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'l'rue translation filed \vilh the post-mastei’ ai Chicago, Augusi 12, 1918, as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Vokiečiai betvrakeje bėga
36,000 vokiečiu

CJiaulnes, raktas į pietinę tini- 'True translation filed with the post- 
v<)l ioriii sulii nln I mu nnini '"asler at Chicago, August 12, 1918, ją Mikli i in šaut mo, lapo paini-. „s ,.(.(llli,.e<| bv fhe act <»f Oct. «. 1917. t;i>4 :i i im t i-,i l i i ■ ii' k: 111: i < I i <-<-i 11 I  ..... ........ . ■ .... ...   

masler at Chicago, Augusi 12, 1918,
išleido pašaukimą 130,207 regi- 
slrantams, tinkamiems kari

Gluudnes puolimai DįenOS hUOStoUdj

suimta
sakoma,
mūšio su stipriomis vokiečių spė ,

mui ofenivo.
Anglai pasiliko smarkia opo

zicija į šiaure nuo Somme ir 
lai linkui Bray, jei dar jiems ne 
dabar eina priekyn ilgais šlai-

S. V. Armijos, 
Francijoj

mencn prieš pabaigų rugpjūčio 
mėn. Bolševiku ultima

Monldidier paimtas
Talkininkai paėmė daug miestų

Visur eina priekyn
Vokiečiai niekur negali atšilai 

kyti ir betvarkėje bėga
True translation filed wilh Ihe post- 
niaster al Cliuago, Augusi 12, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. G. 1917.
TALKININKAI SUĖMĖ 36,000 

VOKIEČIŲ.

nijas prieš pasitraukimo iki Hin-

jie yra nustumpli už los linijos.
U.oyencourt, 2 myk į šiaurva-

Jų tarpe 1,000 oficierių. Taipgi karius nuo Koyen pakliuvęs an- 
500 kanuoliv. ! kreiviams.

 | Prancūzų kareiviai tebesekė
PARYŽIUS, rugp. 11. __ Pa- S{,V() pasisekimų, pasistumuami

sak vėliausių žinių, apskaitoma H()l* ! Lvtus 11110 Monldidier ir 

yra kad talkininkai savo ofen- sl*imadmi daug belaisvių ii piie- 
sive Picardy karės lauke suėmė' 
36,(HM) vokiečių, jų tarpe 1,000 o- 
ficierių. Daugiau 500 kanuolių 
tapo paimta. Einantis į rytus 
nuo Monldidier franeuzai suė
mė tūkstančius vokiečiu, atkirs- 
tv greitumu talkininką besiver- 
žiino.

varginamas francu- 
jos ir ginkluotu au-

lomobilių. .Jie darė velias pas
tangas ištrukti nuo franeuzų vi-

yon, bet franeuzai lečiaus laimė-
, . „ . io stipresnes atramas Tbiescoiirlas reiiuired by the ael <>l Oct. G, 1917 | 1

j augštumose.
I 'l ra mirodimu, kad von Ilui- c

j ticr organizuoja pasipriešinimo
! linijų abcluame Roye, Lassigny

True'translation filed with the post, 
masler at Chicago, Augusi 12, 1918,

TALKININKAI PAĖMĖ DAR 
DAUGIAU MIESTELIŲ.

ficialiu pranešimu, nežiūrint vo-į 

kiečių priešinimus,franeuzų ka-■ 
reiviai nedėlioj laimėjo daugiau

i ištraukimų didelės daugybės a- 
i mimicijos ir reikmenų, sulrauk-

lindami keletu miestų j vakarus i 
ir pietus nuo Roye iki Oise.

vinus pasitraukimų, kuris nuola
tos darosi vis sunkesniu suval-

True translation filed with the post- 
niaster at Cliicago, August 12, 1918,

vi> kairiųjame sparne į šiaurę 
nuo upės.

TALKININKAI EINA PRIE- 
KYN VISOJ' LINIJOJ.

Vokiečiai bėga; juos vejasi ang- 
glų kavalerija.

LONDONAS, rigp. 11.— I al
ininku spėkos tebetese savo

slmndamies abelnoj linkmėj lin
kui viršutinės dalies Somme.

.Jos triuškino smarkų pasipric

sitraukiančių vokiečių, kurių 
didžiuma, pasak skaitomų pati
kėtinais 'pranešimų, bėga bet-

sle yra uz m 
nuo Chaulnes).

neuzai ir amerikiečiai pusi

Kada franeuzų kareiviai įė
jo į Monlidier 12:30 vai. suba-

gi visi kar<i\uii lapo užmušti ar

t rue Iranslalion filed \vilh Ihe post 
masler al Chicago, \iignsl 12, 1918, 
as reipiii ed b\ Ihe ael of ()cl. G, 1917

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
DIDELI

I ONDONAS. rugp. I L Pa
sak anglu oficiaiio pranešimo, 
gauto šįvakar nuo fii ld marša
lo Haig, stiprios vokiečių ata
kos, padarytos naujais rezer-

šiandie lapo t

l'rue Iranslalion filed \vilh Ihe posl. 
iiKe-ler al (Jiicago, Augusi 12, 1918, 
as i (*<|i,ii ed b\ Ihe act of Oi I. (i, 1917

VOKIEČIAI BĖGA BETVAR
KĖJE.

luos \ ėjusi talkininku

I ’RONTE ERA-
Nl.i.lOJ, r. II. Viskas palvir 
liną įspiid], kad ilidelė pergali

I'raiiei zų kareiviai
ka savo pasist kimą ir nuėjo to
li i rvltis nuo Monlidier, surink-

Varginami franeuzų kavale- 
i įjos, kuri nusistūmė toli prie 
kvn, vokiečiai lapo mesti bet-

sislumė priekyn ant dešiniojo 
kranto iki L" Eschel— SI. Auirn 
pakraščių 7 mylios į šiaurry
čius nuo Monldidier.

Paėmė daug miestelių
'Tarp Avre ir Oise franeuzų 

kareiviai paėmė ištisų Boulogne-

Kavahriios pėdomis ėjo gin
kluoti automobiliai su automa
tiškomis kanuolėmis, skleisda
mi t. rora ir sunaikinimą * v
besitraukiančio priešo.

tarp

l’rue translation filed with the
Augusi 12, 

6, 1917.
DAUG

maslrr at Chica*.
as reiĮiiiiTii l>> the act of Oct

TALKININKAI PAĖMĖ 
MIESTELIŲ.

posl-
1918,

1 slijai ir Distifict of Columbia 
paliepiama pampinti 31),21)7 n *- 
gi’iis regislranlus, kurie turi iš 
važiuoti rugp. 22 2 J <|.

Su šiuo paliepiamu, skaliems 
... v . . (žmonių, kurie bus pašaukti kaure iviu nuostolių sąrašai paduo

. 1 • | riuomenėn rugpiučio mėn., pa-da n H vardus, vas padaro visol . .....
.... ... ln • 1 sieks apie 300,000 ; Ink kiek 1111-nzjurinius nuostolius 10,103 ir'

. .. .. .. . . .)(K, 1 skvre dabartinis karinis prog-viso Marne-Aisne olensive 1,200.1 • 1 K

DAUG LIETUVIŲ ŽUVUSIŲJŲ 
SĄRAŠE.

AVASHINGTON rugp. 10. 
šiandie išleisti penki armijos ir

Šiuose sąrašuose paduodamos 
sekamos lietuviškai skamban-

laitu (’oim., užmuštas kares lau-

GEORGE J. PANUSK 
Paul, Minu., užmuštas

VVILLIAM RYKUS, Brooklyn,

\Vm. Glaskv, Delroi,! Mieli.,

.1., sužeistas.
Anlon Maleski, Diilulb, Minu, 

prapuolė \varės lauki*.
JOHN JACEVICZ, Woodla\vn 

Pa., užmuštas kares lauke.
JOHN J. LUPA, Philadelphi-

Erancis D. Šilas, Macon. Ga. 
sužeistas.

(’linlon.

PETER GUMBIS, 8700 Manis-

lapo sunaikinti talkininku

upę laikinius tiltus ir talkininkų 
aviatoriai bombarduoja pasta- 
I vlas bildavones.

True Iranslalion filed with the post- 
maslcr at Chicago, Augusi 12, 1918, 
as reiiuired bv the act of Oct. (i, 1917
Nnšovė 61 vokiečiu aeroplanų

LONDONAS, rugp. 10. Šia- 
nakt oficialiai paskelbta, kad o- 
riniuose mušiuosi* pėtnyčioj an
trų diena ofensivo, 61 vokiečių 
aeroplanas lapo nušautas. 39 jų

l'rue Iranslalion filed with Ihe post- 
luasler at Chicago, Augusi 12, 1918 
as ireiiuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PAĖMĖ 
MONTDIDIER.

rainas

Trtie translation filed vvilh the post- 
maslcr at Chicago, Augusi 12, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

AREŠTAVIMAS KONSULU) 
REIKŠTŲ KARE.

Jei Maskvoje butų organizuota 
valdžia.

LONDONAS, rugp. 10.— Dai
ly Mail žinia sako, kad Anglijos 
valdžia reikalavimo paliuosavi- 
mo Robert II. R. Lockharl, pri-

btasi grasinančių žingsnių, šeši 
nariai jo štabo taipgi tapo a- 
reštuoti. Didelis susirūpinimas 
yra apie kilus narius Anglijos 
ir Erancijos diplomatinių misi-

Imli sulaikytos kur nors kelyje

.lokiu tiesioginių žinių iš Ma-

Lockhart yra Anglijos konsu

i Maskvą kiek muko atgal pa
laikymui neoficialių ryšių su

Užrubežiniii reikalu minisle- C €

rio pageli), lordas Robert Gccil
kalbėdamas apie situacija pasa

“.Jei Maskvoje butų buvusi or
ganizuota valdžia, žinoma las 
reikštų karės. Ret kadangi ton 
nėra tikros valdžios, nebus grie
biasi tuojaulinių žingsnių palie
čiančių bolševikus.“

duotųjų priežastim areštavimo

kai! sovieto valdžios nariai sa
koma lapę areštuoti.).

True translation filed xvilh the post 
mastei* ai Chicago, Augusi 12, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. (>, 1917.
ISPANIJA ARTI PERTRAUKI

MO RYŠIŲ SU VOKIETIJA.

Pyksta delei vokiečių submari
nų veikimo.

tum Japonijai
Bolševikų valdžia puola
Daug miestų nuvertė 

bolševikus
Konsulai Moskvoje suimti

thc post-
12, 1918,

True translation filed yvith 
mastei* ai Chicago, August 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917.
BOLŠEVIKAI PASIUNTĖ UL

TIMATUMĄ JAPONIJAI.

Ti ue translation filed with the post- 
master al Chicago, Augusi 12, 1918, 
ys reiiuired by tbe act of Oct. 6, 1917.
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS LON

DONE PO POLICIJOS 
PRIEŽIŪRA.

. .Apie Japonijos intervenciją. .
Rusijoj.

LONDONAS rugp. 10. -

Pravda paskelbia, jog po triukš
mingo susirinkimo darbininku 
ir kareivių atstovų bolševikų pr 
emieras Nikolai Lenin pasiuntė 
Japonijai ultimatumų kasliuk 

Japonijos intervencijos Sibcrt- 
joj. Laikraštis priduria kad ui-

jos konsului Maskvoje.

Ti !»<• Iranslalion filed svilh tbe posl- 
masler al Chicago, Augusi 12, 1918, 
as i ciĮiiircd by the act of Oct. (i, 1917,

RUSIJOS MIESTAI K|LA 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Daugely j miestų bolševikai nu
versti, o jų vieton pastatyti 

menševikai ir k.

LONDONAS, rugp. 11. Pri- 
eš-bolševikiškas judėjimas Rusi
joj greitai auga ir bolševikų So
vietų organizacija beveik sutru
pėjo.

Premieras Nikolai Lėni n ir 
jo karės ministeris Leonas Troc-

gm

I ii* pranešimai padaryti dabar 
liniuose rusų laikraščiuose.

Už areštavimą Anglijos konsu- 
los Maskvoje.

LONDONAS rugp. ’O. — Dai
ly Mail sako, kad atgiežai už bol
ševikų areštavimą Maskvoje An 
glijos konsulinio agento Robert 
11. B. Lo\*khart ir kitų Anglijos

uis Londone Litvinov tapo pas
tatytas po policijos priežiūra.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, August 12, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917,
SEMIONOV SUMUŠĘS BOL

ŠEVIKUS.

AMSTERDAM, rugp. 10.

seno laikraštį Bheiniscbe West- 
plialische Gazzelte, prieš-bolše- 
vikų vadovas gen. Semionov su 
pagclba cbiniečių artilerijos su-

dija ant Ghinijos rubežiaus ir

True translation filed with the post- 
masler «»l Chicago, Augusi 12, 1918, 
as re<|iiii cd by the act of Oct. 6, 1917.
AREŠTUOJA TALKININKŲ 

GYVENTOJUS.

AMSTERDAM, rugp. 9. —

siau oficialis bolševikų organas 
Izveslija praneša apie bolševi
kų areštus žymių civilių gyven
toju, Erancuzų ir Siberijos ofi- 
cii riai taipgi tapo bolševikų a- 
rešluol.

siveržė į rytus nuo Bus, G1/^ m. 
į rytus nuo Monldidier.

Toliau į pietus franeuzai pr i 
siveržė per gilias tarp Matz ir 
Oise upių pasiekdami toj apy
gardoj apielinkės La Berbere ir 
(airy.

Moreuil-Lainonte lapo paim
tas ir franeuzų linija pasistūmė 
dvi mylias į šiaurę nuo C.hevri- 
ncourt.

Arras ir Alberl 
ženklus didelio 
ir matomai tikisi pla-

susiru-
pinimo 
taus praplėtimo j šiaurę mūšio 
lauko.

LONDONAS, rugp. 10.

ėmė Bouclioir, Meharicourl ir 
Lihons ir Įėjo į Raiiiescourt ir

LONDONAS, rugp, 10. - Sv
arbus miestas Montdiider, kuris 
buvo vidutiniškai čiukuru vo-

Erancuzų spėkos paėmė,Le

"l'rue Iranslalion filed vvith the post- 
maslcr ai Chicago, Augusi 12, 1918, 
as reiiuired h\ the act of Oct. 6, 1917.
Sunaikino tiltus ant Somme.

PARYŽIUS, rugp. 11. — Visi 
tiltai per Somme upę tarp Pe
ronui* ir Ham, 15 mylių ilgyj,

ine, lapo paimtas talkininkų

LONDONAS, r. 11. Neim
lų slebrlina, jei Ispanija iš prie
žasties submarimi alaku ant ts- c C

panijos laivų, pertrauktų diplo
matinius ryšius su Vokietija.

Ikišiol Ispanija buvo surišta
True translation filed with the post-1 . . v. . .' ....._
masler at Chicago, Augusi 12, 1918, <i vokiečių grasinimu pirklybmes 
as reiiuired by Ihe ad of Oct. 6, 1917

130,207 ŽMONĖS ŠAUKIAMI 
KARIUOMENĖN.

itgiežos, jei ji stotų karėn.

»usi-

kontr-revoliuciinierinis juddėji-

Bolševikų valdžia tapo nuver
sta tose vietosi* ir pakeista men
ševikų tarybomis ar vidurinių 
atstovais.

l’rue translation filed with the post- 
niasler al Chicago, August 12, 1918, 
as iniuired by the act of Oct. 6,1917.

TŪKSTANČIAI BENAMIŲ 
JAROSLAVE.

LONDONAS, rugp. 11. — Pa

Jie turės išvažiuoti rugpjū
čio 22—30.

dabar yra tokia didelė iš prie- 
kymų j Ispanijos protestus prieš 

i submarinų atakas, kad Ispani-

zaniaus miesto plačiai žinomas 
bolševikų yadovas Olčinski lapo 
užmuštas ir kad buvo didelis

VVASTIINTON r. 11. — Pri)-( to yra skaitomas tikru, 
vos t marshal general šiąnakt ----------------------------

Rusijos miesto Ja rosią v, kaip 
jį paduoda Erankfurter Zeit- 
ung Maskvos korespondentas, 

skaitosi kaipo viduramžinis ro
manas aroslav garsus savo pui 
kiomis bažnyčiomis ir vienuoli- 
nais, tapo beveik visai sunaikin
tas bolševikų 12 dienų apgulimo 
ir tūkstančiai žmonių yra be 
pastogės.



Naujienos, ebieago, d Panedėlis, Rugpj. 12, 1918.

■NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily exeept Sunday by tbe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

žuazines ir proletarines doros, 
cituojama Markso žodžiai — ir

Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėIdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Cbicagoje—pučiu:.

Metams ..........................
Pusei meto ....................
Trims mčnesiams ........
Dviem mėnesiam ........
Vienum mėnesiui..........

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

Suvienytose Valstijose, ne 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ............
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačio įMoncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$0.00
3.50
1.85
1.45

. .75

... .02
... .12
... .50
Chicago j,

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš* 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
fus tarp eiluČią. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieją savaičių autorius 
pareikalauja ją ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visu kraštų proletarai, vie
nykitės“. —K. Marks.

Redakcijos 
Straipsniai

Trne translation filed \viih thc post- 
master at Chicago, Augusi 12. 1918,

Vidujine kova 
Rusijoje.

Valstybės departamentas 
Washingtone gavo praneši
mą, kati naujoji valdžia, ne-

riuose, paskelbė savo prog
ramą. Jisai esąs toks:

Paskirti vyriausiąjį 
manduotoją Rusijos 
riuomenei ir laivynui ;

Panaikinti visus sovietu 
valdžios organus ir suimt 
visus sovietu komisaru 
komitetus, valdininkus ir 
tt.;

Paskirti komitetus gu
bernijoms ir provincijoms 
iš valdžios komisaru, zem- 4- 7 
stvų atstovu ir miestu at
stovų, po tris į kiekvieną 
komitetą;

ko-

t«

mąjj bolševikų “socializn 
reikalaudama paėmimo

cijos) industrijos, finansų

Kritikuot čionai atskiras 
tos valdžios siūlomas prie
mones butų peranksti, notu-

aiškinimo. Bet vienas mi
nėtojo programo punktas 
yra vertas pažymėjimo. 
“Šiaurės šalies’’ valdžia sa
kosi esanti pasiryžus “pa
naikinti visus sovietų val
džios organus ir suimti vi- 
džios organus ir suimti vi
sus sovietų komisarų komi
tetus ir valdininkus.” Tas 
reiškia tiesioginį karės pas-

,L Kaip jau sakėme ir karlojo- 
- ni<*, “Naujienos” konstatavo 
-I (nurodė, kaipo faktą), jogei 

pripažinti idėjas, už kurias so-. jaučių jų žmonių tarpe, štai pa- < prezidentas Wilsonas priėjo prie 
jau senai: tatai vyzdys: Aštuntame dešimtine-, lokios-pat minties sulig tarp- 

kuoųic'J tautinių santikių sutvarkymo, 
garsųjį kokią išreiškė. Marksas, būtent; 

prieš katalikų kad paprastieji doros ir teisės 
literatas žiuri įj bažnyčią, Bcbclis ir jo draugai įstatymai, kurie nusako tarpsa- 

Jo nuo-į gindavo katalikus ir dažnai bal- vinius atskirų žmonių santi- 
kius, turi būti taip-pat ir vy- 

silokj jų elgimąsi buržu-l riausi įstatymai santikiuose tar- 
sakyda- pe tautų. Ar tatai reiškia te- 

čiaus, kad tarpe Wilsono ir 
Markso jau nėra jokio skirtumo 
kalbamam klausime?

Yra skirtumo ir labai didelio* 
ir “Naujienos“ taip aiškiai nu
rodė jį, kad tiktai aklas galėjo

pusšimčiu metą; antra, tas fak-t linai bąli ktim-nors priešingais 
tas liudija, kad bent toliuos ma-'dažnai veda prie stambių nesu

susliprina mujmyse viltį, kad (yje pereitojo amžiaus 
jos paims viršų ir bus įvykin-j Bismarkas varė savo 
los. ' “Kullurkampl'ą

Bet “Laisves

gyli lokio |spu<lzio, Kini ne iš
vadžiojimai esą rimtos minties 
ir dalykų žinojimo vaisius.

Todėl prisėina' atsakyti j tą 
straipsnį. Kaikurių palogu’mų 
delei (kurių čia nėra reikalo
aiškinti) mes savo atsakymą klausimą visai atbulai 
padalinsime į dvi dalis. Pirmo-. mone, jeigu Suv. Vai 
je dalyje kalbėsime apie daly.-, zidenlas pasakė panašų dalyką, 
kus, paliečiančius šios dienosi kaip Marksas, lai bloga; ir ka- 
klausimus, o antrame straipsny-jdaugi tat; 
je perkratysimo islųrinius “Lai-, nuomone,
svės“ rašytojo išvadžiojimus. < pats pasakytasai dalykas.

--------  • “Laisvės“ rašytojas, kiek dru-į mdeisingi 
lyd. kad1 
išreikštoj i

netikusi;
pats, ką po įvairiais pseltdom- Markso žodžiuose 
mais ir redakcijos vardu nuola- mintis ištiesų esanti

kinimo, tai žada atsimesti nuo

Kįla klausimas, kas kalias už

N nujoji šiaurių valdžia 
žiuri į bolševikus, kaipo ‘ 
priešus, kuriuos reikia iš
naikinti; ir taip-pat, žino
ma, žiuri bolševikai į šituos 
savo oponentus. Susitaiky
mo tarp jų negali būti.

Dabar, vadinasi, eis tarp 
tų dviejų valdžių kova ant 
žut-but. Ji turės būt tolyn 
vis aštresnė, ir todėl reikia 
būt prisirengusiems ateityje 
vis dažniau ir dažniau išgir
sti apie teroro aktus ir kito
kius žiaurumo apsireiški-

antros kovojančiųjų pusių.
Pirmiaus mes vis dar tu

rėjome vilties, kad Rusijos

prie susitaikymo, ir kruvina

atsitikimai

jos Rusijoje turi tiek daug

butų drįsusi atvirai stoti 
prieš suvienytąjį jų frontą. 
Bet revoliucionierių susitai
kymas neįvyko.

pražutų išplėstoji iš carizmo

fruc translation filed with thc post- 
master at Chicago, Augusi 12, 1918, 
as required by Ihe acl of Del. G, 1917

Buržuazijos ir Prole= 
tariato,idėjos.

(Del “Laisvės“ Inteligento 
smarkavimų).

Jati bus daugiau kaip du mė
nesiu laiko, kaip Brooklyno 
“Laisvė” be paliovos atakuoja 
“Naujienas“, koliodama jas, 
niekindama ir visokiais budais 
stengdamasi diskredituol jas

Na u j ienos“ ncatsakinė-
jose, pavietuose ir mies
tuose; įsakyti žmonėms, kurie

savyvaldos organams ko-1 džiuvimus ir insinuacijas? Mes 
ntroliuoti maisto pristaty-| turėjome ir turime tiek pasili- 
mą, užlaikant kiek galinti kėjimo sveiku darbininkų pro- 
esančias įstaigas, bet ap- tu, jogei manome, kad jie palis 
Valant jas nuo bolševikiš-|'mokės prideramai apv('rlinli 
klj elementy. “Laisvės” užsipuldinėjimus.

Atsteigti teismus; I • Paskutiniame teciaus nuinc- 
Atsteigti laisvą gyvavi-Įryje ji išspausdino ilgą straips- 

mą ir veikimą kooperaci- nį, kuriame mėginama argu-
i jy, darbininkų uniju, ka-l metilais sumušti “Naujienas”— 

rėš tęsimo organizacijų irj idant nutraukus jas į “socialpal-| 
tt.,

Denacionalizuot gabe- 
nimo, finansų ir industri-

’ jos įstaigas.
Tai yra platus ir radikalia 

programas. Iš jo matyt, 
kad “šiaurinė šalis” (kaip 
pasivadino šešios gubernijos 
Rusijos šiauriuose) ketina 
veikt ne vien savo teritorijoj 
o ir visos Rusijos reikaluose. 
Jos tikslas yra nuversti bol
ševikus ir jų įvestąją tvar
ką. ir atgaivinti daug-maž 

tuos santikius, kurie buvo 
Rusijoje pirm lapkričio mė
nesio perversmo. » ?

Gotiškas pelkes” ir parodžius, 
kad jos išsižadančios k lesų ko
vos, “kvitinančios” socializmo 
idėjas ir lt. Šitame jos straips
nyje, liesa, taip-pat netrūksta 
visokių burnojimų ir šmeižtų 
(pa v., sakoma, jogei “Naujie
nos“ taip rašančios, kad joms

na musų dienraštį tuo, kad ji-, Markso mintis, o taip sau nei 
sai suvedė draugėn poną \Vilso- 
ną su įkūrėju tarptautinio soci
alizmo, Karoliniu Marksu”. •

Kaip jos tai atliko?
O ve: Liepos 11 d., rašydamos 

apie “santikius tarpe tautų”. 
“Naujienos” parodė, kad prezi-i 
(lentas Wilsonas savo kalbose 
apie busimą sutvarkymą san
tikių tarpi' valstybių, nereta; 
išreiškia panašįįis mintis, kaip

| suodavo reichstage kariu su O- 
|)(|*Į| Llalzkl/11 Iii /slrfllYlilC'l 1111 ••*Z II—’ 

, aziški radikalai peikė,
tui, joi mi, kad Bcbclis esąs atžagarei-’

/iii užlarėj/is. Bet mes visi ži- 
mine, kad tie peikimai buvo!

atžagareiviams pasi 
tarnavo ne jisai, o kaip lik Bis-' 
markas ir radikališkieji jo pri 
tarėjai iš buržuazijos.

Žodžiu, darbininkiškos idėjos* nos
lai anaiptol nėra išvirkščias bur- savo straipsnio išvadžiojimus:

rėžiui Duodamos

i

Ju gerumo ar-

ternacionalo manifeste Karolis

nos“ citavo sekamus preziden

šis nei tas!
Kokiu špošų pridirba “Lais- ba blogumo saikas yra visai nei 4 • 1 ' •vės“ žurnalistas, mėgindamas tame, kiek jos yra panašios ar-< 

įtikinti publiką, kad Markso pa- |>a nepanašios į idėjas, kurias!
I skelbia buržuazija, o tame, 
l kiek jos atsako darbininkų rei-

Dabar-gi kalamu.
;ą, kuria ‘ Smarkusis “Laisvės“ polemis

tas, matoma, neturi apie tai nė 
mažiausios nuovokos, o betgi.

so mintis, mes parodysime st 
kainam straipsnyje, 
pakalbėsime apie k 
jisai vadovaujasi.

1 .aisvės” žurnalisto
jienoms .

Problcnia, kurią moksli-

išeina taip, kad socialistai turi 
būtinai kalbėli priešingai tam, 
ką kalba buržuazijos atstovai. 
Jeigu buržuazijos atstovai pas-1

Prieiname dabar prie lo po-

los l-je 1 .iepos: kelbia
“Visos nacijos turi sulikti» S<11

. .. .... ’ darosivadovautus savo sanlikiuosei.

lizuolosios visuomenės bend-

pais, kokiais visų naujoviniųj 
valstybių atskiri piliečiai va-l 
dovaujasi savo sanlikiuose su'

Badavusios šita citata, “Nau- 
■uos“ nurodė, kad visai ana-

logišką (panašią) mintį išreiš
kė 1861 m. K. Marksas, kuomet

ninku Asociacijos manifeste:

(paprastų) doros ir teisingu-

turi vadovautiems visi žmonės 
savo individualiuose (asmenis 
kuosc) sanlikiuose, ir kurie 
turi laip-pat būti vyriausia 
norma kainuose (tarpusavi
niuose) tautų sanlikiuose.”

lo laidos, išėjusios Genevojc 
1903 m.).

Už šilą lai palyginimą Wjlso- 
no žodžių ir Markso žodžių. 
“Laisvės“ Inteligentas ir šoko 
per tris suvirsimi tar-

mi-
učių, išreikštų augščiau pa

duotose citatose, nėra panašu
mo? Ir nejaugi tas panašumas 
reiškia ką-nors bloga socialis
tams?

Kad panašumas yra, lo “Lai
svės” rašytojas visai nemėgina 
užginčyt. Vadinasi, jis protes
tuoja ne prieš palies fakto nu
rodymą, o liktai prieš išvadas,

daro “Naujienos“, ii 
“Laisvės” rašytojas?

Pažiuresime

Socialistai, pavyzdžiui, senai 
stoja už moterų teisių sulygi
nimą su vyrų teisėmis; šiandie 
už lai stoja jau ir pažangioji 
buržuazija didžiumoje šalin. 
Tad dabar socialistai turėtų jau 
niekinti moterų teisiu Ivgybę,

val. darbo diena dirbtuvėse; C-
tam šiandie pritaria jau ir žy
mi dalis buržuazijos. Taigi so
cialistai privalo dabar atmest

mą, kaipo

kuopa? Man rodos, kad (Ji. L. 
D. T. nieko bendrą neturi su 
minėtu apvaikšėiojimu. Jeigu 

kas butų neaišku, lai aš patariu 
kliubiečiams kreipties į LSS. 

228 kuopą, o aš manau kuopa 
pasiaiškins. 'Trumpu laiku į- 

tu-

statė 1861 m. prieš darbinin
ku klcsą, nėra praktikoje iš
tirta da ir šiandie. Ją dabar 
teciaus jau ima suprasti ir 
platus sluogsniai žmonių, sto
vinčių ne darbininkų klesos 
eilėse. 'Tuo gerinus. Beiškia, 
pals gyvenimas reikalauja, 
kad ji butų išrišta. Nuo pro
letariato įtekmės didumo pri
klausys, ar lai bus atlikta, 
baigiant dabartine kare, ar

aujieiios”, vadinasi, nuro-

vyks viešas susirinkimas dėl 
lų reikalų ir tuokart galėsite 
kelti klausimą, ir kuopiečiai

turtina permainyti vardas 
gal kliubiečių veikimą ir jų 
tarimą; geriausia pritiktų

im
liems

nes kliubiečiai keliauja šventųjų 
keliu. Mes žinome, kad šven
tos draugystės visuomet yra prie 
šingos netik protaujantiems dar
bininkams, bet ir pačios sau y- 
ra priešingos per savo nesusipra
timą. Gerbiamieji, kliubiečiai, 
aš noriu paklausti kur jus gavo

mėt uždrausti savo nariams ei
ti ten kur jus nenorite arba kur 
jums nepatinka? Aš nemanau,

smukimuose.

sai sako, kad pripažinimas, jo-,
gei reiki:, kiikylies "pnprashi’ t!1|1|i|)il| s:llliikių sutvarkymą 
doros ir leisfs įstatymų", esąs k.|i|)(i už<klvillj darbi.
oiekas .langiaus, kaip išmislas.j k|cs.li; h. j()S lęs(|.inl()s

Markso mintį, pastebėjo, kad to 
rą ir naujo sutvarkymo įvykdinimas 
siškai j priklausys visų-pirma nuo dar- 
negi:1 bininkų klesos spėkos. Kur yra 

sau Ii-Į ką-nors panašaus skelbęs prezi- 
nk-v‘tr-’ dentas \\ ilsonas: ir kada “Nau-

Binghamton, N. Y.
Bjaurus šmeižtas.—Teatras

Darbininko“ num. 85 tūlas

Supralimas

Bcd.)

kini, kurie buržuazijos 
yra dori, darbininko 
tankiai “N.” Bed.) 
nei krišIZlio doros, ir atbulai; D betgi 4 Laisves rašytojas

kas jora jirolcla ri j ui, tas turi drąsos šokauti, kad Nau- 
nedora buržuazijai”. jiciios“ “suvedusios vienon ko-

neturi nors panašaus skelbęs?

Šiluose dviejuose 
a stambaus neimosakumt

sakini uosi'1 mpanijon p. VVilsoną ii Malk-

i senai skelbia tautų buržuaziją,.supratimų apie do- 
apsisprendimo principą; šian
die teciaus jį ėmė pripažint jaUi
apsisprendimo principą; šiaii-

niai. Taigi šitas principas jau" 
dabar privalo būt socialistų pa-l

visokios

tu-

I n te!i••

Jisai

ra ir teise:nesąC C - t
nieko

o antram sa-

jos dora “tankiai” griežtai ski
riasi nuo proletarų doros, 
vadinasi, kariais ji gali ir nesi-

rj nužudyti L. Stanislavičių

tas Venciunas teisme prie 7 
(liniuku ir kad vienas esąs C 4.

I i u- 
jau 
ant

Stanislavičiaus gyvasties.
Šitas pranešimas yra grynas 

melas. Nei LSS 33 kp. panašių 
nutarimu darė, nei kalbamasai 
Venciunas pasakojo ką pana
šaus teisme. Viskas, kas buvo r
tai liek, kad Venciunas, buda-

liktai aplamą tautų santikių 
sutvarkymo idėją, panašią j 
Markso psakelbtąją idėją, bet ji
sai niekuomet nėra priėmęs kle
sti kovos, kaipo įrankis tos ide-

vės” rašytojas neturi nė tiek 
senso, kad jisai net tokio pap-

Slanislavicium ir išėję gatvėn 
baisiai išsikoliojo. Ačiū tam

Stebėtis reikia, kad iš šilo

ro tokį biaurų šmeižtą. Bet d;1C 
daugiau reikia stebėtis, kad 
“Darbininko“ redaktorius, neiš-Į Ii? O smarkauja, o “mokina”!.

mano ponas autorius? Sunku 
yra ginčylies su žmogum, 
ris nepajiegia sutavaliot 
minties nei dviejų sakinių

revoliucioningas, ir net ne pa
žangus; ir su darbininkišku pro-

ben- į

nuli-, tinimą, kad buržuazijos
I “visiškai” neturinti nieko

tavimu jisai neturi nieko 
(Irti, lai yra buržuazinio 
kalizmo protavimas.

Buržuazinis radikalas pi*o- t;m atšaus:
lauja pagal taisyklę:; taip, taip aš pasakiau

ne, ne. 1 odei pasipriešinimą^ mėginsi disknsuol jo 
kokiam-nors dalykui, jisai ne-, kad buržuazijos ir pri

lai formoje griežto atmetimo

prieš valstybę, lai jisai atmeta Į 
ne liktai atskiras jos instituci-1

savo 
rilio-

Sekamam sakinyje

nevisiiomet skiriasi tarp

lies, teisindamasis, 
mam sakinyje išre

pir-

Harvey, III
Naujienų” num. 183 koks lai

surengė A. L. P. Kliubas, Šv. Ju
ozam) Draugystė ir Šv. Onos

siu aiškinti to, kiek svarbos turė
jo minimas apvaikšeiojimas, bet

mažai naudos atnešė. Apie tai 
kode! kuopa nedalyvavo apvai- 
kščiojime, tai jau buvo aiškin
ta, prieš apvaikščiojimą, ji pa
davė priežastis kodėl ji neprisi
deda. Antra neva viešas susi-, 
rinkimas, kuris buvo sušauktas’

deda laikrašlin. l ai vra kiauru.

aujas kelias“ ir “Sulig Naujau
sios mados’“. Programo taipgi

pusėtinai prijuokino publiką, bet

kuomet jis savo dainoj patarė 
jiems kariauti su blakėmis lo

ten dedasi už jūrių?

Kazimieras Gugis
(jeigu jam netrūksta nuosaku- ... ...’. , .. , 1 se dviciuose sakiniuose, vra vi-mo ir drąsos). Nuosakus radi- . ,, .v IV. .. ‘. . 4 , įsu Laisves isvadz.101 imu pakalas vra anarchistas. * , . \ ... matas! Pasiremdamas lomis, įi-I laroiiimkiskas-gi protavimas; . . . . . ’|sai pripažino neteisinga esant 

tą, ką pasakė Marksas; pasirem
damas jomis, jisai “apsidirbo” 
su p. Wilsonu, apkaltino “Nau
jienas” “social-pa (Holizmu”, 
prikišo joms šalinimąsi nuo 

JklesŲ kovos ir net socializo.o! v.|ik^i()ji|ll.,s ir kil(l jie (ikt;li 
ll(l,'.iŲ . ............n:;"! Žmogus, v:. , k„...... i(-.s.

------- - yra visai kitoks. Darbininkai
“Naujienos” skaito mintį, iš-i turi visai skirtingus nuo bur-

te, visai teisinga; lodei jos, ži
noma, negali skaityt neteisinga 
ir mintį, išreikštą VVilsoųo kal
boje. Ir lodei, laip-pat, jos ne
gali matyt nieko bloga tame,

Todėl jie

linus, ar ne. Išeidami iš savo
reikalų supratimo, jie skelbia
. .. ... ... , . . I sau, koks vra sanlikis tarpe bur-lokias idėjas, kokios atsako ju , ; .

1 zuazinės ir proletarinės doros, 
o jau rf'k'ia, koliojasi ir šokinė-

» W

kas. 'lame susirinkime buvo 
mėginama išaiškinti, kodėl visos

imi. Jei A. L. P. Kliubas ir Šv.

Veda visokius reikalus, kaip kriniuialiŠkuose 
taip ir civiliškuose teitni \ose. Daro 

visokius dokumentus ir vopieras.

Nanii^ Ofisas:

>323 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mteito Ofisas!

IIT N. Dearborn St.
11V -11 Unity Bldg.

Td. Central 4411

Geriausias būdas dėl itrinime
Mcturi stokuot nei viename name

MIN-EkPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdą pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKAKA”

35c. Ir 65c. butelhikHS vinoso Kptiekoso arba
X *tn<'iai nuo

F. Al>. RICHTt’R A CO.
74-80 Wa»hlngton Street. New York. N. Y

tą išanksto, lai tas kuopos visai 
neriša. Dabar A L P K. ir Šv.

mokslinio socializmo įsteigėjas.ūda pritarimo buržuazijoje
[gerai; jeigu neranda laip-pat 
[gerai. Pirmam atsilikime yra!
lengviaus už tas idėjas kovo!,!
negu antram atsilikime; bet jų vės 
teisingumas nuo lo nepriklau 
so.

\Vilsonas beveik pakartojo Mar

klaidinti ne vieną žmogų. Slrai- nežinodamas apie lai), “Jlaujic- 
pąnyje, mat, pasakojama kai- uos” ne liktai nemato nieko 
kurie atsilikimai iš pirmojo In- bloga, o ir džiaugiasi juo. Nes,

•viena, tas faktas liudija, kad šo
kai savo protavime vadovauju-

Atidedami pamatinių “Lais
Inteligento “minčių” per 

kralinėjimą tam laikui, kada ji 
sai sulvarkvs jas žmoniškai

giamąjame baliuje, ir uždėjo 
savo nariams $2.00 bausmės, jei 
kuris dalyvaus. Beto.ALPK. nu

matysime) skirtumai tarpe bur- buržuazijos mokslininkų visu si savo reikalais, o ne noru bu- lyką.

mės, dabar, prie užbaigos, pa 
žymėsime tiktai dar vieną da Darbininkų Tarybą prašydamas 

kad išaiškintų, kodėl minėtoji 8

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Perinai na.
Panedėlyi, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c^ 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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



Fanedčlis, Rugpj. 12, 1918. NAUJIENOS, Chicago, I1L

Iš Montello, Mass
šiaurią streikas tęsiasi; baisi > 

nelaimė. .

šia učiųC

ketvirta savaitė. Pirmiau strei
kavo rėžytojai, dabar sustreika
vo ir kurpalininkai. Taigi da
bar streikuoja visi darbininkai; 
jie reikalauja didesnės mokės
iąs ir atsimetimo nuo senosios 
unijos: Boot and Shoe AVorkcn.l 
Union. Ypatingai jie nori pra-l 
šalinti los unijos pirmininką1

m......... .  B.1W

Taobiną, kuris yra dideliu ka-^ 
I piatlistą įrankiu, o darbininką 

priešu. i

i Dabar yra tveriama nauja 
unija Indcpcndant Union. Fab
rikantai nenori šitos unijos pri
siimti, bet, tikiuos, darbininkail 
streiką laimės, nes gerai laiko*! 
si vienybėje ir tik nekuric pra
dėjo skelianti. Kompanijos ne
gali gauti skebą, todėl yra vil
tis streiką laimėti.

Tik laikykimės vienybės, o 
laimėjimus bus musą pusėje!

Rugpjučio 6 d. čia atsitiko 
’ baisi nelaimė. Keturi žmonės --

Pirk Farma
Sekančios farmos turi būti parduotos beveik 

už pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pi
giai nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti 
pasižiūrėti.

80 AKRŲ farma, 10 akrų išdirbtos žemės, su 
užsėtais javais, gera stuba ir barnė dėl gyvulių, 
randasi 4 myliose nuo miesto, ant gero kelio ir ar
ti mokslainės, kaina tik $1500.

du vyrai ir dvi jnoterįs, visi lie-' 
tuviai, — parvažiuodami auto-, 
mobilumu nakčia susitrenkė su 
ateinančiu traukiniu; automo-J 
Dilius likosi sutrupintas visai, o 
važiavusieji jame tapo ant vio
los užmušti. Išliko gyvas tik I 
mažas vaikas, kuris smarkumu 
tapo išmestas ir išliko nuo sj- 
sidaužymo. ’ j

Pasakoja, kad valiavusieji 
buvo gerai išsitraukę rudžio, ll

Kitas lietuvis nesenai apsi-fl 
vertė su automobiliam i. Jis I 
išsisuko ranką ir pritrenkė len-įj 
kinką, kuris pasimirė. i

Pas mus įėjo j madą pirkti I 
automobilius ir paskui rodytis,• I 
kuris gerinus “ghli” važiuoti. II 
Taigi besmarkaudami ir įpuola I 
į nelaimę. '41

Reikėtų būti atsargesniais.
S. J. Balčiūnas.

Nau j ienų Piknikas

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE

PARSIDUODA 160 akru farma, apie pusė 
dirbamos žemės, o kita ganyklos, 4 kambarių stu-. 
ba, ant akmenų fundamento, gera barnė su padė
jimui šieno šante, tik 3 mylios nuo miesto, ant ge
ro kelio; kaina $3500.

PARSIDUODA 70 akrų puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
d ratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundamento, didelė barnė, ir kiti visi 
budinkai ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 2% 
akrų, bulvėm 7 akrai, avižom 15 akrų, dobilais 12 
akrų, ir daug kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 
7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. Randasi tik 2 mylios 
nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto gražios 
leikos ir visu kitu parankamu. Labai linksmoj 
vietoj. Norintieji tuojaus atsišaukite.

Liberty Land & Investment Co.
P. O. Rhinelander, VVOODBORO, WIS.

Sullivan. Ind. III Tai buvo 1877 metais 
j Kasyklos dirba kasdien; -—Vėt

ra nugriovė katilinės kaminą.
Čia yra viena anglies kasykla. 

Dirba kasdien. Darbas nevie- 
nokis; vienur anglie* ahiogsnis 
turi 1 pėdas storio, kitur 70 pė
dų. Sulig tuo ir uždarbiai vi
sokį.
Lietuvių čia yra apie 55 Šeimy

nos ir apie 10 pavienių. Iš laik
raščių ateina čia vienas nume
ris “Naujienų”, du “Keleivio”, 
du “Laisvės”, vienas “Kardo” 
ir du “Saulės”.

Rugpj. 8 d. po pietų užėio de
besys su vėtra ir perkūnija ir 
nugriovė kasyklą katilinės ka
miną. Dabar žmonės džiaugia
si, kad gaus pasilsėti. I

Senovės lietuvių dievaitis' 
Perkūnas labai pergąsdino lie
tuvį Kazimierą Goštautą. Per
kūnas trenkė į jo namą ir pro 
kaminą įėjęs vidun
popierą. Ties tuo daiktu, kur 
lova stovėjo ant sienos kabojo!slls;ais veidais, 
blokinis paveikslas; žaibas, už- nerolą. 
gaudamas blekę, 
kriaukučius. Lajinė, 
pats buvo automobilinėje ir tik 
tiek tenukehtėjo, kad trenkimo] įr Į)abadęs botkočiu, 
smarkumai jį parmušė žemėn.

Jonas Albaitis.

Darbo Dienoje (Labor Day)

Panedelyje, Rugsėjo 2 d., 1918 m

Dr. A. R. Blumenthal

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aphekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. į 

Ąs turiu 15 metų patyrimų i- 
gatiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą aUie- 
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
.... „AK,V SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. ChicV-, 
• Kampas 18-tos gatvė* 
3-čios lubos, virš Platl’o aptiekM 
__ . Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
« vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Vs. Garšino pasakojimas t

(Tąsa).

ilgus
Vanduo bėgo nuo 

i-

užpakalyje balsai iš šaulių ro
tos.

—O kas tau iš to?
—Kas man? Ne tik man, ir 

visai rotai lengviau. Nors dvi 
dieni pasilsėsime. Kankina, be- 
dušis, ir pakęst jau nebegalima, 
— tai kas man!

—Kentėk 
busi.

Kentėti lai reikia, lik etmo
nais tai jau nebent aname svie
te busime, — suniurusiu, kaip 
paprastai, balsu tarė Žilkov: — 
jei tik turko kulka gerai patai-

etmonas

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4624 

tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 1546

1553 VV. Madison st.
Su i te 600-612

Valandom: 10 iki 12 ryto
Phone Hayinarket 2563

Nedėldieniala

W. M. LAVVHON, M. I).
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės irddESS^E^ 

Plaučių Specialistas
Aš per daug metų atkreipiau spccialę donią į šį 
; Iskirų skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
g\(iymiii. (
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip .lipnumas, vandenėtos akis, apaugę vokai, 
skauduliai /.vyzdžio, opliška nervų kliūtis arba 
Dile kokia kita priežastis prasto regėjimo.
\š i.ŠA Ibčjau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.

Aš prilaikau akinius teisingai.
l\in lumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblu- 
n ai gydoma vėliausiomis moksliškomis ineto- 
(loihU

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs (linuos į dusu)}, slogų ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučiu silpnumų.
"Džiovų ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite j mano olisą ir leiskite man išaiškinti jums svarba teisingo 
užsilaikymo dėl AKIU, ALSU, NOSIES, GERKLĖS IK PLAUČIU.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M. D.
219 S. f>carborn st. Prieš l’ačtų. Chicago, III.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
M aa - 35 Su. Dearborn St. kampnii Monroe,H r K M PifCC CHICAGO, ILLINOISftf I a Da Uis H V VV Kuoro 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
ValandoM: Kaadien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

a i Ui .• 1 r 9

I
 PIRM A NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stubų išvidinis, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WKECKING CO. J8003-3038 S. Halsted St, Chicago, III.

Dr. F. 0.
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės

Daktaro patarna- 
vjnias gydinie ju_ 
SIJ l|kių arba pri- 

akiniu.
21 METAS PRIE 
STATE GATVĖS 

JrŽfc Iškaba — besisu
kanti šviesa

Dr. Carterio pagclbininkai yra 
gydytojai ir chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimas už 
optiką kainas. Akinių kainos 
prasideda nuo $1.00 ir augš- 
čiau.

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
tumas, insonmia ir nedirbimas 
vidurių yra nuolatinė priežas
tis akių ligą. Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtines akys.

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Fgzamlaaoja Dykai 
’ Gyvenimas yra

l ik tuščias, kada pra 
’fA nyksta regėjimą.

^es vartoJan>® 
pagerintą Oph-

zęr thalmometer. Y- 
į patinga doma at- 

• • kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kam p. 47 at 

Teler hone Yards 4317 
I’.ouievard 6487.

DR. g. M. 6LASER
3119 S. Moruait ; t., kerte 32 st. 

Cliicugo, Ii!.

susipratau, — atsakė mazasai 
kareivis, nė kiek pašiepimu ne- 
užsigavęs.

Kaltininkas viso to sumišimo, 
jau spėjęs ištraukti kojas iš 
klampaus dugno ir išeiti iš van
dens, išdidžiai stovėjo ant kra
što ir žiurėjo į besikapstančią 
vandenyje žmonių daugybę. Jis 
peršlapo iki siūlo galo ir išlik- 
ro sumirko dagi ir savo 
bakabardus.
jo drabužių, vandens pilni lėk 
moli aulai išsipūtė, o jis vis rū
kė, kareivius graudendamas:

—Priekin, vaikučiai! Suvoro- 
apsvilino| vo budu!

Visi šlapi oficieriai, apsiblia- 
rinkosi apie ge- 

Čia buvo ir Vcucelis su 
suvirino ją j persimainiusiu veidu, ir jau be 

kad jis I kardo.. Tuo tarpu generolo ve
žėjas, pavaikščiojęs pakraščiu 

sėdo ant 
ožių ir laimingai pervažiavo va
ndeniu truputį į šalį nuo tos 
vietos, kuria mes bridome; van
duo vos, vežimo ašis siekė.

Šiai kur mums reikėjo eiti, 
jūsų .viršenybe, — tarė ramiai 
majoras.— Ar liepsite žmonėms 
išsidžiovinti?

—Žinoma , žinoma, Sergiej

— O jus, dėduli, perdaug ne
nusiminkite. Jus tik pagalvo
kite: mes ve visi apsridžiovino- 
mc, vėl sausi keliaujame, o mu
su smarkuolius šlapias bedar- 
da, — atsiliepė Fiodorov, ir visi 
aplinkui pasileido juokais.

Franklin 0. Barter, M.D.
Akiu, Austi, Nosies ir Gerklės

120 South State Street

Moteriškų. \ \ i iškų ir Vaikų 
Taipgi Chronišku Ligų 
CriSO VAI. .YDOS:

Telcphoac Yards 6<S7

(Vienos durįs j žiemius 
nuo The Fair).

Telephone Yards 5032

Iš Kewanče
Užsimokėjo bausmę

Liepos 26 d. vietos teismas 
nubaudė parapijos iždininką J. 
šaltį už pardavinėjimą svaigi
nančią gėrimą ir kitokius prasi
kaltimus $207.50.

Rugp. 2. tapo areštuota už tą

jimą svaiginančią gferimą Le- 
bedienė; ji užsimokėjo bausmės 
$150. Šita “leidė” yra labai kar
šta katalikė ir baisiai piktinasi 
“Naujienomis.” Minėtos para
pijos iždininkas p. Šaltis taip
gi bijosi “Naujienų” pamatyti. 
Iš to priseina išvedimas padary
ti, kad svaiginančių gėrimų pa-t 
nkivinėjiinas ir apšvietus plati
nimas yra tokie du dalykai, kiU 
rie vienas kito negali pakęsti.

Tolinus, tie, kurie su syaiga- 
.lujis draugauju, išeina prastai, 
bet kurie apšvietimo 'imasi vi
suomet augščiau pakįla.

— Unijistas.i

Clinton, In'd.
Aukos L. L. Apsigynimo Fondan

Liepos 27 dieną T. Kučinsko 
prakalbose L. L. Apsigynimo 

Fondan aukojo šie draugai: Po

čius, J. Razmas, M. Endriiis, Al. 
Rasimavičius; po 50 centą: J. 
Bajorūnas, J. Mažuolis, J. Sto
pa, J. Agentas, V. Naujevįčia,. 
V. Repeika, D. Riauka, J. Blaz- 
gis, J. Badžius,. P. Patašius, M. 
Geidžiunas, k. Mikolaitis^E. Mi- 
kolailiėnč, Ą. 'Bitantas; A. Na- 
vardauskas 30c; po 25 centus:1 
J. Poška, D. Pečkaitis, J. Grybas,

nerolas. šaltas vanduo atvėsi
no jo karštį. Jis įsirito į sasvo 
vežimą, išpradžių atsisėdo, pas
kui vėl atsistojo ir visa savo mil
žiniško balso galia suriko:

Soasibo, slarobielcv! Mo-
lodeami!

Rady staratsia, vąše ppevos- 
choditelslvo! — nesutariamais 
balsais sugriovė kareiviai.

Ir šlapias generolas nudardė
jo tolinus:

Ejome vis šalia geležinkelio; 
traukiniai, pripildyti žmonių, ar- I . •l.lią, maisto, be paliovos pasi
vydavo mus ir pralenkdavo. Ka
reiviai su pavydu žiurėjo į le
kiančius pro mus prekių vago
nus, pro kurią atviras duris ar
kliai savo snukius kaišiojo.

siliko lik penki varstai. Majo- 
ras sukomandavo didžiąją šio
kią. Mes nusirėdėme, sukūrė
me ugnis, apdžiovinome drapa-y 
nas, batus, dėklus, krepšius ir 
po dviejų valandų leidomės vėl 
kelionėn, juokais jau paminėda
mi savo nesitikėtą maudyklą.

Venceli tai smarkuolius

kitko Fiodorov.
—Tai nieko, tegul sau 

porą dienelių pavaikščios 
kui pinigą skrynią! — a

bent
pas-

A. Kalnius, A. Pajauskas, J. Per
kaitus, L. čiaponis, A. Pavilonius,

Sustainis, A. Gaidžiunas, I). Si
mutis M. Aleliunas, P. Zablac- 
kas, K. Milius, K. Vasiliauskas,; 
Smulkią auką 65 centai.. Viso 
lieka $17.07.

Aukos $17.07 priimtos L.L. 
Apsigynimo Fdndan, už ką ta
riame aukotojams širdingą ačiū.

K. Jankauskas, rašt.

"t ■ s& ' ' i •' ■M ■K

liams pagodonė; o mums rei
kia pėkstiems plukti!

mas, jis veikiai sumenkėlą

o tu ant to esi žmogus, kad

vyriausybę atlėkė raitas 
kas su kokia lai svarbiu 
Mus visus sukėlė ir sustatė į ei-

Rąžo

nuošė lik marškiniuose. Nie
kas musu nežinojo, kam tas da
roma. • Oficieriai apžiūrėjo 
žmones; Venccl kaip paprastai, 
rėkė ir keikė, tampydamas už 
negerai apsijuostą diržą ir 
kumščiojimais liepdamas pasi
taisyti marškinius. Paskui iiu-

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENS

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

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

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elcktrikiniai Gydymai. 

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

Naujienų agentas Roselande, Kcn- 
singtone 
Pranas Grybas, 

125 Kast 104th 
slotįs:

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

si.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės 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.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolu. t

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomls Ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 8. Halsted SU Chicago. III

Ir ėmėme laukti ciesoriaus. |
Musą divizija, stovėjusi visada 
loti nuo Petrapilio ir nuo Mas
kvos, buvo gana užkurtus.

(Bus daugiau)

tymu musu. pulkas dviem eilėm

są verstą tęsėsi baltu marškiniu 
ruožas.

Vaikai! — sušuko majoras: 
•— pravažiuos patsai viešpats 
ciesorius!

Tel. Pulhnnn 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS II 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ąto, 

Roseland, TU.

Dr. M. Siupnlcki
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
* I S R V S i J O S

Gerai lietuviams žinomas per 16 nv- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas liras, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18(h 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagt 
Telephon* Hnyniarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofisaa: 8354 S. Halsted St., Chlcar 
Telephone Drover 9493

VAI.ANDOSi 10—11 ryto; 
7—H

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. Canal 4367.

T<jl Yards 3654.

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Erno! and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras augšlas, virš Fammis, 
Clolhhig store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedėhlicniais ir šventadieniais 
10 iki 1.
b--!-"-..................  ■■ ---------------------------------- ------------------ -

AKUSERKA

’ Mrs, A. VISIKAS
Akušerijos Ko- 

; ilgai praktika- 
Pennaylvanijoa 

ir Phila- 
Iphijoj. Pasekmin

gai patarnauju prie 
mdymo. Duodu rodq 

kiohc ligose motė
ms ir merginoms. 
13 So. Halsted Str. 

j (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
: ...................- -

( JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6991

Telcphope Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir .nuo 7 iki 9 vai, vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

*



NAUJIENOS, Chicago, III. Panedėlis, Rugpj. 12, 1918.

| Chicago ir Apielinke
---------------- i------ ~~?r..................i~ —argas

ki “atsiekė tikslo”. Kad ir pa
šautas Sto\vellis vis dėlto nenore

THOMl’SONUI NESISEKA.

PADIDINA GASO KAINAS. mę pinigus mirtinai primušė sa
vo auką. Sanryšyj su tuo areš-

kas. Jisai įšoko visu smarkumu 
ėjusiu llalsted gatvekarin ir din
go. Detektivas užkamandavo se-

Gaso kompanija ignoruosianti
miesto valdžių. jų tarpe viena moteris, tūla Jo-

formacijų, gaso kompanija ren
giasi pravesti naująją kainų

beje, kaltinama tuo kad ji buk

lino los dienos gaso naudotojai 
turės už kiekvieną tuksiantį ku
priškų pėdų mokėt po 27l/a <3'11- 
to daugiau nei iki šiol kad mo-

skelbia.

GAUDYS AUTOMOBILIŲ 
VAGILIUS.

Tariamųjų žu- giminėj. Vargiai bepasveiks. 
ija kol kas ne- James R. Pope, tūlas Londo

no firmos agkenlas užvakar krei 
ės į poną džiodžę — divorso. 
[o prisieki) pasidarius stačiog 
nepakenčiama: ant kiekvieno

joriAi buvo nuvykęs į Chanipaign 
kaimelį rėžt spyčių už “vieninte
lį gerą republikonų kandidatą” 
į S. V. senatorius — William 
Hale Thompsoną. Su juo kar
tu nuvykę apie 150 thompsonis- 
tu iš Chicagos. Viso prakalbos 
pasiklausytų susirinkę apie 160 
žmonių. Vadinas, “gerojo kan
didato” spyčiaus klausėsi tik 10

kad vietos draugai nesurengtą 
kokios nors pramogos: čia lavi
lnos susirinkimas, ten komisi
jos posėdis, kitur vėl šiaip “(Irau 
giškos diskusijos”. Tiesa, nevis
kas pas mus yra tikslu-nuosaku. 
Bet tai kitas klausimas — mes 
visgi nors šį-tą veikiame.

ASMENŲ JIEžKOJIMAI
Pajieškuu Petro Domiko. Pirma 

gyveno Chicago, III., o dabar, gir
dėjau, išvažiavo į \Vaukegan, III. 
Kas žinote, meldžiu pranešti šiuo 
adresu:

Mr. .1. l'slaitis, 
17-19 So. llalsted st., Chicago, III.

SUVAŽINĖJO MERGAITĘ.

Ant kertės Mikvaukee ir Pau-

Tituliško klicnraščio” budavo-

PajieŠkau savo pažįstamo Zigmo 
Bagi neko. Jis gyvena apie Wiscon- 
sino apielinkę. Kas apie jį žinotų, 
teiksis man pranešt šiuo adresu: 
Mont Alto, Pa. Stale Sanatoriniu, 

l'ranklin Co., Pawel Anilosky, G 2(1

PARDAVIMUI
NEPAPBASTA proga lietuviui <— 

kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pu—nmijų 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, 1810 S. Halsted SI., Chicago.

NAMA1-2EMĖ

Gaso kompanija, sako, igno
ruosianti miesto valdžią, kuri 
daro pastangų, kad sutrukdžius 
gaso baronų pienus.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, August 12, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LEIDŽIA PIRKTIES SVAIGI
NAMŲJŲ GĖRIMŲ.

kas Alcock užvakar paskyrė po
rą dešimčių policistą specialiai 
tik automobilių, vagilių gaudy
mui. Policistams įteikta geriau
sios rūšies automobiliai, taip

vieną asmenį įsėdusj nesavo au
tomobiliui).

AREŠTAI.

JOHNSONAS NETEKO 
SAVO NAMO.

rence Slacho\vaik, 1 123 N. Ash
land gal. Molormano neapsi
žiūrėjimas.

Teismo patvarkymu užvakar 
buvo perduota ant licitacijos pa- NUSINUODINO PARALITIKAS

Johnsono, namas, kurį jis bu-

Pats Johnson dabar randasi

rasta nusinuodijusį vieną ligonį- 
paralitiką, ištrukusį iš Chicago 
Home oi Incurables, tūlą Neil 
McNally. Pasišalinus ligoninės

serbų kandidątą į paviečių komi
sionierius. Kunija jisai “ant 

republikonų i tikieto”. Bet tai 
nedaro skirtumo: lietuvio biz
nierių dūšiai daug artymesnis 
republikonų samdytinis negu, 

sakysime, lietuvių socialistų kan 
didatas. T a t a i p a r o d ė 
p e r c i t o r u d e n s rin- 
mai. Anuomet musų “tautiečiai” 
išsijuosę agitavo per savo laik
raštį prieš ketvirtosios kuopos 
kandidatą. IT dar jie turi drąsos 
sakyties, kad lietuvystė jiems 
esą “pirmoj vietoj”!

Pajieškau savo levo Aleksandro 
Kiedžio, paeina iš Kauno gub„ Gir
diškės parapijos, Mankaičių kaimo. 
Noriu žinoti, ar jis g\ vas ar miręs. 
Meldžiu atsišaukti jo palies, arba 
kas žinote praneškite jo adresų.

\Vin. Kiedis,
1800 So*. • Pcoria st., C.iiieago, III.

PA.I I I ’ŠK A t savo pažįstamų Pra
no Valaičio ir seserų Pranciškos ir 
Petronės Naujavičjų, paeina iš Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Ža
liosios gminos. Juškių kaimo. Gir
dėjau, kad gyvena Chieagoje; aš esu 
iš lo palies kaimo. Meldžiu jų pačių 
atsišauki) arba kas žinote praneš
kite man jų antrašus1. Turiu svar
bų reikalų.

Prvl. Jony Baltuška, 
Co. D. 123 luf., Camp Wheelcr, 

Macon, Ga.

RASTA-PAMESTA

Divizionalis justicijos depar
tamento superintendentas įlin

k ratą

rūšiuota du Įtariami anrchistai

rįžt, nes yra kaltinamas peržen
gimu t.v. Manu aklo — įstatymo 
apie baltąją vergiją.

Policija rado jį sustingusį.

stiprią kampaniją už Soc. Pro
pagandos Mokyklą. Tūli drau
gai sako, kad vienas Bridgepor- 
tas duosiąs tiek aukų, kaip vi-

“koslumeriams”. l ik par

Ten pat rasta formos tūlo anar
chistų leidinio. Eonuos ir ran
kraščiai konfiskuota.

PAVĖŽINO IR NETEKO 
AUTOMOBILIAUS.

žinti savo “kostumierius", ir NETEKO DRAUGŲ
— NUSINUODINO.

Joseph Deljcrolnmas, automo
bilio važnyčia, vakar kreipės 
policiją reikalavimu sujieškoti 
jam “jauną šaunų vyruką," ku

SUSTREIKAVO KURPIŲ 
PARDAVINĖTOJAI.

Tegul bunie ■— iš jo burnos j 
dievo ausį! Pažiūrėsime.

mini kompanijos kurpiu krautu- “Naujieną auna.

duvitą, būtent, kad svaiginamie
ji gėrimai nebus duodama ka
reiviams ir jurininkams. Per

“Neturint draugų — gyveni
mas nėra vertas gyvenimo". To

bus
skaudžiai baudžiami.

Plymonth viešbutyje tūla C. 
Doheven, kuri čia nesenai buvo 
dvykusi iš Dayton O. Moteris 
rasta sustingusi savo lovoj, ša-

liau betgi jo pasažierius netil 
kad neužmokėjęs už pevėžini

Reikalauja didesniu algą. Kom
panija atsisako išpildyt darbiniu 
ką reikalavimus.

veriu, atėmęs jo automobilių.

James (’lark, 335 Oiiincy gal., 
kur pateko bėdon. Policija 
užklupo darant “neįeisimą bi-

“auksaburnio” abazas kužda, 
kad jų dienraštis suvarysią “ci- 
cilikus į ožio ragą”, 
pati kando! Vietinis.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SAMDYTOJUS.

zinc

Pranešimai

misionierius, John Dili Roberl- 
son, griežtai užprotestavo prieš 
aplinkinių miestelių, i’abrikinin-

nuodų. Savo laiške ('. Dohe- 
ven prašo, kad jos kūnas butų 
diduola kokiam nors institutui 

moksliškiems lyti liejimams.

NEGALĖJĘS PAKĘST 
KAČIŲ MUZIKOS. ROSELAND
Pateko bėdon. ir tas.

PA PDA V IMI’I kampinis lotas, 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži viela dėl 
biznio ir užlaikymo kvatierantą. 
$2000 ant išmokėjimo. Telcfonuo- 
kite Stcvvart 3781.

PBABADAt ‘ pockel book” su re
gistracijos jr klasifikacijos korta 
No. 1530 ir unijos korių “Internatio
nal Electric \Vorkers No. I 17” ir sy
kiu pinigų *20. Kas radote, malo
nėkite sugrųžinli.

Joe. Vladiek, 
900 W. 191h Plaee, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDI ODAMA rendon švarus, pa

rankus kambarys dėl dviejų arba 
delvieno vaikino. Arli dviejų slryl- 
karių linijų. Telefonas, maudynė. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarais.
3538 S. \Vallace si., Chicago

RANDAI

PABS1 Dl’ODA — 7 kambarių na
melis, vana, gazas, brukavotos gat
vės, $1,800. Lengvos išlygos.

McDonncll.
2630 \V. 38th SI., Chicago, III.

PABSIDl'ODA — 2-jų gyvenimų 
mūrinis namas, po I kambarius, va
nos, gazai, brukavotos gatvės, $3,700. 
Lengvos išlygos.

McDonncll,
2630 \V. 38lh St., Chicago, III. 

Atdara nedėliomis ir vakarais.

PABSIDl’ODA l'arma — -10 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
farnios'daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
kainą. Moteris viena palikau, ne
galiu gyveni, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

Mrs. B. N., 
Bo.\ 91, Middle Inlcl, Wis.

MES PAGABSINAME liklai barge- 
nus. Puikus 2 augštų milinis na
mas, vienas 6 kambarių ir vienas 
7 kambarių fialas, inaud\nė, gesas 
ir lt., pilnos mieros lotas; pečiu šil
domas namas, pirmos klesos sutai- 
syme, gražiai paslalytas, \Vallace st., 
arti 37 gatvės, 'liktai *5500.00

L CHAP & CO..
31st ir \Vallace sis. Vieninteliai 

agentai.

MOKYKLOS
ANT BANDOS barbernė su įran

kiais, labai geroj vietoj, apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Priežastis — sa
vininko mirtis. Daugiau žinių kreip
kitės prie

Mis. Severe Augustinas, 
15718 So. llalsted st., Harvey, III.

REIKIA DARBININKU

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis

jo siusti Chicagon gydytus ser
gančius karštlige darbininkus. 
Komisionierius sako, kad tatai 
gali būt priežasčia išsiplatinimui 
karštiniu. Jisai žada kreipties į

NELAUKTI SVEČIAI.

Kažin kodėl, bet roselandie- 
ciai truputį lyg ir nerangus. Ki

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

išsiuvinėti ir sinti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

j y.

NUŽUDĖ LIETUVI.

Areštavo keturis įtariamus 
žudeikas.

Praeitos suimtos rylą ant ker-

Vakar naktį p. Walter \Vulf- 
fo sailunan 1700 Talmon gal., 
įėjo du nepažįstami sveteliai. 

VVulff kreipės į juos: “Ko pasi- 
velysil?" Sveteliai pakišo jam

NEVYKUS “ŠTUKA”.

muzikos. Karlą jisai susitarė 
su iiženitorium ir iškėlė joms 
bankietą išmetę užnuodinta 
maistą. Daugelis kačių išdvė
sė. Dabar \ ienas Pufferio kai
mynas patraukė jį tieson. Paf- 
feris taigi turės aiškinlies prieš 
poną džiodžę, o prie kokios 
gal ir pabaudos užsimokėti.

Naujienose

tik retkarčiais. Tiesa, keli 
gabesnieji musą veikėjai ir ko
respondentui buvo priversti ap- 
leisl Roselandą. 
turime taip va<

leeiaus

Bel užtai mes 
“antra raukiu” 

ir korespondentų. Jie

Antano Pauflfttts, kriaučiaus, krau
tuvė, buvusi pVr’hum. 66(5 \V. 18 st., 
’abar yra persikėlus po mini. 33 U) 

So. Halsted st. Meldžiama draugų 
ipsilankvli.

PAULIS & ADOMAITIS,
S. llalsted st., Chicago 

Tel. Yards (>789.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIUBAI 

(U. S. I’ree Employ meni Service) 
J ieškant ieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
813 S. VVABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEABBOBN ST.

. arba
524-526 SO. DEABBOBN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFEBSON ST.

MASTER SEWING S( HOOL, 
118 N. La Saite st., 4-ta augštas 

Prieš City Balt.

3310

Jaunoji nuotaka Eilėn Man- 
gold ir jos draugė, p-lė Linda 
Doehler, andais norėję “paštu- 
kavoti", parašę ponios E. Tho- 
mas, 1085, So. State gal., adre
su sekamą laišką: “įsidėmėk! Ru

KALINIAI SUMUŠĖ
P()L1( ’IST.y — ŽUDEIKĄ.

Paviečių kalėjime andais kilo

Veikimo pas mus nestoka. 
Veikia kuopiečiai, veikia “pro- 
gresislės”, neatsilieka ir “eldie-

(’icero, III. — LMPS, -13 k p. mė
nesinis susirinkimas bus panedėl.ęi, 
rugp. 12, 8 vai. vak., P. Jankaičio 
svel., 1837 W. lllh st. Gęi b. drau
gės, malonėsit atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbiu re i- 
kalu. Bašt. A. Dočkienė.

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

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

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

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

dukrelės Ponia Thomas

veslas arešluotasai policistas Rit

čiai" (Ll)IJ),). liesa, Ino tar
pu lasai veikimas daugiausia ap- 

išvažiavi- 
metu kl

iu. neuali-
mais". Bot vasaros
mas.

Liet. Moterų Pr. Sus. III Rajono 
konferencija įvyks nedčlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark While 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau- 
siume k.tiot>os> siusii'iolci tuo.

LMPS HI Baj. laikinė sekretore, 
J. Vasiliauskienė.

BEI KKI.INCiA kriaučių prie kos- 
Iuinieriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai.

S. Alekno,
911 \V. 33rd si., Tel. Drovcr 6836

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kailių, aritmetikos, knygvedystčs, 
stenografijos, typcvvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

dis, kur užmušė savo moterį

I’EIKALINGA ledi.’ traukėjų ir 
darbininkų į ledi) svirnus, 10c. į va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consutners Co., 
3301 Ht. Xofin;il :tve.. < ’.!> i f :<M<>

True Iranslation filiui xvith the 
postmaslcr at Chicago, Augusi 
12, 1918. as reąuired bv Ihe 
ai t of Oct. 6, 1917.

man, 10531 So. Wabash gal. Po-

Dabar abidvi “šlukorės

lon duokime jam, vyrai! 
šaukė įpykę kaliniai ir puo-

Lapeliiiėj negerovė.
susipyko su savo muzikantu ir 
dabar “ėdasi" Chicagos kunigų 
organe. Vaikšto dargi gandas.

M — 138 k p. mišraus
•horo dainų 
ninke, rugpj. 
svetainėje, ' 
vakare, 
loniai prašomi atvykti laiku.

Org. A. Rudiankas.

. 13 d., M. Jankaičii
1837 W. 1 Ith st., 8 vai 

Choristai ir choristės m:t

BEIKALINGA leiberiai i įnuiilo 
dirbtuvę; 91/* vai. j dienų, $21.00 į 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
ti* ir po piet. 1322 \V 32nd Plaee.

Padėkavonė Balto Dobilo Klju- 
bui, ant Tovvn of Lake.

Padėkavojam mes, tėvai žu
vusio musų numylėto sūnaus. 
Marijono, karėje Francijoj, už 
apvaikščiojimų rugpj. 7 die

nų ir už padarymų gražaus pa- 
grabo ir gražios atminties ne 

tik mums, nuliudusieins tė
vams, bet ir visuomenei. Taip
gi padėkavojam p-nui J. Alijo
šiui už prakalbas prie namų ir 
Davis Sųuare parke, kuris ge- 
radč'jas ant rytojaus apsirgo 

per procia. Taipgi padčka- 
vojam broliui, Prezidentui to 
kliubo, ir visiems draugams už 
vargus, išlaidas ir atmintį; vie
nui) žodžiu, dėkavojam nepa
baigtai ir velijam iš šiydies 

jums, meilus draugai, idant 
nejpultuuiėle į to prakeikto 
kaizerio tranšėjas.

Paliekam su didžiausia pago
dom* Broliui Prezidentui, vi
siems geros valios draugams ir 
ponui Alijošiui verkianti tėvai

Agnieška ir Povilas 
Stankevičiai.

1516 S. Paulina st., Chicago

rasta daug vogtą automobiliu ir 
šiaip įvairiu prekių už apie 1000 
dol.

lik vargais negalais kalėjimo 
vyriausybė numalšino įpyku
sius kalinuis. Elaherty’sui iš

mušta dantis, “užpunčiuola” vie 
na akis ir nerūkai aodraskvia mi atsilankyti. Randasi daug 

varinu reikalu. Susirinkimas

Roseland, III. — Draugijų delegatu 
palaikančiųjų Aušros Knygyną susi
rinkimas įvyks utarninke, rugpjū
čio 7:30 vai. vak., 10900 Mjchigan 
avė. Visi delegatai kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku.

Rast. F. Bruškaitė.

PEIKIA prityrusio žmogaus j junk 
\arda. Gera mokestis ir pastovus 
darinis. 98 m\lios nuo Chicagos. 
įlašėkite man angliškai dėl platesnių 
žinių.

Di\on Iron and Melai Co., 
325 W. 2nd st., Dixon, III.

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

1’ilna.s 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.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

NUTEISfi 20 PARASTŲ.

siuntė į Bride\vellą 20 Madison

atlieka “nau-C

NELYGI KOVA.

Stovvcll, kitaip Stokis, 
naktį turėjo netikėtą 

“pasimatymą” su detektivų ser
žantu Jose|ih Checkley ant Bos
ton gatvės — netoli Halsted.

Albert

GAL PALIUOSUOS 
ŽUDEIKĄ. Kažin, kad roselandicčiai pa-

PEIKIA gerų įvirtų moterų de) 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis.
900 \V. 18 SI., Chicago.

Illinois gubernatorius Lo\v- 
den atidėjo išpildymą mirties 
bausmės žudeikai Albert John-

šovė policistą Careoran’ą. Mano-

kai! turi Chicagos northsaidie- 
ciai. Klerikalai stalo ragus.

Reikėtų juos aplaužyti. Tiesa, 
roselandieciai ir taip pajiegia al- 
mušt juodųjų atakas. Bet rei
kėtų dar stipriau susiorganizuot.

niui renkama pinigai.

DAUG NORI.

duju halsas visai negehuotų tarp 
vielos darbininką. Pamėginki
me. — Roselandietiis.

MICHAEL J. PELDŽIUS,
Šiuomi išreiškiame musą nužemi

ntą padėkavonę musu maloningiems 
draugams už simpatiją ir gėlių au
kas laike musų liūdno nuostolio.

Pati ir šeimyna.

no Sto>\veliio, kuris buvo įtaria
mas pavogime tūlo siuntinio. St- 
owell, |)amalęs savo persekioto
ją, leidosi bėgt. Detektivas pa
leido šešis šuvius, iš kurių pen-

dais ji susivaidijo su trim savo

jas tieson;— reikalauja net no 
25 tuksiančius dolerių nuo kiek
vienos.

BRIDGEPORT
Mažmožiai.

Bridgeporliečiai, tur būt, pra

Nėra to ncdeldieiuo,

LMPS. 9 kp. rengia puikų vakar:) 
rugsėjo 28 d., Mildos svel., naudai 
‘Moterų Balso’’. Scenoj bus stalo 
ina veikalas “Mulkių Apaštalas”. 
Draugijos ir kuopos prašoma tų va
kari) nerengti jokių pramogų, kad 
neužkenkus vieni kitiems. Vieloj 
lo paremkite mus. —Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sutintoje, rugpjūčio 17 d., 
7:30 vai. vakare. l'ellowship svel., 
831 — 33rd PI. Malonėkite visos na
rės atsilankyti, nes reikės rinkli de 
legates III rajono konferencijų ir 
daug kilų reikalų apkalbėti.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pjijicškau savo motorcykle’o “lla- 
lev-Davidson 1918, 16 horsepovver, 

Motor No. L 18 T 12268, Ucence 
Ž062, su saidkariu No. 13877, Cbica- 
go’’. Jisai likosi nuo manęs pavog- 
'as aug. 3, 1918, iš šaulės pas namus. 
Kas man j| sugrąžįs, arba praneš 
kur jis yra, taip kad aš pats galėčiau 
jį atgaili, tam duosiu $25.

Joe. Bapnik,
1138 So. Hermitage avė., Chicago

BEI KALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukite kuogreičiausiai.

Alc.\ Sueilla,
8706 Houston avė., So. Chicago, III.

Tel. So. (Jiicago 838.

BEI KALAl’J AMA moterų prie 
tvarkymo bovclninių ir vilnonių 
skudurų. Geistina pril\rusių. Ge
ra mokestis. Geros valandos. Atsi
šaukite. į
165—167 N. Grecn st., Chicago

PARDAVIMU!

PABDAVIMl’l vyrų aprėdalų šlo- 
ras geroje vietoje, gerai išdirbtas 
biznis ir gerai apsimokantis. Savi
ninkas turi kita dideli biznį, kur tu
ri liuli visą laika. Naujas lavoras 
ir sulig šių dienų reikalavimo (up- 
o-dafe). Jeigu įdomaujate, kreip

ei les į
Petrulis & Co.,

751 \V’. 351h si., Chicago
(Netoli llalsted si.).

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvara n tun
tą išmokinti jus pasiūti suknea ui 
ŠIO. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmini.ki

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ii MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatiSkas mokinimas pa
darys jus iinovu j trumpų laikų.

Mes turime didiiauaius ir geriausius kirpt 
mo-desiuning ir siuvimo skyrius, kur m«»e su
teiksime praktiškų patyrimų kuomet Ju mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate utkvieėiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklų bite taiku — dienų ir va
karais ir gauti epeciališkai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos

MASTER DESIGN1NG 8CH00I
J. E. Kainicka, Perdėtinle.

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
Atsišaukil ant 4-to augŠIo.




