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Amerikiečiai paėmė Fismes miestą
I , . , >1 II ! t __________________

Naujas mušis
prasideda

i kambaryj.
Gen.' von Michura kvatiera 

Cierges’c netoliese, buvo tokia
me pat stovyje, ir ten buvo aiš
kus ženklai skubaus išsinešdini- 
mo.

štabo oficieriai net užmiršo 
pasiimti labai įdomius žemla- 
pius. Generolo stalo stalčiuje 
rasta daugybė iškarpų iš talki
ninkų laikraščių apie Amerikos 
dalį karėje.

True translation Filed with the post- 
master at Chicago, August (I, 1918, 
master at Chicago,* August 5/ 1918,

Šios

Talkininkai eina priekyn
Vokiečiai nori atšilai 

kyti už Vesle
Neteko 350,000 kareivių

Vokiečiki baido paimti Rheims
True translation filed with the post, 
inaster at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ , 
FISMES

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 6. 1918, 
as rcųuired by the act or Oct. 6,1917.
VOKIEČIAI NETEKO 350,000 

KAREIVIŲ

Svarbi vokiečių baza puolė. Marne mušiusoe 40,000 
belaisvėje.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 6, 1918, 
ns reųuired by the act or Oct. 6,1917.

KRONPRINCAS TURfiJO 
1,175,000 KAREIVIŲ.

karės lauke .. 203 
37 
.9

True translation filed with the post- 
ninster at Chicago, August (i, 1918, 
as required by the act of Oct. 6.1917.
SIBERIJOS VALDŽIA TAIKOSI

TAPTI VISOS RUSIJOS 
VALDŽIA.

Organizuojanti armijų kariavi
mui su Vokietija. Pripažįs pri

vatinę nuosavybę.

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

220 zm. žuvo ant laivo

PARYŽIUS, r. 5. — Intransi- 
geant sako, kad vokiečių kron
ui ncas panaudojo 40 savo di

vizijų (540,000 kareivių) Cba- 
mpagne ir 47 divizijas (635,000 
kareivių, tarp Aisne ir Marne, 
nuo pradžios jo ofensivo liepos

True translation filed with the post- 
inaster at Chicagb, August 6. 191 <8, 
as reųuired by the act oi* Oct. 6,1917.
Talkininkai paėmė 1,500,000 šo

vinių.

, • o ' . -
Dienos Nuostoliai

S. V. Ąrmiįos, 
Frajicijoj

'TmiTiri' rtftiALrertaaaiia

WASHINGTON, r. 5.
dienos armijos . nuostolių sąra
šas paduoda sekamus nuosto
lius:

Užmušta
Mirė nuo žaizdų ..
Mirė nuo ligį ....
Mirė nuo šiaip atsitikimų 6
Mirė nuo aeroplanų..........1
Sunkiai sužeisti .............  48
Sužeisti nežinia kaip .... 100 
Prapuolė

Viso 407
šiame sąraše paduodama se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

Felix Krajewski, Brooklyn, 
N. Y., užmuštas kares lauke.

Frank Kamienski, Ney Bri
tam, Conn., užmušta kares lau-

WASHINGTON ,r. 4. — šią
nakt karės departamento gau
tas gen. Pershing pranešimas a- 
pic šiandieninius mūšius, sako.

“Musų kareiviai paėmė Fis
mes antpuoliu; laiko pietinį 
krantų Vesle upės šioj sekcijoj”.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, August 6, 1918, 
as rcųuired by the aet of Oct. 6, 1917
MŪŠIAI VĖL EINA SMARKYN

Vokiečiai bando atsilaikyti už 
Vesle upės, bet talkininkai vis- 
tiek eina priekyn.

PARYŽIUS, r. 5. — Naujas 
vėlinantis mušis prasidėjo. Pa
lui visų šiaurinį krantų Vesle 
upes vokiečių priešinimasis šįryt 
pasidhrė smarkesniu, nors jis 
o pakliudė talkininkų kelintos 
pi r upę daugely j vietų.

Vėlai šiandie dvi svarbiausios 
tiltų tvirtumos buvo tvirtai lai
komos talkininkų — Bazeches

3 mylios į vakarus nuo Fis
mes ir Joncherry, 6 mylios į ry
tus nuo Fismes.

Sibiras paskelbsiąs 
karę Rusijai

Organizuoja savo
i T...... T ~»I

armija

LONDONAS, r. 5. — šios 
kties žinios parodo milžinišką 
kainą, kurią vokiečiai užmokė
jo jų ketvirtame užpuolime šie
met, pradėtame liepos 1 5dM ir 
laike Foch kontr-ofensivd.

Pasak neoficialių apskaitymų, 
vokiečių nuostoliai siekia tarp 
300,000 ir 350,000. Iš jų ajie 
40,000 yra belaisvėj.

na-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917.

SMARKUS MŪŠIAI APIE 
RHEIMS.

Galbūt vokiečiai nori paimti 
miestą.

LONDONAS, r. 5. — Pasak 
pranešimo į Pall Mali Gazette, 
smarkus mušis siaučia ties 
Rheims.

Čionaitinių karinių kritikų 
manoma, kad vokiečiai bando 
paimti miestą, kad atsilyginus 
už savo pasitraukimą.

True translation filed with the post- 
inaster at Chit’ago, August 6, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIAI PAĖMĖ KAI
ZERIO SUNAUS KVATIERĄ.

I irp Joncherry ir [iheims upė 
yra įvirtai laikoma franeuzų. 
/:.tilt rikiečiai praplečia savo li
nijas už Fismes.

Vokiečių pozicijos tarp Aisne 
ir Vesle yra pilnai suorganizuo
tos ir gerai remiamos artileri
jos. Palei visą frontą smarkus 
artilerijos šaudymasis tęsiasi vi
są dieną.

Vokiečių kareivių sukoncent
ravimas yra ypač stiprus abie
juose sparnuose — į Šiaurvaka- 
i ius nuo Rheims ir į šiaurryčius 
nuo Soissons. Nė vienas karinis 
kritikas nemano, kad vokiečiai 
rengiasi pastoviai apsistoti tarp
dviejų upių, bet kad vien tik y- kaizerišką skutimos muilą ir 
ra pasiryžę pasitraukti savo lai-dantų Šepetėlį miegamąjam ka- 
ku ir atnaujinti “pardavimo’že- mbaryj ir ypatiški laiškai ir fo- 
mės” procesą. tografijos rasta stalčiuje štabo j to.

Eitel iš jos labai skubiai išsineš
dino.

(Korespondento pranešimsa).
SU AMERIKOS ARMIJĄ 

FRANCI JO J, r. 5. — šįryt aš ap
silankiau 1-mos imperatoriškos 
Prūsijos gvardijos princo Eįtel 
Friedrich kvatieroj Roddy far- 
moj, į šiaurę nuo Cierges.

Ten buvo neklaidingi ženklai, 
kad ji buvo evakuota labai 
skubiai. Kaizerio sūnūs paliko

PARYŽIUS, rugp. £). — Su 
kiekviena diena talkininkų pa
imtas grobis didėja. Viso gro
bio nebus galima suskaityti per 
niekurį laiką, bet grobin įeina 
daugybė 77 mįlimctrų kanuo- 
lių Šovinių, kuomet 77 milimet
rų šovinių ikišiol surinkta 1,500 
000. *

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMERIKIEČIAI EINA PRIE
KYN.

Bando prisivyti bėgančius 
vokiečius

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJO
MIS FRAKCIJOJ, rugp. 5. — 
Po to kai amerikiečiai paėmė 
Fismes, kiti Suv. Valstijų karei
viai paėjo linkių link Mareuill- 
en-Dole apygardoj.

Jie nuolatos ėjo priekyn per 
didelį lietų s ubą tos naktį ir ne- 
dėlioj ir praleido didžiumų die
nos j ieškodami vokiečių pozici
jas kad suradus susidūrimą.

Vėliau po piet vokiečių artile
rija pradėjo smarkiai apšaudy
ti amerikiečius.

Musų oficieriai mano, kad 
iriešas dabar turi traukties už 
Aisne.

Visas pasitraukimas buvę pa
žymėtas smarkiu šaudymos. Po 
didelio šaudymos vokiečių arti
lerija nutilo dviem dienom ir 
todėl amerikiečių kanuolės irgi 
mažiau veikė

Amerikiečių nuostoliai laike 
pastarųjų 48 valandų buvo pa
stebėtinai maži palyginus su to- 
umu musų paėjimo.

Priekinės sužeistųjų {perriši
mo stotįs buvo tuščios, daktarai 
neturėjo ką veikti, ainbulansai 
stovėjo^sustatyti, ir vežėjai ilsė
josi. ' ’

Viskas išlaiko oficierių ir ka
reivių žodžių, kad “per pastarą
sias dvi dienas nebuvo mūšio, 
bet vien tik maršavimas.”

Giedra šiandie ir galbūt ir ry-

Albert J. Sekulo, Paterson, 
N. J., užmuštas kares lauke.

Stanley Labinsky, Owosso, 
Mieli., sunkiai sužeistas.

True translation filed wi(h Ihe post- 
master at Chiaago, August 6, 1918, 
as reųuired by thc aęt of Oct. 6,1917
ANGLAI LAIMĖJO PRIE LA

BASSEE KANALO.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN- 
C1JOJ, r. 5. — Priekinė linija 
pusės mylios tapo vokiečių eva
kuota pereitą naktį ir anglai už
ėmė poziciją. Laimėjimas pa
darytus arti La Bassee kanalo.

True translation filed wjth the post- 
niaster at Chicago, August 6, 1918, 
as requh*cd by the act or Oct. 6, 1917.
2,500 darbininkų sustreikavo.

WASHINGTON, r. 5. — Ru 
sijos ambasadorius gavo žinių I 
iš Omsko apie susivienijimą po
litinių frakcijų Sibcrijoj prieši
ngų Sovietų valdžiai ir apie pa- 
liuosavimą dar 10 Siberijos mie
stų nuo bolševikų bendromis | 
pastangomis čecho-slovakų ir I 
Siberijos valdžios karinių orga-1

3|nizacijų.
i Žinios sako, kad organizavi-l 
mas liaudies armijos atsteigi-j 
mui su pagelba talkininkų inu-l 
šio fronto prieš Vokietiją eina! 
labai pasekmingai ir visur gy Į 
vi ntojai prigulintįs prie įvairių I 
politinių grupių išreiškia “dide-1 
lį žingeidumą ir pritarimą” ju-l 
dėjimui. Santikiai tarp naujos r 
armijos ir čccbų-slovakų esą i 
broliški. i

Taipgi paskelbt:^ kad laikinė I 
Siberijos valdžia, suorganizuota I 
Vladivostoke ir, sakoma, visai!

\ I
skirtinga nuo Suvienytos Sibert-I 
jos valdžios f)ntsko,-išleido vie- | 
ša paskelbimą apie sekamus po
litinius siekinius:

Sutvėrimas Rusijos armijos 
kariavimui prieš Vokietiją.

Pripažinimas visų Rusijos th- Įy0', 
rplautinių sutarčių su draugiš
komis šalimis, kurios buvo ga- 
Įėję kada bolševikai nuvertė lai
kinę valdžią. |

Sutvėrimas visos Rusijos cen- 
traičs valdžios, kuri butų pripa-i 
žinia. I

Afsteigimas lokalės ir munici- 
pales savyvaldos.

[vykdymas gvarancijų indivi- 
dunlės laisvės ir privatinės nuo-

Naujas drafto bilius 
, ' kongresan

įneštas

True translation filed with the post-f ar bus galima ką-nors veikti dėl 
master at Chicago, August 6, 1918, . ... . „
is reųuired by the act of Oct. 6,1917. | biliaus prieš rugpjūčio 19 d.
~ 220 ŽMONIŲ ŽUVO ANT

LAIVŲ.

Paskandinta 3 anglų laivai.
I "r-—......
LONDONAS, rugp. 3 (suvėlin
ta). — Pranešama, kad 123 pa
cientai tapo užmušti laike eks- 

| plozijos torpedos, kuri paskan- 
i dino ligonbučių laivą, Waricda.

Anglų admiraltijps oficialis 
pranešimas sako, kad du anglų 
torpedinių laivų naikinlojar ta
po paskandinti priešo minomis 
rugp. 2 dieną.

5 oficieriai ir 92 judininkai žu

} Warvcda grįžo iš Francijos ir. 
plaukė į savo uostą, kada ją už
gavo torpeda prasimušdama į

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917.

LAUKIA PASKELBIMO 
KARĖS.

—--------- ,
Si berija paskelbsianti karę 

Sovietų valdžiai.

LONDONAS, r. 5. — Pasak 
Exchange Telegraph žinios iš 
Copenhageno, pusiauoficialiai 
Rusijos laikraščiai Pravda ir Iz- 
vestija užreiškia, kad Siberijos 
laikinė valdžia mario už kelių 
dienų formaliai paskelbti kare 
Sovietų valdžiai.
1 Priduriama, kad Omsko (Si
berijos) valdžia pranešė visoms 
neutralėms ir talkininkų ša-

rumą, kur buvo sutalpinti pači-1 ]jni8 apje įsisteigimą nepriklau- 
entai. 'sopios Siberijos valdžios.

Ant laivo buvo apie 400 paci
entų. .

NEWP()RT NEWS, Va., r. 
5. Apie 2,500 darbininkų, dir
busių prie budavojimo Langley 
aviacijos lauko, netoli nuo čia, 
šiandie sustreikavo po paskelbi
mo, kad nebebus duodama jiems 
nemokamo užlaikymo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 6, 191“. 
as reųuired by Ule act of Oct. 6, 1917.1

Austrijos duoną pusiau su
' • stalltimis.

ZUBICH, r. 5. — Pasak Ar- 
beilcr Zeit’.mg,' daugybė dabar 
Austrijos kepamos duonos už
veria 50 nuoš. miltų maišytų 
su smiltimis. ' »

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

WASH1NGT()N, rugp. 5. — 
Sekretorius Daniels šiandie pa
skelbė kad tyrinėjimas parodė, 
jog keletą savaičių atgal pasken
dęs Amerikos ginkluotas krui- 
zeris San Diego užvažiavo ant 
minos. '

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

Vėl apšaudo Paryžių. »

True translation filed with the post-* 
master ai Chicago, August 6, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
REIKALAUJA MONARCHIJOS 

RUSIJOJ.

“Didysis revoliucionierius 
bar jau nori caro.

da

AMSTERDAM, r. 5. — Buvęs 
Rusijos Durnos pirmininkas 
Michail Rodzianko Petrogrado 
laikraštyj Večernoje Vremia iš
spausdino atsišaukimų, pritariau 
tį atsteigimų cariškos valdžios.

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

Kodėl jis apleido Vologdą.

I T Tu i.... .. ........ ......-.............. i-

True translytion filed with the post- 
master at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6k 1917.
NAUJAS DRAFTO BILIUS JAU

ĮNEŠTAS KONGRESAN

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,
ALAND SALOS SUKILO PRIEŠ 

VOKIEČIUS

Rugsėjo 5 d. galbūt bus naujas 
registracijos diena.

WASH1NGTON, rugpj. 4. — 
Sulig gautų per oficialius šalti
nius žinių, supykinti vokiečių 
kontrole Finlandijoj, Aland sa
lų gyventojai, Baltiko juroje* 
išprogdino dinamitu fortifikaci
jas ant salos, kad jos per vokie
čių kontrolė nepasidarytų pavo
jum Švedijai. .

Tie patįs pranešimai sako, 
kad Finlandijos valdžia paliepė 
išardyti visas fortifikacijas Bal
tiko pakraštyj. Finlandijoj a- 
part Viborgo ir Helsingfors for
tifikacijų. Tai daroma sulig 

Vokietijos reikalavimo sutartyj 
su Finiandija.

Tai aiškinama, kad nors bū
dami Finlandijos pavaldiniais, 
Aland salų gyventojų simpati
jos yra su Švedija, jų senąja tė
vyne ir tas privedė prie aštrių 
priemonių.

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Su raginančiu provost marshal 
gen. Crovvider rekomendavimu 
pasiskubinimo ir sugestija, kad 
sekamo rugsėjo 5 d. butų pas
kirta kaipo registracijos diena 
dėl apie 13,000,000 žmonių, šian 
die nešto j senatą ir atstovų bu
tų bilius, reikalaujantis regis
trą vimos dėl karinės tarnybos 
visų vyrų amžiuje nuo 18 metų 
iki 45 metų.

Gen. Crowder pasakė; kad 
jeigu greitus žingsniai nesuteiks 
daugiau žmonių, bus reikalinga 
savąįtine. registracija vyrų,-ku
rie pasiekia 21 metus amžiaus, 
kad Užpildžius drafto kvętas po 
rugsėjo 1 d., kada tik 100,000 
1918 m, registrantų tepasiliks.

Po įnešimui biliaus pirminin
kas Ghamberlain paskelbė, kad 
senato karinių reikalų komite
tas susirinks ryto svarstyti bilių. 
Jis sakė, jog nemano, kad klau
sinėjimai bus reikalingi ir turė
tų užtekti tiki 3 ar 4 dienų ra- 
portavimo biliaus.

Atstovų buto komiteto pirmi
ninkas Dent pasakė, kad ka
dangi tik trįs nariai jo komiteto 
yra Wąshingtone, yra abejotina

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Suvėlinta žinia nuo ambasado
riaus Francis išsiųsta iš Volog
dos per Maskva liepos 24 d„ 
prieš ambasadoriui išvažiuosiant 

į Murmansko pakraštį, šiandie 
pasiekė valstybėj departamentų, 
patvirtindama pranešimus, kad 
diplomatiniai talkininkų valdžių 
atstovai apleido Vologdų, ka

dangi jų komunikacija su išlau
kiniu pasauliu tapo visiškai at
kirsta. Sekretorius Normali Ar 
mour ir klerkas Packer pasili-

True translation riied vvith the post- 
inaster at Chicągo, August 6, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917.
PASKANDINO LAIVĄ AMERI

KOS PAKRAŠČIUOSE,

PARYŽIUS, r. 5.
si naujino toli ša ujama kanuole 
bombardavimas Paryžiaus apy-i ko laikinoj ambasadoj pridabo- 
gardos. jimui Amerikos interesų.

šįryt at-

WASHINGTON, r. 5. — Ame
rikos aliejaus laivas O. B. Jen- 
nings tapo paskandinta vokie
čių submarinos vakar Virginia 
pakraštyj. 30 išsigelbėjiteių at
vežta | čia. Kapitono ir Raite
les su T žmonių nesurandama. 
Laivas buvo 7,890 tonų įtalpos 
ir priklausė Standard Oil Co,\

4... į,
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Telephor.e Fanai 1506

NaUjienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu: *

Metams ...................................
Pusei meto .................................... 3 50
Trims mėnesiams ................. 1.85
Dviem mėnesiam ................  1.45
Vienam mėnesiui......................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.................................. 02
Savaitei .............................................12
Mėnesiui..................... .. .................. *50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ................ $5.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams ..T........ 1.6®
Dviem mėnesiam ........... 1.25
Vienam mėnesiui.....................65

Kanadoj, metams ..................... ^*9?^
Visur kitur užsieniuose • • • • 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

a*

Trne Iranslation filcd with the post- 
master at Chicago, Augusi 6, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

“Suirs” irusias.
Attorney General Grego- 

ry, Washingtone, paskelbė, 
kad ūkiškų padarų gamini
mo trustas, International 
Harvester Company, suti
kęs išpildyt valdžios reikala
vimą ir išsiskirstyti. Tas 
trustas per penkis suviršum 
metus tąsosi su valdžia po 
teismus, otengdąmasis apsi
gini nuo kaltinimo prieš- 
tiustinio Shermano įstaty
mo peržengime; bet dabar 
jisai nutarė nusileisti.

j Pagal padarytąją sutartį 
tarpe prokuroro ir trusto, 

pastarasis turės pavesti iš
tisą eilę savo biznio įstaigų į 
savarankių, nuo trusto ne
priklausančių, savininkų ra
nkas; jisai turės, be to, lai
kyt ne daugiaus kaip po vie
ną atstovą arba agentą kiek
viename mieste Su v. 'Valsti
jose. Tokių dalykų valdžia 
reikalavo tam, kad Interna
tional Harv^ter Company^ 
paliautų buvus monopoliška 
organizacija ūkiškų padarų 
gaminimo srityje, t. y., kad 
toje srityje butų atsteigtos 
laisvosios konkurencijos są
lygos.

Kartu su šituo vyriausio
jo prokuroro paskelbimu, 
International Harvester 
kompanijos viršininkai pra
nešė laikraščių koresponden
tams, kad jau esą padaryta 
sutartis tarpe Xos kompani
jos ir International Har
vester korporacijos susilieti 

' j daiktą po bendru vardu 
“International Harvester 
Corporation”. Tuo budu dvi 
milžiniškos kompanijos, tu
rinčios kapitalo ‘ daugiaus 
kaip pusantro šimto milionų 
dolerių, pavirs viena. Ir tai 
turės reikšti “trusto suardy
mą”!

Trustų ardymai yra uto
pija; dagi visai ne pažangi 
utopija. Kapitalas laikui 
bėgant vis labiau koncent
ruojasi ir organizuojasi. To 
proceso niekas negali sus
tabdyt. Kas reikia, tai ne

trukdyt kapitalo organizavi- 

organizuotojo kapitalo pas

kapitalą iš privatinių savi
ninkų rankų į visuomenės 
pankas.

Nevaržomos konkurenci
jos sąlygos tinka tikta; to
kiam kapitalistinės produk
cijos stoviui, kuriame dar 
viešpatauja smulkusis biz
nis.- Produkcijos ateitis yra 
ne laisvoje konkurencijoje, 
o kooperacijoje.

True translation filcd with the post- 
npister at Chicago, Augusi (>, 1918. 
as reųuircd by the act oi Oct. 6,1917.

Progresas. - \
Nacionalis karės darbo 

komitetas priėmė labai svar
bų nuosprendį apie Bethle- 
hem Steel kompanijos darbi
ninkus. Jisai pripažįsta 
tiems darbininkams teisę or- 
ganizuoties ir kolektyviai 
(per įgaliotinius) derėties 
su samdytojais; įteikia da
rbininkams 8 vai. darbo die
ną, ir ragina kompaniją mo
kėt lygias algas vyrams ir 
moterims už lygų darbą.

Šfyas nuosprendis paliečia 
28.000 darbininkų. Kad ji
sai reiškia žymų pagerinimą 
jiems, apie tai nereikia nė 
kalbėt.

Koliončs vietoje 
kritikos.

Keletą kartų mums teko 
išgirsti iš draugų nusistebė
jimas, kodėl “Naujiėnos” ne
atsakinėja į tuos priekaiš
tus, kuriais musų smarkus 
“kairieji” literatai ir kalbė
tojai nuolatos bado akis 
dienraščiui. Pasakysime 
jiems: neapsimoka laikas 
gaišinti!

- “Naujienos” ne tiktai skel
bia tam tikras idėjas, o ir 
kritikuoja tuos žmones ir 
tas sroves arba partijas, ku
rie jų supratimu eina klai
dingu keliu. Bet kriįikuot 
galima tiktai rimtus daly
kus, o ne tuščius šukavimus 
ir prasivardžiavimus. Tie- 
gi “kairieji” dienraščio pei- 
zotojai nieko daugiaus peiš- 
mano, kaip kolioties “social- 
patriotais” ir išmisliot nebū
tus dalykus apie/‘Naujienų” 
buržuaziškumą, susilygini- 
mą su klerikalais ir tt.

Tegul jie sau žinosi. Mes 
ant jų nepykstame, nes jiems 
gamta tiktai tiek suteikė 
proto. Mes manome, jogei 
lietuviai darbininkai turi 
pakankamai senso, idant 
mokėjus tas jų koliones ir 
prasimanymus tinkamai ap- 
vert’inti.

Priešinasi gatveka- 
rių kompanijos 
godumui.

Šiandie girdime daug ginčą 
apie Dievo buvimą. Vieni sako, 
kad yra Dievas; kili sako, kad 
jo nėra.

Aš sakyčiau, kad klysta tie, 
kurie sako, jog Dievo nesą, ir 
dar labiaus klysta tie, kurie tvir
tina, buk Dievas esąs nuo am- 
žią. •’

Dievas yra, bet jis yra tik 
žmęnią mintyse ir jis yra ne
amžinas, nes jo formos nepana
šios viena j kitą ir dažnai net 
nieštaraujančios viena kitai.

Jei mes pasižiūrėsime į tuos 
dievus, kokią žmonijos istorijo- 
e buvo ir kokią dabar yra, tai 
įamatysiine, kad dievas yra ne 

kas kita, kai;p augščiausias žmO- 
gaup idealas, šitas idealas yra 
olygus žmogaus dvasios kiltu- 
ąję laipsniui, ^ Taigi ir matome* i

gatvekarių bosams. Ažuot kui sustiprintų savo pozici- kiek buvo pakilęs žmogus, tiek Socializmo Suv. Valstijose”; ji gal., vakar staiga nukibto nuo

• y Chicagos Darbo Federaci
ja priėmė rezoliuciją protes
to prieš gatvekarių kompa
nijos pieną pakelt mokestį 
už važiavimą gatvekarių 
nuo 5 ant 6 centų.

Rezoliucija nurodo, -kad 
gatvekarių savininkai ne- 
mielaširdingai išnaudoja da
rbininkus, mokėdami jiems 
permažas algas, ir plėšia di
delius pelnus. Po visų išlai
dų padengimo, jiems lieka 
kasmet daugiau kaip -$3,700, 
000 gryno pelno. Ir jie da- centralių valstybių yra, ap- 
bar nori dar pakelti mokės- skritai kalbant, kova tarpe 
tis ir iš publikos kišenių iš- demokratijos ir autokrati- 
traukt dar keletą milionų. jos. Jeigu Vokietija išeitų 

Jeigu daugiau darbininkų pergalėtoja iš šitos kovos, 
atstovi; butų miesto tarybo-Įtai pasekmė butų ta, kad 
•je, tai ji neleistų taip elgties dvarininkų klesa ilgam lai-

ją, užtikrindama sau tas pri
vilegijas, kurias ji įgijo bė
giu praeitųjų amžių. O jei
gu Vokietija (ir jos pagelbi- 
jiinkės) butų sumušta, tai 

OTŲ 8. 191K dvarininkų klesos galybė 
>f Oct. 6, 19171’griūtų.

i Bet tai yra ne viskas. Pati 
{demokratija susideda iš į- 
vairių klesų, ir tarpe tų kle- 
ų eina daugiais ar mažiaus 

įtempta kova. Ji skiriasi vi- 
sų-pirma į darbininkišką de
mokratiją ir buržuazišką 
demokratiją. Su darbinin
kiška demokratija eina iš
vien kaikurie sluogsniai iš 
pusiau-buržuaziškų elemen
tų (mažažemių ūkininkų, 
smulkiu biznierių ir kitų); o 
prie buržuaziškos demokra
tijos šliejasi kaikųrios gru
biųjų savininkų klesos.

Darbininkams, ; žinoma, 
turi rupėt ne tiktai demo
kratijos pergalė5 ant auto
kratijos, o ir darbininkų per
galė pačioje demokratijoje. 
Darbininkai todėl negali va
rdan demokratijos išsižadėt 
savo darbininkiškos pozici
jos. Jie turi savarankiškai 
organizuoties, jie turi laiky- 
ties savo principų ir turi vi
sais galimais budais stiprinti 
saxo klesos jiegas.

Bet butų didelė klaida, jei
gu darbininkai sakytų, kad 
jiems yra nesvarbu, ar de
mokratija paims vi/šų ant 
autokratijos, ar ne. Autok
ratija yTa bendras priešas ir 
buržuaziškos demokratijos 
ir darbininkų. Tą dalyku 
mes, socialistai, ypač gerai 
privalome žinoti. Juk mes 
visuomet skaitėme Franci jos 
revoliuciją dideliu progreso 
žingsniu, nors mums nebuvo 
paslaptis, kad toje revoliuci
joje tapo atsiekta pergalės 
tiktai ant autokratijos. Taip- 
pat mes visoms jiegoms rem- 
davome Rusijos revoliucio- 
nietiu kovą prieš carizmą, 
nors mums buvo aišku, kad 
carizmo nuvertimas dar toli 
-gražu nereikš darbininkų 
klesos viešpatavimą.

Autokratijos griuvimas y- 
ra. be galo svarbus dalykas 
darbininkams dėlto, kad ji
sai paliuosuoja nuo» pančių 
kapitalizmo plėtojimąsi ir 
atidaro daug* platesnę dirvą 
darbininkų klesos veikimui.

Darbininkai, kurie užnųr- 
šta savo klesos reikalus var
dan demokratijos/ darosi 
buržuazijos uodega; o dar
bininkai, kurie nepaiso skir
tumo tarpe autokratijos ir 
demokratijos, patampa au
tokratų talkininkais.

davus jiems išnaudot darbi
ninkus ir publiką, miesto ta
ryba paimtų gatvekarius į 
miesto rnakas.

Trtic translation filcd wilh the post, 
mastei* at Chicago, Augusi 6, 191K 
as rcųnircd by the act o

Pasaulio kova.
Kas su kuo kovoja dabar

tinėje karėje?
Suprantama, visi žino, 

kad kova eina tarpe dveje
to tuzinų valstybių iš vienos 
pusės ir centralių valstybių 
— iš antros. Bet tuo dar y- 
ra nedaug pasakyta. Pro
taujantis žmonės nori žinoti 
ne tiktai kokios šalįs kovoja 
rtarp savęs, o ir už kokius 
reikalus. Į šitą tečiaus klau
simą jau yra ne taip lengva 
atsakyti.

Tik pažvelgkite, kiek viso
kių atsakymų duodama j tą 
klausimą: vieni sako, kad 
•dabartinėje karėje eina ko
va tarpe tautų laisvės apgy
nėjų ir tarpe tautų priespau
doj šalininkų; kiti sako, kad 
čia eina kova tarpe atskirų 
tautų biznių; treti sako, kad 
čia demokratija kovbja prieš 
autokratiją; ketvirti sako, 
kad čia imperializmas kovo
ja su socializmu; penkti — 
kad barbarizmas kovoja su 
civilizacija, ir tt. Bet kaip 
yra ištiesų?

Įštiesų yra taip, kad kiek
vienas šitų atsakymų išaiš
kina tiktai dalį daluko. Da
bartinę karę negalima su
vesti prie kovos tiktai kokių- 
nors dviejų elementų; ji yra 
daug labiaus komplikuota. 
Dabartinėje karėje eina ko
va tarpe daugybės labai įvai
rių elementų ir už visą eilę 
labai įvairių reikalų.

Mes čia nurodysime tikta 
kaikurias pačias svarbiąsias 
spėkas, dalyvaujančias šioje 
karėje.

Pirmiausia — demokrati
jos ir autokratijos spėkos. 
Autokratijos spėkas, apla
mai imant, reprezentuoja 
cęntralės valstybės — Vokie
tijoje, Austrijoje, Turkijoje 
ir Bulgarijoje. Šitose vals
tybėse viešpataująs elemen
tas yra stambieji žemės sa
vininkai —- junkeriai, dvari
ninkai, bajorai; ir todėl jų 
valdžios forma yra autokrą- 
tiška. Stambiųjų žėmės/sa
vininkų klesa yra atkakliau- 
sis privilegijų apgynėjas ir 
liaudies teisių priešas.

Talkininkų pusėje dvari
ninkų klesa lošia daug men
kesnę rolę. Kol Rusijoje dar 
nebuvo įvykusi revoliucija, 
toliai viena vadovaujančiųjų 
šalių, kovojančių prieš cent- 
rales valstybes, buvo *auto- 
kratiškesnė ir už prūsų že
mę; bet Rusijoje dvarininkų 
galybė, ir kartu su ja cariz
mas, jau sugriuvo (ir pasi
traukė iš karės). Labai au
tokratiška dar yra Japonija, 
vienok jos reikšmė karėje y- 
ra nedidelė. Iš visų vadovau
jančių karėje šalių, stiprią 
dvarininkų klesą turi talki
ninkų pusėje tiktai Anglija; 
bet ir čia jos padėjimas, kai
po viešpataujančiosios kle- 
sos, jau yra senai išnykęs. 
Anglija yra kapitalistiškai- 
buržuaziška šalis, kurios de
mokratija daugeliu žvilgs
nių naudojasi ne mažesnė
mis teisėmis, kaip respubli
kų demokratijos.

Taigi kova tarpe talkinin
kų (įskaitant ir Ameriką) ir 

f.Už išreikšta* šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

žmogus senesnis kaip 
Dievas <

ii> jo dievas buvo pakilus. Bei 
jis nebuvo amžinas.

Šios dienos technika pasiekė 
labai augalo savo besivystymo 
laipsnio ir sutveria daiktus, ku
rie Išsilaiko ilgus amžius — be
veik galima sakyti amžini. ,

Taigi ir dievas padirbtas iš 
tvirtos ir negenda mos medžia
gos gali būti amžinas. • O dievą 
dabar dirbama ištisos begalės iš 
visokią medžiagą.

Akyvaizdoje šilo sakyti, kad 
dievo nesą, yra klaidinga. Kur 
lik eisi, kur tik akį mesi, išvyst 
dievą: medinį, geležinį, sidabri
nį, auksinį ar akmeninį. Dievas 
yra kiekvienoje vietoje.

Bet Dievas nėra be pradžios. 
Jis turi savo pradžią. Jis atsi
rado po to, kaip atsirado pini
gai, nes be pinigą Dievo buvi
mas yra negalimas daiktas. Kas 
kals stabą, ar tašys jį iš akmens 
ir rūpinsis juo dykai, jei jam 
už tai nebus užmokėta? Tokio 
kvailio nerasi. O dievas be pa- 
rėmėjo tai kaip burbulas ant 
vandens: paleidai ir plyšo:

Bet dievas neplyšta, kaip tas 
burbulas ant vandens, lik dėlto, 
kad jam parėmėją ir jo užta
rėją niekuomet netrūksta.. Vi
suomet jis turi gerą būrį savo 
apgynėją ir užtarėją dėlto, i kad 
Dievas yra geriausia priemonė 
žmonėms išnaudoti. Žmonią 
išnaudojimas be šitos priemonės 
butą negalimas daiktas. Tas 
ve išaiškina, kodėl net Jaunasis 
Rockefellcris virto tokiu uoliu 
dievo šalininku. Jis verčia prie 
tikėjimo žmones, rašo brošiū
ras aiškindamas jose artimą 
meilę, brolystę ir krikščionystę 
ir peikia visas bažnyčias, kokios 
tik dabar yra, žadėdamas iš ją 
visą sutverti vieną gerą, tvirtą 
bažnyčią, Standard Oil kompa
nijos pavidalu.

Taįp, yra dievas. Tuksiančiai 
toną apie jį prirašyta, o kiti tuk
siančiai apie jį rašoma. To rei
kalauja išnaudojimo procedūra.

Bet, brolau, jei tu, esi išnau
dojamas, tai tikėk manim, kad 
tavo našta palengvėtą, jei tu 
nieko bendra su dievais neturė
tum.

Šito mano recepto gerumu aš 
esu pilnai įsitikinęs. Bet jei tu 
jo gerumu abejotum, lai niekas 
tau nc'lėšuotų jį išmėginti.

L.D.L.D. Reikalai
E..

Keletas žodžių L.D.L.D.
reikalais

Skaitytoju Balsai

Draugai vakariečiai!—LDLD. 
centras ir organai nuo draugi
jos užgimimo radosi pas mus 
rytuose. Jųs-gi, draugai, gy

vendami toli nuo musų, gali bū
ti kad retai turite progos maty
ti ir girdėti, apie musą draugi
jos reikalus. lokiu budu aš 
čia nors truhipai jums, draugai, 
pabriešiu apie musą draugijos 
dabartinį stovį ir jos veikimą.

Nuo draugijos užgimimo 1915 
metais lig šios dienos kuopą tu
rime 102, narią apie 4,000; tai 
yra didelis būrys draugą, kurie 
sumesdami vienais metais po 
75 centus sudaro sumą apie 
$3,000. Už tuos tai pinigus dr- 
ja leidžia grynai darbininkiško 
turinio knygas. Musą draugija 
per šiuos kelis metus savo gy
vavimo jau davė keletą labai ge
rą knygą lietuvią darbo žmo- 
nią kiršai. Draugija yra išlei
dus šias knygas, kuriomis visi 
džiaugiasi: “Karū-Ko-Dėlei ?”, 
”Jono Biliūno Biografija” ir 

“Ant Rytojaus po Socialūs Revo 
liucijos”. .Tos trjs knygos ver
tos tiek aukso kiek jos sveria; 
jos yra darbo žmonią kcliaro- 
dys į ją pačią išganymą. Jos 
turi rasties pas kiekvieną lietu
vį ir lietuvaitę.

Ketvirtą knygą draugija lei
džia irgi dideles vertes: “Istorijai 

parašyta žymaus socialistų vei-. 
kūjo d. M. Ililkpiito. Knyga bus 
daugiau kaip 360 puslapių, šilą 
knyga yra svarbi kiekvienam 
Amerikos ir Europos darbinin
kui, nes ji išdėsto savyje darbo 
žmonią vystymąsi, plėtojimąsi 
ir ugpSocialistą judėjimo, o tai
pgi mokina darbininkus, orga
nizuotis klesą kovos pamatu. 
Šita knyga išleisti draugijai kaš
tuos apie $2,500. Tokiu budu, 
draugai ir draugūs, sukruskite 
energingai veikti, kad* pavėnius 
draugiją dideliu skaitliumi na
rį tuomet ji geriau galės at
likti savo uždavinį. Minėtą kny
ga yra jau spausdinama Lais
ves spaustuvėje. Manoma, kad 
apie Spalio pradžią bus gaili va. 
Todėl kas lik norite įgyli puikią 
knygą vertes $1.50, prisirašyki
te į Liet. Dari). Liter. Dr-ją, į- 
mokedami 75c metams; gausi
te minėtą knygą, o be to tapsi
te kultūrinės organizacijos na
riu.

Kuopą komitetai, pasisteng- 
kite šaukti kuopą miliągns ir 
gaukite naują narią, nes dabar 
yra labai gera proga. Nepra
leiskite jos veltui.

Reikia pažymėli, kad jąs, 
vakariečiai, dirbate gana gerai. 
Jąs pirmutiniai esate suorgani
zavę Rajoną; jusą tarpe randa
si viena didžiausią kuopą — 
Chicagos 19-ta kp., kuri tur 

netoli poros šimtą narią. Tas 
puiku ir pagirtina; bet aš norė- 
čia, kad jąs dar daugiau ir dar 
daugiau veiktumėte, taip kad li
gi Naują Metą mes galėtume tu
reli musą draugijoj 200 kuopą 
ir nors 6,000 narią.

Ant galo turiu paminėti, kac 
musą draugiją laukia svarbus 

! uždavinys: Jąs žinote, draugai, 
kaip neturtinga buvo ir yra Lie

tuvią tauta darbininkiškomis 
moksliškomis knygomis. Užtad, 
draugai, dabar mes turime kuo 
daugiausia rupinties Lietuvos 
žmonią švietimu ir ją klesiniu 
susipratimu. Tatai dabar turi
me pradėti tą taip svarbą darbą. 
Turime kuo labiausia organi
zuotis, šviestis, lavintis, kad 'ga
lėtume išmintingai tvarkyli dar
bo žmonią reikalus. Tam vi
sam yra reikalinga idelė tvirta 
organizacija, tokia, kaip kad LD 
L»D.\, prie'kurios kiekvienas pri
valo prigulėti. * — K. Liutkus, 

LDLD. Centro Ižd.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

TOS MERGELĖS...

Al(*x Slabovvski vakar krei
pės j poiisteišinį kad ponai “dė- 

konkurentą”, kuris vakar jam 
skaudžiai įspyręs... Dalykas c- 
sąs toks. Jis, Alcx’as, turįs jau
ną ’ ir skaisčią mergelę vardu 
Myrllę. Bet nežinomasai konku 
rentas taikosi ją pasiveržt. Jisai 
taigi būtinai norįs surasti savo 
konkurentą. “Dūdos” betgi ne
sitiki galėsią jam pagelbėti.

PERDAUG NORĖJO. .

W. D. Knise, pasiturintįs ver
teiva, pa teko Jiėdon. Pasirodo, 
ponas" biznierius norėjęs per

daug apžioti. Tūlas jo koslu- 
meris užstatęs jam savo automo 
bilią. Dabar jisai nori jį atgaili, 
bet pons biznierius manąs, kad 
automobilius butų geras ir jam 
pačiam. Turėjo užsistatyt $500 
parankos.

PRIGĖRĖ DU ŽMONĖS.

Micliigan ežere vakar prigė
rė du žmonės. Norėję parodyt 
“ką galį”.

Adam Brown, 6082 N. Ridgc

Musų Moterims
......... .....................................................

MERGAITĖMS SUKNėLĖ.
Pav. No. 8941.

89^1

Pirmutinės mokyklos dienos rude
nyj yra visados dar šiltos. Taigi 
labai prakliška rengti mergaites 
skalbiainoinsi drapanomis. - Graži 
suknelė mergaitėms iki 12 metų, pa
rodoma šitanVB paveikslėlyj No. 8941. 
Suknelė yra susegama nuo kalnic- 
ruias iki pridurkų iš pryšakio. Kal- 
nierius baltos materijos ir ilgos ran
kovės yra truputi įrauktos j baltus 
antrankovius. Kišenės yra prisiūtos 
abiem šonais, su atlenktu kampu.

Sijonėlis trijų palų, surauktas ap
linkui.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti lokiai sukniai 
sukirpti ir pasiųti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjus i 
Konveilą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. -
1840 S. Halsted St., Chicaflo, 111.

C|a įdedu 10 centų, ir prašau at- 
siųskite*man pavyzdį No. 8941.—

Kiek metų....................... .........................

(Vardu ir pavardd) 

(Adruaa)

(Adraaaa)

Porcinkuliaus Atlaidai!
Per storonę gerb. kunigo S. K. 

Buzynsko, klebono Šv. Petro 
Apaštalo Katalikiškos Bažny
čios, 4538-40 S? Marsbfield avė., 
Chicago, III. Pereitą pėtnyčią, 
rugpj, 2, atsibuvo didžiausi at
laidai. Ant atlaidų dalyvavę Jo 
Mylista Arkivyskupas C. H. Car-, 
tora, D. D., ir daugiau kitų ku
nigų; žmonių buvo pilna bažny
čia; po pamaldų Jo Mylista Ar- 
civyskupas C. H. Carfora, D. D., 
davė Generalną Absoliutią. Po 
tam kun. S. K. Bužviiskas pasa
kė dailų pamokslą, ant kurio vi
si žmonės net apsiverkė.

Parapijonas Grišaitis.
(Apgarsinimas).

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir mędikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikįniai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 ryto, iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodęviliaus Pęrmaina, 
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOr, 
Prie šių kainų priskaifoma ir 

1c ir 2c kariškos mokęstjs 
- 4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

HALSTED ir A t-ra GATVfiS

Kazimieras Gugis
Veda visokiu* reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teimaose, Daro 
visokius dokumentus irįopieras.

Mileto Ofiaaet

117 N. Dearborn tt.
111* 13 VnilyMf.

Te!. Central 4411

Natn<| ęfiąaą: 
1923 i. NahlMl Si. 
i Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

fa.,., I !.. .11! ... ...

savo* krėslo ir pasimirė, širdies

Seržantas McCartty vakar pa
darė viziją name 2252 Ogden 
gatvėj. Pagavo dvi poreli. Kar 
tu su jais pateko šaltojon ir pati 
namo savininkė. Kaltinami “ne 
tvarkiu elgimosi”.



Utarninkas, Rugpj. 6, 1918.
Truc IraiLsIntion filcd vvilli Ihe post 
mąstė*’ ai Chicagt , 
as rcąuircd l:y the uct of Ocl. 6, 1917

Polemika.
Sergėkite savo akis

VALDYBA MILDOS TEATRO BENDROVĖS, 
UŽREKORDAVUS CARTERJ, UŽPIRKO MILDOS 
TEATRĄ. SURINKIMUI DAR TRŪKSTANČIOS, 
LABAI MAŽOS, SUMOS TRUSTO CERTIFIKA- 
TŲ, ŠIUONfi YRA DUOTA PASKUTINĖ PROGA 
KREDITORIAMS A. OLSZEWSKIO TRUSTO 
'PRIE MUSŲ BENDROVĖS PRISIRAŠYTI.

PRISIRAŠYMUI KREIPKITĖS YPATIŠKAI, 
ATSINEŠDAMI SAVO TRUST CERTIFIKATUS, 
ARBA PRISIŲSDAMI PER PAČTĄ, PASIRAŠĘ 
ANT ANTROS PUSĖS SAVO TRUST CERTIFI- 
KATŲ, Į BENDROVĖS OFISĄ, SEKANČIU AD

RESU:

KĄ TAI REIŠKIA?

Milda Theatre Association
3133 EMERALD AVĖ., CHICAGO, ILL

ŠITA YRA PASKUTINĖ PROGA! PLATESNĖS 
INFORMACIJOS- SUTEIKIAMOS B-VĖS OFISE.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madhon sL 2225 So. Leavitt St.
Saite 600-612 Kampas 22ąd pt

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
1’hone Haymarket 2563 z Phone Canal 4628

Nedėldienials tik pagal autartj
Rezidencijos Telephone Albany 5548

« VV. M. LAWHON. M. I>.
Akiu. Ausų, Nosies, Gerklės ir

Plaučiu Specialistas
Aš per daug melą atkreipiau specialu doiną į šį 
; Iskirą skyrią medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktaru pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akią, lokius 
k.iij» silpnumas, vandciiėtns tikg»,< apaugi*;'Vokai, 

‘ itoyžitžhV optiška nervą kliūtis arba
Dilį kokiu kila priežastis prasto regėjimo.
V iš/Jbėjau daug nuo aklumo.
\š gviiini kreivas akis be.skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingi

fe. Kui'Ginas, triukšmas galvoje, ir visi ausą kėblu- 
n ai gydoma vėliausiomis moksliškomis ineto- 

x\| domis.
Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs .dpąios j dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man i.šegzhminuoli jus, gal jąs turite kokį 
plaučiu silpnumą.
“Džiovą ga’ioia išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.*’ Atei
kite į mano ohšą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsihnkvmo de! AKIŲ, Al SU. NOSIES, GERKLES III PLAUČIU.

TAI YRA DYKAI.
W. M. L A W H O N , M. I).

Prieš Pačią. Chicago, III.

Paikuti uiti laiku “Naujieno
se** (redak. straipsniuose), ten
ka labai tankiai pastebėti prie
šingumų. Tie priešingumai y- 
ra tame, kad ne tik ką pernai 
“Naujienos” rašė vienaip, o šį
met antraip, bet ir ką vakar ra
šė apie kokį dalyką, o šiandie 
rašo kitaip apie jį Pavyzdžiui, 
“Naujienų” No. 179, straipsnyje 
“Sovietai ir parlamentas” reda

kcija išreiškia savo nuomonę, 
į kad ji gerinus pritaria parla
mentui, negu Sovietams, nes pa
gal redakcijos išvedžiojimus iš
eina, kad parlamentas demo- 
krališkesnis, negu Sovietai (ta
rybos). Apie tai, ar parlamen
tas dem^kraliskesnis, ar sovie
tai, aš čia nematau reikalo po
lemizuoti su “N.” redakcija, 
bet\iš lik noriu faktiškai patody 
Ii, kad “Naujienų” redakcija ta
me straipsnyj išreiškia nuomo
nę prieš Sovietus. Žinoma, ta-Į 
me nieko nebūtų bloga, kad kas 
su kuom nesutinka, nes kiek-1 
vienas turi tiesą išreikšti savo 
nuomonę, už ąr prieš. Bet keis-1 
liausiu yra tas, kad ant rytojaus 
sulaukęs “Naujienų” 180 nume
rio, radau redakcijos straipsnį I 
vėl apie sovietus. Ir štai, štame 
straipsnyje Redakciją “nusi
skundžia”, kam kažkurie- nela
bai padorus žmonės stengiasi 
paskleisti lietuvių socialistų tar- 

"* 1 te 9 I

pc melagingą pasaką, buk “Nau
jienos” esančios priešingos dė-l 
mokratijos organizacijoms, so-1 
vielains. toliaus tame steni-I 

bsnyje užreiskiaina, kad “Nau
jienos’* pirmutinės kuokarščiau- 
siai rėmė ir dabar teberemia so
vietus, ir lt. Žmogus, kuris tu
ri atmintį nors iki rytojaus, per-Į 
skaitęs tokį užreiškimą, neši- 
uos ką tai reiškia! Nes vakar pa- 

i redakcija užreiškė, kad ji ne- 
iritaria Sovietams, o šiandien ii 

skaito nelabai padoriais žinonc- „ 
mis tuos, kurie jai sako, kad ji 
nepritaria sovietams! Kur čia

Ne kuodaugiausiai
bet kogeriausiai

. ..V ■- u 
The Wilson 
l label i 
\ proteets / 
\\ your // \\ table”//

Kokybe! yra musų nepabaigtas slapy- 
žodis. Kokybė yra tekstas kiekvieno 

įkvėpto pasikalbėjimo su kiekvienų darbi
ninku dirbtuvėje ir ofiče; kokybe yra pa-

■ i

matinis tonas kiekvieno prisakymo, duoto 
kiekvieno urėdninko; trumpai sakant, koky
bė yra brangiausia priprova,'kurią vartoja

■ 1 ' \' 

sudedant maistą Wilson & Co.

“Dakiskite mums taisyti nę kuodaugiausiai 
maisto, bet kuogeriausiąi. Lai jis būna ty
ras, skanus, priduodantis apetitą. Lai Wil-, • j > . f ‘ • k ■ .'Tl ! ’{ f f- V

son & Co. Vaizbaženklis būna užtikrinimu 
augščiausios kokybės dėl tautos šeiminin-

šis yra idealas Wilson & Co. — idealas, kurį I 
padarė Wilsono Vaizbaženklis, kokis jis 
yra: Begalinis užtikrinimas ir gvarnacija 
tyriausio, geriausio, daugiausiai priduodan
tis apetitą, maistas, kurį galima nusipirkti.

CH1CAG

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 

DnCC CHICAGO, ILLINOIS
■ IIV V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedč- 
lyj. Scredoje, Pėtnyetoje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

V1KNATINIS REGISTRUOTAS HUSAS AJ’TI E KOKIUS ANT JBKIDGEPOKTO

VYRĄMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir nu- Hl , gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 

' augSčiau. Pritaikome akinius uždyką.
Atminkit: Galvos uopėjimas, nervišku- 
man, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 

>ra ''‘‘^iai’* įvairių ligų, kurios ga- 
'ZITkIL but* l’raSa,lnto» akinių prltaky- I 4 rnu' Styrimas uždykų, jei perėti ar
1 « A Bknu,la akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
I I /jfcfįyĮ va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp- 
I *ilgiau, o jiaikok pagelbės 

aplinkoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož. 

k nxm gvarantuojam akinius Ir kiekvie-
iinrn gerai prirenkam.

MEH1ROEE, Ekapertaa Optika..
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vulstų, ateikit pas mime. Aft buvau ap
tiekoriui Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kukius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
diaugHs žmonių. 8. M. MESIROFF. 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

Bet “Naujienų” Red., gal, de
dama po šita pastaba prierašą 
pasakys, jog aš nesupratęs to ką 
skaitęs, ir užreikš, jog ji tik pir
mam straipsnyje išvedžiojus 
skirtumą tarp parlamento ir so
vietų. Ne, gerbiamieji, Jus taip 
advokatiškai negalėtumėt išsi
teisinti, nes Jūsų ten aiškiai pa
sakyta, kad “Naujienos** kartu 
su visais Rusijos socialistais, sa
ko, kad Rusijos tvarką privalo 
nustatyti steigiamasis susirinki
mas. Ir toliaus stačiai smerkia- 
ma sovietų valdono forma, kuri 
išaiškinama, jog kuomet da ka
pitalizmas yra, tai sovietų val
džia vra nedemokratiška ir lt.

t *

Vadinas, vakar pačios nurodė 
sovietų nereikalingumą, o šian
dien jos šaukia, kam tie “nela
bai padori žųiohės” sako, jog jus 
eina prieš sovietus. Taigi tokie 
priešingumai ir užduoda klau
simą: “Ką tai reiškia?”

—M, Pūkis.

yra geras dalykas, kaipo darbo 
žmonių įrankis kovpje už jų tei
ses. Ir čta nurodoma (kalbant 
specialiai apie darbininkų sovie
tus), jogei sovietai sujungia į 
daiktą visas darbininkų klesos 
jiegas, suvienija ekonomines ir 
politines, jų organizacijas ir tuo 
budu reprezentuoja visą, darbi
ninkų galybę, kaipo klesos.

Ir šituos aiškinimus M. Pūkis 
skaito “prieštaravimu pirmoj 
straipsnio turiniui! * P'

Kad ’ apverlinus to žmogaus 
“logiką” (“neadvokatišką”), 
paimsime pavyzdį. Sakysime, 
turime tokj visięms gerai žino
mą daiktą, kaip? bptva. Kįla 
klausimas, ar ji yra gerąą daly
kas ar ne. Vienas žmogus sako: 
“Br|lva yra, be abejonės, geras 
dalykas, nes ja galima nusiskus-

Ii barzdą. Tiesa, rusų rašytojas 
Gęgolis pasakoja, kad Dniepro 
kazokai skutasi barzdas dalgio 
skevelda, bet, mano nuomone, 
brilva yra daug tinkamesnis į- 
rapkis. Vienok jeigu imi pa
mėgintume joti ant britvos, tai 
pasirodytų, kad ji yra šitam tik
slui visai netikęs daiktas”.

Dabar ima balsą kitas žmo
gus ir sako pirmam jam: “Tu 
prieštarauji pats sau. Išpradžių 
tvirtinai kad brilva yra geras 
.dajykas, o paskui pasmerkei ją 
ir pasakei, kad ji yra netikęs 
daiktas. Ką tai reiškia?”

M, Pilkis yrą toks žmogus, 
kuris įsivaizdiną, kad, jeigu 
brilva galima barzdą nusiskus-

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telcphone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6991

Naujieną agentas Rosclandc, Kcn 
singlone
Pranas Grybas,*

125 East 1041h st

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių: »•
m™ve?kotfrin,dnM" ”Unu1'

Visai mažai vartoti siutai ir over? 
6š nuo $25 iki $85, dabar 
Siau. Kelnės nuo $1.50 iki 
i^iną/ns siutai nuo $3.00

iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedaliomis ir va

karais.
S. G O R D O N

CMWp.IU.

Didžiausia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordą: lietuvišką, rusišką, lenkišką ir 

anglišką. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda aut leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėliu, 
žiedą. lenciūgėliu. gramofoną rekordą, drukuojanlįu mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st.----------- Tel. Drovcr 8167 Chicago, III

PIRMA NEGU PIRKSI, VGAUK MUSŲ KAINAS 
ajit Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malė veji m ui stabą Iš vidaus, po $1.19 ai gaL
CARR BROS. WRECKING CO. ;•

3003-3039 8. Halsted St, , j.. Chicago, III.

REDAKCIJOS PASTABA.
M. Pukiiė nevisai įspėjo, kad 

Redakcija jam į jo išvadžioji
mus atsakys, jogei jisai nesu
prato, ką skaitė; su juo yra daug 
bloginus.

Slraipsby.je “Sovietai ar Par
lamentas” buvo prirodinėjama. 
kad visuomenėje, nepribrendu
sioje prie klesų panaikinimo, 
sovietai negali būt tinkainas 
šalies valdymosi įrankis, kadan
gi jie reprezentuoja tiktai kai- 
kurias klesas. Bet tame-pat 
straipsnyj pasakyta (ką “Naujic 
nos” kartojo jau šimtus sykių): 
“Sovietai yra geras dalykas, kai
po darbo žmonių įrankis kovo
jo už jų teises”.

O straipsnyje “Dar anie sovięy 
tus” aiškinama, kode! sovietai sluogsnius matyt, kaip jo vei

Vs. Garsino pasakojimas Tol. Pullmąn 342
Dr. j. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

Neužsitikekit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 mėty patyrimu i* 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė, Chicar „ 
Kampas 18-tos gatvės 

a-čios lubos, virš Platt’o aptiek m 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 

ryto iki 12 valanda diena.

SPECIALISTAS 
zamtaaoja Dykai

Gyvenimas yra 
u tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą. 
t J Mes vartojame 
Jp pagerintą Oph- 
j thalmometer. Y- 
I patinga doma at- 
j kreipiama i vai

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
n< dčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4L19 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Teleohone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

AKI 
AkU

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

3149 S. Morgan l-'t.. kerte 32 st. Chicuao, n j.
SPIEČIAMS TAS

Moteriškių, Vyrišką ir Vaiki) 
Taipgi Chronišku Ligą 

OFISO VAt.ANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdelio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telcphone Yards 687

Telcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN
‘ IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žinomas per ifi me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aku&cris.

Gydo aštriąs ir chroniškas ligas, vy 
rų. moterų ir vaikų, parai naujausia] 
metodas X-llay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk Si.

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

VALANDOS: S—-0 ryto, tiktai.

Rezld. 933 8. Ashland Blvd. Chicagt 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiky ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 fe. Halsted SU Chicagt 
Telephone Drover 9*93

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popintų 
7—8 vakare. Nedėiionala 10—11 diena.

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

rusiškai.
.Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. TeL Carfal 4367.

Buk kaip buvę, kuomet kiti žą, o ranka mėšlungiškai truk 
alpo ir krito ant kelio, aš visti!
laikiausi. Tekučoje nusipirkau nęlis atgaivina jį valandėlei, bet 
didelę skardinu bonką, kurion' aut galo pagalios nelaimingasis 

žudo sąmonę ir krinta ant dul
kėto ir kieto kelio. ,

— Pagclbini! — šaukia užki
mę balsai.

Pagelbinio privalumas yra, 
į nutraukti parpuolusį į šalį ir pa
gelbėt! jam; bet ir pats pagelbi- 
nis beveik tokiame jau ąlpsta- 

^mame padėjime. Grobės abi,- 
pursvoį pus kelio pilnos gulinčių žino- 

1- nių... Fiodorov ir Žitkov eina

niažių-niažiausia galėjo tilpt 
kęturi buteliai. Kelionėje reikė 
jo ne sykį prisipilti ją vandens 
pusę to vandens aš patsai išma 
niaukdavau, kitą pusę išdalin 
davau kaimynams 
gus, nenori pasiduoti, 
karštis veikia savo': kojos pra
deda linkti, žmogus sv; 
girias; per dulkių

Eina žnio- 
tečiaus

grotu su manim, ir nors aiškiai 
matyt, kad juodu kenčia, bet 
laikosi iš paskutinosios. Karš
tis padarė ant jų savo veikmę 
atsakomai sų)ig jų charakle
piais, lik atbulon pusėn: Fiodo- 
rov tyli ir tik kartas nuo kario 
giliai, .atsidusta, giliai žvalgyda
masis ąavp, gražiomis, da.bąr 
mių, dulkių paraudppa vašiomis 
akimis; dėdė Žilkov keikia ir 
rezonuoją:

(Bus dajigiau)

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

K»Mrs.A, VIDIKAS 
■laiguni Aku’i i i|<»H Ko 

^W^Blegiia: ilgai praktika- 
PcnnHylvaąijos 

^^^^■i^J^hospitalėbe ir Plifla-
4 ^dclphijnj. Pasckmin- 

■ ' patarnauju prie
f fe ' ^ttgi'Dilyino. Duodu rodą 

~ OfflviKokiohc ligone molc- 
K > ir merginome.
f* So- Halsted Slr. '
I - (Ant antrą lubų)

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

Tclcąhoąė \’nrds- 5834,

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 |
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o ir
KOVOS PRIEŠ GATVEKARIŲ
BARONUS. ' , v

Chicagos Darbo Federacija 
žada daryt visa, kad nebūtų 1 
padidinta važinėjimosi kainos.

Organizuotieji Chicagos dar
bininkai žada kovot prieš gat- 
vekarių kompaniją, kur daro 
pastangų išgauti naują 30 metų 
kontraktą ir pakelt važinejimos 
kainas, tikslu padidinti savo pel
nus.

Praeitą nedėlią Chicagos Dar
iai Federacija, savo susirinkime, 
priėmė protesto rezoliuciją, ku
rioje griežtai pasmerkiama gat
vekarių baronų apetitai — no
ras padidint važinejimos kainas 
nu 5 ant 6 centų asmeniui. Rey 
zoliucijoj tarp kita sakoma: z

•‘Gatvekarių kompanija yra 
prasižengusi dvigubu plėšimu— 
neapinokėjimu savo darbininkų 
triūso ir sutvarkymu savo nuo
savybių taip, kad uždėjus neleis
tiną naštą ant publikos.”

Toliau nurodoma, kad jeigu 
kompanijai butų leista imti po 
6 centus nuo pasažierio, tai ji 
netik kad gautų atgal tą sumą, 
kurią ji dabar turės išmokėti pa
vidale didesnių algų darbinįn- 
kams, bet dar gautų kitą tiek pel 
no sau. Kitais žodžiais — kom
panijos metinis pelnas pasiektų 
nuo 6 iki 11 milionų dolerių, iš 
kurio 55 nuoš. turėtų eiti į t.v. 
traction fund (fondas pagerini
mui ir pra vedini ui naujų po
žeminiu ir kit. susinešim© lini
jų), o 45 nuoš. — į gatvekarių 
baronų kišenius. Tatai reikštų, 
kad kompanijos pelnai žymiai 
pasididintų, palyginant su tuo 
kiek ji gaudavo iki šiol — bū
tent: virš 3,7000,000 dolerių kas 
metais.

Organizuotieji darbininkai da 
bar protestuoja. Bet jie turėtų 
kartą ant visados atsiminti, kad 
gatvekarių baronų reikalavimo 
— jeigu jis bus išpildyta —pildo 
jų pačių rinktiniai, tie demok
ratiški ir republikoniški “darbi
ninkų draugai”, kuriuos jie kas 
metas renka į įvairias valdvie-

žmonės užmušta; r ? 
z ų sužeista.. / * f

Ant kertės 63 ir Archer gatvių 
vakar naktį išliko didelė nelai- 
mlė. Prekinis Beit linijos trau
ki nis sutriuškino gatvekarį, grį- 
žų sį miestan su piknikininkais. 
Pa sekinėje to — penki pasaživ- 
riai» trįs moters ir du vaikai, ta
po ant vietos užmušti, o 27, su
žeistą. Keliamas sužeistųjų vei
kiausia mirs. Tarpe užmuštųjų 
randasi (vienas lietuvis vaikas, 
Everett šeštukas. Taipgi mirti
nai suleista jo motina, Šeštokie
nė gyvenusi 5615 W. 64 PI. z

Už įvykusių nelaimę kaltina
ma gatvekario konduktorių ir 
nsotormaną. /Abudu areštuoti 
ir laikon^ kalėjime. Nei vienas 
nei antras betgi nenori prisipa
žint kaltais. [Motormanas tei
sinasi tuo, kad jisai gavęs signa
lą nuo konduktoriaus važiuot 
skersai bėgių; pastarasis tuo tar
pu sakX), jogei jisai davęs ženk
lą — sustoti. Tūli išlikusieji pa 
sažieriai betgi daugiau kaltina 
motornianą, kuris matydamas 
prisiartinantį traukinį, neklau
sęs pasakorių persergėjimų su-

Traukinio mašinistas darė vi
sa, kad išvengus nelaimės. Trau
kinys betgi buvo perarti. Loko- 
motivas netik sutriuškino gat- 
vekarj bet nušokęs nuo bėgių 
išardė šalinius bėgius Mašinis
tas ir pečkuris pavojingai su
žeistų

Mathew Schw- 
Palton, Motrris 
Sademan ir Al-

tiAR penki BEPROČIAI f 
Ištruko iš dunningo.

Vakar iš valstijos beprotna
mio, Dunninge, ištruko dar pen
ki bepročiai — 
artz, Willilatn 
Kaufman, John 
bert Matuska.

Tuo budu bėgiu dviejų, pas
tarųjų dienų iš Dunningo ištru
ko net devyni bepročiai. Beje, 
tilt iš pirmiau ištrukusiųjų — 
George Crubas ir Charles Min- 
ciaki — pasisekė pagaut ir su-

dar tebejieškoma.
AREŠTAVO DU POLICISTU.

klerka.
Kaizeris ‘buvo areštuota pra

eitos nedėlios rytą ant State gat
ves ir kaltinamas perdideliu nu
sigėrimu.

—Pamainyk savo pavardę, o 
aš tave paliuosuosiu — užreiš- 
kė jam džiodžė Barąsas.

— Tai labai sunkus dalykas, 
jūsų malonybe, — atsakė kalti- 
namasai.

— Ką mes su juo turime da
ryt? — džiodže kreipės į mies
to advokatą, Alexander Frcud- 
lich’ą.

— Reikėtų jį pakart — įkirto 
advokatas.

— Well, well jisai išrodo per
daug susigraudinusiu — nusi
šypsojo tesėjas — šį kartą jį pa- 
liuosuokim.

SUSIVAIDIJUS SU >
SESUTE IR... Z

WP-lė Lillian Helbin, 1950 
Adams gat., šiandie guli pavie- 
čio ligoninėj ir kovoja su mir- 
čia. Užvakar jije susibarus su 
savo sesute Vanda ir... išgėrusi 
nuodų.

UŽPUOLĖ ELEVATORIAUS 
STOTĮ.

Trįs. nepažįstami banditai va
kar užpuolė NorthAvestem ele
vatoriaus stotį ties Bryn gatve- 
Nedaug telaimėjo — keturis do
lerius.

Ambros, Cari G. Ilofinan, Einll 
Jacger, Wm. F, Krust, J. Louis 
Engdt/bl, Charles Kissling, Irv. 
St. J. Tuckcr.

Į valstijos senatorius: P. H. 
Geluck, W. Vau Bodegiav’n, 
Charles Toepper, J. W. Deal, 
Zcphiere Pepin, Joscph Mark, 
Daniel A. Uretz, Tlios. L. Slatcr, 
Tbeo. L. Lippold, Cari A. Jub- 
erg, George Schmidt, Robcrt 
Norbcrg.

Į, legislaturą: Č. W. Ho.worth, 
Arthur E. Sniitb, A. W. Harrack, 
Clarence H. ().wcn, A. F. Pasec- 
ky, Keliam Foster, Jos. A. Ga- 
jeski, E. J. Maniška, Frank J. 
Rialui, H. W. Harris, William 
Mark, Adolph Germer, Eyer 
Andcrson, A. F. Ahngreen.

Įvairioms Cook paviečio įstai
goms nominuota sekami drau
gai: ’

f paviečio teisėjus — William 
A. Cunnea.

Probacijos teisėju — Cari 
Strover.

Šerifu — Adolph Dreifuss.
Iždininku — Kari P. M. Sand- 

berg.
Sekretorium 

lins.
Mokyklų superintendentu — 

Sophia V. L. Rodriguos.
Kasac. teismo sekretorium— 

Bernard Kortas.
Kriminalio teismo sekreto

rium — Charles Hallbeck.
San. Distrikto trustisai — Ma

rinu Wiley, Robert C. Densmore, 
Clarence W. Shaw.

Į Board of Revicw — Adolph 
Bayer.

Į Board of Assessors —- Geor
ge Koop ir Frederick /G. Well- 
man.

Paviečio tarybos prezidentu— 
John C. Flora.

Į miesto komisionierius — 
John C. Flora, Joscph A. Ma- 
son, Joscph H. Greer, Clarence 
W. Strom, A. B. Bąsofin, M. 
Silverman, J. H. Rappaport, H. 
Groenier, John M. Feigh, A. C. 
Hanns.

t«=Į=====5■' ■ —...g-"'
Pranešimai

Draugijų pranešimu* apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS TUOJAUS 
šoferis dėl išvežinejimo “Na
ujienų”. Turi turėti iicense 
ir mokėti važiuoti su Fordu. 
Atsišaukite tuojaus.

NAUJIENOS,
1840 So. Halsted st., Chieago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė 

ro į 
sau 
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti.
3061 S. Wallace st., Chieago, III.

pigiai. l)a- 
gcrij biznį. Gera vieta. Kampinė 
įkrova, (icriausia proga lietu-

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 2 motorcykliai, In

diana 13 ir Excelsior, vienu cilinde- 
riu — pigiai.

.L M.,
2917 S. Lowe avė., Chicugo

John M. Col-

KAD NEPASVEIKO — 
NUSINUODINO.

Edward Hamlin, 3030 South 
Loomis gat., vakar užsitroškino 
<Įasu savo miegruimyj. Ham- 
’in ilgą laiką sirgęs. Užvakar 
jisai pasakęs savo moteriai, kad 
jo liga yrą neišgydoma ir jis ne
benorįs ilgiau gyventi.

BASAKOJIS PLĖŠIKAS.

\ P-ia Hudą Henrickson, 
W. 61 gat., vhkar kreipės į poli
ciją, kad sujieškotų jai tūlą ‘ba- 
sakojį plėšiką”, kuris užvakar į- 
dinkęs jos stubon ir išsinešęs
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LSS. VIII RAJONO REIKALAIS

Kenosha, Wis. — LSS. 58 kp. su
sirinkimas bus rugpjūčio 11, Socia
listų svet., kaip 1 po pietų. — Drau
gai ir draugūs, nepamirškite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių daly
ku. Be tot bus renkama delegatai j 
LSS. stivajiavimą ir dauginus būtinų 
reikalų turėsime apkalbėti. Eidami į 
susirinkimą nepamirškite ir savo 
draugus sykiu atsivesti.

Org. A. Pakšys.

Brlghton Park Liet. Laisvamanių 
kuopos susirinkimas įvyks seredoj, 
rugiu. 7 d., 3925 Kedzic avc. (kertė 
39 p|,). _ Visi nariai ir norintį* į; 
sirašyti į LLE. kuopą, meldžiami 
pribūt. —Komitetan

Roseland. —- LSM. Ratelio mėnesi
nis susirinkimas bus šiandie 7:30 v. 
vakare, Aušros kambariuose. Visi 
nariai privalo būtinai ateiti susirin- 
kiman laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. —J. M. PuČkortus, pirm.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopos mi
tingas įvyks rugpj. 7 A, 8 v.v., .Jan
kaičio svet, 4837 W. 14th st; Draugai, 
malonėkit susirinkt visi, turim daug 
svarbių reikalų. z—J. M.

Brlghton Park. — LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas bus seredoj, 
rugpj 7 d., kaip 7:39 vai. vakare, A. 
Mažienio svet., 3834 Kedzic aye. Dra
ugai, malonėkite susirinkt laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

<—J. Gustaitis.

Rockford, III. — Liet. Soc. Jauni
mo Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoįe, rugpjūčio 7 d., 7:30 
vai. vakare, Vega Hali. 9th st. ir 15 
avc. Draugai, malonėkite atsilankyti 
visi, nes turim laug svarbių reikalai 
aptarti. Ypatingai artinanties žiema 
turėsime apkalbėti apie lavinimosi, 
kaij) gerinus sutvarkius lavinimosi 
darbų. Rašt. B. P. Diliunaa.

West Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere
doįe, rugpj. 7 d., West Pullman Tur
ner Hali, 12001 S. Halsted st. Pra
džia 7:30 vai. vak. — Visi draugai 
atsilankykit būtinai, nes biri svars
toma daug svarbių dalykų.

Rašt. S. Tilvikas.

Liet. Moterų Pr. Sus. 111 Rajono 
konferencija įvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:39 vai. ryte Mark White 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

NAMAl-žtafft
REIKIA MOTERŲ IB MERGINU - 

l’IHE LENGVO DIRBTUVĖS DAR
BO. GERIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNE, IIAIR AND 
BI1)GWAY CO„

1118 W. 22nd SI., CH1CAGO

REIKALINGA kriaučių prie kos- 
tumieriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai.

S. Alekno,
911 W. 33rd st., Tel. Drover 6836

REIKIA moters prižiūrėti offiso 
rakandus.

THE HENRY SHEPARI) CO., 
632 Sherman st., Chictigo

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

Consutners Co., 
35tli št. and Normai avė., Chieago

REIKALINGA leiberiai į įmuilo 
dirbtuvę; 9!6 vai. į dienų, $21.00 į 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32nd Place.

REIKIA vyrų dirbti į maluna. Gei
stina4 prityrusių. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite tuo
jaus.

Star Cereal Co.,
2132 W. Chieago avė., Chieago

REIKIA prityrusio žmogaus į junk 
yardą. Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 98 mylios nuo Chicagos. 
Rašykite man angliškai dėl platesnių 
žinių.

1)1X011' Iron and Metai Co., 
625 W. 2nd st., Dixon, III.

REIKALINGAS bučeris, kalbantis 
lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
1645 N. Wabansia avė., Chieago 

Tel. Monro© 2545.

REIKALINGAS žmogus prigclbėti 
dirbti aludėje. Turi kalbėti lenkiš
kai arba lietuviškai. Atsišaukite į 

()ld Bose Distilling Co.,
4713 So. Ashland avė., (thieago

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai Ir suros —- išmokėta. Hondos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
9361 Burnside avė., Chieago

PARSIDUODA Šiltnamiai (green- 
house). dviejų gyvenimų namas, a- 
pic 7 lotai. Seniausia kvietkinyčia 
ant South Side, gyvuojanti 33 metai, 
daranti $20,000 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkėj. Viskas ge
riausiame padėjime.

Joscph Vacha, 
2118-2454 W. 471h Place, Chieago. 

Arti VVestern avė.

MES garsiname tiktai bargenus. 
Naujas 5 kambarių medinis namas 
augšlu apatnamiu. Didelis frontinis 
porčius. Elektros šviesa. 4 lotai 
(rėžiai) 100x125. Kaip lik vieta au
ginimui vištų arba truck farm. Arli 
karų linijos ir Grand Trunk Bail- 
roao Station. Mokyklos, bažnyčios 
ir parankios sankrovos. 113-ta gat
vė ir Sawyer avc. Tiktai $2500.00. 
Mažas įmokėjimas grynais pinigais. 
Likusi taip kaip renda.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31-roa ir Wallace sts. Vieninteliai 
agentai.

2520 W. 38th Si., 7 kambarių, mau
dynė, gazas, 2 lotai — 59x125, gat
vė visa išmokėta, $3200. Lengvi iš
mokėjimai. Didelis bizniavus kam
pas. McDONNALI),
2630 W. 38th St. Chieago, III.

PARDAVIMUI kampinis lotas. 
25x147 pėdų. Kampas Gage if 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži vieta1 dėl 
biznio ir užlaikymo kvalierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telcfonuo- 
kite Stewart 3781.

REIKALINGA dpysenė moteris 
prie 6 mėnesių vaiko. Apie mokes
ti patirsite ant vietosi.

V. Melbarzd, 
733 W. 18lh st., Chieago, III.

Patrick Dixon, 948 E. 74 gat., 
vakar išėmė warrantą prieš du 
policistu — liūgo R. Marker ir 
llarry Leeson. Kaltina juodu 
papildžiusiu vagystę.

True translation filed wilh the post- 
master at Chieago, Augusi 6, 191.8, 
as reųuired by ihe act of Oct. 6, 1917
INTERNAVO 15 PRIEŠO 
VALDINIŲ.

Penkiolika priešo valdinių, jų 
tarpe keturi chiccagiečiai, šian
die bus išvežti iš Illinois Cent
ral stoties internavimo stovyk- 
hiosna —Fort Oglcthorpe, Ga.

Internuotų chicagiečių pavar
dės: John Orgocovich, Albert 
Cari Hutton, Ernest Burfeind ir 
OI to Rushmeyer.

JONAS D. SAGATAS, 
46 metų amžiaus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu rugpjūčio 5d., 
9:30 vai. ryte, palikdamas di
deliame nuliūdime savo moterį 
Palioniją ir dvi dukteri, Mari
joną, 9 metų, ir Oną, 6 metų, ir 
snnų Pranciškų, 4 metų.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Panevėžio pav., Klovainių pa
rapijos, Vaisvidžių kaimo.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
itigpjučio 7 d., 9 vai. ryte, iš 

namų, 4945 Barinę avė., East 
Chieago, Indiana, į šv. Pranci
škaus Bažnyčią, parapijos In
diana Harbor, Indiana.

Užkviečiame visus gimines, 
draugus ir pajįstamus atsilan
kyti i šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiliekame dideliame nuliū
dime Jo moteris ir vaikai. .

TELEGRAFKFTAI GRASINA 
GENERALIU STREIKU. ,

Įnešimas referendumui
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VIII raj. narių referendumui: 
“Kad visų VIII raj kuopų sek
retoriai ir organizatoriai turė
tų sprendžiamą balsą steigiamo
sios Soc. Propagandos niokyk-

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo moters Onos Kon- 

rod, iš namų Jasiuliukč, 5 pėdų au- 
gščio, rauplėto veido, išsivežė šu
lių 19 mėnesių, šviesiais plaukais. 
Girdėjau, kad išvažiavo ant fanuos. 
Kas jų žinote kur randasi, praneški
te.. Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Arba ji puti tegul atsišaukia 
bus viskas pataisyta, kad galėtumė 
gyventi ir kad nereikėtų nuo manęs 
kavoties, arba atsiųskite laiškų, ga 
ko trūksta, bus viskas prisiųsta ir 
kad negirdėčiau nuo žmonių jokios 
kalbos ir kad mano sunaus neiižvar- 
gytum; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
Chicagos.

i Wm. Konrod,
715 W. 16th St., Chieago, II .

REIKALAUJU moters arba mer
ginos prižiūrėti dviejų vaikų. Gera 
mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas,
1627 N. Artesian avė., Chieago, III.

REIKALAUJAMA anglių padavė
jų — “coal passers”. $55, kambarys 
‘r valgis.

Chieago Bcach Hole!, 
"ilsi ir Cornell ava, , Chieago

MOKYKLOS
Pasisiyk pati suknią.

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

Specialia skyrius
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienomis

MASTER SEWING SCHOOL,
118 N. La Šalie at., 4-ta augštiu*

Prieš City Hali.

Western Union telegrafo kom
panija persekioja unijistus.

Organizuotieji telegrafo ope
ratoriai ir vėl pagrasino genera- 
liu streiku. Pasirodo, kad Wes- 
tern Union telegrafo kompani
ja būtinai nori užgniaužt vįsokį 
savo darbininkų judėjimą, šio
mis dienomis kompanija išvijo 
daug telegrafistų, unijos narių.

Praeitą nedūldienį laikė vie
šą susirinkimą Commercial Tfc- 
legraph kompanijos darbinin
kai. Kalbėjo telegrafistų unijos 
prezidentas S. J. Konenkamp. 

J Tarp kita jisai užreiškė, jogei 
St. Louiso, Cincinnatiso ir Dėt- 
roito telegrafistai rengiasi mest 
darbą kaip ryto, jeigtf samdyto
jai nesugražins pavarytų darbi
ninkų.

Telegrafistų unijos viršininkai 
tikrina, jogei neveizint didelės 
darbininkų stokos, telegrafo ko
mpanijos pastaruoju laiku išvi
jo apie 1,000 telegrafistų, ir tik 
dėlto, kad jie priklauso unijai.

True translation filed wlth the post- 
master at Chieago, August 6, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917,
“KAISER WILLIAM!”

— Kaiser William! — rikte
lėjo vakar rytą džiodžės Bernar
do Baraso klerką klerkstryčio 
polysteišinyj.

— Kas? — paklausė džiodže.
— Atlei^kitė, jūsų malonybė, 

William Kaiser — pataisė

• y

IŠMELDĖ VAGILIUI GILIUKĮ.

John Sinith, didžiai maldin
gas žmogus, gyvenąs 316 So.A- 
berdeen gatvėj., vakar kreipės į 
Despiaines polysteišinj sekamu 
pasiskundimu: Laike, kuomet 

jis karštai meldėsi savo parapi
jos bažnytėlėj, nežinomas vagi- Į los reikalais.” 
lis įsilaužė jo butan ir išsinešei Jeigu Ibėgyje 30 dienų nuo 
70 dol. pinigų ir 21 dol vertės I pasirodymo šio įnešimo jį pa- 
laikrodėlį. Į rems bent trįs kuopos, jisai eis

—Išmeldei jam giliukį — į-Į narių balsavimui, 
kirto bešypsąs dėdė. VIII Raj. sekr. J. Jurgaitis.

---------  (Nesuprantama, ką 234 kp.
NORĖJO PASIVĖŽINT turėjo omenėje duodama šitą I3401 So. Halstcd'st." ’ Chieago, III
UŽ DYKĄ. I įnešimą. Propagandos Mokyk-

Ponas Eddie Jackson vakar istci8č ra^ono cenh’aHnis k°- 
pasisamdė Fredą Kecką, kad jj8 mietas, kuris ją, žinoma, ir kon 
pavėžintų, jį po Chicagą. KccJtroliuo8- Nuolatiniam Mokyk
las jo reikalavimą išpildė, bet 1()S reika1^ Prižiur6jimui cent- 
'baigiant kelionę jo pasažierius ni,inis komitetas paskyrė tam 
staiga dingo nei akmuo vande- tikr« komisite tri^ ««nenų, 
nyj. Ant laimės Keck’as paž- leisingai krtd to”
velge vienan netoli stovinčiam ki? ^pecialio dalyko tvarkymas 
automobiliun if pamatė savo pa bu^ sunku at,ikti visa,n koini 
sažierių. “Dėdė” jį nusivedė lctui’ kurio rankose yra daugy“ 

kur reikia. Nors vėliau jisai už- b6 visokių organizacijos reika- 
simokėjo šoferiui už padarytą |bI‘ klloPid rodosi, kau
“tripą” net 50 dol., bet dėdės vis- reikia pa8tatyt dar pora 
tiek jį nepaliuosuoja. prie Mokyklos reikalų vedinio

I žmonių! Red.). ‘

Pajieškau Onos ir Antaninos Va- 
laičiukės, girdėjau gyveno Detroite*, 
Mieli, (ial kas žinote, ar jų pačių 
prašau atsišaukti, turiu svarbų rei
kalų pasikalbėti.

P. J.,

REIKIA MOTERŲ IB MERGINŲ 
- PRIE LENGVO DIRBTUVĖS DA- 

RBO. CElilAl'SIA MOKESTIS.
HATHBORNE, HAIR AND 

r»IDGWAY CO.,
2279 S. Union avc., Chicngo

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

Kitos mokslo šakos išgutdoma po 
venovei- 3001 S. Halsted Štr.

PARTIJOS ŽINIOS.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Welbasio, kuris šeši metai alga 
gyveno 6137 Wabasb avė., Chieago, 
III., ir apsiženijo. Turiu kibai svar
bų reikalą. Prašau 'jo palies atsi
šaukti ar kas žino pranešti, už ki 
busiu dėkingas.

Julia VVelbasicia, 
po vyru Šaulienė,

P. O. Box 62, Shirley, Mass.

REIKIA moters arba merginos, 
prie mažos šeimynos apžiūrėjimo. 
Atsišaukite greitu laiku.

.1. Cirul, 
1452 Eranclsco avė., Chieago

RANDAI

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

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

Pajieškau draugo St. Tamošaičio 
kur pereitą žiema buvo Valparaiso 
mokykloje. Malonėkite atsišaukti.

, A. Neverauskas, 
1458 E. (i5th st., Clevcland, Ohio

ATIDUODAM ant rendos pinkų 
ruimų. Yra visi patogumais elek
tros šviesa, štymas, maudynė.

J. Ii, 
3253 S. Morgan st.,' Chieago

3-čios lubos nuo fronto

JIEŠKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI

ATYDAI
Pajieškau kambario Brighlon 

Purk apielinkėj, vienam vaikinui, jei 
galima su valgiu. Atsišaukite 6 vai. 
vakare. Tel. ProspecF 7241.

True translation filedI with the post -15445 Turner ave.‘,'chieago, III. 
mastei’ at Chieago, August 6, 1918,1 
as required by the act of Oct. 6, 1917,1“”
NUTEISĖ DVI MOTERĮ. J“Socialistų tikietas”

Illinois Soc. Party tik-ką įtei
kė valstijos valdžiai savo kan
didatų surašą. Jisai yra toks:

Į S. V. senatorius: William | mie Plowiden ir Ethel Durham, | adresais:
Bross Lloyd

Į kongresmanus, at large, I svaigalų.
Clarence C. Brooks ir Frank |
Walts. į

Į valstijos ižd., Robert L. Ha- 
rvey. s

Į apšvietos superintendentus, 
£mma Pischel.

Į kongresmanus: G. J. Čarlis- niin. užpuolime. Policija jieš-^gas ~*Įcaip vyrų, taip'moterų ir vai- 
le, Robert II H}o»we, Joseph A. k° dar dviejų šaikos vadų. '

REIKIA DARBININKŲ
ri, . T „ [VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR-
leisėjas Landis vakar pa- BO PRIRODYMO BIURAI 

siuntė 20 dieni; kalėjimai! May-|

843WS.’WABASH AVENUE.
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST.Rrhfl t j ■ ■ 1 rTrjs jauni žudeikos vakar pa-1 105-107 SO. JEFFERSON ST.
teko į policijos rankas. .Kaltina- lIž1laIrbo1 P«r4Pinim3 V^U.(LSO.luo’

. . .... . Ise valdžios įsteigtuose ir užlaikonnio-
tm pasovime sahuninko Micha-1 se biuruose nereikia nieko mokėt, 
pi Pp1ziw W <17 rtat I Yra daug vietų, kaip Chįcagoj, ei veizus, UOS W. 37 gat. A rėš- toip kitur, kur reikalauja visokios 
tuotieji prisipažino dalyvavę I Mįes darbininkų — 1 fabrikus, į ką-

___ ,, .. J .. syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai-
—— iinip v yi y, taip minei 11 mi

kli, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša- 
pa—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chieago.
fiiįmlfiią............. <...... ■! .......................................

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted *L, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Welh SU

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

BAKA PATEK, Pirmiuiuk* J

negres. Pardavinėję jūreiviams

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elektriki- 
nčmis vogomis. Didelis cash regis- 
eris. Gali dirbti keturi darbinin- 
cai. Taipgi naujas aisboxis ir visi 
rankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
ąs per daug metų. Seniausia vieta 
ietuvių apgyventa. Pardavimo prie- 

iiastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

< Mr. S. S.,
824 Wabansia Avė., Chieago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIIKŲ APRftDALŲ

Musų sistema ir y^atiAkas mokinimas &•> 
darys jus tinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-designlng ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksima praktilką patyrimą kuomet jų tno- 
kysltds.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo aky- 
riuose.

Jus esate uikviečiaml aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti epeeialilkai pigią kainą.

P strėnos daromos pagal Jūsų mierą —• bils 
stailts arba dydžio, U bile madų knygoe.

MASTER DE81GN1NG SCHOOL
J. F. Kasnieka, Psrdltinta.

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

PARDUODU grosernę ir pieninę, 
jidinia pirkti sykiu su namu. Išva

žiuoju į formą.
817 W. 34th Place, Chieago




