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Truc tvonslation filed wlth the post-master at Chiciigo, Sept. H, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. t>, 1917

Vokiečiai apleidžia
Douai Baze

Talkininkai Be Paliovos Sten 
giasi Pirmyn

Keturiomis Savaitėmis paimta 
75,000 Nelaisvių, Sako Haig

T»— ** ^.islation filed with the posl- 
niaster at Chicago, Sept. 11. 1918. 
as reąuired by the act or Oct. 6, 1917
NEPALIAUJAMAS STU-

MIMASI PRIEKIN.

Ix>ndonas, nigs. 10. — Ne
žiūrint, kad siautė baisus lietus, 
franeuzai ir anglai nesustojo 

didžiųjų vokiečių tvirtovių, St. 
Ųuentino ir La Fere.

Anglai prasimušė iki Prasnoy- 
le-Petit, tris mylia j vakarus nuo 
St. Quentino.

Varydainiesi priekin, pusiauke 
lėj tarp St. Quentino ir La Fere 
francuzzai paėmė Griber-Court, 
septynios mylios į pietus nuo St. 
Quentino, ir savo linijas pritrau 
kė arčiau Essigny-lc-Grand ir 
Hinacourt, į šiaurę nuo Gribe- 
court.

, ilgiu;
True translation filed with the posl- 
master at Chicago, - Sept. 11. T9y8‘ 
as reąuired by the act of Oct. 6, W17

VOKIEČIAI TRAUKIASI
IŠ DOUAI.

Londonas, nigs. 10. 
grama ,gauta iš 
skelbia:

Amsterdamo,

koresponden-
I ai kraičiams.Ine praneša savo 

kad vokiečiai traukiasi iš Donai, 
didžiulės Hindenburgo linijos ba 
zos tarp Lilio ir Cambrai.

Didžiuma civilių gyventojų 
jau miestą apleido, sako kores-

Jau pirmiau buvo .prąųešta, 
kad Donai, vienas stipriausių 
Hindenburgo lini jos mazgų, gai
srais liepsnoja.

True translation filed with Ihc post- 
master a t Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PRIEŠŲ JIEGOS BAIGIA
SI, SAKO HAIG.

London, rūgs. 10. — feldmar
šalas Haig išleido šitokį aplink- 
rraštį anglų armijoms:

“Mes praleidome daug sunkių 
dienų, duokdie, kad jos nieka
dos nebesugrįžtų. Priešas da
bar savo spėkas yra pabaigęs, ir 
dabar mes su užsitikėjimu atsi- 
dedame ant kiekvieno jūsų, kad 
jus pavartosite visą savo gabu- 

nugalėti.
“Paėmimas 75 tūkstančių Be

laisvių ir 750 armotų įbegiu ke
turių kovos savaičių, gražiausiai 
kalba apie jūsų pastangų didumą 
ir laimėjimų puikumą.’’

rugs. 10.-NANAIMO, B. C
Anglių kasyklos šaftn leidžian- 
ties, nutruko grandinis" ir keltu
vas, kuriame buvo šešiolika da-i skelbė, kad valdžia nustatysia-
rbininkų, nupuolė žemyn. Visi nti kainą gazolinui. Ji busianti 
jie užsimušę.

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act oi Oct. 6, 1917

ANGLIJĄ KALTINA

Berlynas Sako, Kad Ji Skandins 
Ispanijos Laivus.

PARYŽIUS, rūgs. 10. — Vo
kietija įteikė Ispanijos valdžiai 
naują notą submarinų klausi
mu. Ji 4ako, kad ištikrųjų tai 
Anglija esanti kalta už torpeda- 
vimą Ispanijos garlaivių Cara- 
sa ir Ataz-Mendi, kurie nese
nai tapo submarinų paskandin
ti.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. .11, 1918, 
as reąuired by the act of OcĖ 6, 1917

PRINCAS UŽMUŠTA .

Tik ne kaizerio sūnūs.

' AMSTERDAMAS, rūgs. 11.— 
Saksų-Weimaro princas Alber
tas buvo užmuštas vakarų fro
nte, sako oficiali vokiečių Wol- 
flo žinių agenutra.

------j.------- -

5 MIYIONAI LIBERIJAI.

VVashingrton, D. C., rūgs. 10.
Suvienytos Valstijos šiandie 

įstengė 5 inilionus kredito Libe
rijos respublikai, kuri paskelbė 
karę Vokietijai. Tuo bildu ji 
yra devinta šalis, kurioms duoda 
ma paskolos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sent. 11, 1918, 
as required by the act oi Oct. 6,1917,

Du orlakiai užsimušė
FOBT W0RTH, Tex., rūgs. 

10. - Leitenantas A. B. Stephe- 
nson ir įeit. Walter S. Keeling 
šį rytą užsimušė, jų aeroplanui 
nukritus žemyn, netoli Fort 
Worth. Abudu buvo žinomi 
kaipo šaunus orlakiai.

Nubloškė Tris
Austru Lakūnus.

AMSTERDA* 
legrama iš Vienos praneša, kad 
praeitą savaitę buvo nublokštos 
žemyn trįs Austrų oru lakioja- 
mos mašinos, joms belaksiant 
viršum vokiečių linijos vakarų 
fronte.

, rūgs. 10.—Te-

True triinslation filed wlth the post- 
masler at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act oi Oct. 6, 1917

NUSTATYS KAINĄ 
GAZOLINUI.

VVASH1NGTON, D. C., rūgs. 
. -- Kuro administracija pa*

boms.

—|T«-i 1 1 „'i’i-F—J-j

True translation filed with the post- True translation filed wilh the post- 
nuister at Chicago, Sept. 11, 1918,, mastei’ at Chicago, Sept. 11, 1918,

London, rūgs. 10. — Daily 
Express korespondentas Amster 
daine praneša, kad Vokietijos už 
sienių ministeris admirolas 
Hintze vakar vakare iškeliavęs 
į vyriausiąjį štabą pasitarti su 
Hindenburgu dėl busimo pre- 
injiero. Hintze taipjau papasako
siąs apie pasekmes Viennoje lai
kytos konferencijos.

Girdai apie tai, kad Hertlingas 
pasitraukiąs iš premjiero vietos 
matyt turi pamato. Leįpziger 
Tageblatt šiandie atvirai užreiš- 
kė, kad kancleris tikini pasitrauk 
siąs ir kad jo vietai užimti ski
riamas dabartinis kolonijų mini
steris Dr. Solf.

Dur daugiau šviesos metama į 
laukiamas politines permainas 
Vokietijoj .Tageblattas išsitaria, 
kad centro partijos lyderis 
Erzbergeris ir didžiumos (kaizze 
rinių) socialistų vadas Filypas 
Scheidemann busią paskirti mi- 
nisteriais.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. tl, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

GELEŽNIAI KRYŽIAI
KAIZERIO PRINCAMS.

Paryžius. — Pasak laikraščio 
JEdair, Vokiečių kaizeris su
radęs 153 princus, kad apdova
nojus juos augščiausiu vokiečių 
garbės ženklu — geležiniu kry
žium. Tuo kryžium, be to, jis 
apdovanojęs 967 generolus, 26 
eitus augštus valdininkus ir 51, 
386 vokiečių generalio štabo 
žmones. Paprastų kareivių tą 
kryžių gavo tik 4,743; paaficie- 
rių gavo 12,645; aviatorių —3, 
934; laivyno žmonių —4, 562; 
mcįiicinos pagelbos skyriuj —1, 
053; kunigų — 84. Visi tie kry- 
; :iai pirmos kliasos. Skaičius iš
dalintų antros kliasos geležinių 
crj’žlų siekia daug šimtų tukstan 
čių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
ANGLŲ LAKŪNAI

BOMBARDAVO
SUBMARINAS.

London, rūgs. 10. Anglijos 
laivyno orlakiai nuo rūgs. 1 iki 
rūgs. 7 padarė keturis kartus a- 
takų ant vokiečių submarinų 
prieglaudų ir dirbtuvių Bruges, 
Belgijoj, skelbia oficialis Angli
jos admiraltijos pranešimas. O- 
stendo dokai ir motorinių laivų 
stotis Blankenberge taipjau bu
vo atakuojamos su geromis pa
sekmėmis.

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. lt, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

GRŪMOJA UŽDARYTI 
SALIUNUS.

BALTIMORE, Md., rūgs. 10.
Ballimorės miesto gėrynių 

komisionieriai vakar laikė kon
ferenciją dėl karės departamen
to nusiskundimų, kad karei
viams slapta pardavinėjama 
degtinė ir kad labai išsiplėtojus 
paleistuvystė. Karės departa
mento valdininkai davė aiškiai 
suprasti, kad jeigu šitas piktas 
nebus urnai sustabdyta, tai ka
rės departamento įsakymu visi 

ns reąuired by the act of Oct. 6,1917,

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

WASHINGTO1N, I). C., nigs.
10. Suv. Valstijų karinome 
nes Francijoj komanduotojas 
savo šios dienos pranešime pa
duoda šitokių nuostolių: Užmu
štų mūšių lauke 74; prapuolu
sių mūšio lauke 10 ; sunkiai su- 

mų 25; mirusių nuo įvairių at
sitikimų 6; mirdsių nuo ligų 5. daugiau kaip 35- 40 tuksiančių. 
Viso daikte 442.

Vakar vakare paskelbtame 
nuostolių sąraše paduota 496 
pavardės. Nuostoliai toki: Už
muštų 75; prapuolusių mūšio 
lauke 113; mirusių dėl nelaimių 
su aeroplanais 2;. mirusių nuo 
žaizdų 21; mirusių nuo ligų 3;

nežinia kaip sunkiai 35; nelais
vėn patekusių L

Sąrašai paduoda šitokių lietu
viškai skambančių pavardžių:

Jobu Ambrozevicz, Schenec-

Joseph Karedki, Kovno, Rus- 
sia, Hunkiai sužeistas.

I'rauk Donibrovski, Mcllevil- 
le, N. Y., sunkiai sužeistas.

Anthony Zibras, White Earth, 
N. D. užmuštas mušyj.

Konstant Armonaviczius, Ja- 
ekson, Miss., sunkiai sužeistas.

John Jakubovski, Detroit,
Mieli., sunkiai sužeistas.

Igi lac Balcunas, Firdale,
Wash. prapuolė mūšio lauke.

Joseph Griskevicz, Nanticoke, 
Pa., prapuolė mūšio lauke.

John Rogalski, Westfield, 
Mass., prapuolė mūšio lauke.

Sam. Tasulis, Okland, Cal., 
prapuolė mūšio lauke,.

George Boutchcs, 1280 Wa- 
pra

puolė mūšio lauke.

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, Sept. 11, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917,
Vyrai, kurie bus 46 metų 

Rugsėjo. 12 d., turi 
Registruotis.

ti iš variausio generalio maršalo 
raštines šitai:

Kad pareiškus neaiškumus, 
kurie iki tūlam laipsniui yra ne- 
kuriems senesniems vyrams, pa- 
liečiantiems išplėtimu pašaukus 
amžį, apimant vyrus nuo 18 iki 
45 metų amžiaus abejiems api
mamai, šitokis užreiškimas pada

Vyras turi būti priskaitomas 
esančiu naujose amžiaus ribo
se, jei jam registravimosi dienoj, 
rugsėjo (Septemberio) 12 d., ar 
pirma to, nesuėjo 46 metai. Jei 
rugsėjo 12 d. jis turi 45 melus 
ir 3644 dienas, tai jis turi regi
struotis.

Antra vertus, mažiausia amži
nė 1 metų riba turi apimti kiek
vieną jaunuolį, kuriam rugsėjo 
12 d. arija pirmiaus sukako 18 
metu. € z

Kodėl yra svarbu, kad visi vy
rai, kurie turi bent mažiausią a- 
bejonę sulig to, ar jie priskaito- 
mi prie naujų amžinių ribų, turi 
tuojaus persitikrinti pirma regi
stravimo dienos, kuomet jie gi
mė iy kuomet buvo jų paskutinė 
gimimo diena. Kas nesiregi- 
struos, tam prisieis priparodyti, 

saliunai Baltimorėj bus uždary- kad jis nepriklauso naujoms ri- 
pigesnė kaip 26 centai galionui, ti.

Truc translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, Šept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NAUJOJI VOKIETIJOS
SU RUSU A SUTARTIS

. j n
Nori Priverst Rusiją ir Finus 

1 Veikti ISvIen.

Per kurį laiką Vokietija ban
dė priversti Finus ir bolševi
kus padaryti sutartį, taip, kad 
bolševikams butų atiduotas Ko
los pusiausalis. Bet tatai nepa
vyko. Tada Vokietija pasiuntė 
Finlendijon kariuomenę, skai
čiumi, sako, apie 60 tūkstančių 
žmonių, nors ištiesų turbūt ne 

idant ji ten kariautų prieš talki
ninkus.

Bet dėl šalies ypatybių — dėl 
didelių pelkių ir girių Vokie
tijos kariuomenė greičiausiai 
neįstengs daug ko ten veikti, 
kol neateis žiema ir žemė nesu
šals. Užtat dabar vokiečiai ste
ngiasi nutiesti siaurą geležinke
lio šaką Murmansko linijon, j 
pietus nuo Kolos. Tam darbui 
dirbti jie, kaip girdėt, prievar
ta ima vietos gyventojus.

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

DĖBSO BYLA

Septyni Asmens Nubausta, 
Kam Teisme ApJiodavo.

CLEVELAND, ()., rūgs. 10. - 
Šiandie, pradedant Dėbso bylą, 
teisėjas D. C. Westenhaver už
dėjo pinigišką įjabnudą septy
niems asmenims, kurie vakar 
teismo kambaryj plojo delnais. 
Mrs. Rose Pastor Stokes, Mrs. 
Margaret Prevey ir J. J. Fried 
buvo nubausti 25 doleriais kiek
vienas, o kiti po 10 dolerių. 
Mrs. Stokes ir Mrs. Prevey iš- 
pradžių atsisakė mokėti, jos ge
riau eisiančios kalėjjman, bet 
draugai atkalbino jas. Po to 
presekutoriai ėmė pristatyti sa
vo liudijimus, kad prirodžius, 
jog Eugenius ,D. Debsas kalbė
damas Cantone, ()., birželio 16 
d., nusižengęs prieš šnipavimo

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

Del Sinn Feinerių
Negavo Pilietybės.

St. Louis, Mo., nigs. 10. Su
vienytų Valstijų distrikto teismo 
teisėjas Trieber atsisakė duoti 
pilietybės popieras Charles J. I)o 
lan’ui, buvusiam Anglijos parla
mento nariui, dėlto, kad Dolan 
atsisakęs smerkti Airijos sinn 
feinerių judėjimą. Dolan’as 
yra advokatas; nuo 1906 iki 1908 
metų buvo parlamento narys,d 

1912 metais.

Truc translation filed wilh tlie post- 
master at Chicago, Sbpl- H, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Suėmė Devynis
Vokiečių šnipus.

ZUERICH, nigs. 11. - Rug
pjūčio mėnesyj Šveicarijos val
džia suėmė devynis vokiečių 
šnipus. Tų šnipų uždavinys 
buvo susekti, kurioj Francijos 
vietoj randasi Amerikos kariuo
menė,
čianykščio Vokietijos konsulato 
narys. Penki šnipai pasiųsta į 
Franci ją, kur jie bus atiduoti 

f teismui. ' mokėt Vokietijai 6 miliardus

Tarp suimtųjų yra ii

Pricc 2c
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True translation filed with the post-master ai Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

Kamenev - Lenino
Vietininkas

Bijomasi Nauju Antisemitiniu 
Riaušių Rusijoj

Dideli Gaisrai Odesoj Išnaikino 
Tūkstančius Namų

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as required by the act or Oct. 6, 1917

KAMENEV VIETOJ 
LENINO.

Esą baimės, kad nekiltų riaušių 
prieš žydus.

Associated Press žinių agen
tūros korespondentas Petrogra
de rašo rūgs. 1:

Premierui Leninui laikinai at
sitraukus iš bolševikų valdžios 
tokiu laiku, kada ji tokiame 
keblume padėjime, jos gyveni
mui grūmoja pavojus. Žaizdos, 
kurių Dora Kaplan, socialiste 
revoliucionierė padarė Leninui 
revolverio šoviniais, yra taip 
pavojingos, kad jeigu jis dar ir 
išgis, tai daug savaičių pras
links, iki galės sugrįžti prie savo 
darbo.

Tuo tarpu vieton Lenino ta
po paskirtas Leonas Kamenev, 

vice-pirmininkas. šitas paskyri- 
maš kad lik neatgaivintų vėl 
antisemitinės (prieš-žydinės) a- 

kokia agitacija buvo kiek nuri
mus, kol premieru buvo nežy
das.

Kamenev yra Trockio švegė
ris; jis yra Trockienes brolis.

Pirmas sąrašas imtinių, ku
riems grūmoja sušaudymas, 
jeigu butų bandoma daryt nau
jų pasikėsymų sukelti kontr-rc- 
voliuciją, paduoda 121 vardus, 
tarp jų randasi kunigaikštis M. 
Verchovsky, buvusia Kerenskio 
laikais karės ministeris; kuni
gaikštis šachovskoi, buvusis 
Lvovo kabinete visuomenės pa
galbos ministeris; tūlas skaičius 
bankierių, serbų oficierių, laik
raščio Birževija Viedomosti re
daktorius ir keliolika generolų.

WASHINGTON, I); C., rūgs. 
10. — Naujoji Rusijos su Vokie
tija sutartis, po kuria dabar pa
sirašyta Berlyne, ppžymi, kad 
jėigu Rusija kariausianti prieš 
talkininkus šiaurėje, tai Vokieti
ja gvarantuos Rusiją nuo Fin- 

;i Šitą žmią gavo šiandie valsty
bės departamentas iš Amerikos 
ambasadoriaus Francis, Archa
ngelske. Valstybės departalne- 
ntas mano, kad tai turi būt bus 
vienas priedų prie Brest-Litovs- 
ko sutarties.

Toliau, Vokietija gvarantuo- 
ja, kad Rusijos ir Finlendijos 
pakraščių ir žvejojamieji laivy
nai, esantįs dabar Rusijos van
denyse, nebusią trukdomi. Bet 
užtai bolševikų valdžia turi už- 

markių, tame vieną miliardą 
prekėmis iš Ukrainos, pustrečio 
miliardo auksu ir popieromis, o 
likusiąją sumą Vokietijos mar
kėmis arba Rusijos auksu.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as required by the act or Oct. 6, 1917

Gaisrai Odesoj Nušlav 
Tūkstančius Namų.

ZUER1CH, rūgs. 11. — Žinios 
iš Rusijos praneša, kad dideli 
gaisrai Odesoj išnaikinę tuks
iančius namų. Apie šimto žmo
nių pasigendama.

True translation filed with the post- 
masterChicago, Seni. 14, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

NAUJA ROLANDUOS 
MINISTERIJA.

Haaga, rūgs. 10. — Naujoji 
Holandijos ministerija tapo su
daryta'ii1 nuo šiandie ims savo 
priedermes pildyti. Ministerir- 
jon įeina: Premjieras ir vidaus 
dalykų ministeris — G. L. M. H. 
Ruijs De Beerenbrouco; Užsie
nio dalykų — Kamebeek; Ka
rės ir Laivyno — Geusan; Agri
kultūros, Pirklybos ir .Susižino
jimo — Koenig; Darbo — Yssel- 
steyn; Kolonijų — Idenburg.

True translation filed with rhe post- 
inastcr at Chicago, Sept. 11. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
GELŽKELIŲ NELAIMES.

12 žmonių užmušta, 18 sužeista.

Alliance, Nebr., rūgs. 10. — 
Dvylika žmonių buvo nžmušta 
ir 18 sunkiai ir lengviau sužeista, 
kada bėgantis pasažierinis trau
kinis Burlington No 43 susimušė 
su prekių trauklių, apie septy
nias mylias j šiaurę nuo Alliance.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

SKANDINAVUOSE.

Skandinavijos valdonų 
konferencija.

Londonas, rūgs. 10. — Vokieti 
jos laikraščiai, pasak Exchange 
Telegrafo žinių, rašydami apie 
žadamą greitu laiku įvykti Ko- 
penhagene metinę skandinavų 
karalių konferenciją, sako, kad 
dalbar jiems busianti proga pada
ryti žingsnių, kad nusisprendus 
tarptautiniuose dalykuose veikti 
visai nepriklausomai.

Kopenluigeno lalikraštis Na
tional Tidende nigs. 8 rašė, kad 
jis turįs žinių, jog Danijos ka
raliaus Christiano, Švedijos kara 
liaus Gustavo ir Norvegijos kara 
liaus Haakono konferencija Į- 
yyksianti dar šį mėnesį
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Vienam mėnesiui.........

Chicagoje—per nešiotojus
Vienu kopija.................
Su vai I ei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne ChlcagoJ, 
pačtu:

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

Kanadoj, melams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

65.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Rašytoju ir koresfiondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių* Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jy ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
i Straipsniai

Truc translation filed wilh the post- 
master at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917

Gėdinga taika.
Juo daugiaus smulkmenų

sutartį, kurią Rusijos “ko
munistų” (bolševikų) vald
žia padarė su Vokietijos kai- 
zeriška valdžia Brest Litov- 
ske, juo ji išrodo bjauresnė.

Išpradžių buvo žinoma ti
ktai tiek, kad pagal Bre^t 
Litovsko taiką, Rusija išsi-. 
žadėjo keleto savo stambių 
provincijų. Paskui išėjo ai
kštėn, kad Rusija turi užmo
kėt Vokietijai da ir didelę 
kontribuciją — šešis miliar- 
dus rublių. O dabar ve ką 
skaitome socialistų-liaudi- 
ninkų organe, “Naujojoje 
Lietuvoje”:

Liaudies Komisarų Ta
ryboje yra žinių (plačioji 
visuomenė, reiškia, neži
no. ‘‘Nauj. Red.), kad tai
kos sutartimi su Vokieti
ja visi areštuotieji dabar 
užimtųjų vokiečiais žemių 
gyventojai turi būti kuo- 
greičiausia paleisti ir su
grąžinti į gyvenamąsias 
vietas. Ir dabar, remian
tis ta sutartimi, visi baro
nai, uždarytieji Petrapilio 
kalėjimuose, paliuosuoti ir 
grįžta Į Kuršą ir Estiją. 
Šiomis dienomis busią tai
pgi paleisti ir gražinami 
Maskvoje/Ekaterinburge 
ir Krasnojarske turipipin- 
tieji darbo žmonių “gera
dariai”.

Taigi kokia taika — to
kie jos vaisiai. Baronai, 
tie aiškus kontrrevoliuci
onieriai laisvi grįžta į liz
dus, — o darbo žmogus į 
Lietuvą, Kuršą ir Estiją 
gali arba visai negali su
grįžti, ir tai per “cyščių”. 
O tie baronai, kuriuos Ru

sijos “komunistai” pasižadė
jo Vokietijos kaizeriui su
grąžinti į Pabaltjurio pro
vincijas, pagrįžę namo, tuo- 
jaus ėmė atsiiminėt iš ūki
ninkų savo dvarus ir gaivint 
visą buvusiąją carizmo lai-

Taip Leninas su Trockiu Paskutinių metų bėgiu ta- 
iššaukė “revoliuciją” .pašau- me judėjime įvyko daug sva

rbių atsitikimų, ir “Naujien- 
-------  nos” visuomet pirmutinės 

nuodugniai painformuodavo VIIICUH'1- ovpt. U. li'io. J*3 .. . . J 1 • •„
(t by tho act of Oct. g, 1917 apie juos lietuvius darbinin

kus. Pradedant nuo to lai
ko, kaip susiorganizavo ant 
naujų pamatų Britanijos 

JDarbo Partija, “Naujienos” 
akyliai sekė darbininkų ju- 

! dėjimo plėtojimąsi toje šaly-.
je. Jos aprašinėjo tps par
tijos ir atskirų josios dalių 
Konferencijas; jos nušvietė 
oi^ęanizuotųjų Anglijos dar
bini nkų rolę tarptautiniame 
darbininkų judėjime; jos iš
spausdino garsųjį talkinin
kų šalių socialistų ir darbi
ninkų memorandumą.

Plačių žinių suteikė “Nau
jienos” ir apie Franci jos da
rbininkų judėjimą. Jos pa
davė Francijos darbininkų 
unijų kongreso nutarimus; 
jos supažindino savo skaity
tojus su nuomonių skirtu
mais ir idėjinėmis kovomis 
Francijos socialistų partijo
je; jos aprašė nesenai įvy
kusias dviejų svarbių Fran
cijos socialistų organizacijų 
konferencijas.

“Naujienos” akyliai seka 
ir kiekvieną įžymesnį apsi
reiškimą Amerikos darbini
nkų judėjime, kartu gyvai 
atsiliepdamos į visus svar
besniuosius klausimus, kurie 
kįla jame. Socialistų parti
joje, pav., keletas mėnesių 
atgal prasidėjo smarkus gi
nčai delei pozicijos karės 
Klausime, ir ‘‘Naujienos” pa
šventė jo išaiškinimui visą 
eilę straipsnių. 0 kada įvy
ko partijos viršininkų kon
ferencija, tai jos ne tiktai 
painformavo apie ją skaity
tojus, bet ir ištisai išspaus
dino savo špaltose jos nuta
rimus ir rezoliucijas; parti
jos platforma dar iki šiol tė
ra ŪIpus iš visų lietuvių lai
kraščių tiktai “Naujienose”.

Kiek leidžia sąlygos, “Na
ujienos” plačiai informuoja 
skaitytojus ir apie darbinin
kišką bei revoliucinį judėji
mą Rusijoje. Jos teikia ži
nių ne vien apie viešpatau
jančiąja dabar tūlose tos ša
lies dalyse partiją, bet ir 
apie kitas partijas, ir nesi
tenkina vien perspausdinę ji- 
mu paprastų telegramų, ku
lius telpa didžiumoje Ame
rikos laikraščių, o ir paduo
da įžymesniųjų socialistų 
reikėjų ir socialistų spaudos 
nuomones apie dalykų stovį 
Rusijoje. Jus žinote, kaip 
mėgsta bolševikų simpatiza- 
toriai Amerikoje tarkuot 
socialistų partijas Rusijoje, 
ypatingai menševikus social
demokratus; o ar jie pasis
tengė kada-nors išdėstyt sa
vo bendraminčiams tų soci
alistų programus? Gi “Nau
jienos” plačiai aiškino socia- 
listų-Pevoliucionierių idėjas, 
išspat >dino menševikų plat- 
formą i • išspausdino bolše
vikų programą (nežiūrint 
to, kad jos bolševikams ne
pritaria). Jos parodė, ką 
rašo apie Rusijos bolševikus 
of’.cialis Francijos socialistų 
organaš; jos perspausdino 
Vokietijos nepriklausomų
jų social-demokratų atstovo 
at iliepimą apie bolševikų 
taikos politiką; jos keletą 
k? rtų padavė vertimus Gor
kio straipsnių....

Kiekvienas žmogus, turin
tis smegenų, tuo budu mato, 
kad “Naujienoms” rupi ap- 
švzesti savo skaitytojus, pa
didinant jų žinojimą, prap
latinant jų apyregę ir pas
katinant juos prie savaran
kiško protavimo. Bet toks 
“Naujienų” darbas varo iš

Truc translation filed wilh the post- 
niaster ai Chicago, Sept. 11. 1918, 
as reąuire*

Vis meluoja.
Mes neatsakinėjome į nuo

latinius “Laisvės” burnoji
mus ant ‘‘Naujienų”, nesj 
protaujantis žmonės ir be 
musų aiškinimo gali supras
ti jų vertę. Atsakyti prisi
eina tiktai, kuomet “Lais? 
vė”, be paprastų kelionių ii’ 
prasivardžiavimų, ima var- 
tot savo užsipuldinėjimams 
melagingus “argumentus” ir 
“faktus”.

Keletas savaičių atgal mes 
parodėme, kaip . “Laisvės” 
Inteligentas, neva pasirem
damas ištraukomis iš K. 
Markso laiško, apmelavo 
“Naujienas”; delei to musų 
atsakymo ji teciaus ir po 
šiai dienai tyli, kaip van-

kėlius, pasivadinusius ‘‘kai
riaisiais”. Jie negali pakęs
ti, kad “Naujienose” dažnai 
esti žinių ir straipsnių, ne
tinkančių į jų kromelį, ir jie 
rėkia, rėkia, kiek drūti, sten
gdamiesi nubaidyti darbi
ninkus nuo musų dienraš- y • _ —-cio;

Well — tegul jie sau rėkia. 
Mes esame papratę prie to 
riksmo. Jį pradėjo kunigai, 
keikdami “Naujienas” iš sa
kyklų ir prisaikindami da
vatkas neskaityti jų. Bet 
prakeikimai “Naujienų” ne
nugąsdino.

Darbininkai, kurie nori 
šviesties, skaitys “Naujie
nas”, kadangi jos rūpinasi 
darbininkų švietimu.

Polemika
ATSAKYMAS į ATSAKYMĄ

Truc tianslation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. <11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Iš užimtų kraštų.
(Laiškas)

“Molerų Balso” N. 9 jo redak
torė atsako į mano straipsnį, įli
pusį “Naujienų” N. 194. Ji sa
ko, kad: “Progresistė, turbut, 
nesupranta ką reiškia žodis 
“šmeižia”; “šmeižia” reiškia, 
kad kas nors sako apie ką-nors 
blogą ir neteisingą dalyką. “M. 
B.” gi]>asakė teisybę apie “Nau
jienas”, tai visai nereiškia šmei
žimą.” Ir toliau: “Jei Progresi
stė netiki, kad “M. B.” teisybę 
sako, tegul atydžiai skaito “Nau
jienas”, ypatingai redakcijos 
straipsnius ir apžvalgą.”...

“Moterų Baiso” redaktorė kly
sta. “Naujienas” aš skaitau kas 
dien ir matau kas jose rašoma. 
Ten nėra jokių šmeižimų, o tik 
dabartinių pasaulio nuotikių aiš
kinimas. “Mioterų Balso” re
daktorė, vadinas, ir vėl atkarto
jo anuos savo nederamus žo
džius prieš vienitėlį lietuvių so-

tyt ‘Naujienų”, ar “Moterų Bal
so”. Mums reikalinga socialis- 
tiškų laikraščių ir knygų — kuo- 
daugiausia! Tik lavinimosi, ap- 
švieta bei susipratimu atsieksi
me savo siekinį, dėl kurio dabar 
liek daug baramės.

— Progresistė.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VALDŽIOS APDRAUDA 

KAREIVIAMS IR JŪ
REIVIAMS.

Kongreso aktu, užgiriu spaliu
1917, įmonės, aktyviai tar-

Ąjisidrausti galima ant sun/os 
nuo vieno tūkstančio iki 1O tūks
tančių dotlerių.

Redakcijos Atsakymai

tų begėdiškų metų, kuriais 
jos šulas mėgino apjuodin
ti dienraštį, ji, žinoma, ne
atšaukia, pagal bolševikišką 
“etiką”.

Dabar ji vėl rašo:
“Laisvė” nurodė, kad 

Biržiška, Kairys ir kom
panija dabar išvien dar
buojasi su lietuvių buržu
azija ir kad patriotai džia
ugiasi jų “sukalbingumu”. 
Rodosi čia jokių šmeižimų 
nėra ir nevertėtų tokiu pa
sakymu įsižeisti. Vienok 
“Naujienos” labai įsižei
dė, kad “Laisvė”, girdi, 
apšmeižė tokius garbin
gus veikėjus, kaip kad

Taigi pagal “Laisvės” aiš
kinimą išeina, kad ‘‘Naujie
nos” esančios priešingos pei
kimui by kokių Kairio ir 
Biržiškos darbų už tai, kad

žmonės. Ji sako net, kad tų 
dviejų vyrų peikimą “Nau
jienos” priimą kaipo savęs 
“įžeidimą.”.

Bet ištiesų dalykai stovi 
taip: “Naujienos” rodo rei
kalinga užtarti Kairio ir 
Biržiškos vardus tuomet, 
kuomet “Laisvė” parašė apie 
juos, kad

“Kairiai ir Biržiškos 
‘sukalbami’ ir sykiu su 
klerikalais gamina sąra
šus ištikimų lietuvių, tei- 

. kia juos vokiečių valdžiai 
ir tik pagal tuos surašus

Skelbdama šituos begėdiš
kus prasimanymus apie Kai
rį ir Biržišką, “Laisvė” ne
turėjo jokio fakto, kuris 
juos galėtų patvirtinti. Ji 
melavo ir šmeižė tuos žmo
nes, kurių kiekvienas yra 
šimtą kartu vertesnis socia
listų judėjimui, negu visi 
“Laisvės” “‘redaktoriai” ka
rtu su jos “Inteligentais” 
sudėti į. vieną kupetą.

Nauju savo melu apie 
“Naujienas” ji dabar nori 
paslėpti tą savo šmeižimą.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Sept. 11, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917.

Socialistų ir darbi
ninkų judėjimas 
ir “Naujienos”.

‘‘Naujienos”, laikydamosi 
tos nuomonės, kad darbinin
kams reikia ne tiktai klesi- 
nio jausmo, o ir žinojimo, 
stengiasi kuoplačiausia su
pažindinti savo skaitytojus 
su darbininkų judėjimu kaip 
Suv. Valstijose, taip ir kito
se šalyse.

* *4 • «... • . M .

M i n s k a s, 10 kovo 1918.

GRĮŽIMAS LIETUVON.

Žmonės iš čia važiuoja Rusi-

Lietuvoj. Vokiečiai daro dau
gybę klinčių, dėlto ir išvažiuoti 
negalima. Kaip tik čia jie atė-

karų pusėn, bet kuomet pasiekė 
senuosius kasimus, visus sulai
kė ir išvarė darbuosna. Žinoma, 
oficialiai kitaip kalba. Sako,, 
kad bijosi ligų, dėlto visus su
varė į barakus, kame neva gy
dytojai apžiūrinėja, bet ištikrų- 
jų darban varo, ir laiko gana il
gai. Beto tyrinėja: kurių pa
žiūrų. žmonės kairiųjų pažiū
rų sulaikomi, ir juos ilgiau dar
buose laiko. Vietos Lietuvių 
Taryba kreipėsi į vokiečių karo

stu Vilniun atvažiuoti, bet... ir v
čia atsako negavo, tik prašė pa
likti savo adresus ir klausinėjo, 
kurių jie pažiūrų. Slaptoji Vil
helmo policija jau čia veikia.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI. 
I

Vokiečiams pasirodžius, visi 
rusų oficieriai “formas” apsi
tempė, mat nudžiugo: “išgelbė
tojai” atėjo. Bet neilgam jų 
džiaugsmas: visus juos nugink
lavo ir prispyrė vokiečių oficie- 
riams 
jau
jau nebesidžiaugia, 
čiai savo krautuves rengia.'’ Jau 
jų knygynas veikia, 
gauname iš Berlyno, Vilniaus į-
vairiomis kalbomis, lik Lįetuvių 
nesimato. Su Vilnium susinešti 
negalima -— paštas neveikia ir, 
regis, neveiks. Privačios žinios 
tvirtina, kad Lietuvoj ir tai tik 
centruose paštas yra. Susižino
jimas tenai begalo sunkus esąs.

Vokiečių kareiviai maža kuo- atskirt tarybų nuo dabar 
mi skiriasi nuo buvusių. Nikalo- valdytojų Rusuose — di

garbę atiduoti” ir laip- 
visaip varžo. Pirkliai irgi 

nes vok le

Laikraščiu

ir gana.

ma dargi į tai, kad “Naujienos” 
tarnauja ir Progresyviam Lietu
vių Moterų Susivienijimui. Mat, 
ji būtinai nori įtikint “Moterų 
Balso” skaitytojus, kad “Naujie
nos” nedarbininkiškos

O aš pasakysiu, kad “Naujie
nos” darbininkams duoda dau
giau gero ir geriau nurodo kaip 
jie turi organiz. ir šviestis, ne
gu smarkioji redaktorė. “Nau
jienos” mokina darbininkus vie
nyti savo spėkas. Jos eina prieš 
darbininkiškų spėkų skaldymą.

Dabar, kuomet darbininkiškai 
spaudai gręsia užgniaužimo pa
vojus, kada žodžio ir susirinki
mų laisvė žymiai apribota, tai 
“Moterų Balso” redaktorė ištie- 
sų puikiai “pasitarnauja” darbi
ninkams: “aiškindada” jiems, 
jogei kapitalistiški laikraščiai 
duoda daugiau dvasinės naudos, 
negu socialistiškos '“Naujienos”!

Siūkite jums mažas pavyzdė
lis. Dirbtuvėje, kurioje aš dir
bu, kartą man prisiėjo rinkt au
kų L. S. S. Apsigynimo Fondui. 
Kuomet paaiškinau apie areštus

šiau aukų, tai tie vaikinai ir mer
ginos, kur skaito socialistiškas 
“Naujienas”, neatsisakė <paaukot 
bylos vedimo reikalui. Gi 
kur skaitė “Draugą” ar ran 
kus kapitalistų didlapius,

ei

rc- 
d rasos

tie, 
gil
inau 

pasakė, kad jie tuos pinigus vely
pragersiu, o ne šelpsią jais 
cilikus”...

Matote, koks skirtumas, 
dėlto, kad “Moterų Balso” 
daktorė turi stebėtinos
darydama tokius neišmintingus 
palyginimus.

“Moterų Balso” redaktorė pa
sakoja, kad “Naujienos” peikia 
Tarybas. Nieko panašaus! Smar
kioji redaktorė, matoma, nepa-

jaus kareivių: vagia, piešia, ty- (lžiumiečių... Pagalios, Naujic-
čiojasi. Viena kas, lai šiokia-to- 
kia disciplina užsilikus. Žiūrau 
aš į juos, ir man išrodo, kad tai 
yra Europos ginkluoti plėšikai.

Kokių jie čia turtų paėmė, lai 
sunku pasakyti. Rekvizuoja iš 
ūkininkų produktus, geresnius 
arklius, galvijus, gyvulius ir ve
ža Vokietijon. Daugelyj vielų 
ūkininkams jait ir kailį iškaršė. 
Nekiek mandagaiu elgiasi ir su 
dvarininkais. Tie jau skun
džiasi, ir, kas metęs viską, bėga.

P. S. Biauru, šlykštu, jau vie
los lietuvių katalikų “Liaudies 
Sąjunga” išduoda tam tikrus po
litinės ištikimybės vokiečių val
džiai liudijimus, 
smagu.

nųs” juk neturi savos, socialis
tinės žinių agentūros. Žinios, 
kurios spausdinama “Naujieno
se”, telpa ir kituose socialistų 
laikraščiuose. Tai aišku, kaip 
diena. Kuomet gi ateina iš Ru
sų kitokių žinių, “Naujienos” ir
jas pažymi.

Turėjimas kitokios nuomonės 
ne kad turėtų “bolševikai” — ar

t

ne-

tuoj reikia šokt į akis ir svaidy- 
lies “socialpatriotain”?1

Tūli lengvo budo žmonės (sa
ve jie vadina redaktoriais) vienu 
plunksnos pabraukimu “nudar- 
dino” vienintelį lietuvių sociali
stų dienraštį ir jo redaktorių į 
“socialpalriotizmo pelkes.” Bet 
Ino jie lik demoralizuoja lietu
vių darbininkų minias, skaldo 
jų spėkas ir trukdo musų veiki-

Policija areštavo tūlą gražiai^ mą. Ar ilgai taip bus? 
apsirėdžiusią damą La Šalie 
viešbulyj. Kaltinama 
nėjimu “jaunų vyrų”.

krėso visokius aklus fanati- nepasakoma.
Ponios

ruihienė.1 ir laivyne, be kitų pri
vilegijų, turi dar teises apsidrau
sti valdžios teikiama apdrauda. 
Pinigyno sekretorius per taip va
dinamą Bureau of War Risk In
surance of the Treasury Depart
ment rūpinas apdraudos reikalu.

Kiekvienam, kuris turi teisės 
apsidrausti, labai naudinga tatai

Vienintelis kelias kareiviui į- 
sigyti iš valdžios pilną apsidrau
dimą sau ir savo šeimynai tai 
kreiptis valdžion dėl tokios ap
draudos ant visų -$10,000.

Laikas, penkurį tarnaująs ka
riuomenėj ar laivyne gali kreip
ties valdžion dėl apdraudos, yra 
įstatymu apribotas, būtent, no
rintis apsidrausti, turi tokio ap
sidraudimo prašyti bėgiu 120 
dienų nuo įstojimo kariumenėn.

A. Z., So. Omaha. įdėjome 
anksčiau prisiųstą. Rusinėkite 
mums dažniau.

Progresistei. — Dalykus, d( 1 
kurių butų prisiėję versti visą 
tamstos rašinėlį, apleidome, i i- 
kimės, atleisite.

llgavietiškiui, Wilson, Pa.
Dalį įdedame į korespondenčių 
skyrių, kitą į Sk.

J. Miller, GI licago. -
vatinis reikalas, kuris laikraščio 
skaitytojams butu, neįdomus. 
Nueikite į by kuopos ar drau
gijos susirinkimą, ten galėsite 
gaut jums reikalingų informaci-

Tai pri-

gali neimti. Valdžia verste ne
verčia, bet pataria išsiimti.

Kiekvienas < kareivis gali apsi
drausti iki 10,000 dol.

artimiausiom giminėms; pačiai, 
vaikui, broliui, seseriai, anūkui, 
priimtiniam broliui, priimtinei 
seseriai, pabroliui, paseseriai, 
tėvui, motinai, tėvo tėvui ar mo
tinai, patėviui, pamotei, arba pa
čios tėvanįs, Jevų tėvams arba 
patėviams. Bet niekam kitam 
užrašyti nualinta, kaip tik augs 
čiaus išvardytiems. Apdrauda 
galima užrašyti artimiems gimi, 
nėms kad ir negyvenantiems šio
je šalyj, ir neesantiems šios ša
lies piliečiais; tik jeigu jie gyven 
tų priešu, šalyj, arba priešų už
imtoje šalyj, tai apdraudos išmo
kėjimas eina sulig taisyklėmis 
pažymėtomis įstatyme vadina
mame “Trading with the Enemy 
Act.”

Kokios naudos turi apsidrau
dimas?

Jis gauna nuo kiekvieno $1, 
000 apdraudos po $5.75 mėne
syj, ko1! gyvas, jeigu butų sužeis
tas ir pasiliktų besveikatis vi
sam amžiui. Jeigu gi netektų 
gyvasties, lai asmuo, kuriam ap- 
sidraudusis užrašys savo audrau- 
dą, gaus nuo kiekvieno $1,0(10 
apdraudos po $5.75 per 210 mė
nesių, atrokavus tai, kas luitu 
buvę išmokėta pačiam apsidrau
dusiam, besveikačiu pasilikus.

Norintis apsidrausti, turi iš
pildyt tam tikrą aplikaciją, su
rašant ten savo vardą pavardę, 
tarnystos numerį, kareivinės or
ganizacijos vardą, datą pastoji
mo kariumenėn, savo melus ir 
sumą, ant kiek nori apsidrausti. 
Kas nori, kad atsitikime mir
ties, jo apdrauda butų išmoka
ma giminei, gali parašyt to gi
minės pilną vardą pavardę ir a- 
dresą.

Aplikacijų blanki^ galima gan 
Ii iš Bureau of War Risk Insu
rance, VVashir.gton, D. C., arba 
iš'savu pulko komanduojančiojo 
aficieriaus, arba iš apdraudos a- 
ficieriaiis. Aplikacija turi būt 
išpildyta pagal apdraudos afic- 
eieriausznurodymus, paliudyta, 
ir tuojau jam atiduota, kad pa
siųstų į Bureau of War Risk In
surance, Treasury Department.

Jeigu apsidraudžiantis įsak
ina! nepažymi, kam turėtų būti 
apdrauda išmokama, tai jeigu 
jis netektų gyvasties, valdžia iš
mokės tiems jo giminėms, ku-

Draugai ir draugės! Truputį 
daugiau pagalvokime apie vie
nybę bei sutartiną veikimą. Gaiviems įstatymai leidžia išmokė- 
na tų pasakų, kad nereikia skai- II

ta

Sevcros Gyduoles užlaiko • 
šeimynos sveikata.

Nusilpnėje žmones
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir
ma negu visokia pagalba būva per- 
v61i. Jie reikalauja tokio sustiprin
tojo, kuris sustiprintų visą kūną. 
Nedaryk iimdginimų. Niekuomet 
nosigailSsi, pareikalavęs

Severa’s
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamo). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietą vidurių, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe
nų ligų. Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau
namas visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

1 Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš supykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
Ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi- 
likėjau pasveikt kuomet 

(_ąop>, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas

H Aš pradėjau Cardui. 
Trumpu taiku aš palė- 
ruijau žymų skirtumą. 
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 pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
?eibės. Mėgink Cardui.

as visus aptiekorius,
E-73

Kazimieras Gugis

Mlv'ito O finas ?
117 N. Dearbom SL

111 43 Unity Bldg.
Td. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip i riminaliŠkuosc 
taip ir civiliškuose teisrr tose. Duro 

visokius dokumentus iry-opieras.

Namų Ofisas:
3123 I. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

A. Petratis 
perkėlė savo Reni Estate ofisą i 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 W. 351 h Street
Su paskolom, inšiirinnis ir su vi 

šokiais reikalais malonėkite lankyli* 
šičia.

Telefonas DROVER 6310

w*aarr.
Tol. Pullman 342
Dr. J. Ragučius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10711 So. Michijraa Are.



Sereda, Rugsėjo, 11, 1918

K. G. Trainis & Co
Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir farmas 
INšIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS 

ofise vedunui visokių reikalų, 
visuose teismuose'.

NOTARY PUBLIC 
padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir iMipieras. 
751 W. 31 SL, arti Halsted St.

Tel. Boulevard 6399. ,

True tran&lation filed with the post, 
inaster at Chicago, Sent, lt, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. 6,1917

Kareivių atsisveiki
nimai.

Detroit, Mich
šis tas iš Detroito padangės.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6399 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6999

JUS
TURITE
MOKĖTI

KAIP UŽ GERĄV TAIP 
IR UŽ BLOGĄ DARBĄ

GAUKITE PILNĄ SAVO 
PINIGU VERTYBĘ, PA
VESDAMI VISUS SAVO 
S P A U D O S DARBUS 
“NAUJIENOMS“.

Kaip jau žinoma, Michigano 
valstija yra “sausa”. Taigi ir 
tarpe lietuvių nebesimato to gir
tuokliavimo, koks buvo pirma. 
Taigi dabar jie turės progos su
naudoti tuos pinigus kitiems ge
resniems dalykams.

Iš lietuvių judėjimo tiek: De
troito negalima lygint prie Chi- 
eugos.
jų veikėjai veikia “karštai”.

A, klerikalai daugiausia pa
klodes ir vienu Isižymi plakatų draskymu. Kaip 

tik užmato kokį bedievį, dalinan
tį plakatus netoli nuo'lietuviškos 
bažnytėlės, tuoj capt ir sudras
ko. ’l'a “karžygyste” lečiaus 
(lažniausia pasižymi musų vy
čiai. Tautininkai, nors jų čia 
mažai, vis dėlto tvirtai stovi už 
“tėvo Šliupo” obalsį — Lietuvi
škai - Latviškų respublikų. Ku- 

I rie drįsta nepritarti tani jų “o- 
balsiui” “karšios diskusijos” 
pasidaro neišvengiamu dalyku.

Tas pats ir su socialistais: ir 
jie neatsilieka — “kairumu 
sirinkimuose pirmų vietų užima

Šiuo pranešu savo draugams 
ir pažįstamiems, kad aš, Fran- 
eiškus Klikno, tapau priiimtas 
j Suvienytų Valsti jų kariuomenę 
rugpjūčio 24 dienų. Tatai atsi
prašau savo giminių ir pažįsta-1 
mų, kad neatsisveikinau su jais: 
tam Beturėjau progos. Todėl I 
šiuo linkiu visiems likusiems, o J 
kartu ir savo senam tėveliui, I av 
kuogeriausios I ‘ 
žodžiu tariu Jums visiems — 
Sudiev!

Franciškus Klikno,
Camp Casualty Detacbment. 

C-o Balduiif Farm Uouse, 
Camp (irant, III.

Detroite visos srovės bei

II
Aš, P. Staliunas, apleisdamas 

Suvienytąsias Valstijas ir iške
liaudamas į karės laukų, šiuo 
noriu atsisveikinti su likusiais 
draugais ir draugėmis ir ištarti 
jiems visiems savo paskutinį 
Sudiev.

Atsiprašau, kad negalėjau at- Į betvarkė. Ir gink dieve, jei kas 
sisveikinti su visais asmeniškai, 
todėl tenkinuosi šiuo atsisveiki
nimu — per laikraštį.

Kurie norėtu te su manim su
sirašyti, adresuokite taip:

I. P. Staliunas,
Co. E. 343-rd inf.,

86 D.,
American E. F.

“visų šventų llitaniją”: vietoj 
p roles Ulbi i prieš Slilsonų,nuva
žiuota prie Spargo, Russellio ir 
“lietuviško Grigaičio'’ ir kilti “so 
cialpatriotŲ.” Po smarkių disku
sijų nutaria padėt protestų į... 
gurbų. Vieloj to parašyt kitų, 
žmoniškesnę rezoliucijų. Tuoj 
buvo išrinkta komisija, kuri pa
gamino rezoliucijų prieš neteisė
tų leidinių referendumui LSS. 
52 kuopos įnešimo kol nėra at
šaukta pirmasis referendumas. 
Bet senajai rezoliucijos komisi
jai paagitavus ir toji buvo al
mėsią vieno balso didžiuma. 
Taigi, taip ir likome be protes-

Su-

nors drįsta suminėti menševikus
musų kairumas neturi ribų.

Vasara jau baigiasi. Bet vieli

W. M. LAWHON, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučiu Specialistas

Aš per daug nietų.atkreipiau specialę domą į §į 
rlskirą skyrių mcqįcinos ir esu geriau prisiren
gęs negu daugunniu^iktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gj dau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bile kokia kita prioiastis prasto regėjimo.
V išjclbėiau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Km «umas, triukšm# galvoje, ir visi ausų keblu
mui gvdoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis ‘ . U g

arų pasekmingam jūsų

važiavimo nesurėngė. Dabar rei- 
I kėlų pradėt rengti prakalbas ar 
pix lekcijas. Bet ir apie tai dar 
nesirūpinama. Mat “bolševi
kai” bijo kviest “menševikus’’ 
kalbėtojus, kad šie kartais ne
perdirbtų lipiai} “bolševikus” 
“menševikais”. O “bolševikų” 
kalbėtojų kaip ir nėra.

N( dėlioj, rugsėjo 1 d., buvo\L. 
S. S. 116 kuopos susirinkimus 
Svarbiausias dienotvarkio pur 
tas buvo priėmimas naujojo 
stitucijos projekto. Po to s 
tyla laiškas nuo L. S. S. sel 
toriaus-vertėjo .1. Stilsono.

Darbai Detroite eina gerai, 
uždarbiai irgi nemaži papras
tam darbininkui mokama po 
50 centų ir daugiau j valandų. 
Darbas gauti nesunku.

Paskilbusis automobilių fab- 
rikininkas Fordas pastate nau
jų dirbtuvę, kurioj sutilpsių 
apie 35 tuksiančiai darbininkų. 
Beje, tas pats Fordas pastaruo
ju laiku nutarė mokėt 
rbininkams po 50c. į 
ma mokėdavo 43c. O 
mėnesio mokės po 5
Pirma reikėdavo išdirbti 
mėnesius kol gaudavai “penki- 
nę”.

savo (la
vai. Pir- 
už vieno 
dolerius.

irti; c

erklėje atkreipiamas ypatin- 
>mps i dusulį, slogą ir bron- 
itnuoti jus, gal jus turite kokį

Kataras ir jo komplikacijos nosyje if 
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs 
chito keblumus. Leiskite man išegrdn 
plaučių silpnumą.
“Džiovą ga.’bna išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, ALSU, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIU-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, 111.

D R. A. MONTViD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2221 So. Leavitt St 
Kampai 22nd pL

ndo«: 6 iki I vakaro
Phona Canal 462$ 

NadAMieaials tik pagal sutarti
Retidencijoa Telephone Albany M4R

155.1 W MudisoD it.
Saite 600-612

Islandus:.10 iki 12 ryto
Phons Haymarket 2563

Valandos: 6 iki 1

DOCTORROSS 4
Chicagos Specialistas \

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

Privatiškas Negales.
_ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,DACC CHICAGO, ILLINOISm. IIUvW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Vslandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė
lyj. Svredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Dr B

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

kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

ton 
:ai- 
rc- 
lat

prie rusų darbininkų tarybos, tai 
dabar buvo davus Sujungus refe 
rendumui įnešimą, kad sąjungie- 
čiai nuspręstų ar valia jai pri
klausyt ton tarybmrar ne. Pasi
rodė lečiaus, kad bereikalingai 
bijojome “grieko”. Slilsonas 
“paaiškino,” kad tik naujų tary
bų negalima tveri... Bet priklau
syti Lietuvių Darbininkų Tary
bai smerteinas griekas.

lame pačiame susirinkime rei 
kėjo išnešt protesto rezoliucci-

k rotorių-vertė jų Stilsonų L. S.
S. mimo klausime. Kada komi
sija perskaitė rezoliucijų, pasi
rodė, kad protestas panašus į

ficriaasias biidas de! jtrinim< 
Keturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo

MIN-HPEIJLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35.’ Ir C5ę. buteUukus tIbom Rptlekoso arb» 
atadiBl nno

P. AD. RICMTER A CO.
14-80 W«nhloifton Street. New York, N. Y-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floraą 15c. Balkonas 10f( 
Prie šių kainų priskaitoiųa ir 

U ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir S?-ra GATVES

IOOSvSSSI.OO
su jūsų

, vardu, pavarde įr antrašu
(miškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konyerto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prišiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisftj- 
siiiie jums. * x

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

A3, ADOMAS A. KARAJAUSKAS. SEKANČIA! RAŠAU.
Aš labui sirgau oer V įvėlus, uuslabnėje.s pilvelis*buvo..Dispep 

; sijų, ncvlrinimua pilvot o, ndstabnujhnas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
; abelnas spėkų nustojuuas viso ku.w, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur jlelkojau sau («agelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Snlutai^s vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervaiona. Ir.kstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės ortdėio mano pilvas atsigaut, stipret, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebębade po krutinę. Vidurių rėžimar 
išnyko po užmušimu: visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas sa 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienoi ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksLjas ir 1000 sykių (lekuoju Saiutaras įnylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uUoširdtai kreipties pro Salutarus:

\ SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION .). Baltrenas, l’rof.

1707 8o. Haiated St, Telephone Ganai 0417. Chjcngo, IU.
........... ..  ... ■ - -r 4. c, ___________

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tet. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Poplero 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.40 už gal 
CARR BROS. WRECKING CO.

8008-3039 S. Halsted St, Chicago, III.

Andriulevičius, Va Ipa raišo uni
versiteto mokinys. .Nurodinėjo 
iš kur kįla visokios nelaimės ir 
skurdas ir kaip iš jų darbininkų 
klesai pasiliuosuoti. Kalba bu
vo turtinga ir pamokinanti. Su- 

skirstėsi patenkinti

VIEŠAS PRANEŠI
MAS

Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
ma' ", 1__ ___r--„__ ___

aptiekoriūi .auksoriui ar keliau- 
nes Jie su- 

__ ___ _____ Jaugiau blogo.
Aš turiu 15 metų patyrimą i'-

Neuzsitikeiut savo regėjimo pir
itam by kokiam neprityrusiam 
tiekoriui .auksoriui ar keliau

jančiam pardavėjai, 
teiks jus akims tik d
j _ _ ____ _________

!tyliu ištyrt jus akės ’ir pririnkti 
mns akinius tikrai. Darną atlie- 
:u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

IMI So. Ashland Avė. Chlcar^ 
Kampaa 18-tos gatvės

2-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite i mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ib 
R vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS

sirinkusieji 
ja-

— Ilgavietiškis.

So. Omaha

Sausos” Omahos
“šlapi”

Vielos anglų spauda 
prirašė apie “sausos” 
“šlapius” lietuvius,

lietuviai.

nemažai
Oinahos

taipgi to-

Delroitiečiai turi kooiperatyvę 
valgomų daiktų krautuvę. Ka
la n gi ponas pilvas partijų ne- 
ųripažįsta, tai krautuvė vadina
si bepnrtyv'i'Ška.* t Susirinkimus 
'alkom parapi jos svetainėj, ners 
‘bedievių” šėrininkų yra nema
niau už “katalikus”. Iš prad
uos kun. Skripka spyrėsi, neno
rėjo priimt j svetainę, bet para
ri jonai paėmė viršų, o dabar ir 
)ats kunigėlis perkasi sau stro- 
vas iš musų kooperatyvus krau
tuvės.

Cine Iranslation filed vvith Ihe post- 
nasler at Chicago, Sepl. 11, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Collinsville, III.
Per vienus metus Collinsvilėj 
areštuota 54,400 žmonių.

Rugsėjo 6 d. iš Collinsvillės iš- 
/ežė apie 20 jaunuolių į kand
žių lavinimo stovyklas. Jų tar
iu keturi yra lijĮuviai.

Vietos policijos raportas už 
įereilus metus baigiant balan- 
Ižio I d. š. m. rodo, kad per lų 
aikų buvo 54,100 areštuotų, ku- 
’ie apsiėjo $2,332,169.51. Iš to 

’ skaičiaus 705 buvo vpkiečiai, 
126 austrai ir 34 turkai. Didžiū
ną tų areštų buvo atlikta sulig 
inipavimo ir priešo valdinių ak
ais. Raportas rodo, kad tu vei
dui drafto apie 40 nuošimtis vi- 

areštuotųjų buvo vyrai nuo 
!0 iki 30 metų amžiaus.

Desertirų-iiabėgėlių areštuota 
>46. Viso vedusių areštuota 
18,018 žmonių, pavienių — 36,- 
213. Tik 206 iš viso areštuotų 
isiiienų skaičius negalėjo ne 
skaityt nė rašyt.

Kiek buvo areštuota lietuvių, 
raportas nesako.

—Laisves Mylėtojas.

nės iš kitų vietų'ir “daro biznį”. 
Šiomis dienomis du tokie “šlapi” 
lietuviai pateko į policijos ran
kas. Vienas iš jų dargi pasisku
bino išeiti kareivijon, idant iš
vengus didelės bausmės. Mat 
pagautuosius . “blipd pigsus” 
džiodžės be pasigailėjimo bau-

Sarmata, kad musų broliai ne
sistengia pamest tų netikusį j]>ro

įsigyl tokią nuomonę, kad lie
tuviai lai yra “amžini pijokai.” 
Meskime tą įprotį, o pinigus, ku
riuos išlcidžianre svaigalams 
vely juos sunaudokime geres
niems tikslams.

— Korespondentas.

ščrininkaniH Buck Run Oil 
and Refining Co.

Buck Bun Oil and Refining : 
Co. išmokėjo savo šeriniu- . 
kams 5% dividendo 22 d. 
Rugpiučio-August, 1918. Di
videndų čekiai, kiek man 
žinoma, buvo pasiųsti vi
siems šėrininkams. Todėl, 
tikiu, jog visi gavo savo di
videndus. Jeigu-gi nekuriu 
negavo, tai malonėčiau, kad 
man apie tai tuojaus prane
štų, o pasistengsiu jiems 
pagelbėti.

PAJIEšKAU sekančių Buck 
Run Oil and Refining ('.o. 
šėrininkų: Joseph Rodgers, 
gyvenusio 627 S. Decker si., 
Baltimore, Md.; Louis Ai
man, P.O. Box 192, Nobles- 
town, Pa.; Pele r K. Yaka- 
vonis, I I Arthur st„ Montel- 
lo, Mass.—Visi jie permainė 
savo gyvenimo vielas ir ne- 
pridavč naujų adresų. To
dėl jie patys ar jų pažysta
mi malonės tuojaus atsišau
kti ir priduoti man savo 
naujus adresus, o busiu dė
kingas.

Akla Egsamiaaoja Dykai
\ Gyvenimas yra> v tuščiai, kada pra 

nyksta regčjinm. 
vartojame

7JT P°8erlnt,i Oph- 
ibalmometer. Y- 
patinga doma at- 

• v kreipiama i vai
kui. Va!.: nuo 9 ryto iki $ vak. 
nedėldiva. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland A v. kamp. 47 at 

Tęl< pbone Yard? 4317 
Boulevard 6487.

Reaid. 938 8. Ashland Blvd. Chlcagf 
T.l«phoa« Hayntarket 2M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI?

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicag« 
Drover

VALANDOS: 10—11 ryto; 2 -» popin«
7—K vakare N*Helio;rii> Irt ~1>

hTpIc: h

' r
3109 S. Morgan si. Chicago

Parduodu saugius, gerus in- 
vestmentus, galinčius atneš
ti didelius pelnus. Norin
tieji plačiau sužinoti, malo
nėkite rašyti.

J. 1LGAUDAS,
343 S. Dearborn St., Chicago

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

Dr. F. 0. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Apsireiškimai paeinanti 
nuo akių ligų.

Ar turi galvos skaudėjimą? Ar tu
ri vandenėtas akis? Ar jos turi už- 
uždegimą? Ar jos dega arba niežti? 
Ar jūsų regėjimas neaiškus? Ar 
jūsų regėjimas neaiškus? Ar jus 
nuo skaitymo palengva jvargslale? 
Ar jąs apsvaigstale? Ar jus imatote 
skrajojančias dėmes prieš akis? Ar 
jūsų atmintis silpna? Ar jūsų akįs 
bijosi šviesos? Ar jąs jaučiate kai
po smiltis jūsų akyse? Ar jmns ran- 

t dasi baltos putos, traškanos jūsų 
akyse arba aplink akis? Ar jus turi
te vaikį?

Kreivos akįs išgydoma vienu atsi
lankymu. be skausmo ir chlorofor
mus. Pritaikoma nebrangiai aki
niai. šios nebrangios kainos. .

Paauksuoti $5, 6, 7, 8, 9. 19.
Tikro aukso rf6, 7, 8, 9, 19, 11, 12.

Franklin O. Carter,
20 metų prie State gatvės.

Valandos 9—7 kasdien.
Nedaliomis 10—12.

120 S. State st., Chicago

lesu-

DR. G. GLASER 
į VraklįkuojH 27 ir.'-tai v 

visumas ir <)fis ts
314S S..Morgan Si. kertė 32 st. 

(chicago, Ii1.
SPECIALISTAS 

Moterišką, Vyrišku ir Vaiką 
'Taipgi* Chroniškų Ligų 

O17ISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki ‘2 ąo piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nekėlio
mis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam# žinoma per t G no

tų kaipo patyręs gydytojas, cl nurgaa 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas lipas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau:.a, 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labarator’ja t 1025 W. 181h 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tclephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

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

8325 So. Halsted St., Chicago.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios frantifiko metodus. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidnoy 170 
............................ Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

1 1 ■ v1"?......... ... ....»" .....................

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
J30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- 
rų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over- 
kotui, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
55 ir augščlau. Kelnės nuo $1.50 iki 
B4.50. Vaikinams siutui uuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėtomis h v« 
karais.

žemaitės Raštai

Karės Met

" i n...........................  r—... ........................................

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

rusiškai.
Valandos: 10—-12 rytą; (L-9 va
kare. TeL Canal 4367.

X i H f II. I r- w I

Wilson, Pa.
K > 1* » * , '

Prakalbos. “
H.-------------- t’-' 0

Rugsėjo 1 <1. LSS. 153 kuopa____
surengė prakalbas. Kalbėjo d. J41| & HąistSl^L ° Chicago. IIL

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

1840 So. Halsted St 
/ Chicago.

Tel Yards 3654. AKUŠERE A 

irvMrs.A.MfchiMz
huęiiHi Akušerijos Ko- 
egiją; Ilgai praktika- 
uai Pennsylvanijoa 

liospitalčse ir Phila- 
elphijoj. Pasekmin

gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
yiaokjoae ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So, Halsted SU.

(Aut antrų lubų) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir Z iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke
- - į į-

Cicero klerikalai 
pralaimėjo.

Laisvamaniai išteisinti.

Klerikalų gizeliai nedrįso 
pasirodyti korte.

Ta juodoji šliūžių veisle, ku
rią žmonės vadina klerikalais, 
vakar aplaikė dar vieną naują 
smūgį. Lietuvių laisvamaniai, 
kurių prakalbas išardė klerika
lams tarnaujanti Cicero polici
ja birželio mėnesyj, vakar lai
mėjo savo bylą. Pnisaikintieji 
teisėjai teisėjo Windės krimina
liame korte rado juos esant ne
kaltais — not guilty.

Įtinamųjų advokatas anį kiek
vieno klausimo juos “vare į ra-

Dalykas, vadinas, užsibaigė 
pilnu fiasco inusų klerikalams. 
Gal dabar jie susipras, kad čia 
nėra “batiuškos“ Šalis ir todėl 
jo “burdingierių“ intrigos nega
li turėt sau tinkamos dirvos.

—Repbrtei^is.

Partijos Žinios

partijos delegatų posėdžiuose. 
Jie ten perdaug retai lankosi. 
Kiti gi visai nesilanko. Tai nege
ra. Toks apsileidimas nėra pa
teisinamas.

LSS. 2Ž kp. extra Buairinkimaa į- 
vyks pėtnyčloj, rugsėjo 13 dieną, 
7:30 vai. vakare, M. Meldažio svet., 
2242 XV. 23 PI. Nariai, malonėkite 
ntsilpnkyt laiku, nes yru daug svur- 
rbių reikalų, pav.. konstitucijos pro
jekto priėmimas ir tt. Atsiveskite ir 
naujų narių. Org. B. Zaweckia.

Areštavo daug įtariamų 
asmenų. •

Deteklivų biuro viršininko į- 
sukynui vakar buvo areštuota 
keliūtas jaunų vyrų sąryšyj su 
įvykusiu Proviso State banko a- 
pj plėši m u, Maywoode. Ar jų 
tarpe randasi bent vienas tik
rasis kaltininkas, dar nežinoma.

si uo pranešama draugijoms ir ra
teliams, kad LDLD. 45 kuopa, West 
Sidėj, pradės mokinties komedijų 
aukso verši. Bus statoma lapkričio 
30 dienų M. Meldažio svetainėj. Tai
gi nesimokykite tų patį veikalų ir . eigų bus gulima, nerenkite tų dienų 
atnašaus vakaro šioj apdelinkėj.—Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEšKt'iU savo brolio J. Astra

usko ir sesers, po vyru A. Difonienė, 
devyni metai atgal gyveno New Yo
rk’e. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijos, Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul atsišaukia, 
ar kas Jį Žinote praneškite jo adre
są.

A. Astrauskas, 
1524 So. 51st et., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA veiterkų. Gera mokestis. 

OVa dienos j savaitę. Atsišaukite į 
i Harry Block,
1356 S. Halsted St.,

NAMAI-ŽEMS
DOBILŲ ŽEME UKES

Chicago, III.

Pa-
Gera mokestis. Al

REIKIA lietuvio bučeriaus. 
stovus darbas.
atšaukite j 3153 S. ilalsted St.

Kaip tai atsitiko.

Birželio 24 dieną, kada 
jo įvykti lietuvių laisvamanių 
prakalbos, vietos klerikalai su
organizavo visą “batalijoną“ da
vatkų ir vyčių, kurie slankiojo 
šian ir ten, pro Jankaičio sve
tainę, ir tylomis kuždėjo: “bus 
jiems! bus tiems bedieviams! 
Draugai, kurie atėjo anksčiau, 
kad atidarius svetainę, negalė
jo suprasti ką reiškia tasai lie
tuvių davatkų “muštras ’. Bet 
greitai jie patyrė viską.—Prieš 
pat paskirtą laiką, kada žmonės 
pradėjo rinkties į svetainę, u- 
mai atbildėjo būrys policistų ir 
suareštavo kalbėtoją Kučinską 
ir dar tris žmones. Klerikalų 
džiaugsmas buvo neapsakomas. 
Džiaugėsi seni, džiaugėsi jauni, 
kad “dabar lasvamaniams ka
put!“ ,1 ijH.m oi

Klerikalai—skundikai.

Mokyklos vis dar atdaros socia
listų susirinkimams.

Penkioliktos wardos socialis
tui surengė didelį protesto susi
rinkimą Schlcy mokykloje, prie 
N. Oakley bulvaro ir Potoniac 
gatvės. Susirinkimo tikslas bu-

turė-
tišką-republikonišką miesto ta
rybą, kuri kiek laiko atgal priė
mė rezoliuciją, reikalaujant, 
kad apšvietos taryba uždraustų 
socialistams laikyti savo susi
rinkimus mokyklų svetainėse. 
Apšvietos taryba neišpildė to

Padėjo bombą.
Nežinomi piktadariai, spėja

ma, kad “Juodoji Ranka“, va
kar naktį padėjo bombą prie na
mo 2105 W. Polk gatvėj. Eks- 
pliozija tečiaus didelio nuosto
lio nepadarė, tik iškalė namo 
langus ir išardė duris, prie ku
rių bomba buvo padėta. Polici
ja įieško piktadarių.

... • s—•"
LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin

kimus |vyks ketverge, rūgs. 12, Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia avė. šis 
susirinkimas bus vienas iš svarbiau
sių susirinkimų, kadangi bus balsuo
jama Konstitucijos projektas; taipgi 
bus renkami delegatai į VIII Rajono 
konferenciją ir daug kitų svarbių 
dalykų. —Rašt. P. MankeviČius.

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Urbono, gyveno New York’e, 8 me
tai atgal, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Raguvos parap. Tideikių so
džiaus. Tegu] jis pats, arba kas 
jį žinote, praneškite jo adresą.

Marijona Urbonaičiukč, 
1714 Gjrard st., Chicago, III.

REIKIA merginu prie lopymo mai 
šų prie elektra varomų mašinų. 
Goldfish Bros., 911 XV. 12 St.

WEST SIDE
šis ir tas.

Dvidešimt antrosios nariai ne

ki mų kampanijos. Praeitam 
žioplo reikalavimo, taigi neuž-| kuopos susirinkime be kitų rin 
daro socialistams mokyklų sve-'kįnių kampanijos komisijų tapo 
taines. j išrinkta visa dešimtis draugu

--------  vien tik lįtenituros platinimui.

LSS. 4 kp. repeticija veikalo Ni
hilistai įvyks seredoj, rūgs. 11, 7:30 
vai. vak., Aušros svet., 3001 So. Hal-Į 
stel str, — Draugai ir draugės, kurie 
pasižadėjote dalyvauti, ncslvėllnkite 
atvykti. v , ——Komitetas.

I

Roseland, III — LMPS. 25toą kp. 
repeticijos (“Kun. Macochas) įvyks 
ketverge, rūgs. 12 d. 7:30 v. vak., 
Aušros Mokykloje, 10900 Michigan 
Avė. Visi lošėjai malonėkite susi
rinkti lygiai pažymėtu laiku.—Komitetas.

Pajieškau savo draugo Andrew 
Worb, kuris apie 6 mčn. tam atgal 
gyveno Toledo, Ohio. Jis paeina 
iš Kauno gubernijos, Raseinių pa
vieto. Jis pats ar kas apie jį žinote, 
meldžiu atsišaukti;

Stanley Gagens, 
c-o Lake Carricrs’ Association, 

Ashtabula, Ohio.
Pajieškau savo pusbrolių Stanis

lovo, Julijono Černauskių ir kitų pa
žįstamų. Jie paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Užvenčio parapijos, 
Sasakyskių sodos.

Girdėjau, kad gyvena Chicago. Jų 
pačių ar kas juos žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

J. Maceikis,
1426 So. 48th Ct., Cicero, III.

•REIKIA merginų ir moterų prie 
tvarkymo ir skirstymo naujų ir senų 
vilnonių skudurų. Pradinėms mo
kama gera mokestis. Alsi šaukite į 
1244 S. Union avė., arba 757-759 XV. 
Taylor St.

 i 

REIKALINGA dviejų kriaučių — 
prie moteriško kostmnieriško darbo. 
Gera mokestis, pastovus darbas. At
sišaukite greitai. L. Kaspar, 
3115 So. 5th Avė. Tel. Yards 2263. 
Chicago, III.

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

Mes savinaniės apie 100,009 akrų 
puikios ūkės žemės Menominec pa* 
viete, Uppcr Peninsula Michlgab’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojaine ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. žemė yra su moliu, 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 gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė

i parduodama pigiai.
Rašykite mums dėl platesnių žinių 

kas ijnk labai žemos Kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAXVFORD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

REIKALINGA pagelbininkai į lie
jyklą ir leiberiai. Gera mokestis. 
Pasti'vus darbas. American Build- 
ing Foundry (’o., 2300 So. Spring- 
field avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 30x130 l^tas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksite 
greit, nes turiu išvažiuot j mokyklų. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Rockford, III — LSS. 75 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks 15 d. rug
sėjo, 1:30 po pietų, Moose Club svet., 
ant Mulberry gatvės, netoli upės. — 
Draugai ir draugės, meldžiu ateiti 
paskirtu laiku, nes randasi svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi ir normtįs 
prisirašyti ateikite.

—-Rašt. A. Meldažis.

VAIKINAS pajteško šilto kamba
rio 18 gatvės distrikte, tarp 18-tos 
ir 35-tos nuo Halsted iki ežero.
726 W. 18 st., * Chicago

REIKALINGA mergina arba mo
teriškė, suprantanti lietuviškų ir an
gliškų g amai i ką. Darbas vakarais. 
Malonėkite atsišaukti luojaus ant se
kančio antrašo: J. P. Olekas,

American Lithuanian School, 
3106 So. Halsted Str., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIUS ant pardavimo 
2-jų sėdynių, ką-tik pataisytas. $135. 
Ontario Garage, 6840 Stony Island 
avė., Phone Hyde Park 2534.

miestelio valdžia buvo išdavusi 
penui tą, policija lėčiau# to ne-

• paisė ir išvaikė susirinkusius j 
svetainę žmones. Kodėl ji tai 
darė? Ogi todėl, kad vietos lie
tuvių klerikalai buvo “pasidar
bavę“ — melagingai įškundę 
prakalbų rengėjus. Tai imt ry
tojaus pasisakė jų pačių orga
nas — dideliu “EXTRA“.

Priešinas sutarčiai su gat- 
vekarių baronais.

Tame pačiame susirinkime 
buvo paleistas pirmas suvis į 
naująją sutartį tarp miesto ir 
galvekarių kompanijos. Alder- 
manas, d. Johnson, aiškino ko- 
kiuo budu ta sutartis atsidūrė 
miesto tarybon ir kam iš jos bu
tų nauda. Sutartį dar turės pri
imti arba atmesti piliečiai bal
suotojai sekamais rinkimais, 
lapkričio 2 dieną. Socialistai 
žada daryli visa, idant sutartis 
butų atmesta.

tam tikrą gatvę 11 w«rdoj ir ap
rūpinti visus jos gyventojus re 
kalinga literatūra. Į literalur- 
ros platintojus išrinkta gabus ir 
energingi draugai. Reikia tode 
tikėtis, kad jie sugebės parodyti 
*ką gąli”.

LSS. 138 kp. ekstra susirinkimas 
įvyks seredoj, Rūgs. 11 d., 8 vai. vak. 
M. Jankaičio svet., 4837 W. 14 st—-Vi
si nariai turit būti, nes bus balsavi
mas konstitucijos. —Valdyba.

PAJIESKO kambario vaikinas pas 
laisvus žmones, su valgiu arba be 
valgio, tarp 31-mos ir 35-tos ir abie
jų pusių Halsted st. Atsišaukite ypa- 
tiškai arba telefonu, Drover 2840.

Louis Zajevvski,
3246 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGA gera tvirta lietuvė 
moteris dirbti j pieninę plauti ir pil
styti bonkas Pasimatyt su lorema- 
nu. 361 E. 30H) Str., Chicago.

Lietuvių Darbininkų Bučeriy ir 
Gręserių Susivienijimas Amerikoj 

šaukia ekstra susirinkimų. Todėl iš- 
anksto pranešam, kad kiekvienas at
silankytų. Bus svarbių apkalbėjimų 
organizacijos reikale. Taigi visi na
riai pribukite seredoj. rugsėjo 11 d. 
7:30 vai. vak. į J. Mikalajūno salę, 
2334 So. Lcavitt St., Chicago.

JIEŠKO PARTNERIŲ
$200 į mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
pinigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigus bile kada pranešus 
prieš dešimts dienų. Turi suprasti 
angliškai. Rašykite: Rox 41, 1840 S. 
Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS šoferis prie duo
nos išvažiojimo (troku). Geram da- 
rbinikui gera užmokestis. Atsišau
kite: 12001 Indiana avė., Chicago. 
Tek phone Pulhnan 5444.

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajerai, naujos elektros batare- 
jos. Viskas moderniškai. Atsišau
kite po, 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

REIKALAUJAME merginų pi ic 
lankstymo .pakevimo ir siuntinėji- 
otn (folding, enclosing and mail- 
ing). Darbas pastovus.

BABSON BROS.
2845 XV. 19th St., Chicago,
J,.j "______ U-JJJ___L-J“----- \-------- L-i-------------------

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Buvo padarę savo teismą.

Bet to jiems buvo negana. Jie 
norėjo, kad prakalbų rengėjai 
ir kalbėtojas butų pripažinti e- 
sant kaltais, ir nubausti teismo 
keliu. Jie atsiekė ir to. Neužil- 
gio Cicero j įvyko laisvamanių 
byla. Kaltintojai pasirūpino 
sudaryti visa taip, kad laisvama
niai butų nubausti, ir jie buvo 
nubausti. Miestelio “džiurė” 
rado esant kaltais ir priteisė 
jiems užsimoket pabaudą — ka
lbėtojui penkis dol., o kitiems 
trims po vieną dolerį — ir pa
dengti teismo išlaidas.

Ant rytojaus klerikalų orga
ne pasirodė naujas “EXTRA”. 
Kiek ten buvo krykštavimo, 
kiek nešvaraus džiaugsmo! Vi
same nuogume čia pasirodė kle
rikalų “širdies prakilnumas“...

Organizuoja kalbėtojus.
Kad sudarius užtenkamą su

mą pinigų partijos t. v. rinkimų 
kampanijos ir apsigynimo fon
dan ir kad paskui galėjus dera
mai varyti socialistinę propa
gandą plačiosiose piliečių bal
suotojų miniose žydų socialis
tų ir jiems pritariančių draugi
jų konferencija suorganizavo 
žinomą skaičių t. v. “Four Mi
nute Men“ — keturių minučių 
kalbėtojų. Jų užduotis bus da
lyvauti kiekviename žydų so
cialistų skyriaus ir šiaip įvairių 
draugijų bei unijų susirinki- 
;niuose ir aiškinti žydų darbinin
kams sekamų balsavimų svar
bą, ir, aplamai, apie reikalingu
mą bendro veikimo su socialis
tų partija. Kalbėtojai veiks su
lig partijos nustatytom taisyk
lėm ir išduos raportus iš savo 
veikimo visuotiniems organiza
cijos susirinkimams.

Tai pirmas panašus veikimo 
būdas Cliicagos socialistuose. 
Manoma, kad draugus žydus 
paseks ir kitų tautų socialistai.

Klerikalų ir tautininkų pastogė 
tylu-ramu. Ir “tėveliui, sako, 
jau atsibodo garsinti “bedieviš
kų“ “Naujienų“ biznį. Mat įsiti- 
no, kad juo tankiau jis “garba- 
voja musų dienraštį, tuo daugiai 
jisai gauna skaitytojų. Tub 
“geri parapijonai pirma, sako, iš 
tolo bijoję “Naujienų“, bet kada 
tėvelis nuolat klausinėjąs “ar 
neskaitai “Naujienų?“ — užsi
manę pasižiūrėti kas ten jose ra
šoma. Pasiskaitę ir pamylėję 
jas. Dabar, girdi, jis gali šaky 
kaip nori, o mes “Naujienas” 
skaitėme ir skaitysime, that’s 
all.

Sekamą pėtnyčią, rugsėjo 13, 
bus nepaprastas LSS. kuopos su
sirinkimas, kuriame turės bu 
perskaitytas ir priimtas naujasai 
Sąjungos konstitucijos projek
tas. Kiekvieno kuopos nario įh* 
reiga atsilankyti į šį susirinkimu 
ir paragint kitus, kad atsilanky

Kažin kur dingo tas West Sid- 
ės “beparty viskas“ susivieniji
mas, kur rinko nukentėjusiems 
aukų ir vėliau pasiuntė jas “ma
karonų šinkuotojo“ pusbro
liams”? Mat, kuomet pažangieji 
atsimetę, tai jų veikimas, kaip 
tas kamparas, ištirpo.

Laisvamaniai nepasitenkino.

Bet laisvamaniai nepasitenki
no. Jie atidavė bylą į augštes- 
nį teisiną, » kriminalį kortą. 
Jie buvo tikri, kad teisybė kar
tą turės imti viršų. Ir jie neap
siriko. Užvakar prasidėjusi by
la vakar užsibaigė tuo, kad kle
rikalų intrigos tapo sumuštos į 
dulkes ir prisaikintieji teisėjai 
kaltinamuosius išteisino.

Debsas atvyks Chicagon.
Žydų socialistai rengia didel 

Įnass mitingą spalių 28 dieną 
West Side Auditoriume. Kalbė
toju bus senas socialistų parti
jos veikėjas, d. Eugene W- Debs.

JIEŠKO DARBO PARDAVIMUI

Klerikalų gizeliai nedrįso 
pasirodyt korte.

Su muso rekordą.
žydai darbininkai veikia. Šio

mis dienomis t. v. \Morking- 
nien’s Circle 176 Skyrius paau
kojo Socialistų partijos rinki
mų kampanijos fondan 200 do
lerių. Skyriaus nariai yra pa
siryžę padidinti tą sumą dar 
vienu šimtu ir penkiomsdešiin- 
timi dol. Puikus pavyzdis.

Aštun tasai Rajonas kartą ant 
visados turėtų paraginti tuos

West Skies vyčiai “civilizuo- 
jasi.” Vietinėj rotoj esą didelio 
nepasitenkinimo pereituoju sei
mu, kuriame kai kurie nutari
mai buvę pervaryti dargi prieš 
pačių vyčių norą. Sako, jų sei
mą valdę da “samoderžcaji“: 
Vabalninku Fabijonas ir “bevai 
stis daktaras”.. Kurie nesutikę 
Su tų dviejų vyrų nuomonę, 
tiems buvę karšia...

— Tipu-Tapu.
f » < i • •
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Pranešimai

Klerikalai, matoma, nujautė, 
kad jų “genius“ užsibaigė. Lai
ke bylos korte nebuvo nė vieno 
klerikalo. Nabagai tie “dėdės“ 
ir miestelio viršininkai, jie tu-. 
rėjo liudyt vienui vieni... Ir be-] draugus, kurie yra išrinkti at
bildi jant taip susimaišė, kad ka- stovauti jį. Cook paviečių soc.

LMl'b. 9 kp. mėnesinį susirinkimą 
laikys .subatoje, tapsėjo 14, Fellovv- 
ship svet., 831—33 PI. — Malonėkite 
visos nares skaitlingai susirinkti, 
nes reikia išrinkti delegatą į suva
žiavimą I.MPS. Į Pbiladelphiją ir 
daug kitų svarbių leikalų apsvars- 
yli —Valdyba.

Roseland, 111. — LMPS. 25-ta kp. 
rengia teatrą ir balių spalio 20 d., 
K. of P. svetainėje, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus ntatoma veikalas 
‘Kunigas Macochas’, Vietos drau
gijų ir kuopų prašom tą dieną ne
rengti jokių pramogų, kad neužken- 
kųs vieni kitiems. — Komitetas

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

—Komitetas.

— Komitetas

Kenosha. Wis.‘—* Lietuvos Balsas 
Draugijos pereitam susirinkime bu
vo nutarta laikyti susirinkimus kas 
ketvirtų kiekvieno mėnesio subatą, 
vakare, toj pačioj svetainėj—Slitz’o. 
Draugai .nepamirškite tai ir atsilan
kykite j sekantį susirinkimų. —P.S.

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

ięnešti protesto rezoliucija prieš ne- 
teisotą pnsmerkimą myriop darbi
ninkų vado Morfuey, kuris laukia 
kartuvių CaliformQos kalėjime. Su
sirinkimas įvyks suhatos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meldažio svetainėje.

LSS. 8L-oji kuopa nutarė statytu 
veikalą Netikėtas Sugrįžimas, neda
lioj, Spalių 6 d., 1918, taigi meldžia
me kilų draugijų toj dienoj nereng
ti panašių pramogų.

—Rengimo Komitetas.
t ; „į i ■

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

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

22nd str., Chicago, III., Tel. Ca
rini 6265.

Ateities žiedas vaikų draugijėlė 
rengia gražų vakarą, subatoje, spalio 
5 d., Mildos svetainėje. Kitos draib 
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite žiedą.

—Komitetas.
■ ■Į ĮH.T-I.R—1 L .L'JI!!- .1. ■■■'■

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš, Wilimas Gražulevičius, pajie

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

Williani (iradey,
Co. H. 48th U. S. InL. Camp Sturt, 
Ne\vport News, Va.

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

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

ar jis gyvas ar

Chicago, Iii.

Pajieškau savo švogerio, Antano 
Zubricko, prasišalino nuo musų ir 
jaliko du valkų, pirma gyveno 
Qorth Chicago, dabar išvažiavo į 

kitą miestą. Prašau atsišaukti į 6 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, priduokite jo adresą.

......... .......... v. .. „.o.Tvai, Joe Laurinat, 
naujų narių kuopai.—Sekr. P. Gura. 4417 S. Marshfield avė. Chicago, III.

Brighton Pk. — LDLD. 104 kuopa 
aikys mėnesinį susirinkimą ketver

ge, rūgs. 12, 8 vai. vak., A. Maženio 
svet., 3834 S. Kedzie st. Visi nariai 
meldžiami atvykti laiku ir atsivesti

PAJIEŠKAU tokių anglių kasyk
lų: 1) kur vienas dirba. 2) kur nėra 
uolų, 3) kai su viršžemiu, 4) kad 
nereiklų stumti karo lauk. Noriu 
žinoti kiek mokh. Prašau skaityto
jų duoti žinoti. Aš už tai atsilygin
siu. Anton Milelis, Box 180., Mari- 
anna, Pa.

PARSIDUODA tabako, cigarų, sal
dainių ir tt. KRAUTUVE. Turiu par
duot greitu laiku iš priežasties šei
myniškų reikalų. Adolf Pocevičia, 
1916 Canalport Avė., Cor. String SI.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

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

* ? Phone Canal 1173.

RAKANDAI

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE rusiškus doku

mentus arba pašportą, malonėkite 
priduoti, gausite $5 atlyginimo. 
Buvo pamesta prie II S. Halsted 
st., prie Stoek Vardų.

Peter Laps, 
Cook Gounty School for 

Riverside, III.

$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 
pajinsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kcdzle 
avė.

LIBERTY BONDS ir kontraktai 
perkami už rasių Emil and Co., 740 
XV. Madison st., kampas Halsted gat
vės, kambarys 232, 2-ras augštas, 
virš Famous Clothing Store. Vaka
rais iki 8 vai. Nedėliomis 10 iki L
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MOKYKLOS
Pasisiųk pati suknią.

Boys,

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYRINIA1 NEMOKAMI DAR
BO- PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

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

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

Consuiners Co., 
351 h st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chicago, 111.

REIKALAUJAM atsakančio kriau- 
čiaus j biznį, kuris supranta apie 
darbų ir biznio reikalus. Su maža 
pinigų gali pristoti į tų biznį. Biz
nis yra atsakančiai išdirbtas ir dar
bo yra į valias.

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

465 W. Harrison

REIKIA angliakasių į Kentucky, 
pavienių arba vedusių vyrų su šei
mynomis. Gali uždirbti gerą algą. 
Mes apmokėsime visas išlaidas ke
lionės. Be ofiso. Dykai. Atsišau
kite. 30vS. Cana.1 St., 2ras augštas.

REIKIA vyrų dirbti į Wholcsale 
Rag House”. Gera mokestis. Atsi
šaukite į 1244 S. Union avė., arba į 
1511-13 S. Sangamon str., Chicago.

REIKALINGA 25 merginos sudėti 
saldainius. Pastovus darbas. Mo
kestis $8 iki $9 išpradžios. Amžiaus 
18 iki 25 metų.

Tcmptation Candy Factory. 
1929 S. Halsted si., P C ‘

i

PARDAVIMUI puiki misinginė lo
va, su mat rasti ir springsais. Pigiai. 
Atsišaukite rytais ir vakarais. 
Grosbęrg, 7006 S. Green St. ,

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji

mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu įmokčjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotner avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, guzas ir41. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 \V. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1119 \V. I7lh SI. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 W.
Atdara 9 ryto iki 9 vai 
Telefonai: McKinlev 3

3228 Paulina si. 7 kambarių 
mėlis, maudynė, beizmentas, 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 381h
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4125 School st., arti Milwankec, 
Crawford ,4—5 kambariai Jinkavo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas. kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1613.

5635 Oakley avė., 5 kambariais, 
bungaloNv, elektra, cementinis beiz
mentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125. kaina $3000.
McDONNI-LL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

34-13 Oakley avenne, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
lt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinlev 3513 ir 1613.

4521 S. Halsted SI. 6—6 kamba
riai, maudynės, ir lt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 XV. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonaj: McKinley 3543 ir, 1643.

Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis.

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino
je vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis ______

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

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

381h Street, 
vak. kasdie.

1643. 
na- 

ųžuoio

Street,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, dailiarašys- 
tCs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Ilalsted St.. Chicggo, UI.

VYRAI. MOKYKITĖS BARBERYS- 
TES AMATO. Dienomis ar vaka
rais. Užitnkite liuosas vietas. Pri- 
sirengkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Ateikite-rasy- 
kite: MOLI-R BARBER COLLEGE, 
101 Prospcct Avė., N. W. Cleveland.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 3407 W. Ma- 
dison/1850 N. W«lls SL

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao 
ta išmokinti Jns pasiūti sukitės «1 
$10. Phone Seeley 164J

SARA PATEK, Hrmielaki

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA lotas Gary, Imi.— 

Savininkas turi išeiti kariuomenėn. 
Parsiduoda labai pigiai, turi būti į 
10 dienu parduotas. Kas pirmesnis 
to Keliukas. Atsišaukite — 
P. Pcrvencky, 824 E. 92 P.

PARDAVIMUI — 2 aukštų medi
nis namas prie Union avė., ari i 28- 
los gatves. Gerame stovyje, nau
jai dekoruotas. Rašykite arba pa
matykite savininką.

C. Magnusson,
Chicago 6623 Minerva avė., Chicago

_________________

HA5TB15Y5TET1
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNTNG 

VYRIŠKŲ ir MOTERIiKŲ APRtDALŲ
Mut>ų Hintema ir ypatitkas mokinimas p» 

darys jus iinovu I trumpą laiką.
Mes turime didiiausius ir rariauatua klrpl 

mo-desifrning ir siuvimo skyrius, kur maa *v* 
teiksime praktikką patyrimą kuomet ju 
kysitės.

Elektra varomos maAinoa musą siuvimo sky
riuose.

Jus esate uikviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą blle laiku — dieną ir n. 
karais ir įpulti spėriai likai pigią kainą.

l’strenos daromos pagal Jūsų mierą *- bde 
itailts arba dydiio. U blle madų knygos

MASTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdttiaia,

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




