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talkininkų ambasadoriams, tuo | True translation filed wilh the post <He siautė didele vėtra, pridariu- 
......... ........................ . «nusler ui Chicago, Augusi 7, 1918, . .  .. . ...---- o ':S

mušti r ai Chicago, Augusi 0, 1918,

cija Rusijoj 'Vii

t

Nauja valdžia Archangelske
200

700

i ;

Ties Baltuoju Namu

r

si nuostolių už milionus dolerių. 
Daug namų sugriauta, telegrafo 
ir telefono vielos sutraukyta.

Čia ramu, bet irgi laukiama 
vėtros.

ŽMONĖS MIRĖ NUO KARŠ
ČIO CRICAGOJE.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI PERMATO BOL

ŠEVIKŲ PUOLIMĄ.

»i»'

1 ruc translalion filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as reųuhed by the act of Oct. 6,1917.
BOLŠEVIKAI SVARSTO APIE 

PASKELBIMĄ KARĖS 
JAPONIJAI

atkirsdamas tuos diplomatus 
nuo susinešimų su savo valdžio
mis.

True translalion filed with the post- 
master ai Chicago, August 7, 1918, 
ns reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917,
TEREščENKO ESĄS UŽMUŠ

TAS

Suėmė 35,000 belaisvių ir 
kanuolių
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Chicago, III. Sereda, Rugp. (August) 7, 1918.

True translation filed with the post- 
ister at Chicago, August 7, 1918, 

is rcquired by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI ATSIĖMĖ 

MIESTELIŲ

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Mutter March 7, 1911 at ihe Post Office at Chicago, 111., under the Act of March 8, 1879. /

Trne translation filed with the post 
master at Chicago, August 7, 1918 
as requircd by the act of Oct. 6,1917
50 SUFRAGISĖIŲ AREŠTUOTA
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Tnie translation filed with Ihe post-master at Chicago, Augusi 7, 1918,as reųuired by the act of Oct. 6,1917. . , ,
Į • » 1   __ • .

Talkininkai paėmė 200 miestelių
True translation filed with the post-master at Chicago, August 7, 1918, 
as rc<|uire<l hv the act of Oct. G, 1917

Prasideda interven

n Addreea:

S MAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

VDL. V

Bolševikai paskelbsią kar 
Japonijai

Talkininkų kareiviai išsodinami 
Archangelske ir Vladivostoke

h-

P 
i;?

-

8

LONDONAS, rugp. 6. — Ex- 
rhangt* Telegrapli žinia iš Co- 
penhage.no sako, kad iš Mask
vos per Barimų pranešama, jog 
bolševikų laidžia svarsto apie 
paskelbimų karės prieš Japoni
ją •

Žinia priduria, kad premieras 
Leninas ikišol priešinosi tam 

žingsniui, 1x4 manoma kad Ru
sija “bus priversta paskelbti ka
rę, nežiūrint to fakto, kad žmo
nes yra priešingi bile kokiai nau
jai karei.”

True translalion filed wlth the post- 
master at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917,
TALKININKŲ KARIUOMENĖ

ARCHANGELSKE

LONIM1NAS, rugp. 6. — šian
die oficialiai paskelbta, kad tal
kininkų jurų ir sausumos spė
kos lapo išsodintos Archangels
ke rugp. 2 d. Sakoma, kad iš
sodinimas padarytas pageidau
jant Rusijos gyventojams ir 
kėlė visuotinų entuziaizmų.

su-

True translation filed švith the post- 
masler at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. G,1917,
AMERIKIEČIAI IRGI IŠSODIN

TI ARCHANGELSKE.

Susidariusi šiaurinės Rusijos 
valdžia

KANDALASKA, rugp. 6. — 
Amerikiečiai kareiviai dalyva
vo išsodinime talkininkų spėkų 
Archangelske pereitų savaitę. Į 
pirmų pulkų internacionalių slie
kų įėjo ir narių Rusijos oficie- 
rių lygos.

Dalyvavimas amerikiečių iš
sodinime buvo sveikinamas en
tuziastiškai šiaurinėj Rusijoj.

Žmonės skaito, kad Suv. Val
stijos yra absoliučiai be egois-

Japonų kareiviai išsodinami.

Oficialiuose rateliuose šian- 
I <lie leista suprasti, kad japonų 
kareiviai galbūt yra išsodinami 
dabar Vladivostoke, belaukiant 
atvykimo Amerikos pulkų. Jau 
yra žinoma, kad francuzu karei
viai yra kelyje į Siberijų iš Co- 
chin, Chinijos ir kad anglų ka
reiviai atvyko iš Hong Kong. 
C.hinijos kruizeris taipgi atvy
ko į Vladivostoku.

Pasisekimas čechų-slovakų, 
kuris prižada, su talkininkų* pa- 
gelba, patapti tikruoju faktorių 
sugrąžinime Rusijos prie karės, 
gimdo didelį susirūpinimų Vo
kietijoj ir armijos susidraskimų

35,000 vokiečiu paimta 
belaisvėn

1,000,000 dezertirų Austrijoj.

Vietos čecho-slovakų naciona- 
le taryba gavo žinių apie daug- 
meninį bėgimų iš kariuomenės 
Austro-Vengrijoj. Tarybos kva- 
tieroj užreiškšta, kad Austrijos 
armija yra tokiame pat dizorga- 

Šio judėjimo vadovai pa-l nizacijos stovyje, kokiame buvo 
Rusijos armija 1916 m.

Šios organizacijos gauto
sios žinios iš cechų šaltinių Au
stro-Vengrijoj sako, katTyra dau 
ginu kaip milionas dezertirų (pa 
bėgėlių iš armijos) Austrijoj ir 
kad §0,(MM) tų dezertirų gyvena 
Viennoųe, kur valdžia yra bejie- 
gė kų nors veikti prieš juos.

kavimu. Išlipę kareiviai nuėjo 
linkui Archangelsko, kur jau ė- 
jo prieš — bolševikiškas sukili
mas. f *
sikvietė apgynimų talkininkų ka 
reiviu.

Galutinas pasipriešinimsa bol 
ševikų įvyko subatoj. - Jie tapo 
galutinai sumušti Isakagorka slo 
tyj ant kairiojo kranto Dvinos 
upės.

Savo bėgime iš Archangelsko 
bolševikų spėkos išsivežė 40,(MM), 
000 rublių ir daug kitokio turto, 
bet paliko užpakalyj daug reik-l 
menų, riliai ir geležinkeliai ne
tapo pagadinti.

Naujoji laikinė valdžia Ar
changelske, kuri apėmė valdžių 
“visoj šiaurinėj apygardoj” gan-) 
na liuosnorę pagelbų kaimų So
vietų apygardose apie Arcangel-

Valdžia susideda iš sekamų 9 
žmonių, visi kuriu, buvo nariais 
Steigiamojo Susiirnkimo: Čai- *'
kovski iš Viatkos gubernijos; No

Vologdos; (ionkorski iš Novgo- 
rod; Katačev iš Kazan; Stansen- 
ka iš Samaros; Sikačev, kuris 
buvo Steigiamojo susirinkimo 
atstovu nuo šiaurinio Rusijos 
fronto; Zubov,' buvusio Volog
dos mayoro pagelbininko ir St- 
arzo, buvusio prezidento Archan 
gelsko durnos.

True. translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917
1,060,000 DEZERTIRŲ AUSTRI

JOJ

.lapenai gabena kariuomenę VI a- 
divostokan. Kodėl Francis ap
leido Vologdą.

VVASHINGTON, rugp. 6. — 
Oficialiai pranešimai valstybės 
departamentui šiandie atidengia, 
kad ambasadorius Francis ir tal
kininkų diplomatai buvo pri

versti apleisti Rusijų ir vykti į 
Murmansko pakraštį delei agre- 
syvės taktikos balševikų vald
žios.

Departamentui pranešta, kad 
6 savaitės atgal bolševikų karės 
ministeris Leonas Trockis palie-

Sako, kad bolševikų įtekmė 
" mažėja.

AMSTERDAM, rugp. 6. — 
Berlino žinia j Frankfurter Zei- 
tung sako, kad kasdie darosi ai
ži iau, jog bolševikų įtekinu da
bar apima tik didesniuosius mie
stus vakarinyj Rusijoj, kuomet 
rytai nuolatos slįsta iš jų rankų.

Žinia priduria, kad Vokietijos 
valdžia matomai irgi laikosi tos 
nuomonjs.

True translalion filed with the post- 
master ai Chicago, Augusi 7, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 0,1917.

NUŽUDYTAS BUVĘS RUSI
JOS MINISTERIS.

AMSTERDAM, rugp. 6. — 
Pasak Cologne Gazette, sočiaI- 
revoliucionierius Poltavos mies
to gatvėje užmušė buvusį Rusi
jos švietimo ministerj Stesien- 
ko.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, August 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
20,(/OO ŽMONIŲ SERGA CHO

LERA PETROGRADE

1,100 žmonių mirė

AMSTERDAM, rugp. 6. — 
Pasak Hamburgo Fremdenblatt,

žiuri į amerikiečius kaipo gva-
rantijų talkininkų draugiškumo
prie Rusijos.

Archangelsko gyventojai pri- pė kabelio viršininkams sustab-
ėmė kareivius su linksmiu šu- (lyti visas telegrama,, adresuotas lojusi.

serga cholera Petrograde. Iki 
subatos 1,100 žmonių jau mi
rė. Jis sako, kad valdžia yra

WAS1HNGTON, rugp. 6. — 
Armijos ir jūreivių*korpusų ka
rės departamentui šiandie pas
kelbti nuostoliai mūšiuose Mar- 
ne-Aisne saliente siekia 498— 
358 kareivius ir 140 jūreivių. 
Tas padaro viso 1,213 nuo pra
džios pergalėj kritusių sarašų n- 
uo Amerikoj spėkų išsodinimo 
Francijoj siekia 10,409.

Šiame surašė paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

MIKE POLĘNSKl, Philadel- 
phia, užmuštas karės lauke.

ANTON ANDRŪSKI, Gile, 
Wis„ sunkiai sužeistas.

FRANK J. MCHNIEVITZ, To- 
ledo, ()., sunkiai, sužeistas.

JOHN J. ROYERSKI, Dupont, 
Pa., sužeistas.

EDWARD T. GILUS, Lowell, 
Mass., užmuštas karės lauke.

JOHN PODYMAITIS, Lawre- 
nce, Mass., užmuštas karės lau
ke.

JOSEPH A. ZAWACKIS, Bu- 
ffiil<». N. Y., užmuštas karės lau
ke.

ANTON KNAZY, 4543 South 
Wood si., Chicago., sužeistas.

Kitur buvo dar karščiau.
i .. . 4.--------- «

Užvakar ir vakar buv6 vieno
mis iš (karščiausių rugpjūčio die
nų, žinomomis Chicagos istori
joje.

Užvakar karštis oro biure šie-, 
cė 102 laipsniu. O oro biuras y-1 
a vėsiausia vieta Chicagoje. Tų 
lienų nuo karščio mirė 7 žino 
lės. Bet daug daugiau žmonių 

nualpo ir tapo nugabenta į li- 
gonbučius.

Tečiaus Chicagos karštis buve j 
vėsuma, palyginus su karščiu ki
tuose miestuose. Niekuriose vie
tose, kaip Omaha, Neft., karštis 
siekė 110 laipsnių.

Ne\v Yorke tų dienų nuo karš
čio mirė 4 žmonės. f

Talkininkai pradeda naują 
ofensivą
. ... . r..,-----

Vokiečiai bando sutrukdyti talki 
ninkus ant Vesle, bet jiems 

tai netrykšta

LONDONAS, rugp. 6. — Pa
sak žinios iš Kijevo, Tereščen- 
ko, kuris buvo užrubežinių rei
kalų ministeriu Kerenskio kabi
nete, tapo užmuštas.

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Policija šiandie vakariop arešta
vo Lafayette Ikoerė priešais Bal
toj į Namų apie 50 moterų, ban
džiusių padaryti moterų partijos 
demonstracijų prieš atidėlioji
mų senate veikimo apie moterų 
balsavimo priedų prie konstitu
cijos.

True translalion filed wilh the post- 
masler ai Chicago, Augusi 7, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917.
RUSIJA SUSTABDĖ KRASA 

Į ANGLIJA

True translation filed Nvith the post, 
mastei' at Chicago, August 7, 1918 
as required by the act of Oct. G, 191' 
IŠTRĖMĖ BUVUSI FRANCUOS

MINISTERI
/ ________

Už susinešimus su priešu

PARYŽIUS, rugp. 6. — Pre- 
;identas Poincare ministeriu ta
rybos susirinkime šiandie pa
lakė:

“Valandoj kada priešas bai- 
iu ofensivo 100 kilometrų fron- 
e vilėsi įgyti nuosprendį ir už- 
lėli mums vokiečių taikų, gen. 
Foch ir jo pasigėrėtini karei
viai pergalėjo jį.

“Paryžius nebėra pavojuje, 
Soissons ir Chateau Thierry ta- 
)o atkariauti ir daugiau kaip 
100 miestelių lapo išliuosuoti.

“35,000 belaisvių ir 700 ka- 
niolių tapo paimta ir priešo di
lelės viitįs prieš savaitę tapo su- 
riuškintos.

nuojamas atmetimui vokiečių at 
gal iki šiaurinio kranto Aisne 
upės.

Du tiltai per Vesle arti Braisg- 
ne tapo paimti šiandie francuzu. 
Visos vokiečių perėjimo vietos, 
tiltai ir pontonai per Aisne yra 
mioaltos bombarduojami talki
ninkų artilerijos.

Francuzu ir ameriikiečių avi
atoriai prisideda prie naikinųno 
darbo nuolatiniu bombardavi
mu . 0

Į šiaurę nuo-Vesle vokiečiai-fti 
po atmušti jų pastangose atmeti- i 
ti francuzu ir amerikiečiųpulkuš 
kurie persikėlė nuo šiaurinio 

kranto — praneša oficiailiai' ka
rės ofisas.

Griešt takos, kurias vokie
čiai pada^£jft*ieš talkipinkų prie 

 

kines gvardijas neįstengė sutruk 

 

dyti laik\iį tvirtinimų Vesle fr
onto.. Talkininkų komanda pa
silaiko iniciatyvų* šiame veiki
me.

kreštavo francuzu oficierius. .

LONDONAS, rugp. 6. Šve- 
lijos presus biuras praneša, kad 
/isi privališki susižinojimai tarp 
hisijes ir Anglijos tapo sustab- 
lyti bolševikų paliepimu.

Pasak čia gautos per Berlinų 
Maskvos žinios, bolševikai areš
tavo francuzu oficierius Jarosla
ve, kaltindami juos bendradar
biavime su social-revoliucionie- 
i'iais prieš Rusijos valdžių.

Žinia taipgi sako, kad talki
ninkų oficieriai areštuoti Volog-

Berlino pranešimas Amster- 
latnan sako, kad bolševikų val
džia Maskvoje paskirė 300,000, 
000 rublių karei prieš čecho-slo- 
vakus.

Kontrrevoliucinis suokalbis 
susektas Vologdoje. 40 armijos 
oficierių ten areštuota.

Bolševikų karės ministeris Le
onas Trockį atvyko į Petrogra-

VfiTRA LOUISIANA VALSTI
JOJ

HOUSTIN, Tėx„ rugp. 6. — 
bejiegė ir liga nesulaikomai ple-čia gauta žinių, kad niekuriose 

vil tose Louisiana valstijos šian-

_ 4 Htnitnl

PARYŽIUS, rugp. 6. — Lotus 
J. Malvy, buvęs vidaus reikalų 
ministeris, šiandie rastas kaltu 
susižinojime su priešu ir nuteis
tas 5 metams ištrėmimui. Bau
smė tečiaus neteikia civilio pa
žeminimo.

True translalion filed \vith the post- 
mastei' at Chicago, August 7, 1918 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS SUSIRUPINES

“Garbingos talkininkų arini- 
os atmetė jį nuo Marne krantų 
ki Aisne. Tokios yra pasekmės 
vyriausios komandos strategi
ns, puikiai išpildytos nesulygi- 
lamų komanduotojų.

“Republikos ir visų talkininkų 
Aidėtas užsitikėjimas St. Gond, 
fser ir Somme pergalėtoju ta- 
>o pilnai pateisintas.”

frue translalion filed with the post- 
naster at Chicago, August 7, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI PRADĖJO NAU 

JA OFENSIVA.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, August 7. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
IŠMUŠĖ VOKIEČIŲ BATALIO- 

NA.
SU AMERIKOS ARMIJA FR

ANCUI).), rugp. 6. — Ameri
kos kulkasvaidėių operuotojai, 
ginantįs vietų ant Vesle į vakarus 
nuo Rheims šiandie išmušė vi
sų vokiečių infanterijos batalio
nų. Vokiečiai rinkosi į pozici
jų atakavimui grupės amerikie
čių tiltų budavotojų.

. r
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

<ad atstumus vokiečius iki Ais-. VOKIEČIAI TURI TRAUKTIES 
, ne upės | IKI AISNE.

Turkijos-Bulgarijos nesutiki- 
mais- I PARYŽIUS, rugp. (i. — Sut-

i--------------------  I virtėjęs vokiečių priešinimasis
ZURICH, rugp. 6. Sulig au-1 yes]e jr Aisne upių, susilp- 

gštos reputacijos neutralio auto- nino, ,bet niekur nesuatabd6 tap 
ritėta, Berline yra didelis susini-1 spaudimo.
pinimas iš priežasties įtemptų iy I Paskutinis grandinys įrančio 
šių tarp Bulgarijos ir I urkijos. I vokjegįy rctežiaus ant Vesle yra 

Pranešama apie didelį turkų 13rajsne miestas, 6 mylios j šiam* 
bėgimų iš armijos. 3,000 dezer-1 vakarjus nuo Fismes ir apie 
tirų, sakoma, susirinko Mažo-1 pUSiaukeų (Urp to miesto ir Soi- 
sios Azijos kalnuose. Leftnfi

Francuzu kareiviai yra pa
kraštyj Braisne ir miestas gali: 
pulti naktį nors sulig paskutinių 1 
žinių daugybė vokiečių kulkas- 
vaidžių jame daro talkininkų ė- 
jimų sunkiu.

Tečiaus Foch nesiskubina eiti 
priekyn. Dabar jis gabenasi sun 
kiųjų artilerijų prisirengiant prie 
pradėjimo paskutinio smūgio 

jo kontr-ofensive, kuris yra ple- ketverge.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 7. 1918. 
as reųulred by the act of Oct. 6.1917.

Amerikiečiai nušovė dar 4 
priešo aeroplanus. '

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Francuzu karės ofisas šiandie 
oficialiai^pasįell>ė, kad amerikie
čiai aviatoriai nušovė 4 priešo 
eroplanus rugp. 3. dienų.

1

IKI AISNE.

LONDONAS, rugp. 6. — Tal
kininkų sostinėse nemanoma, 
kad kronprincas bandys ilgiau 
laikyties ant šiaurinio kranto 

Vesle, bet greit pasitrauks į pri
rengtas pozicijas į šiaurę nuo 
Aisne.

Vesle linija gaii būti užeita iš 
šono be didelių pastangų ir pats 
protas liepia priešui pasitrauk
ti už Aisne.

4

ORAS 
_______ :______________ i 

t— — 4
Išdalies apsiniaukę šiandie ir 

galbūt ryto; biskį vėsiau šian
die.

įSaulė teka 5:49 vai.; leidsiasi 
8:02 vai, Mėnuo teka 8:35 v. v.

penhage.no


IK
NAUJIENOS, Chieago. )

Ui
Sereda, Rugpjūčio 7, 1918,

INAUJIENOS
tMt LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily exccpt Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1840 SO.. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chieago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

• Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ................
Pusei meto ..................
Trims mčnesiams ....... .
Dviem mčnesiam .........
Vienam mėnesiui.........

Chicagoje—per nešiotojus 
' Viena kopija................

Savaitei .........................
Mėnesiui........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .............................  1$
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ..............  1.65
Dviem mėnesiam ..............  1.25
Vienam mėnesiui................... 65

Kanadoj, metams  ................ 7,(!9aa
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui Įaikraš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne ReduktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pasilai-

Oiviaas 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.

dalys vokiečių armijos, ir.Gorkio apvertinimo rusų revo- 
■•*• -z ’ ’**■■■’» Hucijos.

Labai abejoju, ar aš galėsiu 
aprašyti tau Gorkį taip, kaip aš 
mačiau jį ar bent taip, kaip 
aš skaičiau jį; neę, nors aš pie
tavau jo namuose, negalėjau 
pasigauti prie jo arčiau, kaip iki: 
smarkaus barnio su Marija An- 
tln’jevna. Bet be jo rašyto žo
džio aš turėjau taipgi nuošir
džius pranešimus apie jį nuo 
rusų novelisto Eugenijaus Za- 
miatino, kurio vienai knygai 
Gorkis rašė įžangą, ir n^uo kitų 
Gorkio artimų draugų.

Gorkis, tiesi!, stovėjo su bol- 
Įševikais iki sukilimas , pasiekė 
pilno smarkumo. Jo partija, 
“Novaja Žizn” laikraščio grupė 
(Susivieniję Tarptautiniai Soci
aldemokratai) taipgi pasiliko su 
jais po to. Vienas Gorkio geria
usių žurnalistų Avilov buvo kru
šos ir telegrafų ministeriu pir
mojoj Sovietų Ministerijoj, o 
kili Gorkio rėmėjai ir “Novaja 
Žizn” laikraščio štabas buvo tai
pgi revoliucinio karininkų re-

jo pernai ištisus metus. Tan e, prie to jisai esąs ligonis. Todėl 
kas buvo, aš manau, kad jisai ir patapęs bolševikų prie- 
mano padėjimas geriau leido-šu.
man nepasteLėl smurto ir netei
singumo, be korių negalima aj.- laiko jokios kritikos jau vien
sieili revohi.cljos laiku, iri dėlto, kad bolševikų priešų ei- 
(žvelgti anapus jų i dalyko, kai- lesė randasi

k u —• bet ne socializmo žvilgs
niu. »

prie bendrų išvadų nebuvo 
prieita. Išsiskirstė visi likda
mi prie savo nuomonių.

Tas didmiestis, kuriame įvy
ko ųugščiaus aprašytasai tauti
ninkų ir klerikalų pasikalbėji- 
ms, tai — Chicaga.

Tautininkai su klerikalais- ne
susitaikė mokyklų klausime, 
bet jie susitarė veikti išvien In
formacijų Biure, Washingtone; 
ir Dr. Šliupas jau nuvažiavo dar
buotiem kurtu su “Dr.” Bielskiu 
ir Sčesnuliu.

Ir tai po tp, kaip šliupas savo

mes tikimėi, kad šiandie 
visa pusė susideda iš rau
donosios rųšies.

“Taigi mes liepiamo 
jums kirsti ir kirsti dabar, 
kad galėtumėte pasiliuo- 
suoti nuo pančių ir laimė
ti pasaulį....”
Baisiai “revoliucioningas” 

dokumentas, ar ne? Lie
pia Vokietijos “draugams” 
(Scheidemannui ir kitiems) 
tuojaus sukilti ir padaryti 
revoliuciją keturiose valsty
bėse ! , '

šitas dokumentas tur-but 
bus išsiuntinėtas ir į kitaš 
socialistų laikraščių redak
cijas ir į socialistų organiza
cijas ; ir ką gali žinoti — gal 
ne vienas socialistas padės 
po juo savo parašą.

Amerikos socialistuose 
dar yra labai išsiplatinus ta 
nuomonė, kad revoliucijos 
darosi “pagal orderį”. Už- 
kamandavojai, kad žmonės 
kiltų, ir karaliai bįra nuo vojjucįonįtTįy komiteto ir pil

domojo sovietų komiteto nariai. 
Pats “Novaja Žizn” redaktorius 
(jo vardo nebeatmenu) (Sucba- 
nov. “N.” Red.) prieš pat mano 
išvažiavimą pasiliko sovietų or
gano “Izvestija” redaktoriumi.

Gorkio atsinešimas yra origi- 
nalis ir charakteringas. Jis 
smarkiai pasipriešino buržuji- 
nių ir vidutinių socialistų laik
raščių varžymui, kurį sukilimo

Šitoks aiškinimo būdas neiš- ♦

sostų, kaip dūlės nuo me
džio.

Daugeliui Amerikos socia
listų visai nė motais, kad re
voliucija priklauso ne vien 
nuo žmonių pastangų, o ir 
nuo valdžios (ir ją remian
čių klesų) spėkos. Jeigu val
džios spėka ir tų klesų, ku
rių reikalus valdžia gina, bu
tų visuomet vienoda, tai re
voliucijos padarymo klausi
mas butų ištiesų labai nepai • 
nūs: reiktų tiktai palaukti, 
kol revoliucionierių jiegos 
pakankamai užaugs, ir pas
kiri “tinkamoje Valandoje” 
duoti jiems ženklą, kad su
kiltų.

Bet tikrenybėje dedasi vi
sai kitaip. Ta spėka, kurią 
turi pergaltv revoliucionie
riai, nepalieka visuomet vie
noda. Ji gali mažėt ir didėt; 

Ė-ios atstovai (valdžia) sten- 
•Draugai redaktoriai ir giasj> žinoma, ją kiek galint

Redukcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chieago, August 7, 1918, 
as reųuired by the uet of Oct. 6,1917.

Pataria sukilti.
Vakar apturėjome iš Ken- 

ton, Ohio, nuo tūlo C. E. 
Wharton’o šitokio turinio 
spausdintų lapelį:

socialistai: x
“Tikėdamiesi, kad dabar 

yra patogus laikas Suv. 
Valstijų socialistams pa
vartoti savo svarbą pasau
lio karėje, mes duodame 
sumanymą pasiųsti savo 

draugams anapus vandeny 
no sekamą dokumentą ir 
prašome pasirašyti po juo 
ir paskelbti jį.
“Neatleidžiama Nuodė
mė”.
“Nuo Suv. Valstijų socia
listų musų draugams vo
kiškoje koalicijoje, pasvei
kinimas:

“Kadangi Vokietijos 
kaizeris Wilhejmas panie
kino Raudonąją Vėliavą j — - - -
(kas mums yra neatlei- ^^4 j^ns'^vVai’ ne- /ioirtvvtr, vi ii/x zl n n t /'i

Ipadidint. Todėl revoliucio
nierių uždavinys yra ne tik
tai, stiprint savo pajiegas, o 
ir žiūrėt, kad jų priešas ne
galėtų padidint savo spėkų 
greičiaus, negu jie.

Koks yra dabar tikriausis 
būdas centralių valstybių 
autokratams padidint savo 
spėkų? Kariškos pergalės? 
Po kiekvieno laimėjimo mu
sių laukuose autokratija Vo
kietijoje daposi galingesnė; 
0 jeigu ji laimėtų karę, tai ji 
pataptų taip galinga, jogei 

‘Vokietijoje ilgiems metams 
ršnyktų revoliucijos viltis. •

Vienok daugelis socialistų, 
. kurie geidžia revoliucijos 
I centralinėse valstybėse, sa-

džiama nuodėmė, pasiųs
damas kareivius į Rusijų 
po to, kaip buvo paskelbta 
mūšių sustabdymas, ir ka
dangi jisai vėl paniekino 
jų, padėdamas Baltajai 
.Vėliavai sunaikinti Rau
donųjų VėliavųiFinlendi- 
joje ir Ukrainoje; *

“Kadangi jisai apsiėjo, 
kaip su popieros skivytu, 
su Rusijos sutartim, kuri 
buvo užkarta musų drau
gams pagelba durtuvų,

“Ir kadangi talkininkai 
susilaikė nuo įsiveržimo į 
socialistiškų (!! “N.” 
Red.) Rusijų,—

“Todėl mes manome, 
kad jau atėjo laikas nu
mesti nuo sostų Vokieti
jos, Austrijos,- Turkijos ir 
Bulgarijos valdonus ir įs
teigti respublikas kiekvie
noje šitų šalių pagal žmo
nių valių.
“Ūmus veikimas.

“Pasiduokite kaip galint 
greičiaus. Jūsų obalsis 
bus Raudonoji Vėliava. Į 
Atsiminkite, kad

svarbu, kaip eis ir kaip baig
sis dabartinė karė! Mat jie, 
kaip ir augščiaus paduotojo 
dokumento autoriai, įsivaiz
dina, jogei, kaip tenai neitų 
dalykai pasaulyje, o kiekvie
noje valandoje yra galima 
padaryt revoliucijų: paspau
di tam tikrų guziką — pokšt 
ir sugriųva kaizerių ir kara
lių valdžios!

True translation filed with tlw post- 
inaster at Chieago, August 7, 1918, 
as i cciuired by the act of Oct. 6, 1917
JOHN REED APIE
M. GORKĮ.

i ne vienas-anlras 
lepių nervų asmuot o tūkstan
čiai įvairių-įvairiausio charakte
rio žmonių ir ištisos politinės 

ne pirmas sykis šituos apkalti-j partijos. Iki bolševikų perver- 
•nimus mesti ant’sovietų valdžios j smo jų taktikai priešinosi ne 
galvos. Man būvant Petrograde) tiktai menševikai, bet ir socia- 
menševikų bei socialistų revo- listai revoliucionieriai, dešinlc- 
liucionleriųz ir buržujų Įaikraš- ji ir viduriniai, ir kitos socialis- 
čiai rašė, kad kaimiečiai riau- tų partjos; o po bolševikų per*, 
šes kėlė savo tarpe dėl pasidali-j versmo prieš juos stojo ir Gor- 
mimo. žemes, kad kareiviai bu-j kio-Suchanovo vadovaujamoji 
'vo išnovijami ištisais būriais,(bolševikų dalis. Katja-gi bolšp- 
kad |)i*amonėje įvyko visiška vikai pasirašė po Brest Litovs- 
betvarkė. To nebuvo tuomet; ko
bet tas gali bud dabar. Vienok,‘karę ir kairieji socialistai-revo- 
jei tas tiesa, tai, kiek aš Rusiją į “• ----- i.„.i
pažįstu, turiu pasakyti, kad tnij 
tyra ne de| stokos galėjimo or- 
ganizuotįies, ar pajėgos dirbti 
iš vieno, ar stokos priparody- 
Ųio, k<id dalykas pavyks, tik? 
dėl nuolatinio ir sielvartingoj 
valdančiosios klesos besistengi-j 
$mo atgauti savo nuosavybę su« 
pagelba užsienio durtuvų, su-, 
jungto su imperialistiniu sve- 
tiiųšalių įsiveržimu iŠ pryšakio 
ir grūmojimu tuo patim iš už
pakalio, kUjomet pagalbos ar 
tinkamo užuojautos ženklo nesi
mato is jokijp pasaulio krašto.

Bet kieki man teko pritirti, 
sovietų valdžia darė nepftprastą 
tveriamąjį darbą pramonėje ii* 
kaimiečiai dalinosi žeme ir su
sitaikė dėl jos. , Kaimuose gin
čai, be abejo, eina; neturtingie
ji kaimiečiai buvo raginami su
sijungti prieš turtinguosius, kad 
/eidus turtingiesiems pasigle- 

' mžti daugiau, negu jiems pri
puola. - K / J

“Baisus gandai” eina drauge 
su apštimi legendų, kurios ran
da m 
ausyje. Mat, jis jau mano, 
rusai yra baisus.

Baisus p. Bleichmano skelbi
mas žudynės nėra' naujiena. 
Kaip ir vispse revoliucijose, a- 
pie Petrogrjųlą visiflimet kas 
nors skatina' prie užurminio žu
dymo. Jei buržuazija nepa
liaus sabotažavūs ir šaukus vo
kiečių bei ja^onij atHti ir išgėl- 

Pįivyzdžiui, jis pasakoja štai bėti jos nuosavybę, tai tas gali 
ką. Jis užėjo ant kareivio, slo-jnet atsitikti. Vienok aš nega- 
vinčio paskliaustėje arti Krem
lių j ant sargybos. Kareivis, 
brūkšt, prisidėjo šautuvą ir pa
leido šūvį į bėgantį žmogų ir jį 
nujovė.

Gorkis paklausė kareivio, 
kam jis jį nušovė. ( t

“Kam”, atsakė kareivis, “jis 
bėgo.” r ■ ,

Atsiminkime, tai buvo gatvi
nių riaušių laiku, kurios tęsėsi 
šešias dienas.

Vėliaus, Petrograde, Gorkis 
matė, kaip gauja nusitvėrė va
gį Ir miišė toliai, kol užmušė - - 
kas, aš manau, yra galutino ir 
eleinentario teisingumo bildu, 
vartojamu didžiumos žmonių 
revoliucijos laiku

Bet iš tokių dalykų Gorkis 
nusprendė, kad “rusai”, kaip 
jis sakė, yra “žiauriausia ir la- * • w 
biahsiai kraujo godi laukinė ta
utai pasaulyje”. ’

Jai yra,xtaip sakant, jo pama
tas. Bolšt'vikai buvo nuspren
dę Jr turėjo galios įvykinti sa
vo | proletarinės diktatorybės 
plepą. Bet žiaurus jie anaiptol 
Bebuvo 
goejųs 
uudeČiui atrodo juokingai .mie- 
hšįrdingais ir atleidžiančiais.

baisėjo pirmaisiais areštavimais, 
kurie atsitiko tuo patim laiku. 
Bet visų-labipusiai jis pasibai
sėjo kraujo praliejimu.

liet kiekvienas, kuris tuo iai- 
ku buvd Rusijoje, žino, kad ten 
kraujo praliejimo beveik nebu
vo. Bolševikų revoliucija'yra 
mažiausiai kruvinu sukilimu is
torijoj. Maskvoje, tiesa, buvo 
smarkios riaušės ir apie aštun
tai šimtai Žmonių prarado saVo 
gyvastis. Riaušių laiku Gorkis*, 
buvo Maskvoje. Jis parašė sa
vo laikraštyje eilę pranešimų. 
Atvaizdinančių tai, kų jis matė. 
Matoma, lai buvo pirmas kar
tas Gorkiui riaušės matyti. Tas 
jį nustebino ir supurtė.

ar ne?

po viso, didumų ir gražumą.
Aš mačiau pirmiau* tą iširau 

,ką, kurių man prisiuntė!. Ta

True translation filed with the post- 
mastęr at Chieago, August 7. 1918, 
ns reųulred by the act of Oct. 6,1917.
SLAPTA TAUTININKŲ 
KONFERENCIJA SU 
KLERIKALAIS.

taika’*, tai jiems apskelbė

| Ihicionieriai. Girdėjome, kad 
(šitos partijos vadus, Spiridono*- 
vą ir Kamkovą, bolševikai jau 
sušaudę.

Akįiyeizdoje šitokių faktų, 
į atskirų bolševizmo priešų psy- 
į ekologija (charakteris) nieko 
(neišaiškina ir negali išaiškinti. 

Ir, be to, Reed’as dą ir neteisin
gai piešia Gorkio charakterį. 
Tiktai žmogus, kuris neturi jo
kios nuovokos apie Gorkį, gali 
tikėt, kad jisai esąs silpnų ner
vų ir silpno budo žmogus, nepa- 
jiegiųs savo sprendimuose pasi- 
liuosuot nuo momento įspūdžių 

j ir nuo “romanlingų“ dainų į- 
tekines. Gorkiui teko pereiti 
šiauresnę gyvenimo mokyklą, 
negu kam-nors kitam. Jisai iš 
kilo į viršų iš palies visuomenes 
“dugno” ir matė begąles vargo 
ir skurdo. Riaušės, kruvina ko-i 
va ir kiti žiaurus dalykai jaut 
tyra taip nesvetimi, kad jisai ki
tąsyk už dalyvavimą juose bu-

* vo jtasmerktas mirtin.

Ir kas aprašo tą veteraną re-

kė, kad tarpe Amerikos lietuvių 
gali gyvuot tiktai dvi srovės: 
kairieji ir dešinieji. Susideda
mas su klerikalais, jisai patapo 
dešiniosios armijos kareiviu.

vieni kaltino p.

naloi.ia, priegluu.Ią Gorkio voliucionierių, kaip koki, išle- 
. ? Spintą mergelę, alpstančią, kuo-

Iju įsivaizdinti, kad rlisai Šaltu' 
rauju tą nuspręstų ir paskui j m 

padarytų. »
Sovietai ir darbininkų demo

kratinės organizacijos visuomet 
skatina darbininkus imtis prie 
darbo. Tiek apie tai.

Maksim Gorki yra labai ligui
stas žmogus. Be to,' jis yra po 
didele įtekme Marijos Andre

jevuos, kuri yra graži, teatrin- 
ga ir romantinga, kuri nori ves
ti tamsiųjų .darbininkų reika
lus pati ir kuri skaito revoliu- 

iciją nepavykusio. Oi ta rusų in
teligentija! Kaip ji nesupranta 
Rusijos minių ir kai j) ji atme
ta jas!... .7'

met pamato kraują? John Reed 
- • keletas mėtų atgal apleidu- 
sij> universiteto studento suolą, 
•hepęrsenai ipokėjusis įsivaizdini 
Rusijos liaudį tiktai iš Gorkio 
apysakų ir romanų! Kas kaltina 
nuomonių nepastovumu ir ne
sugebėjimu suprast darbininkų 
reikalus? Jobu Reed — kuris 
studentaudamas simpatiząvo ai- 
doblistams, paskui piešė Mexi- 
kos Vilią, kaipo liaudies didvy- 

■į, “Metropolitan’o” špaltose; 
paskui garbino Vokietijos gene- 
ralį štabą, būdamas to žurnalo 
korespondentu karės lauke; 
paskui agitavo ir balsavo už pre
zidentą Wilsoną; dabar kelia į 
padanges Leniną su Trockiu! 
Kas prikaišioja Gorkiui ir ki
liems Rusijos revoliucionie
riams nepažinojimą Rusijos mi
nių? John Reed — kuris pra

leido apie pusmetį Pėtrograde 
ii apielinkėse, nemokėdamas 
net rusiškai kalbėt!

Psychologiškas metodas, kuri

True translation filed w|th the post- 
master at Chieago, August 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
JOHN REED’O
ARGUMENTAI. . v?

loja savo argumentacijoje, kaip 
matome, sunaikina jį patį.

O kurgi jisai daugiau pasako 
Lenino-Trockio pateisinimui ?

Upton Sinclair’o žurnale iš
spausdinta sekamas John Ree- 
<l*o lai.škaR apie Makninuj Gor- 
kl: i r

Croton-on-IIudson, New York,.
Birž. 19 d., 1918 m.

Brangus Uptonai:—
Tavo laišką gavau ir brangi- 

karės’ibu tavo gerą širdį, kird imi ina-

Augščiaus išspausdiutasai 
John Reed’o laiškas yra įdomus 

i.dviem žvilgsniais: viena tuo, 
lęąd Gorkį, : apie kurį jisai kal
ba, bolševikai paskutinėmis die-['“nepaprastą tveriamąjį darbą 
ųomis, kaip buvo pranešta, liū

ty; neigi buvo jie kraujo pė suareštuot, o Gorkio laikraš- 
Rusai revoliucijoje va- tį galutinai sustabde^antra, tuo, 

kųd šitame laiške Reed’ns duo
da charakteringą pavyzdį to 
metodę (budo), kurį jisai nuo
latos vartoja,, agituodamas už 
bolševikus. . ’ \ .

W * C gJohn Reed aiškina Gorkio o- ______  ____ ________ x,_.
pozicijų pritfd' £>olševil<u» psy-įLeilino-Trockio rezoliucijų, 

choloifižku budu. (iorkis, girdi, 
I esąs jautrus žmogus, niekuomet 

Kas dol mano sprendimo a-4 nematęs riaušių, i 
piiį Rusijos buržujų ir 
■nių”

kad, girdi, Rusijoje dabar ne
paprastas laikas; kad valdan
čiosios klcsos nori a (gaut savo 
nuosavybę ir todėl daro viso
kias pinkles bolševikams; ir 
kad bolševikų valdžia veiku

Bet kodėl rezultate to “tveria
mojo darbo” Rusija subyrėjo j 
smulkius kavalkus? Kodėl mies
tuose bedarbė ir badas? Kodėl 
bolševikams prisieina tolinus vis 
žiauresnes priemones vartot. 
kad išlaikius valdžią savo ran
kose. Nesenai juk tapo praneš
ta, kad sovietų centras priėmė 

_ , ku- 
rioįe rekomenduojama siunti- 
nėt| į sodžių ginkluotas ekspedi- 

nemėgstąs cijąs, kad gavus duonos, ir ro- 
' “viduti-/kraujo liejimo ir pasiduodąs va- koihcnduojama vartot masini 

socialistų utsinešimą, lai landos įspūdžiams Jjei “rbmiin- terėrą! Meksikoniškojo Vilios

revoliucijos remia šituo, bet 
mažne kiekvienas kuris buvo 
H unijoj e pereitą rudeni* gali 
paliudyti, kad kraujo pralieji- 

rtlo jiebuvo; jei jis nori teisybę

iVf išeivi nuivoi <-» c c c t t’ . <■ * r

pradžioje jus buvote treč- ll() apvertinhną Gorkio vietoje aš stoviu ten, kur Gorkis stove- lingos” inteligentes įtekmei; ir žvilgsniu tatai gali būt labai pui-

“Darbininkas” rašo:

Šiomis dienomis viename 
Amerikos didmiestyje įvyko 
indomus pasikalbėjimas kata
likų ir laisvamanių inteligen
tų. Juosius sukvietė į vieš
butį tūlas geraširdis vienybės 
šalininkas. 'Tarp laisvamanių 
buvo ten ir D-ras J. šliupas. 
Katalikai kaltino p. Šliupą, 
kam jisai savo prakalbose 
šmeižia vyskupą Karevičių, 
kunigus, katalikų Tautos Fo
ndą; kam jisai erzina Ameri
kos lietuvius katalikus ir kam 
tokiu budu ardo ir griauna 
sutartiną darbą tarp lietuvių 
Lietuvos laisvės išgavimui. 
P.' šliupas privedžiojo neva 
faktus, kuriuos jisai turįs ir 
kuriais reiniąsis. Kiti laisva
maniai
Šliupą, kiti (didelė didžiuma) 
jį teisino. Daug prikalbėta, 
daug prisiginčyta. Karštyje 
buvo pasisakyta vienas-kitas 
dalykas, kuris gal ir buvo 
manyta tūlą laiką dar slėpti.

Iš laisvamanių. kalbų paaiš
kėjo šilai kas. Šią žiemą Eu
ropoje tūlame inteligentų su
sirinkime (be abejo laisva
manių) buvę nutarta griežtai 
atskirti busimoje laisvoje 
Lietuvoje. Bažnyčią nuo 
valstijos. Tasai atskyrimas 
apsireikšiąs visU-pirma tuo 

kad mokyklose nevalia busią 
išguldinėti tikybos. Jei ku
nigai norėsią mokinti vaikus 
tikybos, tai tą galėsią padary
ti bažnyčiose^ priruošdami 
vaikus prie išjjažinlies ir prie 
komunijos. Mokyklas steig
sianti ir užlaikysianti valsti
ja, ne pati visuomenė.

I 4 Netrukus busiąs” LičiuVoš 
valdžios įsteigtas Lietuvos u- 
niversitetas. Jei kunigai no
rėsią turėti tame universitete 
teologijos fakultetą, tai galė
sią jį turėti. įSvietiškiai inte
ligentai nesikišią į to fakulte
to reikalus ir jų tvarkymą. 
Bet užtat kunigai nebusią pri
leisti prie kitų fakultetų tvar
kymo ir neturėsią ten Jokio 
balso. Undomu, kur jie už
kištų musų Jaunius, Pabrė
žas, Žiogus ir tiems panašius 
kunigus mokslininkus, laiky
damiesi tvirtai savo “princi
pų”). Laisvamaniai labai 
indomavo sužinoti, kokia esa
nti nuomonė tuose klausi
muose katalikų veikėjų. Ka
da šie atsakė, jog jie linksta į 
tai, kad pati visuomenė steig
tų Kuosai mokyklas, pana
šiai kaip yra. Šveicarijoje, gi 
kad valstija tik lėšas parūpin
tų ir prižiūrėtų jų lietuvišku
mo — laisvamaniai parodė 
didelį neapsitenkinimą tokiu 
klausimo rišimu. Be to jie 
pridūrė štai kokią indomią 
mintį; girdi, pirma'jie, lais
vamaniai, turp 'susitarti su 
katalikų veikėjais dėl mokyk
lų steigimo, dėl universiteto 
reikalų, o paskui tik jie galė
sią dirbti išvien su katalikais 
Lietuvos laisvės reikalais. Jei
gu to susitarimo dėl mokyk
lų nebusią^ tai jie negalėsią 
nuoširdžiai dirbti išvien nei 
Lietuvos laisvės reikalais. Ko
vojant dėl laisvos Lietuvos 
reikią pirma žinoti, kokia ta 
laisva Lietuva busianti ir kaip 
ji tenai busianti sutvarkyta. 
Katalikai gi tvirtino, kad nors 
tie klausimai ir yra labai 
svarbus, ir juos luikps jau 

pradėti kelti, pcl skirtumas 
pažiūrų tuose klausimuose 
neprivalėtų ardyti visų lietu
vių vienybės kovoje už Lietu
vos laisvę, kuri juk visiems 
lygiai reikalinga. Žinoma,

Redakcijos Atsakymai į 
ut’K Šabaliįiiuslcui7~ka7jan^ 

gi jau po išvažiavimo, tai ir ati
taisymas nieko nebereikštų.

Moterjs!
Jltal kenčiančioms mo

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

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš Vatč- 
inijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė 'Ma
ne. Aš esu sliprasnč, 
negu buvau pirm kiek 
metą. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis juins-pa- 
gelbčs. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

Kazimieras; Gugis

Veda visokias reikalus, kaip i riminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisn; <ose. Daro 

visokius dokumentus iryopieras.

Namų Ofisas:
31211. Halsted St.

Ant trečių lubų
tai. Drovėr 1310

H&'.jfo Ofisą*?

12) W. Dcarbo'n f.t. 
111 .13 Uoit, Rldg.

j c*. Ctr.tidl 44.1

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko metodo*. 
2401 So. Broadvvay St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
,....................... Kihlock Vfctor 1026
Namų Telefonas: Central 7864 B.

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

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai. 

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatof

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų pakaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

1__J.______ .___ ■___________ ......... ........ —:................................................. .... . ............. . ---------------- ■ ■■■■ --------- . ....- - ' -



Vs. GarSIno pasakojimas

Pone

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

3 popi«t«

Chicago

Kelkis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

firtiiti

AKI 
AK h

sušaudyti I
(Bus (Jaugiau)

Begiu 
•te ir L___ . ______
) dienos ir nakties. Dabar jaučiuos

SVt'ikos vietos nepa

Telephone Y,arės 5032

Kelkis! Girdi?

—Anava, puota 
užgausi 
'-r- ruščiai rėkia jis, stumdamas 
nuo savęs parpuolusio karei’ 
vio durtuvą^ bemaž nepataikiiir 
šio viršūnę jam i akį 
die tu .šventus* ir ųž <ką tu mus 
taip baudi?

vak.
4649 S. Ashland Ar. kam p. 47 at

Rezoliucijos komisij
V. V. Vagys, 
R. Grigaliūnas.

2221 So. Leavitt Si 
Kampas 22nd pi.

7 Valandos: 8 iki t vakaro 
Phone Canal 4828 

pagal sutarti

kus. ftl.: nuo 9 ryto iki _ 
nedt (dien. nuo 10 iki 11 diena.

a . <• a ■■ « a « _ ”

Telephone Yards 4317 • 
Boulcvard 6487.

' teismo keliu nužudyti 
ooney Californijos val- 
Abi rezoliucijos tapo

pilvelis buvo. Ųisp 
riuštojirnas viso kūno, /r buvau nustojęs ^vilties, "i

i “ w. .. JHL
ur negavau savo sveikatai pagelhns

Bitteria, Kraujo valyto- 
no gyduolės, tai no suvartojimui !•-—.i. —A4»A. likti/

avo. Rcu-

Vyrišky Drapanų Darganai
Npuji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nąuji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Vjsai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 irau*““* ~ ----------
$4.50. 1 
iki $7.50.

karpis.

141* 8. Haisted SU

Truc translation flTčd with (he post 
master at Chicago, August 7, 1018, 
as required by the acl of Oct. 6,1917

Akron, Ohio.

•—i Klausykite, Ivanov, nieka
dos daugiau to nedarykite! Jeigu 
niatio vietoj butų buvęs koks- 
nors burbomis pavidale* Ščurovo 
arba Tiiųofejcvo, būtumėte rie
stai išėję Su. savo drąsumu. Jus 
turite atminti, kad esate papra
stos eilės kareivis, ir kad už pa
našius dalykus jus gali ant tų 
p?dų

įgan Valstijoje, čia lietuviai uki- 
i — buk pats sau

stotis:
O. Žalienė,“ 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

Neužsitikėklt savo regėjimo nlr- 
ruslain 
kelia u- 
ie su

teiks jqs ___________ _____ _
AŠ tufiu 15 metu patyrimą 

gailu ižtyrt jąs aki- —1 *
Jums akintus tikrai 
ku belauktai

Jei jkimS a_____ _____ _
gi, mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
- AKIŲ SPECIALISTAS 
1811 So. Ashland Ava. Chlear -

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
„ , Tėmykfte i mano parašą 
Valandos nuo 0-los vai. ryto Iki 
8 Vai. vakaro. Nedėlioję nuo $ 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.
—r- - -r._ _ .

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
19Žfo So. Hltlfded SU ChlMtgo. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

, į-, rusiškai. uuų.
Valandos: 16—12 rytą; 8—9 va
kare. Tel Canal 4367.

Springfield, III.
Kampas 8-tos ir Wamington gal

Lietuviška

Jnu baigiame vasarą leisti, o 
| nuveikti nieko gero nenuveiks
ime. Draugai ir drauges, stoki- 
• me visi prie dart)o, nes tas yra 
< musų uždaviniu. .,>/ 
i

Taipgi nepamirškite SLA. 
<198 kp. susirinkimo, kuris bus* 
I nėdelioj, rugpj, H d., 1 vai, po 
pietų, Central Labor Hali sve
tainėje, 293 So. Main st., ant tre
čių lubų; dtirjs į svetainę iš šo
no nuo Butchel avė. Tcl. Pullman 342

Dr. J. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Ava, 

Roseland, TU._

virtimą
man ręikią jau į Holi^imnos, Už
pakalį. Kaįųnkas perdaug jau 
tų silpnų sųtverįmėlįų pradėjo 
pulti. , . \ąį„ ,

T^aėję^ kplętą žingspių, as at
sigrįžau ir pamačiau,. * kad Ven- 
celis, pųsilęnkęs ant parpuolusio 
kareivio,; trauko jį už peties.

— Kelkis, tu, rakali! Kelkis!
Pažinti nebegalėjau savo ap- 

Šviesto bbndrĮidrapgip. Biaurųs 
keiksmai vertėsi iš jo lupų, kaip 
iš maišo. Kareivis gulėjo posli- 
kas ant žemės ir beviltingu vei
do reiškimu žiurėjo į dūkstantį 
orięierių. Jo lupos kažiką šna-

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

■tanoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val-

Aš išėjau iš eilės. Plento pa
šaliu buvo truputį lengviau ei
ti: nebuvo |iek dulkiu ir stum
dymosi. Pašaliu ėjo daugelis: 
tų nelaimingą dieną niekas ne- 

ti&ios eilės, 
au nuo savo

Gražus pasivažinėjimas gražiose apiclinkėse Lietuviškos Kolonijos, 
prie gražią jayų, kurie nušvies akis kiekvieno lietuvio, mylinčio tėvy
nę. Mes, ūkininkai, susitvėrėni Draugiją ir kviečiame kitus pas mus ap-* 
sigyvorttb ant gerą žemių, km* galite pirkti’visokias fartnfik be pagolbos 
agentą, stačiai nuo savininką. Mes nutarėm išsiųsti musą gerbiamą 
kaimyną M>. Walencią j Chicagą, kuris ton bus suimtoj, rugpjūčio (Aug.) 
10. d^,,i Norėdami su juo <,važiuot arba jąisikalbėt, ateikite i “Naujieną” 
ofisij, 1840 So, Haisted st,, ,kur jis bus po piet nuo 2 iki 6 vai.; arba ra-

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANMAI RAŠAU.
AMAbari sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Uis] 

sija, neyirinijnas pilvelio, nuslnbnėjiihas. Kraujo, inkstą, Ncrv 
abelnaipi|Įįi|gįq ' ‘ ~
begyvensi 
rikpj tt i

Bet kada parei»»
Kraujas išsivalė.________
matizmas pranyko, diegliai ne! 
išnyko po užmušimui tisą ligą.

tau ! še tau.1; r še taiHr ž
Vencelis nlistvėrGisavo kardą.i>k|iį lmI5, į^toriuirjAm.i Hari; MiW

Naujienų agentas Roselande, Ken 
singtone •
Pranas Grybas* - i 

125 East 1041h st

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužeris. į

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiuu elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal ŠHth 
GYVENIMAS: S412 S. Haisted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Lietuvis Aptiekerius
Užlaiko visokias gyduoles ir 
J£uropiškas. Reikale kreip
kitės pas mane.

Jokūbas Raslaviče
3700 Wallącą.St.1ChicW, Iii
Phone Yards 458. ir 
Yąrds 478.

12th St. Tcl. Kcdzle 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St.. Chicago, IH.

NO T

Ned., Rugpjučio-Aug. I J, I9T8*
GEG M. CHERNAl?CKO DARŽE, LYONS, ILL.

Pradžia 9-tų valandų ryto. Inžanga 25e pųrai
Kviečia visus KOMITETAS

Truc translation filąd with the post- 
master at Chicago, August 7, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Akrono lietuvių protesto rezo
liucija prieš neteisihgą nutei

simą Tomo Mooney.
Mes, AkrtHio lietuviai, prog 

( rosyvių draugijų nariai, inasi- 
| niame susirinkime, laikytame 
j tųjų draugijų liepos *28 d., 1918 
m., išnešamo protesto rezoliuci- 

* ją prieš nuteisimą Tomo Moo- 
Įlney ir reikalaujame, kad Wood- 

|trow Wilson, Suv. Valstijų pre- 
-zidentas, paskirtų komisiją iš S. 

| j Valstijų Augščiousio Teismo

, Kelnės nuo $1.50 iki 
’aikinams siutai nuo $3.00

Afdara kasdieną, nedėllomis ir va-

8. GORDON
, Chicago. I1L

Pereito liepos mėn. 28 d. pro- 
gresyyės vietinės draugi j ir or- 
ganizaeijoH turėjo masinį susi
rinkimą, kuriame tapo priimta 
dvi rezoliucijos: viena prieš kai- 

jzerį ir jo šalininkus ponus kle- 
Jrikąhię; kita prieš kapitalistų 
Į suoka 
j Tomą 
’stijoj.
’ vienu balsu priimtos. Tas pa
bodo, kad ykkrono darbininkai 
I nesnaudžia, bet eina pirmyn su- 
I lig savo išgalės. Ypatingai pa
girtina yra tas^kad jie rūpinasi 
išimti iš kapitalistų nagų nekal
tą žmogų, kuris daug pasidar
bavo darbininkų reikalams,

Vnlandon: Kandien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Sercfluje. Pėtnyčiojo ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimus ir (Jfisas

3149 S. Morgan Et., kerti’ 32 et.
Chicago, Ii t. 

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:' 

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

Telephone Yards 687'

tririukli 
—, _>ą atli«-> 

, užtikrintai.
nial nebus reikatln-

TeTYarda 3654. AKUdERKA 

^Mis.A. VIDIKAS 
Mini gusi Akušerijom Ko- 

F/.^^®įlegijąt ilgai praktika- 
Pcnnsylvanijoa 

^ihospitalėse ir Phlla- 
Pasekmin- 

patarnauju prie

sirupino užm|k
Pamažėliu as a
rotos ir atšiauriau l/ollumnc
užpakalyje.11

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chieagt 
T«!aphon« n«y>narket 2544

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

Specialistas Moterišką
Vaikų ir vizų chron

Ofisas: 3^54 S. Haisted SU Chicagi 
Telephone Drover 9493 

VALANDOS: 10-11 ryto
7 -4;

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Pepiero .

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų lividaus, po I1.1D gal.
CARR BROS. WRECKING ČO.

8003-3039 8. Haisted SU Chleaga, I1L

Užlaikau visokias žoles, šaknis, 
druskas, patentuotas gyduoles, tre- 
įonką ir Visą eilę prie gydymo rei
kalingą medžiagų.

Receptus prlpildąu su šviežiomis 
gyduolėmis ir didžiausia atida.

Su reikalais kreipkitės prie lietu
vio visados gausite geriausią pa
tarnavimą.
Ąp|iekorius J. J. Cižauskas, Ph. G.

Linija Užimta
KUOMET telefono operatorė jum sa

ko, kad linija, kuria jus saukiate, 
yra užimta, tas reiškia, kad kas nors 
jau vartoja telefonų su kuriuo jus nori
te sujungti.

Užimta telefono linija yra viena iš 
‘mažų gyvenimo suerzinimų”. Kaip 
nebūtumėm teisingi, mes esame palinkę 
įsižeisti belaukdami iki kas nors kitas 
pabaigs liuosame nuo darbų laike pasi
kalbėjimų

Neretai pranešama, kad telefonas užimtas 
yra vartojamas namuose vaiko arba kokio 
menkesnio samdininko ofise, kuris naudo
damasis proga prasišalinimo tėvų arba darb
davio, kalbasi per <lratą. Prenumeratoriai 
gali pagelbėti pagerini* savo pačių patarna
vimą ir visų kitų prenumeratorių, įvesdami 
teisiifgus įstatymus vartojimui telefono sa
vo ofisuose ir namuose.

Stebėtina, kur dingo visi Ak- 
frono korespondentai, kad nei 
vienas nieko nerašo laikraščiuo 
se, lyg kad nebūtų nieko veikia
ma. SLA. 198 k. sek. V. V. Vasys

LIETUVIAI ŪKININKAI 
TURTĖJA!

Ateikite! Bukite patįs sau ponas. 
Pagelbėk maitinti visų svietų. 

Suteik laimę dėl savęų ir šeimynos.
Mes'turime 100,000 akrą turtingos, vaisingos ūkini žemės produk 
tyyiškiausioje ūkės vietoje Mic ,, r ' J 
ninkai greitai turtėja ir Jus galite prisidėti prie jų 
ponu ir budaVok laimę.

TURTINGA ŽEME S10 iki S25 UŽ AKERĮ
Kur kiti padnrč gerą pasisekimą, taip galite padaryti ir jus! Jus 
rasite pertis kelius, mokyklas, bažnyčias, sankrovas, telefonus ir 
daug Iktuvią gyventojų laukiančią iųs. Pasiteiraukite kas link 
Šios žemės tuojaus. Darykite tai dėl savęs ir savo šeimynos.

Kašykite arba atetkitę šiaihtieu!

" ‘ ši yra jusų jjroga!
S. CRAWFORD '4 SONS.

645 W. First National BIdg

iskift man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
yti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atci- 
leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
I, ALSU, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU- 

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

Prieš Pačtą. Chicago, III.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

CHICAGO, ILLINOIS
Room 506 Ir 507 Crilly BIdg. Valiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Paned*-

—Ką, sma^u? — paklausė jis 
kimiu balsu. — Paėjesiva paša
liu., Aš amžinai pa Vargau.

^Noritę ypndėns ? - .,. . ((
J^s išgėrė "įępjctą di^ęjių gurk

šnių iš ųuuu) įopkop, r /
Ačiū. Truput lengviau pa

sidarė. Na ir dienelė.
Valandėle pntdu ėjo va greta 

tylėdami!.
-Į-Bęje,.ar jus taip ir nepersi- 

kėlėte pas Įvaųą Platoničą? — 
paklausė jis.

. -r*-Ne, nesikrausčiau.
-‘-Paikybė* Dovanokite už at- 

Bet likitęs sveiki;
1' •1 * . ’' , r .

E v% . WNh°8pitalėso 
K'/ ̂ '"^■delpMjoj. 
r|. . V L

Duodu rodą
K--' iMgvisokioBe ligose moto
ji hrS|rim8 ir merginoms.
i * Haisted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.-

W. M. LAWR0N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir|^H^9k^ 

Plaučių Specialistas

Aš per daug metą atkreipiau specialę doma i Ši 
: tskirą skyrių medicinos ir esu geriau prisireri- 
fes negu dauguma daktarų pasekmingam jusą 
g\(iymm. t>
Aš gjdau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akis, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
Pilt kokia kita priežastis prasto regėjimo.
\š išgelbėjau daug nuo aklumą
\š gvdau kreivas akis be skausmo.

Aš prilaikau akinius teisingai. > , ,
Kui'Ūmias, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 

k irai g\doma vėliausiomis moksliškomis meto- 
J domis

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin 
gos dom’os. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusulj, slogą ir bron 
i luto keblumus. t.ei 
plaučiu silpnumą.
“Džiovą gu’i'na išgydj 
kilę j mano olisą ir i 
užsilaikv u:o 4ie! AKIU

ir jo geležinėmis makštimis 
pradėjo tvatyti nelaimingąjį per 
suvargintus, skaudamus nuo ša
utuvo ir dėklos pečius. Aš ne
beiškenčiau ir priėjau prie jo. 

, —Piotr NikolajeviČ!
^Kelkis!...
Runka su kardu da sykį'paki

lo augštyn ir taikėsi smogti. Aš 
spėjau tvirtąi ją pagriebti ir su
laikiau^ ,.. j, ( ,

r—Del Dievo! Piotr Nikolaje- 
pa- viČ, palikite jį!

♦
Jis atsisuko į mane savo įnir

timu degančiu veidu. Buvo bai
sus: akįs išverstos, lupos iškrai
pytus, dreba. Smarkiu kruste- i 
Įėjimu ištraukė savo ranką iš 
mano. Maniau* kai už tokį sa
vo pasidrąsinimą (nustverti už 
rankos oficierių, ištikro, buvo 
tai perdaug didelis drąsumas) j 
jis puls ant manęs su visomis’ 
perkūnijomis. Vienok jis susi
laikė. .

f JOSEPH C. W0L0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390* 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Kad ne tas bude 
lis, imčiau, Todos, ir pąts pul 
čiau. t j

- Koks, d|de, budelis? 
klausiau.

—NiemceVas, štabd kapito 
nas. ^šiandič’ jis per jSfievaizdą 
užpakaliu eirta. Geridu jau vii 
ktis, ba tai/) subuku6š:-— kaų: 
obuolį 
liks!

Aš jau žinojau, kad kareiviai t 
perdirbo pavardę “VenceF* į 
“Niemcev”. Buvo ir panašu, ir 
rusiška.

Į jos teismų nusprendimą irypas- 
kirlų naują nagrinėjimą Tomo 

| Mfięney bylos, kurį atliktų Aug- 
j ščiausias šalies teismas.
■ Tegul nekankina nekalto T.
■ Mooney Cplifoniijos kapitalis

tai. Mes, darbo žiųones, reika-
■ Įlaujainc, kad teisybė butų pri-

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I
1553 W. Madison st.

Suite 600-812 j,
Valahdoz: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniais tik
Rezidencijos Telephone Albany 1546

Čia turiu priminti kelis žo 
džius draugams LSS. 244 kup- 

jpos nariams. Kaip žinote, ar- 
J tinusi ruduo; su juo ateina šul 
j tesnis oras ir bus galima kas 
; nors veikti svetainėse; mes gi 
■ neturime nieko nutarę ir todėl 
(prašyčiau visų būtinai atsilan- 
<kyti į kuopus sekantį kuopos 
susirinkimą. Šitas susirinki
mas bus rugpj. 18 d., nedėlioj., 
pirmą valandą po pietų, po 

įnum. 50 So. Howard st.

Aptieka
Simne miestų iiimnitinė lietuviški 

aptieka tapo atidaryta visais atžvil 
giais liehivimns parankiausioje vie

Bitteria, Kraujo valyto

lėtai dlcpt 
___ tavo. Rcu- 

adF-po krutinę. Vidurių rėžizna* 
L 3 mėnesių išgerdavau kas sa 

i ir (po 3 mėni savo paveiksle pa 
____r Jfs _ ______________________ __  

linksniai ir^lOOO"sykių dėkuojn Salutaras rnylistą ge- 
ąkįų Visiem savo draugam ir paMstainiem st tokiais 
įtariu nlio&irdžal kreipties pro Salų t ar a s:

K , i B ALŲ T A H A S
IIČAl iNSflTITUTlON.t: Bnltrenas, Prof.
lated St„ Telephone Ganai 6417. Chicago, Hl.
................................................."f' 11 "7' 1 - —

sfu. Visur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
už rUbezių, bet nieki 

Ikhlftvau Salutaras vaist 
atoną/LĮskstųJr Remi 

io mar„ ___ __ _
i ėmė stipriai dirbt. Ihksthl

sų Ii,



"NĖRA PAGALBOS”

NAUJIENOS, Chicago, m. Sereda, Rugpjūčio 7, 1918,

Į Chicago ir Apielinke
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.
TELEGRAFISTŲ STREIKO 
NEBUS.

Reikalaus, kad klausimą išrištų 
federalė valdžia.

miręs, ši nepatikėjo ir kreipės 
j atsakomąsias įstaigas. Dabar, 
po penkių mėnesių jieškojimo, 
pasisekė susekti kūdikio buvei
nę ir sugražint j j motinai. Dak
taras ir akušerė gi atiduota į tei
smo rankas kaipo vagįs.

Telegrafistų unijos preziden
tas, S, J. Konenkamp, vakar pra
nešė, kad telegrafistai atmainę 
savo nuomonę. Vietoj mesti 
darbą ir tuo priverst Western 
Union telegrafo kompaniją išpil- 
<lyt jų reikalavimus, nutarta

jos prezidentas, beje, jau išva
žiavo Washingtonan, kad pasi
tarus su pačto viršininku —Bur- 
lesonu. Manoma, kad valdžia 
prispirs kompaniją priimti at
gal darban visus iki šiol pavary
tus telegrafistus.

TYRINĖS ARGO NELAIMĖS 
PRIEŽASTĮ.

Vakar buvo pranešta apie ne- 
lajmę įvykusią an K kertės 63 ir 
Ąrcher gatvių. Klausimą dabar 
paima į savo rankas koronieriai. 
Nelaimės kaltininkai, sako, 
šią skaudžiai nubausti.

Pagalios, ir Cliicagą aplankė 
“karštos vasaros dienos”. Už.- 
vdkar termometras rodė 102, o 
vakar net 104 laipsnius. Dauge? 
lis laukia ateinant pagdlbos — 
vėsesnio oro srovės. Bet “wea- 
therman’as“ stovįs aut puvo ir 
sakąs, kad “nėra pagalbos”. Šian 
die ir ryto dur žada būti “karš
ta.” * ,

Vakar tapo užgauti saulės spin 
dtdių apie 24 žmonės, jų tarpe 
septyni mirtinai.

Naujienų šeimynėlė auga. I- 
d šiol vietinis Naujienų agentas 
urėjo du smarkiu išnešiotoju. 
>abar, girdėjau, nebeapsidirbąs. 
įtikėsią pasij ieškot i dar dvie

jų.

Kenosha, Wis. — LSS. 58 k». su
sirinkimas bus rugpjūčio 11, Socia
listų svet., kaip 1 po pietų. — Drau- 
5ai ir draugės, nepamirškite atsilan- 

yti, nes turime daug svarbių daly
kų. Be tot bus renkama delegatai j 
LSS. suvajiavimų ir dauginus būtinų 
reikalų turėsime apkalbėti. Eidami | 
susirinkimą nepamirškite ir savo 
draugus sykiu atsivesti. “

Org. A., Pakšys.

Jistų svet., kaip 1 po piet

Kas bus sij, ta “Socialistų sve
taine?” Galima turėti Oodleją, 
knd ji kadn nors bus pastatyta, j' 
ar ne?

Brighton Park Liet. Laisvamanių 
(kuopos susirinkimas įvyks seredoj, 
rugpj. 7 d., 3925 Kedzie avė. (kertė 
$9 PI.). — Visi nariai ir norintis 1- 
sirašyli i LLE. kuopų, meldžiami 
piibiil. —Komitetas

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS TUOJAUS 
šoferis dėl išvežinėjimo “Na
ujienų”. Turi turėti license 
ir mokėti važiuoti su Fordu. 
Atsišaukite tuojaus.

NAUJIENOS,
1840 So. Halsted st., Chicago

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai (forni- 

Čiai) mažai vartoti; turim parduoti 
greitai kad ir pigiai. Parduosim ir 
atskirai. Klauskite r*staurante: 
1619 S. Ilaistei! St., Chicago, III.

NAMALŽEMt

ŠILČIAUSIA DIENA BET.

bu

bu

• b-v: •’ e ,

Tautiečiai vhikšto nei “dubas”
4 y.. ' f * < J Cicero, III. — LSS. 138 kuopos mi-

i. 7 (k, 8 v.v., Jan-

NUSIŠOVĖ PRIE ' 
TĖVŲ KAPO.

Rudolph Wirtha, pasiturįs 
verteiva, vakar rasta mirtinai pa 
sišovusiu prie savo tėvų kapo, 
Wdldheime. Saužudybės prie
žastis nežinoma.

Miesto sekretorius vakar 
vo nepaprastai busy —; turėjo 
pasirašyt net po 217 apsivedimo 
laisnių. Miesto gaspadoriai tuo 
labai nustebinti. Esą, iki šiol 
chicagiečiai laikęsi to seno pa
pročio — “juo šiltesnė diena, tuo 
maža u apąivedimų”. Dabar esą 
kaip lik priešingai. Bet įdo
miausia tai tas, kad didelė dau
guma vakarykščių jaunavedžių 

nuo 32 iki 40 metų amžiaus... 
Sako, senieji kavalieriai ne iš

PEDSERGSTI ŠUNŲ 

SAVININKUS. AREŠTAVO TRIS DAMAS.

Veikiantysis policijos virši
ninkai Alcbok dar kartą perser- 
gsti šunų savininkus, būtent ne
leisti jų gatvėn be antsnukių.

FUNKHOUSERIS 
IR VĖL BĖDON.

Reikalaujama iŠ jo 
48,500 dolerių.

Buvęš'iMtrasai pol. superiuten 
dentds ir moralybės rūkalų in
spektorius, Funkhouseris. ir vėl 
bėdoj. Vakar jį patraukė tie- 
son. artima jo giminaite, C.aroli- 
na FonkhOtiser, ir tūla Anna 
Bishop, abidvi iš Omahos. Rei- 
knlauja 48,500 dolerių už pada
rytą joms “demečių.”

Sako, esančios paprastos 

vagilės. L
i “

Policija vakar areštavo tris 
puošniai apsirengusias damas 

La Šalie geležinkelio stotyj, kur 
besirengė apleist Cbicagą. Sako, 
kad tai esą paprastos vagilės.

Damos gaižiai protestavo pri
eš tokį ‘‘nederamą elgimasį”.xlos 
esą turtingų New Yorko vertei
vų moters ir jų vyrai tikrai ne
liksią skolingi “nedžentelmeniš
kiems dėdėms”. Dėdės betgi jų 
nepaleido. Patįs žada pasitei
rautų apie jų turtingus vyrus.

NELAIMĖ.

NUTEISĖ TRIS AUTOMO- 
BIMŲ VAGILIUS.

Teisėjas Rafferty vakar nu
teisė tris automobilių, vagilius 

■— Joseph Cardillo, Harry Sa
vin ir Carl Koler. Pirmasai tu
rės pasėdėt 60 dienų, pastarieji 

<— po vieną mėnesį.

NAUJA “KRYŽKARĖ”

Miesto svarsčių inspektorius 
Eller rengiasi paskelbt naują 

kryžkarę prieš aiskrymo par
davinėtojus. Apgaudinėją pir
kėjus.

NESAUGUS BANKAS.

Herbert Seif ortas, gyvenąs 55 
20 N. Paulina gatvėj, vakar krei
pės į artymiausį polystąišipį pra
šymu, kad ponai dėdės sujieško- 
ų jam nežinomą vagilį, kuris, 
šėjus Seiforto moterei j grose- 
•į, išsinešė iš jo buto 800 dole
rių.
- We|l, namai perdau nesau

gus bankas 
dės.

atsakė jam dė-

PONI “80 and SO”.

Kur įtraukė poną Millerį bėdon.

P-as WUliajuu Mdlen tik-ką pa 
'iuosuotas iš kalėjimo, vakar po 
jįetų nusitarė padaryt vizitą pas 
Minią “So and So”, 825,Djyersey 
latvėje, Nutarta padaryta. Mil
eris pasisamdė autoinol^ilių. ir 
ativažiavęs bandė dasigąut po- 
lios “So and* So“ bu ta n -~-j.be 
•akto. Ponia “So and So”„ pa- 
utuą nelauktą svetelį, |>asišaur 

'<ė policiją, kuri nusigabeno j 
ttgal į kalėjimą. j ' v c''

r . į t tjcero, m* •— ld*
pardavę. • Laukiamoji /vienybė tingus Įvyks rugpj.

.. .. ... - • l/VL.m, kaičių svel, 4837 W. 14th st. Draugai,denkalais pejvyko. jYlenU >mu|()l^ki( susjHnki vlsi, turim daug 
tik jie dnr džiaugiasi, ttti kad svarbių reikalų. —J. M.
su k

dnktarui Šliupui sutrikta “pa
garbi vieta:*, šįjtb“drugieni doc*4 

Informacijos Biure.
— AVestgidietis.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas bus seredoj, 
rugpj 7 d., kaip 7:30 vai. vakare, A. 
Mažienlo svet..-3834 Kedzie avė. Dra
ugai, malonėkite susirinkt laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

WEST PULLMAN
Išvažiavimas

Praeitą nedėldičnį, rugpjūčio 
4, vietinė LDLD> 38-toji kuopa 
surengė draugišką iŠA’ažiavimą. 
Buvo suniošta trumpas, bet ge
ras programėlis. Itrilbėjo S. Ku
kutis’apie Liėt. Darb. Literatū
ros Draugiją, nurodydamas jo
sios reikšmę .Amerikos lietuvių 
darbininkhmPrr ragint) <lar ne- 
priklausanČiiis’ patapti’ los drū- 
gijoą nariais. l'Po to d. 'Hivikie- 
nė padaihnvo1 šolp, o dd. Gara- 
(lauckienė ir ’Rudis Šauniai pa
deklamavo. Phskui dar kalbėjo 
Kukutis -
stovį Rusuose ir jų partijas. Ku
kutis, kaipo ‘dairysis”, truputį 
užvažiavo dešiniemsiems. Po 
programų sekė visa eilė žaismių 
ir šiaip pašnekesių.

Aplamai, išvažiavimas nors ir 
nebuvo skaitlingas, bet užtai 

smagus. Kampas musibuvo ne- 
pertlaugiausiaisvečių, tai čia mar 
žumą i -.pgkunlėe lietuaoir musų 
draugų* roslandięėių ri^važiavi- 
ihas. Neveizint to,, kuopdn įsto
jo kelintas naujų narių.'

Rockford, III. — Liet. Soc. Jauni
mo Ratelio mėnesinis susirinkimą? 
įvyks seredojc, rugtdučio 7 d., 7:31 
vai. vakare, Vega Hali, 9th st. ir 1; 
avė. Draugai, malonėkite atsilankyt 
visi, nes turim laug svarbių reikale 
aptarti. Ypatingai artinanties žiemai 
turėsime apkalbėti apie lavinimosi, 
kaip gerinus sutvarkius lavinimosi 
darbų. Bust. B. P. IliliunaH.

šį syk apie dalykų

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

S. Alekno,
911 W. 33rd si., Tcl. Drovcr 6836

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. į va
landų, 10 ir 11 va), darbas.

Consumers Co„ 
351h st. and Normai avė., Chicago

REIK ALINGA leiberitii | imuilo 
dirbtuvę; 9% vai. | dienų, $21.(10 i 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32nd Place.

West PUlIman, 111. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doįje, rugpj. 7 d., VVest Pullman Tur
ner Hali, 12001 S. Halsted st. Pra: 
džirt 7:30 vai. vak. — Visi draugai 
atsilankykit būtinai, nes bus svars
tomu daug svarbių dalykų.

Rašt. S. Tilvikas.

Liet. Motery Pr. Sus. 111 Rajono 
konferencija įvyks nedalioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark While 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuftpos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

ASMENŲ JIE4KOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie

ro Welbasio, kuris šeši metai atgal 
Byveno 6137 Wabash avė., Chicago, 

II., ir apsiženijo. Turiu labai svar
bų reikalą. Prašau jo paties atsi
šauki i ar kas žino pranešti, už ką 
fbnšiu dėkingas.

’ Julia VVelbasicia, 
po vyro Šaulienė,

P; O. Box 62, Shirley, Mass.* L ( J i i ,( 1 . •«. , .

PARSIDUODA lik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. /(x). vagonų dirbtuvės 
(Burnside) medinis, 2 augštų, na
mus, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso Šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Rendos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P., Savininkas, 
9361 Burnside avė., Chicago

PARSIDUODA šiltnamiai (grren- 
house), dviejų gyvenimų namas, a- 
pie 7 lotai. Seniausia kvielkinyčia 
ant South Side, gyvuojanti 33 melai, 
daranti $20,000 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkėj. Viskas ge- 
riausimne padėjime.

Joseph Vacha, 
2448-2454 W. 47th Place, Chicago. 

Arli Westcrn avė.
REIKIA vyrų dirbti į maitina. Gei

stina prilyrusių. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite tuo- 
jaus.

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

REIKIA prityrusio žmogaus į junk 
vardų. Gera mokestis ir pasiuvus 
darbas. 98 mylios nuo ChiCagos. 
Rašykite man angliškai dėl platesnių 
žinių. »

Dixon Iron and Melai Co., . 
G25 W. 2nd si., Dixon,’ III.

REIK ALINGAS bučeris, kalbantis 
lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
1615 N. VVabansia avė., Chicago

Tel. Monroe 2545.

2520 W. 381h St., 7 kambarių, mau
dynė, gazas, 2 lotai —* 
vė visa išmokėta, $3200. 
mokėjimai.
pas. McDONNALI), 
2630 W. 381h St.

1x125, gal-
. . Lengvi 11- 

Didelis bizniavus kam-

Chicago, III.

PARDAVIMUI kampinis lotas. 
25x147 pėdų. Kampas Guge ir 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži vieta dėl 
biznio ir1 užlaikymo kvatierantų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kite Stewart 3781.

REIKALINGA apysenė .moteris 
prie 6 mėnesių vaiko. Apie mokės

V v Melbarzd, 
Chicago, III.

tį palirsije ant vielos.
733 W. 18li ši.,

, . ■ i <■

REIKALAbjU moters arba 
ginos prižiūrėti dviejų vaikų, 
mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas,
1627 N. Artcsian avė., Chicago, III

mer-
Gera

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

Chicago Beach Uote), 
51st ir Cornell avė., Chicago

SAVININKAS priverstas parduoti 
2 aukštų mūrinį namų, 4 flatai po 
4 kambarius kiekvienas. Augšlas 
akmens apatnamis su 2 kambariais 
nubaigtais. Toiletai ir pesai per vi
sų. Namas gerame sulaisyme. Wal- 
laec gatvė, arti 29-los gat. Tiktai 
$5800.00.

lanalius ('hap and Co.
31 st ir Wallacc gal. Vienintėiis 
agentas.

MOKYKLOS

DENTISTŲ KONVENCIJA.

Užvakar Cbicagoj prasidėjo 
metinė Amerikos dentistų asso- 
eiaeijos konvencija. Joje daly
vauja apie šeši tūkstančiai dele
gatų iš įvairių Suv. Valst. vietų. 
Konvencija turi vietos Audito
rium višbutyj.

SURADO PAVOGTĄ 
VAIKĄ.

Penki mėnesiai algai p-lė Cla- 
ra Thull neteko savo kūdikio jo 
gimimo dienoj. Daktaras ir aku 
šėrė jai' tvirtinę, kad vaikas yra 
nesveikas ir reikalinga jį ati
duot “į tūlą įstaigą”, idant ^iš
gelbėjus jo gyvastį. Serganti mo 
tina, nors nenorėjo, bet sutiko. 
Vėliau daktaras ir akušerė p-lei 
Thull užtikrino, kad jos kūdikis

(važiavo stulpan.
Georgas Mitchell’is vakar pa

kvietė savo brolį Andrew*ą pasi
vėžintų automobiliniu. Bevažiu 
o ja n t Fullerton gatve Georgas 
staiga neteko lygsvaros ir pa
leido savo automobilių “ant die
vo valios“. Automobilids visu 
smarkumu trenkė stulpan. An- 
drinv’ui perskelta galva, Geor
gas šiaip biauriai sumankytas. 
Pirmasai veikiausia mirs.

Paiieškau Jono Pcnkausko, seserų 
E. Didvatienė ir A. Zaldavienės, Al
bino Bendaravičiaus, Antano Burin- 
cko, Vincento Kulboko ir visų lų 
draugų, su kuridis lankiau Keturva
lakių mokyklų. •

Prpt. Joseph Pcnkauskas, 
150 Depot Brigąde,Camp Jackson s. 1.

2nd Provisięnal ('.o.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
— PRIE LENGVO DIRBTUVĖS DA
RBO. GERIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNE, HAIR AND 
R1DGWAY CO.,

2279 S. Union avė., Chicago

Geriausias būdas dėl hrinime
Meturi stokuot nei viename nąme

PMN-HreilER
Jau nuo 50 metų yra vienu iŠ numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. ' i 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

ase. ir ft5e. buteliu k »• t!*om aptiekoąą arba 
įtarią! nuo

P. AD. KICHTBR A CO. • 
74-80 WMhtagtoo Strwt, N«w York, N. Y.

ATSISAKO SUMAŽINT 
PARANKĄ.

Teisėjas Žema n vaikar atsisa
kė sumažint paranką dviem tur
tingiems brangakmenų vertei
voms, Isadore Starr’ui ir Jacob 
Samsonui, kurie yra kaltinami 
sąryšy j su apiplėšimu Heller- 
Bose brangakmenų krautuvės. 
Sako, jiedu priėmę tulus pavog
tus brangakmenis. Abudu lai
komi po 150,000 dol, kaucijos.

SKUNDŽIASI.

Likierių pardavinėtojai skun
džiasi. kad įvedus naująjį pat
varkymą jie neteko nuo 40 iki 
60 n uos. savo “kostumerių”.

NAUJIENŲ DISTgtJjKTAS

Piknikas Knygyno įjaudai
, Lietuvių viešas knygynas piet- 

vitkarinėj) da|yj miesto i paskuti 
niatiie sav(y’susirįįnk>pip putai?ė 
surengt pikniku rugpjūčio 18 d.

Penki patarnautojai viešini-Į Justic.e ”«rke <*a,e LieL Tout' 
Šiuose vakar turėjo nesmagaus Į kapinių)..
Vizito į polysteišinį. Sako, jie Kadangi gegužės 12 dieną kny- 
buvę tarpininkais tūliems jieš- 8Y110 piknikas negalėjo, įvykt p. 
kautiems “pasimatymų” su jau- ĮUbernausko darže, tai kurie tu- 
nom panelėm. rite nusipirkę neįvykusio pikni-

_____  , ko tikietų — jie bus ^geri šiame 
Policija vakar areštavo 11 piknike. Kurie prijaučiu Lietu- 

metų vaikysčių, AncĮrių Lukins- V*V viešam ’.nygyniii, maloniai 
ką, gyvenantį 1088 Milvvaukee prašomi atsilimkyti rugpjūčio 
gatvėj. Jo kišenini rasta užtai- dieną į Justiee ParkąB, 
sytas revolveris._____________ I Khygyno Rėmėjas

P^jieškau savo pačios Paulinos. 
Mudu persiskyrėm Brooklyn’e, N 
Y. 10 metų tagal. ir nuo tada nebe- 
gyvenava drauge. Ji yra stora, 5 pū
dų augšČio Juodų plaukų, kalba 3mis 
kalbomis. Turi mergaitę Julę, 14 
metų. Kas man pirmas praneš, gaus 

k$5 dovanų. Arba jos pačios prašau 
atsišaukti. Jonas Tamašauskas, 
1566 N Adam St., Milwaukee, Wis.

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

J. Cirul, 
4152 Francisco avė., (’hieago

REIKIA jnniloriaus pagelbininko 
Gera mokestis. Geras valgis ir kam 
barvs. Geistina lietuvio.
6222 llarper SI Imas aukštas. Chgo

Pasisiųk pati suknių.
' Mes išmokinsime pa

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

Specialia sk/rius
Mokiname rankomis 

sinti elektros mašino- 
,...........v...........  ir vakarais. '

MASTER SEWING SCH0OL, 
118 N. La Šalie st., 4-ta augštas 

Prieš City Hali.
-------------- ----------------------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos kailių, uritinetikos, knygvedystes, 

stenografijos, iypewriting, pirlrlybos 
teisių, Suv. Valstijų IstorijrtšJubel- 
hos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

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

išsiuvinėti ir 
mis dienomis

JIEŠKO KAMBARIŲ
ATYDAI

PajieŠkau kambųrio Brighton 
Park apielinkėj, vienam vaikinui, jei 
galima su valgiu. Atsišaukite 6 vai 
vakare. Tcl. Prospect 7241.

S. Vasiliauskas.
5445 Turner avex Chicago, III.

BEI KALINGA valgiu padavėjas 
stalo, mergina arba vaikinas.

The $heridan Lunch Room.
924 Church si., Evanslon, III

RANDAI
puikų

WEST SIDE
Šis ir tas.

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon švarus, pa

rankus kambarys dėl dviejų arba 
delvieno vaikino. Arti dviejų stryl- 
karių linijų. Telefonas, maudynė. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarais.
3538 S. Wallace st., Chicago

ATIDUODAM ant rendos 
ruimų. Yra visi patogumai 
Iros šviesa, štymas, maudynė.

J. L, 
3253 S. Morgan st., (’hieago

3-čios lubos nuo fronto

PARDAVIMUI

| Antano Pauliaus, kriaučiaus, krau- 
| tuvė, buvusi po num. 666'W. 18 st., 

tyku | dabar yra persjkėhis po num. 3310 
. I So. Halsted st. Meldžiama draugų 

apsilankvti. ..j.
PAULIS & ADOMAITIS, 

3310 S. Halsted st., (’hieago 
'l’el. Yards 6789.

.............. “ ■■■■'* } . c

LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin-

West Sidėj tuo tarpu “I 
ramu”. Musų veikėjai, sako, sil- 
sis — tauso spėkas, sekamam 
“veikimo sezonui”. Šiek-tiek bet
gi kruta LSS 22 ir LDLD. kuo
pos: pirmoji rengiasi prie rude-1 Minias Įvyks ketverge, rugpjūčio 8 d., 

x ..ji- .i •• .18 vai. vak., Malinausko svetainėj,
Halsted s|, — Draugai ir 
visi malonėkite atsilankyti, 
naujų narių atsiveskite.

—Rašt. K; Kazlauskas.

ninės rinkimų kampanijos, ant-11343“ so' 
roji verbuojasi naujų narių.- jlnuiąės, 
Thnt’s all. Pl"

45 kp. susirinkimas įvyks 
rugpj. 10 d., 8 vai. vakare, 
svet., 2242 W. 23rd PI.—

Valdyba.

PASIRANDAVOJA gražus, šviesus 
kambarys be valgio, prie mažos šei
mynos. Geistina, kad butų netabo- 
kius.
1058 51st st., Chicago, TU.
Inėjimas iš Aberdeėn si

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, ari i 
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., Chicago.

“Aušros” MoKykioje nuo gegužiu 
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 — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei 3001 S. Halsted Str.

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

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGEM

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, D>- 
signlng, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes oi 
110. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Hrmi«laki

REIKIA DARBININKV
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB 

i BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employinent Service) 

! J iešką utie ji darbo kreipkitės Šiais 
I •

843 S. WABASH AVENUE.
! arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO; DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elektriki- 
nėmis vogomis. Didelis cash regis- 
teris. Gali dirbti keturi darbinin
kai. 'taipgi naujas aisboxis ir visi 
įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas per daug melų. Seniausia vieta 
lietuvių* apgyventa. Pardavimo prie
žastis — lįurtne.riai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti j kariuomenę.

Mr. S.- S.,
1824 Wabansia Avė., Chicago.

L Vaikšto gandas, kad West Si- subito^ 
dės davatkos rengiasi prie nau- Meldažio

... , . „ .. Visi nariai atsilankykite, ,ir atsives
jo kontesto — agituos kitas [kitę naujų narių ----- *
davatkas užsirašyt kunigų orga
ną. Sykį vienas pajotžarga į- 
kirlo dulai kontestininkei:—Se-lvai.

• tainėj, prie 45-tos ir Paulinis st —

Dr-stės Liet. V.) A. No. 1 btisirinki- 
mas ivyks nedėl|o,i, rugp. lt d, 12 
vai. dieną, pavis Sąuare Park sve- 

„ i i i _ • • iv.i painėj, prie 45-ios ir rauiimn si. — sutes, bet kasgl jums lstlumo-| Visi nariai ir narės, malonėkite būti 
čys kas ten išdrukavota ? . .

— Neverinai, — atrėžė davat
ka r — Petrienė gerai' pažįsta 

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK I ’:-
prezidentas

>'ITO KASPAR 
yice-presidentas 

KVILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vlce-prezidentas 4 

£ k A fa A Y f Y 41 A C *

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

»a«fioįe Ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depositą 

ir Taupymo Padėjimą.

ir»i įminu ii nciiyn, uiuiuuuniiv ūmu 
h skiri u talku, neš turime daug svar
ių reikalų. —ProK Rašt. D. Motus.

Eirklys
[. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIAKAI

V. F. MASHEK --
prez. Į Vyčių rota smunka. Mat, ne-

■ekr. Turk Mnft Co I tekuą savo vadovų — Cibulninko 
_ OTTO KUBIN | įr Kopustininko. O likusieji ka

reiviai, netekę komanduotojų, iš 
sisklaidė — kaip Jako bitės.

pre*. Atlaf 
[Brewinf Co-

LSS. 81 kp. susirinkimas Įvyks 
ketverge, rugpj. 8 d., 8 vai., vakare, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia avė. 
Turime daug svarbių reikalų apkal
bėti Ir rengties prie rudeninio sezo
nų veikimo, todėl nariai turėtų at
silankyti kuoskaitlingiausia.

—Komitetas, i

VYljAI, meldžiu atsišaukti, kurie 
turite pardavimui kokiu smulkių da
lykų, labiausiai iš priežasties kelio
nės; gausite pilnų užinokestj.
Peter Lftps, Cook Colinty School 

for boys, 
Riverside,' III,

Roseland, III. — Lithuanian Imp- 
rovement arui Benefit Club of Rose
land susirinkimas įvyks rugpjūčio 
7 diena. M. Kukuraičio svętaiąėje, 

'10613 Edbrook ave„ Roseland, III. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Nariui malo
niai prašomi atsilankyti.

—J. A. Luahas

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
PRIE LENGVO DIRBTUVĖS DAR
BO. GURIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNE, HAIR AND 
RIDGVVAY CO.,

W. 22nd St., CHICAGO1418

L.__ 1____

ą M

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Da
ro gerų biznį. Gera vieta. Kampinė 
sankrova. Geriausia proga lietu
viui bučeriui. Turiu priežastj par
duoti.
3001 S. Wallace st., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 2 molorcykliui, In

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

J. M„
2917 S. Lowe avė., Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DKRIGN1NO 
VYRI6KŲ ir MOTERIŠKŲ APHCDALŲ

Musu sistema ir ypatitkas mokinimas pa 
darys jus iinovu j trumpa laik«.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-desigminir ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiiką patyrimą kuomet Ju mo 
kysitis.

Elektra varomos mailnoe musų siuvimo sky 
riuoss.

Jų* esate atkviečiami aplankyti Ir pama 
lyti musų mokyklą Hile laiku — diena O *• 
turais Ir (rauti ipeciali&kai pigią kainą.

Patrenna -laromoii t>n<ral Jūsų mi.ra — on, 
<tail$H arba dydtio, ii bile madų knyga*.

MARTER PEHIGNING 8CH00L 
J. F. Kasnlcka, Perdttinia.

N. La Šalie gat., prieš City Hat! 
Alsišaukit ant. 4-to augšto,

118




