniausią pro- 
gą gintis, ko jisai ir geide, j.

•ii | i i v - • l
Susirinkimas tuomet ėmėsi 

svarstyti tris paduotąsias rezo
liucijas apie aplamąją politiką. 
Pirmutinė jų buvo nuo kraštu
tinės sekcijos, apimančios kiėn- 
thdliečius (arba zimmervaldie- 
čiusį, kurie buvo įtokiu triukš
mingu būreliu pernai metais 
Bordeaux kongrese ir kurie ža
da būti juo vėl, kadangi šitie me
tiniai kongresai yra viena did
žiausių progų jiems pasirekla
muoti. Jų rezoliucija reikalau
ja karės kreditų atmetimo, so
čia lės revoliucijos ir taikos. An
troji trijų, rezoliucijų, paduota 
Jean Longuet’o nuo MinorHai- 
r’ų (mažumiečių) ifaipgi prita
ria karės kreditų atmetimui, 
priešinasi įsikišimui į Rusiją ir 
reikalauja talkininkų kares tik
slų peržiūrėjimo. Trečioji re
zoliucija, įteikta Cachin’o nuo 
centrininkų pabrėžia, kad Soci
alistų Partijai reikia smarkiai 
(laylvauli šalies gynime, bet Vei
kalą uja tarptautines konferen
cijos, kad proletarai galėtų įs
teigti taiką Prezidento Wilsono 
paskelbimo pamatais, šitoje re
zoliucijoje taipgi barama 40 so
cialistų atstovų, kurie su Vare- 
nnc pryšakyje susiorganizavo į 
Quarante grupę.

Karštų ir akyvų debatų begiu 
Loriot, gindamas pirmąjį įneši
mą, išreiškia savo nusistebėji
mą, kad majoritairai lliomaso 
rųšies nesugebėjo pagamini sa
vo rezoliucijos; bet jų pažval
gos, esą, gerai žinomos ir gana 
aiškios. Tai yra labai mažai 
socialisliška politika, kuri api
ma k'lesu. bendradarbiavimą ir 
dalyvavimą ministerijoje. Jis 
kritikavo Londono konferenci
jos memorandumą, susidedantį 
iš visų tų dalykų, dėl kurių so
cialistai skiriasi, ir sake, kad jis 
negali suprasti kitų paduotųjų į- 
nešiiuų, mažiausiai gi jam sup
rantamas esąs minoritairų įne
šimas, kuris atrodo esąs tyčiu

ilinėjo mi nori laivams jų pritari
mą prezidento Wilsono idea
lams ir išreiškė savo pažvalgą, 
jog karė neprivalo būti tęsiama 
dėl jų ir gailėjosi, kad ne visi 
Rusijos žmonės yra su Sovietų 
valdžia. ' 1 . * i i , :

už antrą rezolidčiją ir išničtinč- 
jo Quarantc’i įsteigimų organo, 
kuris yra visai priešingas parti
jos organui, įkurtam įlies Jau- 
res’o. Jis pasakė, kad trįs rezo
liucijos pasako mažne lą patį da
lyką, lik nevienodu smarkumu. 
Jo .paties įnešimas reikalauja 
tarptautinės konferencijos. Jis 
pasveikino Visuotinos Darbo 
Kon federaci j os (Con f ederalion 

i.General du T ratai!) konferenci
ją su j oš priimta rezoliucija, ku
rioje jis mato pAmatą bendram 
veikimui, v Atsakydatfias Lorio- 
lui, jis' pašilki?, kad jo ir jO'dra-’i

labai aiškios. Jie nepritariu vi
siems bolševikų1 žihgsnMms, 
beit jie.yrajpriešjngi suujanypnii, 
kulis krypsta pij^jiusmaugimo 
Rusijos. įsikišimas, jo nuomo
ne, yra galimas lik su “Sovietų 
Reipublikos” sutikimu.

Parėmimui trečiojo įnešimo, 
Henri Sellier kalbėjo apie par
tijos vienybę ir sake, kad centri- 
ninkų noru yra suvienyti kuodi
džiausią socialistų įkaičių Į vie
ną grupę. Nežiūrint visa to, 
kas buvo pasakyta apie socialis
tų pasidalinimus, jis mano, 
kad susilaikymas yra galimas 
visiems tiems, kurie visuomet 
pritaria šalies gynimui. Jo nuo
mone, minoritairų rezoliųpija 
perdaug neaiški karės kreditų ir 
tautų draugijos klausimuose. 
Thomas čia patčmijo, kad tun
tu draugija bus įsteigia tąsyk, 
kuomet tautos lai kyšis teisingu- 
mo. Jei jos to laipsnio nepa
sieks, karės jiegos gyvuos ir lo
baus. j \

Anlgalo Thomas laikė kalba, 
kurioje jis taipgi išreiškė savo 
pasigailėjimą, kad jo grupė ne
padavė savos rezoliucijos, bet 
jis norėtų perskaityti žodžius, 
kuriuose išreikšta pažvalgos 40- 
iųr Jis dabar nenori aiškinti dėl 
kokių aplinkybių jam reikėjo 
dėtis prie Quarante’s, bdt jis tvi
rtino, kad jis ketina veikli išvien 
su visa partija. Kritikuodamas 
rezoliucijas jis pasakė, kad jos 
sudaro perdaug foruiulų ir, kad 
jo nuomone, jų svarbiausiu tik
slu yra atrasti, kur link socializ
mas krypsta karės

Chicago, III.

W. M. LAWH0N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir 

Plaučių Specialistas

Aš per daug melų atkreipiau specialę (lomą j šį 
M : Iskii ą skyrių medicinos ir esu geriau p’risiren- 

ges negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.

W jLPj Aš gydau visils ligas ir silpnumus akių, tokius 
silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 

" skauduliai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bilc kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išgelbėjau daug nuo aklumo. 
\š gydau kreivas akis be skausmo. 
Aš prilaikau akinius teisingai.
Kuri urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėbhi- 
nai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis.

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos doinos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusuli, slogą ir bron
chito keblumus, Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite koki 
plaučiu silpnumą.
“Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisų ir leiskit^ man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, AUSŲ, NOSfES, GERKLES IR PLAUČIU-

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzattlituoja Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
. nyksta regėjimą. 
‘ Mes vartojame 
r pogenntg Oph- 

tbalmomfeter. Y- 
oatinįta doma at
kreipiama 1 vai

šius. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
uedėldien. nuo 10 iki 11 dieniu 
4649 8. Aahland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Ifezid. 933

TAI YRA DYKAI.

S. Ashland Blyd. Chlcagl cl'phvn* 2544

DR. A. A. ROTH 
ŪSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir vfaų chroniškų ilgų 
: 8354 S. Halsted St., Chlcagi 

I (Tc’tf’taMb Dwwr MM

W. M. Lawhon, M .0
,, f ■(’ •

219 S. Dearborn St

bene Yards 5032

(Prieš Pačtų) Chicago, III.

■ ------------------------------------------------------

\<is, dėl kurių, jo nuomone, tal
kininkai galėjo kištis į Rusiją. 
Lygiaį*taip, kaip jis palaikė Ke
renskio pusę prieš Miliukovą, 
dabar jis stojo prieš bolševikus 
ir už steigiamąjį susirinkimą. 
Jo teikiamoji politi 
proletarams galios 
kuodidžiausią įtekmę

• m . .M’sus. I okiomis svieto marnasti- 
mis davatka neįdomauja. Tai 
juk kvepia bedieviškumu.

;a (luotų, 
pavartoti 
demokra-

oiganas įvestų “dusios skyrių“.
Pataisykite tų klaida ir atei- 

lyj bukit atsargesni — kopijuo
jant “Naujienas“.

—J. Pinčiukas.

Ernus rezoliucijas 
&85 balsai buvo už 
6099 už antrąją ir 1077 už tre
ciąją. Thomas padarė pataisy
mą prie trečiosios, pertaisyda
mas šilą rezoliucijų į prielankių

balsuoti 
pirmųjų f JOSEPH C. W0L0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6320

Vakarais:2911 W. 22nd Streei, 
Telephone Rockwelt 6991

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

BR: & M. GUSER
FrtųmRnoja 2/ milai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan Si., kerte 32 Et.
Chicago, III. / 

SPECI \LIST.VS
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniški! Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. IIERZMAN 
iŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas vy
rų, moterų ir vaikų, p^Ral naujausias 
metodas X-Ray ir kitokias elektros pri«- 
taisus.

Ofisas ir Labaratoriją: 1025 W. J8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telepliope Canal 3|10. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: S—» ryto, tiktai.

inas apturėjo 1077 balsus. Tuo 
bildu grupių stiprumas iki tū
lam laipsniui tapo išanksto nu
statytas šalies konferencijoj. 
Nuo Seinos Federacijos bus 10 
delegatų, kurių 10 yra mažu- 
miečiai, trįs ccnlriiunkai, du 
didžiu miečiai ir vienas kientha- 
lietis. ,

laiku ir po 
karės. Paskui jis perskaito ilgų 
užreiškimų, kur patariama visi 
klausimai paliečianticji socialis
tų partija ir darbininkų kiršų. 
.Jis apima klausimų atsakomy
bės už karę irt pareiškia socialiu 
gynimo priedermę. Kas-del Tar
ptautinės, tai ji galinti būti pa
sekmingai išnaujo suvienyta, jei 
įvairus, sudarantieji jų elemen
tai susitaikysi •pamatiniuose da-

Pastabėlės
TULI žmonės dar vis pravar

džiuoja laisvvamanius “šliup- 
tarniais”. Jie klysta. Yra kaip 
tik priešingai. Lietuvių laisva
maniai, susiorganizavę į Liet. 
Laisv. Federacijų, ne lik kad 
nėra pono Jono tarnai, bet pasi
rengę kovoti su juo — “to the 
bilter end,“

Prašom pažiūrėt jų Kardų No

——----- .------- .... ------->
DR. S. NAIKELJS

Lietuvis /Medikas ir Chirurgas 
4712 S. Ashland Avė., Chicago, III 

Telef. Drover 7012.
Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 . 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. iNedėlio-' 
mis nuo 10 iki 12 d.

Cicero, UI., Ofisas ir Rezidencija: 
Kampas 14th gatvės ir 49th avė. 
Tolcf. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir uede- 
lininis—pagal sutarti

Telephone Yards 5834.

D r. F.G. Wi egner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vzk. 
3325 So. Halsted SL, CbJcggo.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeyiliauH Permaina.
* PanedMyj, Ketverge ir Subatoj
Pirmai Floras 15c. Balkonas 10A 

Prie šią kainai priokaitoma ir 
ledr 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir GATVES

Vyrišką Drapaną Barbensi
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji,^daryti gatavi nuo $U ikj 
T_J siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

CHICAGOS davatkų orga
nas, prisižiūrėjęs Naujienoms, 
įvedė sveikatos skyrių. Ponai $35 
jezavitai tefiaus padarė didelę ($irinitalM, koillll w„nii 
klaidą, kurią jie turėtų atitaisyti ‘ , *i *

jei nori būt tikrais jezavitais. 
Kaipgis, lame skyriuj rašoma 
apie paprastus žemiškus daly
kus — plaučius, jaknas, širdis, 

Čia Tho-’ lykuose. Jis priminė tas.apysto- inkstus ir kitus griešnus tink-

tų overkotų.
Visai mažai vartoti aiutai h nvr» 

kotai, vertės nuo $25 iki $85. dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.5(1 iki 
$4.50. Vaikinams siutai rmb $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdieni, nedėliomls ir va 
karais.

S. GORDON
UIS 8. Halsted SU Chicago, III.

mm MI IIH1M^MIIiąMMIlI     I—-II 
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Br. Leo Anvatin
Gydytojas, Chirurgas, Akatarta 
192Q So. Halsted Sta (^hlcagp, 
Kalba ifetuviSkai, latviška! ir 

rusiškiai. *
Vnlandos: 10—12 ryta; O—ą va
kare. Tel. Canal 4367.

4--^^
Te! Yards 3654, AKltaKRK A 

iMrs. A. Mieliniem 
Itaigusl Akuficrijun Kq- 
Itagiją; ilgai prhktiKa- 

PennsylvanllM 
Ihospltalėso ir Phli.a- 
Idelphijoj. r

|v taukiose UgObO mflta- 
Srims ir merginama.33113 8». Halsted gą. 
lž (Ant antrą lub^

t

Pasekmių. H

i Chicago.
| Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke
GOVERNANTfi PATEKO į KA 

LfiJIMĄ.

Už $10,000 daiktų rasta jos 
kambariuose.

Mile. Jeanne Morge Poulain 
franeuze vakar pateko į kalėji
mą. Sakoma* kad ji per ilgus 
metus vogdavo iš turtingųjų na
mų, kuriuose ji buvo samdoma. 
Ji buvo suareštuota namuose 
p-nios Edw. N. Hurley, Whca- 
tone, Ilk, kur ji buvo pasamdy
tą už tarnaitę. Jos kambariuo
se po num. 2328 Calumet avė. 
atrasta kaurų, šilkų, rytietinių 
kilimų, sidabrinių torielių ir pui 
kių drobių vertėje $10,000.

Detektyvų perdčthiis James 
L. Mooncy ir detektyvai John
son ir Gratton atklausę visų šia
urinio pakraščio gyventojų, ku
riems prapuolę tokie daiktai pe
reituose “auksinio pakraščio, 
plėšimuose”* užklydo į Blaksto- 
ne viešbutį, ir ėmė tyrinėti vi
rėją, kuris buvo Mile. Poulain 
mylėtiniu.

Frederick B. Babcock, iš 
Wheatono pažino šilkinius mar
škinius, kurie buvo prapuolę 
pernai žiemą po apiplėšimui na
mų ant $3,000. Ačiū Babcocko 
pajieškončms Poulain tapo su
areštuota. Ji buvo pas jį už na
mų prižiūrėtoją ir prapuolė iš 
akių, kuomet septynios skry
nios ir penki legaininai dingo.

tas išleistų paliepimus, tuoju 
tikslu.

Kita skamba taip:
Nutarta, kad visos svetimos 

kalbos nemokinamos dabar vi
suomenės lėšomis Chicagos vie
šose mokyklose nuo šio laiko

mėjo savo kovą—streiką. Kom
panija buvo priversta išpildyt 
darbininkų reikalavimą — pa
didino algas nuo 58 iki 68 cen
tų į .vai. Pirma darbininkui 
gaudavo tik po 35c už sunkų 
valandos darbą.

Darbinikai atkartotinai prašė 
samdytojų, kad padidintų al
gas. Tie prašymai tėčiu us ne-

, . , , • i i , • pilnija buvo nesukalbama. Betbutu pastatytos ir laikomos to- ........‘ , , . * . ,* ' kadangi darbininkai yra tvirtai__  ....,1.1...... nalw>« <’ -se mokyklose ant paties pama
to ką ir vokiečių kalba ir kad 
mokyklų superintendentas iš

leistų tam reikalingus prisaky
mus.

True translation liled wtth the post- 
mas’er id Chicago, Ilk, Sept. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Amerikos Apsaugos Lyga 
gelbės registruotis vyrams 
18—15 metų šaukime.

prie

Skelbia karę gatvekarių 
baronams.

.•>'* K*. JinjJU- I) IIP I n kjc.i-

Socialistai jiriešiha$ hAujfti mie
sto sutarčiai tfu girttrekftrių 
kompanija. ' uf

Chicagos socialistai žada da- 
ry^ visa, kad miesto taryba už- 
girtpji su gatvekarių kompani
jom sutartis butų atmata. Mal

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks 5 d. Rugsėjo, Jo
no Mazelausko svetainėj, po mini. 
3259 S. Union avė.

—Prot. Rašt. J. Aerkaitis.

L8JL. linos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo 
7 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
st. Pradžia 8 vai. vak. —Visi malonė
kite susirinkti, nes turime daug rei
kalų nutariu O taipgi reikės ir raš
tininkas išsirink#, nes senasis ap
leidžia Chicagą. —Valdyba;

šiandie, ketverge, rūgs. 5, įvyks 
repeticija šokių (baleto) veikalo 
"Kaizeris Pekloj”, 8 v. v. Antano 
Bačkio svet., 32nd ir Auburn avė.— 
Nariai, imantis dalyvumą tame, ma
lonės atsilankyti. —Uktveris.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
ATIDUODAMA rnndon švarus, 

šviesus kambarys .elektros šviesa, 
maudynė, nedidelė šeimyna.

Mrs. P. Urbonienė, 
3313 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ REIKALINGAS tuojaus patyręs

inolype operatorius. Gera mokestis.

PARSIDUODA greitai u& nupigin
tą kainą dar visai naujas Mitchael 
kompanijos automobilių 1917 mode
lio. Kas nori pirkti malonėkite at
sišaukti Šiuo adresu:
1524 So. 49th Ct., Cicero, III.

RAKANDAI

abor, tai jie nu-

susiorganizavę į L v. Carmen’s 
Union, priklausančią American 
Fcdcration of
tarė mesti dai’bą. Ir Rietė. Po
šešiolikos dienų kompanija bu
vo priversta nusileisti. Tatai 
dabar mes gausime netik dides
nių algų, bet taipjau ir taip va
dinamą “back pay”, kur yra 
vilkta nuo 1 d. sausio š. m.

Tai ką reiškia darbininkų
nybe. —Kaz. Dovidas.

A.CAV. of A. Unijos Lietuvių Sky
riaus 269 susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, rugsėjo 6, 7:30 v. v. Unijos sve
tainėj, 1579 Mikvaukcc avė.—Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes 
daug svarbių dalykų yra svarsty
mui. .. .—J. Kalninė, sek r.

uz-

vie

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji 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 Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų -— | fabrikus, į ka
syklas, | ukius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip, moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Darbas nuolatinis. Atsišaukite pri-

sirengę dirbti. NAUJIENOS,

1840 So. Ilulsled St., Chicago, III.

Vietos tarybos prisirengę 
subruzdimo rūgs. 12 d.

Sulig lipskelbimais vietos šau 
kiumųjų tarybų prisirengimai 
prie užrašinejinio vyrų nuo 18 
iki 15 metų amžiaus sulig nau
jo šaukimo įstatymo, kuris bus 
rūgs. 12, jau užbaigti.

• Kadangi draftinis regislravi-^ 
mus yra ant rytojaus po kandi
datų rinkimų, kur daugelis dra- 
ftinių viršininkų taipgi bus už
imtais, tai apskričio teisėjas 
Scully. kreipėsi į vyriausį mar
šalą, gen. Crowderį, prašyda
mas, kad registravimas butų a- 
tadėta keliomis dienomis iki 
knndidalų balsai taps suskaity- 
'la. Bet šitą prašymą atsisakė 
išpildyti Washingtono valdžios; 
taigi prie registravimosi reikė
jo pasiskubinti ir todėl buvo pa
kviesta talkon Amerikos Apsau-

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
laikys pirmą repeticiją rugsėjo 6 d. 
Draugai dainininkai malonėkite su
sirinkti laiku, 'taipgi kviečiam ir 
tuos, kur myli dainuoti, kad atsi
lankytų. Mokytoju yra J. Katilius. 
Repeticijos prasidės kaip 7:45 v. va
kare, Pidaski Park svet., Black av. 
ir Noblc. —X. Shaikus.

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

Con.sumers Co., 
35th si. and Normai avc., Chicago

REIKALINGA GENERALIŲ PAR
DAVĖJŲ ,VYRŲ, PARDAVOTI VI
SUOSE DEPARTMBNTŲOSE PO 
VISA KRAUTUVE. VYRUI, APSI- 
PAŽINUSIAM SU INVAIR1OS RŪ
ŠIES PREKĖMIS, ŠI VIETA SUTEI
KIA YPATINGA PROGA IR GERA 
MOKESTI. ATSIŠAUKITE.

KLEIN BROS.,
20 amt CANALPORT AVĖ 3rd fl.

Englc\voodo Vaizbininkų 
DrAngiją buvo pirmntinė orgh-

'geibu.

Užsidarys daug saliunų.
Tali miesto Valdininkai apš 

kaitintojo, kad Chicagoj
turės užgirti ir patįs piliečiai 
laike Šėkanių rudens balsavi-i
ilių. Sočirdishii tddči rėhgia vi-| užsidaryti apie 75 nuošimtis vi- 

ėilę ši'riiriHkhihi, kuriSn jos galiūnų dėlei susibarusių 
“nauju aplinkybių”. Kai kurie 
miesto gaspadoriai delei to ro
do didelį susirūpinimą: tatai 
turėsią sjlšaii^lžiai atsiliepti į 
miesto iždą. Žinia mat, kad sa- 
liunai sudaro žymią dalį mies
to įplaukų.

bus aiškinama, būtent kieno na-l 
ūdai norima pervaryt tą sutar-! 
tį. Pirmas toks susirinkimas! 
jvyks šiandie, 8 vai. vakare,j 
Schlcy mokyklos svetainėje, 
kertė N. Oakley ir Potomac gat
vių. Kalbės d. VVilliam Cuma, 
soc. kandidatas į Cook paviečio 
teisėjus, dd. John Kcnnedy, 
Charles V. Johnson, Bodriguėz, 
Engdahll ir kiti.

Tokių susirinkimų bus suren
gta ir visose kitose dalyse mies
to. Draugai, liet, socialistai, tu
rčių daryti visa, kad tuo tinka
mai užintercsaviis ir lietuvių pi
liečių minias.

True tramlation filed with 
master at Chicago, Ilk, Sept. 5,’ 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Vokiečių kalba dar vis tebe
mokoma mokyklose.

Vokiečių kalba dar vis tebe
mokoma miesto viešose moky
klose. Buvo pranešta, kad ji 
prašalinta, bet mokykloms at
sidarius, pasirodo, kad ne. Tai
gi dėlto prasidėjo nauja kova 
švietimo tarybos susirinkime.

Globejas Anthony Czarnecki 
pradČjo užsipuolimą prieš mo
kinimą musų priešo ką^bos for
moje dviejų rezoliucijų, kurios 
tuojaus tapo perduotos rczoliu-i 
cijų komisijai, kurios pirmse-| 
džiu yra Mrs Lulu 
grass, viena “tvirtų 
Lundino-Thompsono 
tarybos.

Pirmoji rezoliucija
taip: .

Nutarta, kad mokinimas vo- Jaimėjo streikų, 
kiečių kalbos Chicagos viešose! International Car 
mokyklose turi būti sustabdyta prie 43 ir Lincoln gatvių, koni-ĮkartTivių ’^ kMcjhne^Su”
ir kad mokyklų šuperistenden- panijos darbininkai pagalios lai d^MeFdVžVo ri1”

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slorage rendos sekantieji daiktaį: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining rooni 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai, šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
sinlijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile į kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Ncdėliomis iki 4 vai. p. p. 
Apeikite tuojaus. 4

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 \V. Harrison st., Cbicago

True translation filed with thc post- 
master ai Chicago, III., Sept. 5, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

APriešinsis industrialistų 
paliuosavimui.

Prosckutorius Krank K. Ne- 
beker pranešė kaltinanieims I. 
W. VV. unijos nariams ir jų gy
nėjui, adv. George F. Vander- 
vcer, kad jis griežtai priešinsis 
paliuosavimui min. kalinių ant 
parankos laike apeliavimo į Su
vienytųjų Valsti jų Circuit Court

True translation filed with the post- 
masle’- ai Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
ns reųuircd by thc aet of Oct. 6,1917.

CICERO

.Jankaičio svetainėje po num.
1837 W. ’4(st. LSS. ’38 kp. lai-

vakare- atvyko detektyvas ir li
pių 10 agentų. Jie klausinėjo 
apie- L ‘W.hW. orgąnizaciją, at- 
klausinėdami beveik kiekvieną 
narį atskirai ir užsirašė kiekvie
no (Hhrosą.H Suvirinkime buvo a- 
pie narių/ Detektivui parei- 
katavus čarterio, čarteris buvo 

turėsĮ atnešta. Jie pasiėmė kuopos 
knygas ir nusivedė kuopos raš

Ims nagan groserninkus

pektorius, Morris Eller, rengia
si imt nagan daugelį verteivų— 
grosernių laikytojų. Patirta 
mal, kad ponai biznieriai begė
diškai išnaudoja savo kostume- 
rius, duodami jiems nepilną 
svarą. Tokie sukčiai busią a- 
reštuojami ir skaudžiai bau
džiami.

I ad atklausinėjus.

KLAIDOS PATAISYMAS.

“Naujienų” 206 num. aukavu
sių Socialistų Propagandos Mo
kyklos Fondui kuojių sąraše pa
daryta nemaloni klaida. Tenai

kavo I dolerius, o turi būt 5.00 
dolerius. Šiuo pataisau klaidą. 
Trisdešimts 
malones tai atleisti.

—Ant. J ūsas.
Prop. Mok. Sel

Pranešimai

I True translation filed wilh the p«st- 
m ister at Chicago, III., Sept. 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

į Orlaivių krasa tarpe Chica
gos ir New Yorko.

Orlaivių krasa tarpe Chica
gos ir Ncw Yorko šiandie lieka 
realiu faktu.

Visi prisirengimai jau užbai
gti. 10 vai. ryto orlaivinnikas 
Edward V. Gardner, iš Cbica- 
gos, skris “laisves motoru”, o 
orlaivininkas Max Milleris, iš 
San Diego, panašiam tikslui pa-['delegatai ir 
naudos orlaivį Hispano-Suez 
motorą. Jiedu apleis Belmont

Clevcland, O. y- Clevelando irAk- 
rono socialistų draugiškas išvažia
vimas įvyks rugsėjo 8 d.K Bedford, 

miške. Prasidės nuo ryto. 
Važiuot reikia iki 28 sotpoi (?) nuo 
Akrono, ten bus žmogus, kur nuro
dys vietą. Jeigu lytų, lai nevažiuo- 
k,ie. —Seki*. V. V. V.,

LSJL. 1 k p. ir LSS. 4 k p. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, rūgs. 8 d. 9:30 vai. ryto, Auš
ros svet. 3001 So. Halstcd si. Lek
cija aiškis kokia apšvieti! reikalin
gesnė darbininkų kiršai. Prelegen
tas M. J. Olssijos. Draugai ir drau
gės susirinkite laiku.

J. J. Jonušovičius.

S. L. S. D. a. 1 apskričio Jungtinė 
taryba turės savo susirinkimą su
batoj, rugsėjo (Sept) 7 d. Rada- 
vičiaus svetainėje, 936 \V. 33rd Sl. 
8 vai. vakare. —Gerbiamieji chorų 

valdyba malonėkite pri
būti 1 šaukiamą Jungtinės 'tarybos 
susirinkimą. Sel^\ Fra n k Mazolas.

269 Lietuvių Rubsiuvių Skyriaus 
bertaininis susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, rugsėjo 6 d., 7:30 valandą 
vakare, I nios salėje, 1579 Milw.au- 
kee avc. šis Misi rinkimas yra labai 
svarbus, per tai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti. Kviečia Valdyba.

Mėnuo laiko atgal L.S.S. VIII Ra
jono Centralinis Komitetas nutarė 
surengti viešą susirinkimą tikslu 

ięnešti protesto rezoliucija prieš ne- 
Works,[ tcisot3 Pasmerkimą myriop darbi- 

I ninku vado Mooncy, kuris laukia

ir kad mokyklų šuperistenden-* panijos darbininkai pagalios lai *VMk7Hsl?)a,<?\Yi,ka- (‘‘ru'

M. Snod- 
šešiųjų” 

mokyklų
to. į Grant Parką (Chicagoj) 
jie atvyks tarpe 4 ir 5 vai. po 
pietų, padarydami vidutiniai 

skamba! Vir’ 100'"yli'l I valandą.

Dr-stės Liet. V. A. No 1, mėnesi
nis susirinkimas jvyks nedalioj, 
rugsėjo 8 d., 12 vai. |m> pietų, Davis 
Sųiiare Park svet., 44 ir Paulina gat. 
Draugės ir draugui, malonėkite lai
ku piibuli, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. P, R. D. Matus.

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyti 
veikalą Netikėtas Sugrįžimas, neda
lioj. Spalių 6 d., 1918, taigi meldžia
me kitų draugijų toj dienoj ncreiigr 
ti panašių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
pirmos kuopos extra susirinkimas 
bus ketverge, rugsėjo 5, 7:30 vai. v. 
‘Kardo” ofise, 1443 N. Paulina St.— 
Sis susirinkimas bus vienas svar
biausių, todėl visų narių atsilanky
mus būtinai yra reikalingas.

—Sekr. A. Ripkevjėia.

Jaunų Vyrų Liet. Draugiškas ir Fa 
šaipiais Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą ketverge, 8:30 vai. vak., 
rūgs. 5 <1.. Malinausko svet., 1843 S. 
Halstcd St.—Draugai, visi malonėki
te atvykti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti. —Valdyba.

Roseland, III. — LSM. Ratelio mė
nesinis .susirinkiniąs neįvyko sekan
tį uląrninką rugkėjo 3 d., iš prie
žasties kad ryto įvyks repeticija 
‘ Kerštas”. Mėnesįnis susirinkimas 
luo badu įvyks ,pvtnyčioj ,rugk.ėjo 
6 d., X vai. vakare^ S. Daujoto "*<‘1- 
Draugai ir Draugės, meldžią atsi
lankyti' j repeticiją ir mėnesinį su
sirinkimą: turime daug svarbių da
lykėlių apkalbėti kaslink .rengiami) 
vakaro. ' / —J. M. Pučkorius.
'’>IUĮ''ll ' :i IL. H. J,r -!? p.

Roc'kford, III. -ti- LSS. kp. eks
tra susirinkimą,s’ vyks 5 dięną rug
sėjo,...7:3(1 vai. vąknro, Ve$, Ilal’l, 
kampas 15th avė. ir 9th str. —Drau
gės iir draugai,,,1 ‘
bus balsavimas. LSS. konstitucijos.

, ___ z •. ^DrĮrh-’
.meldžiu ateiti, nes f Aj k?

■ ; d ;—Rąšt. A. Meldažis.
. , i ' ' ;

L.S.S. 22-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, rugsėjo 
5, M. Meldažio svet., 7:30 vakaro. Vi
si nariai atvykjt. Yra daug svarbių 
reikalų, be to, reikės svarstyti kon
stitucijos projektas ir nubalsuoti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

—Org. B. Zaveckis.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: — 
Visi tie draugai ir draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos Mo
kyklą, malonėkite būtinai išanksto 
priduot savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
riau prisirengus.

Socialistų Propagandos Mokyklos 
sekretorius, Ant. Jusaft, 2252 W.

22nd str., Chicago, III., Tol. Ca
nal 6265.

Jnunų Lietuvių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, rūgs. 
5, 7:30 vai. vakare, Fcllovvship Hou- 
se svet., 831 W. 33 Place. Susirinki
te visi ūmiai ,nes daug svarbių da
lykų yra svarstymui.

J. C. Veblauskas, Rašt.

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarą, subatojc, spalio 
P d., Mildos svetainėje. Kitos drau
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite Žiedą.

—Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo 6 
dieną, 8 vai. vakare, J. Neppo svetai
nėj, 1500 , S. 49th avė. \ —Valdyba.

1 į!_2 !L”____ !

ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
Aš, Wilimas Gražulevičius, pajie

škau Petro Gražulevičiaus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto, šazdunų kai
mo; taipgi giminių arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

William Gradey,
(’.o. II. 18th U. S. Tnf., Camp Sturt, 
Newport .News, Va.

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujainų kaimo, jau 
12 metų kaip ųersisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresą. Kas pir
mas praneš .gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybienė, 
732 W. 18 str., Chicago, 111.

RANDAI
PARANDAVOJU tris ruimus, na

mas geras .netoli 12 st. prie karų li
nkis. Atsišaukite šiuo adresu. 

1337 So. 51 St Ct., Cicero, III.

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18111 st., Chicago, III.

REIKALINGA 20 darbininkų, 40c. 
į valandą, 10 valandų dienoje. At
sišaukite į
2716-26 W. 12 st., Chicago

REIKALAUJAMA vyrų pardavinė
ti Šerus iš stako įsteigiame Mcat 
Packing House. Atsišaukite į ofisą 
Consumer’s Packing Cotnpany. 
<§04 Park Building, Pittsburgh, Pa.

REIKALAUJAM atsakančio kriau- 
eiaus j biznį, kurisl supranta apie 
darbą ir biznio reikalus. Su maža 
pinigų gali pristoti į tą biznį. Biz
nis \ ra atsakančiai išdirbtas ir dar
bo yra į valias.

Taipgi reikalaujam paprastų kria
učių prie moteriško darbo. Gera už
mokestis geriems darbininkams. Ma
lonėkite atsišaukti kaip galima grei
čiau šiuo adresu: 4465 W. Harrison 
St., Chicago, III'.

NAMAI-žEMe

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

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

REIKALAUJU gero atsakančio btij* 
čerio. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu : . ,
2922 W. 13 st. Tcl. McKinley 3887 
..... . *■■■■■ ■

|"• h , v/-, ji j ..
REIKALINGAS, darbininkas prie 

balnd arklių ir barnės. Mokestis j 
mėnesį |9(>.OO.' Darbas ant visados. 
4129 Emerald Avė., Chicago.
Phone ¥ards 1076.

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

REIKALINGA-moterų mokyties 
austi rankinėnnKstaklėmis. Gera 
mokestis niokiiiantjes. 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.

REIKALINGAS žmogus dirbti į 
barnę. Atsišaukite į 317 S. Jeffer- 
son st., Chicago. 111.

RelKALINGAS jaunas žmogus į 
apticką (drugstore). Gera proga. 
Kreipkitės 3459 S. Halsted St.

REIKALINGI 6 vaikai dėl išnešio
jimo Naujieną Bridgeport distrikfe. 
Atsišaukite pas J. B. Aglinską, 3238 
So. Halstcd St., Chicago.

REIKIA angliakasių į Kenlucky, 
pavienių arba vedusių vyrų su šei
mynomis. Gali uždirbti gerą algą. 
Mes apmokėsime visas išlaidas ke
lionės. Re ofiso. Dykai. Atsišau
kite. 30 S. (amai St., 2ras augštas.

REIKALAUJAME pardavėjų. Ga
lima uždirbti daug pinigų. Dabar 
yra pats laikas. Kiti pardavėjai ge
rai uždirba, taigi galite ir jus. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami N 40.

REIKALINGA pagelbininkai į lie
jyklą ir leiberiai. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. American Buiid- 
ing Foundry Co., 2300 So. Spring- 
field avė., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
lietuviškai .angliškai ir lenkiškai. 
Phone: Monroe 2515; 1615 Waban- 
sia Avė. . Chicago. \

VAIKINAS, pajieškau kambmio 
pas laisva šeimyną — vienam, (lei
stina, kad butų east side nuo 43čios 
55tos gat. Meldžiu atsišaukti laiš
ku į Naujienų Ofisą, pažymėdami 
No 39.

REIKALAUJAME vyrų prie auto
mobilių pališavimo. Nedėldieniais 
nedirbama. 8 valandos. $25.00, dvie
ju pečkurių ir pagelbininkų, 45 iki 
50c į valandą.

MOTERŲ REIKALAUJAMA tuoj 
prie trumpu darbo valandų. Nak- 
inis arba dieninis darbas. Gera mo
kestis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

1193 S. HaLstod st.. 2-ras augšlas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

DOBILŲ ŽEMĖ UKES

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 player pianą už $223. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dienu. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

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

Kcdzle

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
apariinento daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
rooin setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $225 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda ą- 
lieįiniai piešiniai. Viskas naudota* 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tuojaus

Rezidencija, 1926 S. Kedzie avė.

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Mcnominec pa
viete, Uppcr Pcninsula Michigan’o, 
arti Grcen Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukihinkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai • turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis, 'l’en yt a puikus keltai^ gė
rės mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi- 
gyvenusiiem nėra taksų per penkis 
melus. Ko'cĮel neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus Smigus ir 
aprūpins ateiti. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.:

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas Ijiik labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti julns1 get us nu- 
rodMnus. "

S. CRA\VFORD £ SGNS'f^H 
615 First National Bank Building, 

ChicagcJ, III. i 
------------------------ - .Lf........ ...

PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 
Engle\vood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentas, furnacas, ą- 
žiiolinės grindįs, p< rcelinė plumbe- 
ryslė, skalbinyčios,' “slorin” langai, 
skrvnai. Naujai malįcvola, geras ga- 
ražius, makademuotn gatvė, arti ge
ros mokyklos ir bažnyčios. $3,300.

Chicago.
(’. A. Ihibbins, 

5935 Eggleston AvcJ

PARDAVIMUI: Lengvi -išmokėji
mai, priimsiu lola arba automobi
lių, Dilinu iinokėjinlu. 5110 ir 5142 
So. Kol nėr avė. 2 Daniu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir lt. 
na $2800. 
McDONNELL, 2630 W. 
Aldam 9 ryto iki 9 vai 
Telefonai: McKinley

1119 \V. -171h SI. 5*—5 ruimai, ran
da $252.00, Kaina $2500. 
MeDONNELL, 2630 W. 381h Street, 
Akinta 9 ryto iki 9 \<al. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinlev 3543 ir 1643.

3228 Paulina sl. 7 kambarių na
melis, maudynė, beizinentas, ąžuolo

2630’w. 38th Street, 
kasdie. 

1643. 
ąrti Milwaukcc, 

5 kambariai .tinkavo-

floras. Kaina $2000.

Kai-

38lh Street, 
vak. kasdie. 

1543 ir 1643.

Ahlara 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 

1125 School st 
,Crawford .4 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizinentas. kaina $4.000. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

5635 ()akl<-\ avc., 5 kambariais, 
bungalow, elektra, cementinis beiz- 
mcnlas, conereie palnalas, lotas 34x 
125. kaina $3000.
McDONNELL, 2630 \V. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3413 Oakley aveniu*, 2 pagyveni
mu mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
II. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W, 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643. 

<1521 S. Halstcd St. 6—6 kamba
riai, mamlvnės, ir l|. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 W. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

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

Phone Canal 1173.

MOKYKLOS
—-~

Pasisiųk pati suknią.
— —'Mes išmokinsime pe- 

sidaryti petrenus, su- 
Skd kirpti ir pasiūti bi
jį JĮ kokios štai les suknią

trumpu laiku,. Maža 
<JU mdkestis.

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

išsiuvinėti ir siūti (elektros mašino
mis diendmis ir vakarais. < 

MASTER sewing school, 
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 

118 N. La Šalie stu Pr»<š City Hali, 
į ^įAj^Uaukit ant 4-to augšto. į, 

. .........
t u,. ’» > »i

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinaihk: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, 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 
3J0(i So. Halsted St.. Chicago, III.

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

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

r> VALENTINE DRES8MAKING

I
COLLEGES

6205 So. Halsted st.* 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells 8L

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas* D«- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea «i 
S10. Phone Seeley 1641

SAKA PATEK* Pirmininkl
---------- --.-n------------- ----- -JI

MOKYKIS KIRPIMO IR OKRIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ A CK CD ALŲ

Muku aistemn ir ypatiikas mokinimas pa* 
<!arys jus iinovu | trumpą laiką.

Mes turime ditUlaunius ir gerinusias kirpt* 
mo-deMRninF ir siuvimo skyrius, kur m«a su* 
telksime praktišką patyrimą kurmet ją eao- 
kysitės.

Elektra varomos molinos musų siuntimo aky* 
rluoa*.

Turi hnl i J’l» «sate utkvls^lanii aplankyti Ir pama* 
* 1 1 ' tyti musų mokyklą bite laiku — dieną ir va«

PARDAVIMUI 4—5 ir 6 kambarių 
namelis mūrinis ir medinis, už jūsų 
pačių kainą; išmokėjimai kas mėne
sį taip pat kaip randa. r“ 
parduota tuojaus; arti Grano Co. karai* ir ®«ati RptcUBikai pigią kalną, 
dirbtuvių. Imkite Archer- Cicero 
karą iki Tripp avė. 
Bauchvvitz, 5107 Archer avė.

Patrono* daromos pagal Jūsų mierą — Mis 
atfeilto arba dydlio, ii bllf madų knygos.

MASTKR DK8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnkka, Psrditinta,

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




