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Prancūzai suėmė:
10,000 vokiečiu
Neduoda vokiečiams nė

atsikvėpti
Anglai irgi paėjo 4 mylias

Daug miestų paimta
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 21, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI SUĖMĖ 
10,000 BELAISVIŲ.

Paėjo priekyn arti 3 mylių 
15 mylių fronte. Paėmė 

daug miestelių.

nglai smarkiame mūšyje pas
tūmėjo savo linijų į rytus nuo 
Fampoux, kuomet toliau į šiau
rę, palei Lys upę, anglai pasie
kė. L’Epinette, o į šiaurę nuo 
Merville paėmė Vierhock ir La 
Couronne miestelius.

Nesenai gautosios nepatvir
tintos žinios sakė, kad viena au
strų divizija pntėmyta užpaka
lyj vokiečių linijų vakariniame 
fronte. Sakoma, kad kaizeris 
reikalavo mažiausiai 15 divizi
ją
True translation filed wilh the posl- 
inaster at Chicago, August 21. 1918, 
as reqiiire<l by the act of Oct. G, 1917
3,000,000 VOKIEČIŲ KA
REIVIŲ UŽMUŠTA IR 

BELAISVĖJ;

LONDONAS, r. 20. - T šiandie 
patirta, kad paviršutiniškai ap
skaitoma, jog skaičius užmuštų 
ir belaisvėj vokiečių siekia ar
ti 3,090,000.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as reqt»ired by Oie act of Oct. (>, 1917

6000 DARBININKŲ ŽUVO 
KRUPPO DIRBTUVĖJE.

PARYŽIUS, r. 20. - šiandie 
patirta, kad sulig pas paimtus 
Picardy lauke belaisvius rastais 
laiškais, 6000 žmonių liko už
mušta ar sužeista eksplozijoj 
Kruppo dirbtuvėse pereito bir
želio mėli.

______ LLU'S-S!

Trut translation filed with the post- 
masler at Chicago, Augusi 21, 1918, 
as required by thic act of Oct. G, 1917,

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Daug lietuvių žuvusių 
sąrašuose.

True translation filed \vilb Ihe pz»sl- 
niaster at Chicago, Augusi 21, 1918, 
as required by the act of Oct. (», 1917
TRANSKAUKAZIJA NU
TARUSI PRISIDĖTI PRIE 

TURKIJOS.

Tai nutarę gyventojai 
didžiuma balsų.

AMSTERDAM, r. 20. — Pa
sak žinios iš Konstantinopolio, 
nariai deputacijos iš Kars, Bū
tum ir Ardagan, Rusijos Armė
nijoj ir Transkaukazijoj pra ne
neša Turkijos didžiamjam vizi
riu, kad tose teritorijose atlik
tų referendumu didele didžiu
ma balsų nutaria sugrįžti prie
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True translation filed with the post-masler at Chicago, August 21, 1918. 
as required by the act of Oct. G, 1917

Kruvini mūšiai

- Gen. 
Magiu dešimtoji franeuzų armi
ja, kariaujanti į rytus nuo Oi- 
se apie 15|A mylių fronte, paė
jo vidutiniškai 2^4 mylių ir pa
ėmė daugybę miestelių, 
sak šį vakarų išleisto franeuzų 
oficialio pranešimo.

Daugiau kaip 8.000 belaisviu 
suimta. Nuo pradžios gen Ma
giu ėjimo nedėlioj daugiau kaip 
10,(MM) vokiečių paimta.

Į pietus nuo Roye po smar
kaus mūšio franeuzai užėmė 
Beuvraignes miestų.

Franeuzai paėbiė Vezaponin 
ir yra augštumoj į rytus nuo 
Tartieres. Nuo tos vietos lini
ja netikra, bet franeuzai progre
suoja linkui Camelit.

Vokiečiai daro smarkų pasi
priešinimų ant 160 kalvos, ku
ri yra į rytus nuo Le Mesnii. fi- 
įimas yra neparankiausioj vie
toj, bet ataka lebesiaučia.

Paryžiaus oficialis praneši
mas sako, kad daug miestelių 
tapo paimta veikime, kuris pa
stato pavojun vokiečių linijų 
nuo Soissons vakarų pusėn pro

LONDONAS, r. 20.

Fruncuzai, pasak žinių iš ka-

7:10 vai. ryte ir sulaužė besida
rančia vokiečių kontr-atakų, 
kuri turėjo būti padaryta dvie
jų naujų vokiečių kareivių divi-

Tie pulkai atvežti naktį moto
riniuose vežimuose, matomai 
buvo sugauti smarkiame fran
euzų besiveržime ir tapo skubiai 
išvežti kartu su kitomis priešo 
divizijomis, kurios laikė linijų.

Sulig vėliausių žinių, gen. 
Magiu ėjimas priekyn dar ne
apsistojo ir belaisviai vis plau
kia į užpaklaį linijų.

Truc translation filed with the post- 
masler at Chicagb, August 21, 1918, 
us reuuired by the act of Oct. G, 1917.

ANGLAI PAĖMĖ KELE 
TĄ MIESTELIŲ.

I’ruc translation filed with the post- 
njaster at Chicago, August 21, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. ii. 1917

ANGLAI PAĖJO PRIE
KYN 4 MYLIAS.

Vokiečiai traukiasi Lys sa- 
I i ten te, apleisdami savo 

tvirtumas.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN
CIJOJ, r. 20. — Field-maršalo 
Haig spėkos tebetęse savo ėji
mų priekyn visų dienų Mervil
le sek tore Lys saliento. Jie ar
timai vejasi besitraukiančius 
vokiečius, kurie šiandie po piet 
pasitraukė nuo 3 iki 4 mylių ir 
neparodo palinkimo sustoti.

Ypač į pietus nuo šio sektoro 
vokiečiai paliko už|Xikalyj sa
vęs daugvbe linijų trukdančių
vielų užtvarų.

Vokiečių kanuolės pasirodo 
yra toli už infanterijos judėji
mo linkui užpakalio. Tai paro
doma nepaprastai silpna priešo 
ugnis net iš 
lių.

Vokiečių

Kiekvienų

mažiausių kanuo-

ūpas puola.

dienų kokis nors 
naujas dokumentas ar inciden
tas parodo puolimų vokiečių li
po ar susirūpinimų vokiečių ka-

Paskutiniu yra žingsnis sus
tabdyti kareivius nuo skundi
mosi, kada rašo laiškus namo, 
kadangi tas skaitoma puldan- 
čiu ūpų namie.

kiečių armijos komanduotojo 
paliepimas sako, kad specialis 
egzaminavimas laiškų į namus 
parodė nepaisymų armijos kra- 
sos reguliacijos, o nekurtuose 
laiškuose net praneša apie 
“priešo pasisekimus’’.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Augusi 21, 191 S, 
as reuuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Austrija atsisako gelbėti 
vokiečiams.

Žinios sa-ZURICH, r. 20.
ko, kad sulig einančio Vienno-

• — a . — - «• . •
LONDONAS, r. 20. — Field-

maršalas Haig iš savo kvatieros je gando, karalius Karolis atsi- 
šianakt praneša, kad į rytus sake siųsti kareivius į vakarinį 
nuo Arras, palei Scurpe upę, a- frontų.

fine translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 21, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917

RYŽIŲ RIAUŠĖS PLĖTO
JASI ŠIAURINĖJ JA

PONIJOJ.

Riaušininkai degina 
namus.

TOKYO, r. 20. — Sumišimai 
dėlei augštų ryžiaus kainų, kaip 
pranešama, mažėja, apart šiau
rinės Japonijos, kur jie mato
mai plėtojasi.

Minios sudegino kelis namus

Ryžių birža praneša, kad 30 
namų tapo sudeginta ketverge

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, Augusi 21. 1918. 
as rcquired by the act of Oct. Ii, 1917

Chinija panaikino ryžiu 
embargo.

PEKING, r. 20. Dėlei ry
žių riaušių Japonijos valdžia 
paprašė Chinijos valdžios nuim
ti embargo nuo ryžių exporlo. 
Chinijos valdžia sutiko su tuo 
prašymu. Ryžiai bus exportuo- 
jami iš Kiangsu.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, Augusi 21. 1918. 
as require(l by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai silpnesni, negu 
talkininkai tai žino.

LONDONAS, r. 20. — Daily 
Mail korespondentas Haagoj sa
ko, kad Cologne manoma, jog 
vokiečiai yra labiau silpnesni 
vakariniame fronte, net negu ta
lkininkai tvirtina.

Jis nekalba už kitas dalis 
Vokietijos, bet paduoda sutrau-

Visi paliuosavimai iš fronto 
tapo per pusę sumažinti.

Kareiviai yra siunčiami į fro
ntų iš ligonbučių pirm negu jie 
pilnai tinka.

Laiškai iš fronto tapo sustab
dyti.

Dezertirai siunčiami j frontų 
iš baudžiamųjų stovyklų.

Sužeistieji arkliai gabenami į 
vakarus vis dar tebebūdami ap
raišioti.

Korespondentas priduria, kad 
yra pranešta, jog vokiečiai pa
vogė maistų iš siuntinių fran- 
euzų belaisviams, kad galėjus 
maitinti neutralius darbinin
kus, kurie sustreikavo delei ne
ganėtino maisto.

VVASHINGTON, r. 20. — Suv.
Vaisi, ekspedicinių spėkų vyria
usia komanda pranešė apie. 275 
nuostolius dviijuose sųrašuose, 
vienų išleistų pėreitų naktį ir ki
ta šiandie. Nuostoliai sekami: 

Užmušta karės lauki* 147; 
prapuolė karės lauke 2; sunkiai 
sužeista 109; mirė nuo žaizdų 
1; mirė nuo šiaip atsitikimų 4; j 
mirė nuo ligų 7; sužeisti neži
nia kaip 4 ir belaisvėj 1;

ši uosi* sųrašuose paduodamos 
sekamos lietuviškai skamban
čios pavardės:

Paul Pelrosky, Je\vetl City, 
C.onn., sunkiai sužeistas. ?

Anton Tamoszunas, Jerseyl 
City, N. J., sunkiai sužeistas. ( 

Joseph W. Kisiel, Scranlon, 
Pa., užmuštas karės lauke.

Janutą Skilęs, Uniontown, Pa., j 
sunkiai sužeistas. ;

Rugp. 19 d. sąrašas. !
Joseph Saluteris, 732 W. 19|h| 

si., Chicago, prapuolė karės tau-1 
ke.

Steve Sinkens, Boston, Mass.,
prapuolė kares lauke. KUNIGAS UŽMUŠĘS SA-

Stanley J. Kantorski, 32241 VO PAČIĄ; AREŠ- 
Lime st., Chicago, prapuolė ka-l TUOTAS.
rėš lauke.

A<lam l’rbnnski. Perti. Am- BEDFOBD, Maine, r. 20. - 
l>ov, X. .1., nramiolė karės lau-l Hei"'v H ”"11- U"io" bažnyčios 

kunigas Welbs miestelyj lapo 
ten vakar areštuotas už žmog
žudystę. Jis yra kaltinamas 
užmušime savo pačios naktį, 
birželio 11 arti jų namų. Jis 
tvirtino, kad jiems kartu vaig- 
štanl, jo pati neteko lygsvaros 
ir įkrito į upelį persiskeldama 
galvų į akmenis.

Didysis viziras pasakė dele
gatams, kad Turkijos valdžia 

pasiskubins su reaneksavimo 
formališkumais.

True translation nied witn the post- 
masler at Chicago, Augusi 21, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

Moteris paliuosavo po 
bado streiko.

WASIIINGTON, r. 20. — Po 
6 dienų bado streiko 23 sufra- 
gistės tapo šiandie be sąlygų 
paliuosuotos iš District of Co- 
himbia kalėjimo. Valdžia ne
padavė jokio paskelbimo ar pa
aiškinimo apie paliuosavima, 
nors nekurios moterų buvo nu
teistos 15 dienų kalėjimai!.

John Kucinsky, PhiladtJphia, 
Pa., mirė nuo šiaip atsitikimo.

\Valter Shamanski, Ml. Car
inei, Pa., prapuolė karės lauke.

Joseph Mokoski, So. Bethle- 
hem, Pa., sunkiai sužeistas.

Paul P. Zakaroska, Philadel- 
pbia, Pa., mirė nu žaizdų.

Joseph Salitzky, Brooklyn,| True translation nied with the post- 
N. Y., užmuštas karės lauke. .

VValter Stankiewicz, M t ., Car
inei, Pa., prapuolė karės lauke.

Joseph Argaitis, Kaunas, Lie
tuvoj, prapuolė karės lauke.

Andre\v Baltras, Simpson, Pa., 
prapuolė karės lauke.

Ignatz Belcuns, Nevv York, 
prapuolė.

Frank Komski, 1820 W. 46th

master at Chicago, August 21, 1918, 
reuuired by the act of Oct. G, 1917.

Paskandino austrų 
laivą.

James A. M ėda ris, Louisiana, 
Mo., prapuolė.

Anlon Shvaždo, Ažitėnai (?), 
Kaimo gub., prapuolė karės la-

F rauk A. Sbamis, Pottsville, 
Pa., sunkiai sužeistas.

James S. Gagas, Marlboro, 
Mass., sunkiai sužeistas.

Anthony Kulas, Suffield, 
C.onn., sunkiai sužeistas.

Frank Minalga, Westville, Pa., 
sunkiai sužeistas.

John W. Gosminski, Fall Ri- 
ver, Mass., sunkiai sužeistas.

Frank K i raiški,
Pa., užmuštas karės lauke.

Andrew Yusevitz, Simi

Pittsburg

John Lapinski, Milford, C.onn., 
sunkiai sužeistas.

ORAS
Giedra ir šilčiau šiandie ir 

gųlbut ryto.
ė teka 6:04 v.; leidžiasi— 
Mėnuo teka 7:11 v.v., ket-

Petrograde
Užmušta šimtai alkanų žmonių

Japonai Nikolajevske

Cechai paėmė svarbų geležinkelių 
miestą. Rusai susitaikę su Ukraina
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as required by the actof Oct. 6,1917.

ŠIMTAI ŽMONIŲ UŽMUŠ
TA PETROGRADE.

Alkani žmonės kelia riau
šes; juos šaudo latvių 

gvardija.

delis neramumas viešpatauja 
Varšuvoje. Senosios Lenkijos 
sostinės gatvės yra pilnos vo
kiečių patrolių, kurie daro dau
gybę areštų.

Namuose daromos kratos ir 
žmonės areštuojami Lomžoj ir 
Plocke.

RYMAS, r. 20. — Admiralli- 
ja šiandie paskelbė, kad subma- 
rine F—7 įėjo į Quaranerro uo
stų, augšt. Adriatiko juroj ir 
torpedavo ir paskandino didelį 
austrų laivų. Submarina sugrį
žo į savo bazų nepažeista.

True translation filed *with Ihe post- 
masler at Chicago, August 21, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917.

Paskandino submariną.

WASHINGTON, r. 20. — Lai
vyno departamentas šiandie pa
skelbė, kad Amerikos laivo ka
pitonas pranešė, jog laivas su
važinėjo ir turbūt paskandino 
submarina apie 9:30 v.v. rugp. 
17 d. arti Winter Quartcr 
Schoal lies šiauriniu Virginia 
pakraščiu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 21, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917
, Nebus vilnonių drabužių.

SAN FRANCISCO, r. 20. -- 
Suv. Valstijų vilnų administra
torius Lewis Penvvell, kuris at
vyko čia vakar iš Oregono, pa
sakė, kad armijai, laivynui ir 
Jlaudonųjam Kryžiui reikės 900, 
(MM),000 svarų vilnų, kuomet ša
lis šiemet pagamins 280,000,000 
svarų, taigi šiemet nebus vilnų
ylel civilių gyventojų drabužių, nios iš Šveicarijos sako, kad di- iš Ne\v Yorko pirmininkauja.

LONDONAS, r. 20. — Pasak 
Exchange Telegraph žinios iš 
Amsterdamo, šimtai žmonių ta
po užmušta ir sužeista tikrame 
mūšyje tarp latvių gvardijos ir 
riaušininkų laike maisto sumi
šimų Petrograde.

Žinia, kuri paduoda atėjusį 
per Berliną pranešimų iš Pet
rogrado, sako, 
miestas 
maisto, 
perėjo

True translation filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. (5, 1917.

ČECHO-SLOVAKAI PAĖ
MĖ GELEŽINKELIŲ 

CENTRĄ.

Gyventojai išskerdė sovieto 
viršininkus.

kad 
išbuvo dvi 
darbininkų 
gatvėmis

po to kai 
dienas be 
procesija 

šaukdama:
“Šalin vokiečius! šalin Kremli
au!”

Mušis tarp riaušininkų ir lat
vių gvardijos ištiko prieš Smol-

Tų patį vakarų Petrograde pa
skelbta karės stovis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917,

JAPONAI IŠSODINTI 
NIKOLAJEVSKE.

LONDONAS, r. 20. — šiandie 
gautoji oficialė žinia iš Tien 
Tsin sako, kad japonų kareiviai 
tapo išėsdinti Nikolajevske ap
gynimui ten esančių įtalkinjn-

Nikolajevsk yra svarbus mie
stas arti Amūro upės, 750 my
lių j šiaurę nuo Vladivostoko.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, August 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

SMARKUS MUŠIS SIBE-
RIJOJE.

čecho-slovakai atstumti 
atgal.

LONDONAS, r. 20. — Reu tu
rto korespondentas Vladivosto
ke. sako, kad smarkus mušis 
siaučia Usuri fronte ir čecbo- 
slovakų avanpostai buvo pri
versti pasitraukti atgal.

Korespondentas priduria, kad 
pulkas japonų jūreivių tapo iš
sodintas Nikoljevske ant Amū
ro.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917,

Neramumas Varsavoje.

AMSTERDAM, r. 20. — Pa
sak žinios iš Petrogrado į Esse- 
no Rheinisehe \Vestfallischc 
Zeitung, svarbus geležinkelių 
centras Šadvinsk tarp Ekaterin- 
burg ir Kurgan, į rytus nuo U- 
ralo kalnų, papuolė į čecho-slo- 
vaku rankas. C

Po paėmimui miesto gyven
tojai išžudė vietos sovieto vir
šininkus.

Essėno Rheinisehe AVestfac- 
lische Zeitung Maskvos kores
pondentas sako, kad oficialiai 
pranešta iš Vologdos, jog talki
ninkų kareiviai Archangelsko 
sektore šiaurvakarinėj Rusijoj 
pasitraukė už ploto siekiamo 
bolševikų artilerijos šovinių.

dinę Baikalo tunelį ant Trans- 
Siberijos geležinkelio.

True translation filed with the post- 
inaster ai i'hicago, August 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

RUSIJA SUSITAIKĖ SU 
UKRAINA.

Taika tebėra laikinė.

WASIIINGTON, r. 20. 
sak valstybes departamentų 
siekiančių presos žinių apie 
kos tarybas, Rusija ir Ukarina 
turės ilgų laikinę sandarų.

Kitos bandomosios sąlygos su
tarties tarp kitko užveria atstei- 
gimų geležinkelių, telegrafo ir 
apsimainymų prekėmis vertės 
17,000,000 rublių. Ukraina tai
pgi sutinka atsteigti Rusijos 
konsulatų.

Muitų klausimas pasiliko ne
išrištas.

tai-

WASHINGTON, r. 20. — ži-

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, August 21, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, r. 20. — šiandie 
Paryžiuje atsidarė moterų kon
gresas, kuriame dalyvauja ir 
atstovai moterų karės rganizaci- 
jų. Mrs. William K. Vanderbilt
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ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai

True translalion filed wilh the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Grūmojo 
‘ ‘revoliucija' ’.

Iš Amsterdamo atėjo ži
nia, kad Lietuvos seimas (?) 
reikalaująs, idant pati Lie
tuva turėtų teisę pasiskirti 
sau karalių, ir grasinąs Vo
kietijos valdžiai sukilimu, 
jeigu ji mėginsianti jai ka
ralių paskirti.

Iš tos žinios išeina, kad 
tasai Lietuvos seimas prote
stuojąs tiktai prieš kara
liaus paskyrimo būdą, bet 
ne prieš tai, kad Lietuva tu
rėtų karalių. Karaliaus mes, 
girdi, norime, bet tiktai to
kio, kurį mes patįs pasirink
sime, o ne kuri mums duos 
Vokietija.

Mums betgi atrodo, kad 
po ta žinia (jeigu ji yra tei
singa) slepiasi (langiaus, 
negu noras pasiskirti kara
lių sulig savo skoniu. Kas 
geidžia karaliaus valdžios, 
tas nelabai paisys, iškur pa
reina karalius (visi karaliai 
skaitosi “Dievo pamosty- 
tais” valdonais) ; ir visų-pir- 
ma, tas negrumos sukilimu.

Tame proteste prieš Vo
kietijos pasikėsinimą užkar
ti savo karaliuką ant Lietu
vos sprando, tur-but apsi
reiškia Lietuvos žmonių ne
apykanta prieš Vokietiją, 
kuri savo cįespotiškais dar
bais įkyrėjo jiems iki gyvo 
kaulo. —

Beje, ar nepaaiškintų Dr. 
J. Šliupas arba kuris-nors 
jo adjutantas: kodėl Lietu
vos seimas (ar gal Taryba) 
reikalauja Lietuvai teisės 
pasiskirti karalių? Juk ta
sai diplomatas pasakoja, 
kad Lietuva jau gavusi ne
priklausomybę!

True transiafion filed with the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Rusijos krizisas.
Dalykai Rusijoje kasdiei 

eina blogyn. Kova daros 
vis aštresnė ir aštresnė. Ka
sdien pranešama apie nau-

mus. Musų “socialistai”)labai gera, 
tvirtina, buk I 
Lietuvoj vokiečiams atsi
davę ir prijaučiu. David,

bet praktiškos 
katalikai1 reikšmės ji beveik neturėjo, 

'jau tada, kada gyvavo Ha- 
agos Arbitracijos Teismas, 
Anglija savo nesusipratimus 
su būrais išrišo karės keliu, 
Rusija kariavo su Japonija, 
Balkanų pusiausalio kara
lystės kariavo su Turkija, ir 
pagalios kilo viso pasaulių 
karė. Net pats Haagos 
konferencijos sumanytojas, 
Rusijos caras Nikalojus An
trasis, nepaisė to Arbitraci
jos Teismo.

Taigi atrodo, kad visi tie 
tarptautinių teismų suma
nymai ir kalbos apie tai, kad 
valstybių santikius priva
lanti tvarkyti teisė, o ne spė
ka, yra tiktai tuščios svajo
nės arba net sužinus žmonių 
akių dūmimas.

Tie, kurie šitaip mano, 
dar priduria ve kokį argu
mentą: sako 
šiandie yra pasidalinus į 
daugybę valstybių priešta
raujančiais reikalais; kiek
viena valstybė gina savo bu
ržuazijos reikalus, o tos bur
žuazijos varo konkurenciją 
tarp savęs, stengdamosi vie
na kitai užbėgti už akių; jo
kia galybė negali sulaikyt 
tos konkurencijos, koliai 
buržuazijos valdys pasaulį; 
todėl ir virš-valstybiniai tei
smai arba viršvalstybiniai Į- 
statymai negali turėt reikš
mės kapitalizmo gadynėje. 
Norint, kad teisė, o ne kar
das valdytų pasaulį, reikia 
sugriaut kapitalizmą ir į- 
steigt socializmo tvarką.

Šitoks argumentavimas 
skamba, be abejonės, labai 
“radikališkai”; bet, to nevei
zint, jisai vis dėlto yra klai
dingas.

Tiesa, kad kardo galią ga
lutinai išvarys iš tarptauti
niu san tikiu tiktai socializ- v <*
mas. Bet'netiesa, 'kad ta 
kardo galia negalinti būt žy
miai susiaurinta jau kapita
lizmo gadynėje. Juk jeigu 
palyginti dabartinį laiką su 
praeitim, tai spėkos, ginklo, 
reikšmė tautų sąntikiuose 
jau ir šiandie yra daug ma
žesnė, negu buvo pirma. Ko- 
del-gi ji negalėtų būt dar la
biau sumažinta?

Spėkos vartojimą tautų 
(valstybių) sąntikiuose iki 
šiol siaurindavo pačios vieš
pataujančiosios klesos, nes 
jisai anaiptol nėra joms taip 
malonus dalykas, kaip įsi
vaizdina kaikurie žmonės. 
Karė perkerta šalių susinė
simus, o tie susinėsimai to
lyn darosi vis reikalingesni 
bizniui. Kiekvienos šalies 
pramonija tolyn vis labinus 
priklauso nuo gavimo žalių
jų medžiagų iš užsienių ir 
nuo pardavimo pagamintų
jų prekių užsienių rinkose. 
Kada karė atkerta šalį nuo 
kitų šalių, tai jos biznis vi
suomet pakliųva į dauginus 
ar mažiaus keblų padėjimą. 
Be to karė užkrauja didelę 
mokesčių ir kitokių sunke
nybių naštą ant žmonių mi
nių. Jeigu ji sekasi, tai mi
nių nepasitenkinimas duo
dasi numalšinti. Bet karė 
juk turi savyje daug rizikos 
elemento. Valdžia beveik 
niekuomet išanksto negali 
pasakyti, kaip jai pasibaigs 
karė. Jeigu ji pasibaigia ne- 
)asekrningai, tai valdžiai 
°nka atsakyti už visas bė

das, kurias žmonės iškentė
jo karės laiku.

Štai delko viešpataujan
čiosios klesos ir jų reikalus 
atstovaujančiosios valdžios 
jau senai mėgina sutartimis, 
trečių jų teismais ir kitokiais 
budais susiaurinti reikalin- 

David įstato musų “so- susidedančiam iš įvairių ša- gumą rišti tarptautinius gin 
cialistus” į melagių re- lių atstovų. Mintis atrodo čus ginklų pagelba.

jus susirėmimus tarpe bol
ševikų ir jų priešų. Kasdien 
pranešama apie naujus soci
alistų ir kitokių žmonių are-

Jau kokia savaitė laiko 
nuolatos kartojama žinia, 
kad bolševikų vadai, Leni
nas ir Trockis, apleidę Mas
kvą, ir kad bolševikų val
džia kraustantis į Kronštad- 
tą. Užvakar buvo paskelb
ta, kad ir “Pravda” (bolše
vikų organas) rašanti apie 
valdžios perkėlimą iš Mask
vos į tą Baltiko tvirtovę.

Kiek visose tose žiniose 
arba tuose paskaluose yra 
tiesos, sunku įspėti. Viena 
išrodo neabejotina, kad kri- 
zisas Rusijoj paskutiniu lai
ku begalo paaštrėjo, ir kad 
reikia laukti netolimoje atei
tyje stambių atmainų.

Kriziso paaštrėjimas su
puolė su tuo laiku, kada tal
kininkai ir Amerika pradėjo 
intervenciją Rusijoje. Tn- 
tervencija-gi, savu keliu, ii

Rašydami keletas dienų 
atgal apie intervenciją, mes 
spėjome, kad dabar kova 
Rusijoje darysis vis žiaures
nė ir žiauresnė. Ir šių die
nų bėgiu, ištiesų, vis daž
niau ir dažniau buvo girdėt 
apie teroro aktus iš vienos 
kovojančioš pusės ir apie su
šaudymus — iš antrosios. O 
vakar atėjo telegrama, pa
sakojanti apie kruviną susi
rėmimą, įvykusį tarpe lat
vių gvardijos (ginančios 
bolševikus) ir darbininkų 
minių, dariusių demonstra
ciją Petrogrado gatvėse dė
lei maisto stokos.

Mes, gyvendami Ameri
koje, negalime nieku padė- 

i Rusijai šitame krizise. Ge
istina tečiaus, kad jisai kuo- 
greičiausiai praeitų. Tas ne
tikrumo ir suirutės stovis, 
kuriame Rusija randasi jau 
Igokas laikas, gali taip įky
rėti žmonėms, kad jie paga- 
tavi bus pulti į glėbi bile 
kam, kas tiktai prižadės 
jiems tvarką ir saugumą. 
Suirutė revoliucijos laiku 
rengia dirvą kontr-revoliu- 
cijai.

Norime betgi tikėti, kad 
kontr-revoliuciniai elemen
tai Rusijoje neturės iiegų 
atgaivinti prieš-revoliucinę

Truo translalion filed with the post- 
mastei' at Chicago, August 21, 1918, 
,is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Gina savuosius 
ir meluoja.į

“Naujienose” jau senai bu 
vo rašyta apie tai, kad Vo 

i kietiios socialistai, kritikuo
dami reichstage savo vald 
žios politiką Lietuvoje, nu 
rodė, jogei ta politika atstu- 

I mia Lietuvos žmonių simpa
tijas nuo užkariautojų. Da
bar apie tą dalyką rašo ir 
bostoniškis klerikalų “Dar
bininkas”.

Cituodamas Škotijos kle
rikalų “Išeivių Draugą”, jL 
sai paduoda sekamus Vokie
tijos soc.-demokratų atsto
vo Davido, žodžius, pasaky
tus reichstage birželio 24 d. 
š. m.:

Lietuvoje mes pataikė
me užmušti tą kas link 
Vokietijos prielankų jau
smą, kurs buvo pradžioj; 
vietoj to, pasėjome nepa
sitikėjimą ir neapykantą. 
Vokiečių šeimyninkavi- 
mas Lietuvoje nepajiegė 
įtikti jokiam* gyventojų 
sluogsniui.
Prie šitų Davido žodžių 

“Darbininkas” pastebi:

demokratų partijos, nuro
do, jog visoj Lietuvoj gy
ventojai prieš vokiečius.

bininkas” nori įtikinti savo 
skaitytojus, kad Lietuvos 
klerikalai nesą pro-kaizeriš- 
ki. Bet juk visi žino tą fa
ktą, kad kun. Bartuška pa
sirašė po dekleracija, reika
laujančia Lietuvai '‘svetimo 
kraujo” (t. y. vokiško) prin
co! Visi žino, kad vyskupas 

“Karevičius siūlė Vokietijos 
valdžiai padaryt Lietuvą 
“krikščioniškai-konservaty- 

ve monarchija, prisiglaudu
sią prie Vokietijos”! Visi 
žino, kad klerikalų ir jų sė
brų, tautininkų, kontroliuo
jamoji Lietuvos Taryba pra
šė Vokietijos kaizerio pada
ryt Lietuvą “laisva ir nepri
klausoma valstybe, amžinais 
ir tvirtais ryšiais susijungu
sia su Vokietija”!

Šitų faktų neužginčys jo
kie Davido arba kieno kito 
tvirtinimai.

Ir Davidas visai neketina 
užginčyt juos. Jisai kalba 
apie gyventojų sluogsnius, o 
ne apie partijas ir tų partijų 
vadus. Kad Lietuvos gyven
tojų minios yra priešingos 
Vokietijai, ir kad jos tolyn 
vis labinus darosi priešin
gos jai, tai apie tai “Naujie
nų” skaitytojai žino jau iš 
Vilniečio laiškų, tilpusių mu
sų dienraštyje dveji metai

“Darbininkas” meluoja 
per akis, kada jisai prasima
no, buk socialistai sakę, kad 
katalikai Lietuvoje esą atsi
davę vokiečiams. Atsidavi
mą vokiečiams socialistai 
prikaišiojo ne Lietuvos ka 
tulikams, o Lietuvos katali
kų parazitams — kunigams

Truo transiafion filed with the post- 
master at Chicago, August 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tarptautinė teisė 
ir kapitalizmas.

Kaip mes vakar minėjo- 
re, išnaudojamosiose kleso- 
te labai lengvai atsiranda 
nuomonių, kad teisė esąs 
blogas daiktas, kadangi 
viešpataujančiosios klesos 
su pagelba teisės išnaudoja 
jas. Išnaudojamųjų ideolo
gai (užtarėjai) todėl kartais 
prieina prie tos minties, kac 
bloga yra ne tiktai ta teisė, 
kuri palaiko išnaudojimo 
santikius, o ir,teisė apskri
tai. Anarchistai dėl šitos 
priežasties visai atmeta įsta
tymų darymo įstaigas (par
lamentus) ir net pačią val
stybę; ir panašiai elgiasi 
kraštutiniai “kairieji” socia
listai, kurie apšaukia teist 
“buržuazišku išmislu”.

Straipsnyje “Teisė ir Spė
ka” mes vakar parodėme, 
kodėl tas teisės atmetimas 
yra klaidingas. Bet yra da 
ir kitų priežasčių, dėl kurių 
revoliucioningai protaujan
tis žmonės atmeta teisę, ypa
tingai tarptautiniuose santy
kiuose. Jie dažnai mato, 
kad praktikoje nesilaikoma 
teisės, ir jie įgįja tokio įsiti
kinimo, kad šioje gadynėje 
teisės laikymąsi esąs visai 
negalimas dalykas.

Štai, pav., Haagoje tapo 
įsteigta tarptautinis Arbit- 
racijos Teismas. Pagal to 
teismo idėją, valstybės, tu
rėdamos kokių-nors nesusi
pratimų tarp savęs, privalo 
duoti juos išrišti tribunalui,

Žmonija

Bet šiandie pasaulio poli
tikos scenoje pasirodė nau
ja jiega — darbininkų klesa. 
Darbininkams karės yra dar 
labinus nepakenčiamos, kaip 
buržuazijai, nes visokia naš
ta, puolanti ant visuomenės, 
spaudžia juos, kaipo žemiau- 
siąją klesą, labiaus negu ką 
kitą. Darbininkų judėjimas, 
be to, mokina juos, kad jų 
išganymas yra ne tautų ko
voje, o tautų sutikime. Jie 
tolyn vis labiaus persiima 
tarptautinio solidarumo dva 
šia. Karė darbininkų aky
se ne tiktai yra kenksmin
gas jų reikalams dalykas, o 
ir prieštarauja jų suprati
mams apie dorą.

Visose šalyse todėl, au
gant proletariato įtekmei, 
viešpataujančiomsioms kle- 
soms ir valdžioms darosi vis 
pavojingiau kelti kares. Be 
reikalo pradėtoji karė grasi
na iššaukti tokį pasipriešini
mą darbininkų klesoje, kad 
visam ponų viešpatavimui 
gali ateiti galas. Darbinin
kų spaudimas priverčia val
džias jieškot savo ginčų išri
šimo taikos keliu. Yra ži
noma, kad keletas metų at
gal baimė prieš darbininkų 
pasipriešinimą prispyrė Vo
kietijos ir Francijos val
džias užbaigti taikos keliu 
savo nesusipratimus dėl Af- 
•ikos kolonijų; o Balkanų 
karės laiku Europos darbi
ninkų protestai nemažai pri
sidėjo prie to, kad ta karė 
neišsiplėtė toliaus.

Darbininkų stiprėjime ir 
ių tarptautinės sąmonės au
gime, vadinasi, yra viena 
svarbiausiųjų atspirčių 
prieš karės pavojų. Prole
tariatas tad yra ta jiega, ku
ri tolyn vis daugiaus galios 
šuteiks^tarptautinėms sutar 
tims ir tarptautinei teisei. 
Tie “radikališki” žmonės, 
kurie netiki į tarptautinės 
teisės reikšmę kapitalizmo 

gadynėje, ignoruoja šitą jie- 
gą ir jos augimą. •

Jie teisingai sako, kad tei
sė be spėkos neturi vertės, 
bet jię užmiršta, jogei pa
saulyje yra proletariato spė
ka, kuri kovoja už tai, kac 
teisė .paimtų viršų ant spė
kos.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

I RAKCIJINIAI UŽSIVARINĖ- 
JIMAI.

Dabartiniu laiku atsirado di
deli užsivarinėjiniai ir diskusi- 
• vi* * • i • ir •jos, ypač tarpe socialistu. Kaip 
tik susitinkam dvi, trjs ar kelios 
ypatus, luojaus atsidaro disku
sijos ir užsivarinėjiniai. Vieni 
giriame kairiuosius, kili deši
niuosius ir nepamatom, kaip 
pradedam šmeižti kitaip man
ančias ypatus. Pradedam smer
kti savuosius draugus, rodos 
jau didesnių priešu neturim, 
kaip savieji draugai. Vieni ko
vojam prieš “Naujienas”, “Ke
leivį”, o kiti prieš “Laisvę,” 
“Moterų Balsą”. Kaip matosi, 
vis ta kova eina smarkyn ir pla
tyn. Ir kokios pasekmes iš to 
yra. “Moterų Balse” viena dra
uge pataria skaityti gerinus 
kapitalistų ir klerikalų laikraš
čius, negu darbininkiškas “Nau
jienas” ir. “Keleivį”. Tūli musu 
palįs save stalantįs vadai, smer
kia “Naujienas”, apšaukdami 
jas juodašimtiškomis. Dešinie
ji atsimoka kairiems tuoini pa
tim. Draugai, pažiūrėkime kas 
yra iš to. Priešai pamato, kad 
mes silpni esam ir atakuoja 
musų pozicijas. Jie tvirtai su
siorganizavę eina prieš mus. Jie 
mato tik vieną priešą, mus, pro-
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tetarus. Jiems gera atakuoti 
musų pozicijas, kada mes mušti
ni es tarp savęs. Taigi, draugai 
darbininkai, vienykimes, orga- 
nizuokimes kuotvirčiausiai,' ta
da priešo nesibijosime.

Ateina rudenio rinkimai. Ar 
mes pradedam ką veikti. Ne. 
Mums šitie rinkimai yra svar
bus, nes kapitalistiškos partijos 
dės visas spėkas, kad neleidus iš
rinkti socialistams nei vieno at
stovo. Žiūrėkim, dabar klerika- 
liški ir tautiški laikraščiai agi
tuoja tamsius darbininkus už jų 
draugus kapitalistus. Jie visi 
sukruto ir nemiega. Taigi ir 
mes nemiegokime. Keikia pra
dėti kuosmarkiausią agitaciją, 
budinti miegančius darbininkus 
iš miego, kad jie daugiau nebe- 
balsuotu už jų priešus, o balsuo
tų už savo draugus socialistus. 
Mobilizuokim didelę, galingą 
socialistišką armiją. O kaip 
musų priešai pamatys, kad mes 
esam galingi, turim didelę vie
nybę, tada jie, pasiduos ir be mu 
šio.

Taigi, draugai darbininkai, ga
na muštis tarp savęs ir kelti be
tvarkę savo organizacijose. Ge
riaus pradėkim atakuoti priešo 
pozicijas ir žengti pirmyn. At
eina rudeninis sezonas, atsida
rys mokyklos, ypač musų senai 
laukiamoji socialistų propagan
dos mokykla. . Taigi draugai 
darbininkai, rengkimės prie ši
lo svarbaus darbo, Turim lan
kyli mokyklą visi — katalikas, 
tautietis ar socialistas. Apšvieti! 
Visiems reikalinga, nežiūrint 
kokios pakraipos mes būtu
mėm. taipgi antra mokykla, 
lai yra lavinimus susirinkimai 
atsijiuna kas nedėlią Aušros sve
tainėje, 10 vai. ryto, taipgi gera 
proga lavinties. Nereiika kur 
kampuose vieni kilus šmeižti, 
bet reikia inokiiities, šviesties ir 
vienyti išblaškytas spėkas. Tai 
musu, draugai darbininkai, pa
reiga. daigi šalin bereikalingos 
diskusijos ir šmeižtai iš«socialis- 
tų (arpo. Keikia mums apšvie
tus, draugiškumo ir sdlidarunio. 
Kur meilė, vienybė, ten ir galy
be. —J. Gasiunas.

Redakcijos Atsakymai ’
I

A. S., Amsterdajn. — Kores
pondenciją suvartojame. “Ka
reivio dainelė” gi netinka.

Kazimieras Gugis
A DVO KA TAS

Veda visokius reikalus, kaip Vrintinališkuose 
taip ir civiliškuose teisin tose. Daro 

visokius dokunienius ir y.opieras.

Namų Ofisas: MKvito Ofisas:
$323 $. Halsted Si. 12) N. Dcarborn St.

Ant trečių lubų 11| -13 Unily Bldg.
Tel. Drover 1310 Tol. Cėntral 4411

Moteris!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kenįė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunvkau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narią... 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

Trumpu laiku aš patč- 
mijau žymu skirtumu. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pągodoli 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Ji.s jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

FARMOS
prie

CHICAGOS♦
Tuojaus prie Chieagos, kur 
randasi 38 dideli fabrikai, mes 
turime farmas po 5 ir po bi 
akrų.

Inmokėti reikia —

$125 už 5 akrus, 
S250 už 10 akru
Atmink, kad darbai nevisados 
taip eis kaip šiandien. Apsi
rūpink savo ateiti. Prie Chi

eagos ant 1(1 akrų geriausio 
juodžemio gali gerai gyventi.

C. KASPUTIS
106 No. La Šalie Street, 

Room 40
Telephone Main 2043. 

CHICAGO, ILL.
1——   m 11

Vyrišką Drapaną Bargmi
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nnn *15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki *85, dutnu 
$5 ir augšČiati. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai ruo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1411 S. Halsted SU Chicago. III.
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Drauges ir Draugai! Rcngkitės į NAUJIENŲ Bendroves

PIKNIKĄ
kuris įvyks

Rugsėjo 2 d. (arba Labor Day)

Lietuviai
Pasiskubinkite kreipties i mus kas link informacijų, kurie no
rite dasižinoti apie WLSC()NSIN() VIDURINIŲ VALSTIJŲ 
l’KES. Pasirūpinkite, kol dar mes neišvažiavome. Mes, bū
relis lietuvių, apsipirkom ukes, ir mums ten labai paliko, tai
gi ir sykiu važiuokite. Patiks ir jums'. Ateikite ypališkai 
pasikalbėti, o mes viską kuoplačiausini ir aiškiausiai išaiškin
sime jums apie tas ukes. Kurie norėsite kreiptis per laišką dėl 
informacijų apie tai, tai malonėkite įdėti 2c krasos ženklelį dėl 
atsuks mo, nes mes ne agentai.

ANTON PAULICK
807 Lincoln Avenue, Rockford. III.

U BENDROVES
G*

G. M. Chernaticko Darže Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus, dalininkus ir 
pritarėjus.

Naujienos tarnauja visuomenei.

Lyons, III

Pradžia 9:30 vai. ryte. Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro.
..................... ........................................ ................. ■■■ ' .... . ..................... ■'

Šio pikniko programe dalyvaus visi Naujienų nešiotojai 
bei pardavėjai. Kalbės keletas gerų kalbėtojų, kuriuos labai 
seniai girdėjote. Programas bus kuojvairiausias.

T.... .... . - “■ ■ ■

Tai buvo 1877 metais
>' Vs. Garšino pasakojimas

(Tąsa).

V

cit

Šokių vieta taip Įrengta, kad neg
nė sniegas.

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite iki 22-ros gatvės, 22-ros 
gatvės karais — iki Ogden avė., Ogden avė. iki Lyons karų, 
Lyons karais iki daržo.

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

Plaučių Specialistas

Aš per daug metą atkreipiau specialę domų i šj 
ilskirą skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui. , . . . »•Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiŠka nervų kliūtis arba 
bilc kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išA Ibėjiiu daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.
Aš prilaikau akinius teisingai.
Kur;urnas, triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu- 

> n ai gydoma vėliausiomis moksliškomis melo- 
domit.

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos į dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jąs turite kokį 
plaučių silpnumą.
“Džiovą ga’rnia išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite j mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSV, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2223 So. Leavitt St
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 9 vakaro
Phone Haymarket 2563 g Phone Canal 4629

Nedėldieniais tiir pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 9141

Sugrįžom į eiles. Pulkas sukru 
tėjo, sujudo ir, išsitiesęs į ilgą 
koliumną priskubintu žingsniu 
ėjo Dunojaus linkui. šaudy
mai, iki nesenai iš ten girdėti, 
nutilo. "

Tą persikėlimą pamenu kaip 
kokį sapną. Dulkių debesiai, 
pakelti ristele jojančių pro mus

j šliodniai nusileidžiąs į Dunojų, 
•kurio antrą krantą matėme mė- 
| lynuojantj atokume gal kokios 
• penkiolikos varstų, pailsimas, 
kaitra, besigrudimas ir pešty
nes apie užei tą Jau ties Zimnica 
šulinį; purvinas mažiffc mieste
lis, pilnai-pilhas kareivių ir ko
kių ten generolų, mojuojančių 
mums nuo balkonų kepurėmis 
ir šūkaujančių *‘ura!”, ant ko 
fnes tuo patim atsakinėjome.

Persikėlėme! persikėlėme!

‘kūlimu, Vladimir Michailič! — 
linksmia pasveikino mane Fio- 
dorov.

Jus taipjau. Tiktai nūs 
juk da neesame persikėlę!

—Tai nieko;; štai tuojau at
eis čia garlaivis ir paims. Sako, 
netoli esąs turkų šarvuočius, 
taigi antai tas virdulėlis yra jam 
parengtas! — numojo jis į mu- 

I sų minininką. — O žmonių kiek 
, primušta, Dieve susimilk! — te
isė jis toliau, permainęs balsą.
Lavonus tik gabeno ir gabeno 
iš anos pusės...

Ir jis apipasakojo man žino
mas visiems Sislovo mūšio smu
lkmenas. i

Dabar- musų žygis. Perei- 
siibe į aną pusę, turkai api-

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sijų. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras t vaistų, Bitleria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbt. 
Kraujas išsiValė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė pa krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėm šią išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 rnčn. savo puveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuojn Salutaras įnylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties prv Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrcnas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 64 17. Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

i 
■

<

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

11 r D 11 DirCv CHICAGO, ILLINOISVIa Da Rla llVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1, Taipgi Panedė- 
l.vj, Seredoje, PėtnyČioje ir Su baloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

1
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogamz Popiero
SPECIALIAI: Malcva malevojimui stuhų išvidaus, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
t003-303» S. Halsted St, Chleago, III.

Du šimtu užmuštų, penki

VIII,
Buvo jau tamsu, kada mes, 

nusileidę nuo kranto, nedideliu 
tiltu perėjome per Dunojaus 
prietaką ir keliavome tolinus 
žinia smilčiuota sala, da visai 
šlapia nuo nesenai nusekusio 
nuo jos vandens. Pamenu aš
trų žvangėjimą durtuvų besi
stumdančių tamsoje* kareivių,i 
duslų tarškėjimą pralenkiau-j 
čios mus artilerijos, juoduojan
čius plačios upės vandenis, ži
burėlius ant įkilo kranto, kur 
mes turėjome rytoj persikelti ir 
kur, maniau, rytoj bus naujas 
mušis... Geriau apie tai negal
voti. geriau užmigti, — tariau

tęsėme: niekta tai vis da gyvi, o 
jau anie . j— jis pūkštelėjo j 
stovinčią netoli .kuopelę karei
vių ir ofieierių. apstojusių ka- 
žikokj man>neįmatomą daiktą, 
į kurį visi jie žiurėjo.
—Kas ten yra? *■*

Musų buvusieji 'kareiviai, 
i. Kikili' pažiu- 
kokioSi baisybės! 

prie i kuopelės.
ki'purcs ir tylė-

vau-'
dens prisigėrusį smiltyną.

pravėriau akis. Ant smilčiuoto 
kranto buvo pilna kariaunų, ve
žimų, aptvarų; prie pat vandens 
buvo jau iškastos ba tarėjos ir 4
šauliams grabutes. Anapus Du-

galima įžiūrėti sodai ir vyndar- 
žiai, kuriuose musų kariaunos 
kribždėjo; už jų, vis augštyn ir 
augštyn, aštriai užbrėždami ho~

Po (le
mto jų, 
namais 
Garbu-

šinės, apie tris varstus 
ant kalvu baltavo -savo■ c

ir minaretais Sistovas.
[
vis su prijungta prie jo barka 
gabeno antron pusėn batalijo
mis vii ną po kitam. Prie mu
sų kranto šnypštė bėsiveržian- 

• •iais garais nedidelis mininin
kas.

Sveikinu su laimingu persi-

Naujieną agentas Rosclande, Ken- 
singtone
Pranas Grybas, 

125 East 1041h st 
stotįs:

O. Žalienė, 114 E. 167 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

rot, Micbailiė:
Prisiartinau 

Visi, nusiėmę 
darni žiurėjo i suguldytus ant
smilties šalę kits-kito lavomis. 
Tarp stovinčių buvo taipjau I- 
vau Platonič, Stebelkov ir Vin
cei. Ivan Platonič, rūsčiai kak
tą suraukęs, stenėjo ir pukščio- 
čiojo; iš-už jo nugaros žiurėjo, 
kaklą ištiesęs ir baimes perim
tas, Stebelkov; Ventei stovėjo 
giliai užsimąstęs.

Gulinčių ant žemės buvo du. 
Vienas — augalotas, gražus 
gvardietis suomiškojo pulko; iš 
p (rinktinio gvardijos pusiauro- 
čio, to paties, kuris laike užpuo

li limo pražudė pusę savo žmo
nių. Jis buvo sužeistas i pilvą c J,.. t I
ir, turbūt, ikį mirties ilgai kan
kinosi. Kentėjimas paliko ant 
jo veido lengvų ženklą kažiko 
lokio, sakytum, nežemiško, pui
kaus ir maloniai gailingo. Akis 
buvo užmerktos, rankos ant 
krutinės sudėtos. Ar jis patsai 
prieš mirtį priėmė tokį pavida
lą, ar draugai apie jį pasirūpi
no? Žiūrint į jį nejautei ne pa
sibaisėjimo, nė grasomo, tik be
galinę gailestį tos jaunos, kar
štas pražuvusius gyvybes.

Ivan Platonič pasilenkė prie 
lavono, pakele gulinčią ties gal
va kepurę ir ant dangtelio per
skaitė: “Ivan Žurenko, trečios 
rotos.” —■* Mažarusis buvo, var
gšas! — tylonrs jis pratarė. Ir 
man prisivaidijo tėviške, karš
tas Stepų vejas, kaimas paliau
kiu nusidriekiąs, gluosniais ap
augusios sėdybos, balta krėsti n ė 
grinČia su raudonomis Įauga- 
vertėmis... Kas ten tavęs lau-

(Bus daugiau}.

Sergėkite savo akis

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

kelio, ir partraukiame sulūžusios. Darbų atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM VVIDZES, 
Tėlf. Drovcr 2186. 3222 S. Halsted SI., Chicago, III.

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

4712 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Telof. Drovcr 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki I 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Ncdėlio- 
inis nuo 10 iki 12 <1.

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

Aš turiu 15 mėty patyrimą^ i- 
^aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie

ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMĘTANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chicaf^
Kampas 18-tos gatvės 

J-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo t 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: i 

Kampas 141h gatvės ir 491h avė.
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir nedė- 
liomis-—pagal sutartį

f

kus. Vai.: nuo
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at

Telephone Yards 4317 
Boulevard G487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 10 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
.tuščias, kada pra 
nyksta regėjlms.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios sanlifiko metodos. < 
2401 So. Broadvvay St., St. Louis Mo.< 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
.......................... Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

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

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

Laisves Bondsai.
Perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augsias, virš Eamous 
Clolhing store. Atdara vakarais iki 
<8:30. Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, III. 

SPECIALISTAS 
Moteriškoj, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. NL -Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Telephone 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.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagž 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicagi
Telephone Drover 9593

VALANDOS: 10—11 ryto: 2—9 POptetl
? » NedMIomJf.. 10— II

Tel Yards 3654. AKUSERKA

Mrs. A. VIDIKAS 
laigusl Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin- 
ai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 
isokiose ligose mote

rims ir merginoms.
^S3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

t
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Registruokitės
pustrečių metų tani atgal ir iš
augo taip sparčiai, kad dabar y- 
ra švietimo centru kooperaly- 
viam judėjime Amerikoje.

True translation filed wlth the post- 
master at C.hieago, August 21, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

“PERSHINGO SAVAITĖS” 
IŠKILMĖS.

keičia taip, kad skambėtu ma
žiau ar daugiau amerikietiškai. 
Paskutiniais metais daugiau 
kaip penkiasdešimtis vokiečių

travai laiku praeitos regis
tracijos —

dalyvauti kooperatyvės draugi
jos iš visų Suv. Valstijų kraš
tu. ■ v

Springfield, III. — LMPS 16 kp. 
rengia I'. J. Kučinskui prakalbas. 
Kartu bus rodoma ir paveikslai iš 
inkvizicijos laikų. Nepamirškite, vi
sa tai Ims 22 ir 23 dd. rugpjūčio E. 
Carpenter Hali, kampas 7th ir Adam 
galvių. Kviečia Komitetas.

ren-Ketverge, rugpjūčio 22, 
giama didelė: patriotinė “Pershi- 
ngo Savaitės” iškilmė Dvorak

8 vai. vakaro. Be pučiamosios 
muzikos koncerto, kalbės įžy
mus karės dalykais veikėjai,

Ii savo pavardes. Pavyzdžiui, 
Feilcheiifeld nori vadinties 
Field, Mayrr — Mayor, liaus 
Kaiser John Kero, o lenkas 
Klodinski nori būt vadinamas 
“Kail”.

Jeigu tamsta patapai pi
liečiu po praeitos registra
cijos —

BRIDGEPORT

Chicagos Jaunų Lietuvių Ameri- 
<o,| Taul. Kliubas rengia vakara-te- 
alrą lapkričio 24 d.. Meldžiam kilų 
draugijų ir kuopų tų dienų nerengi 

tanašių pramogų. —Komitetas

ASMENŲ JIFAKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Onos Stci- 

kiutčs—Bubalienės, Kaimo gub. ir 
pavieto, Josvainių parapijos, Busei- 
nių kaimo. Paskiau gyveno Sheboy- 
gan, AVis. Tegul ji pati atsišaukia, 
arba kas žinote praneškite jos adre
su man: Juozas, Šteikvs, Į
1911 \V. 23 St., Chieago, III.;

AUTOMOBILIAI

EXTRA. — Parsiduoda automobi
lius. Labai pigiai. Atsišauki! grei
tai adresu: GUST. URNEZIS, 
830 W. 33rd Plaee. Chieago.

nučių Oratorius; llon Anton J.

ninkas; pirmininkaus Joseph A. 
Brnbec, 10-tos ir 11-tos wardų

True translation filed with the post- 
masler ai Chieago, Augusi 21. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Medicinos studentus lavins 
kariuomenės tarnybai.

Iš Chicagos Vyrų Choro 
veikimo.

Ii seredoj, rugpjūčio 21, 
Kas neužsiregistruos, nega
lės balsuot kandidatų nomi- 
navimuose rugsėjo mėne-

pelicijų, i kurią buvo atsilankę

vių Amerikoj Tautiško Kliubo.

kad jie
rberis buvo areštuotas Los An-

Iškilmės rengimu rūpinasi 
žmonės reprezentuojantįs įvai
rias šios apidlinkės tautas, bū
tent, Adolph Petratis ir J. J. Gi-

Hannemann Medieal College
kad jis pasiduotų Kliubo globai. 
Bet iš to niekas neišėjo. Kaip

kariuomenės lavinti

Valstijų armijoj ir laivyne*.

LSS. VIII Rajono konferencija į- 
vyks rugsėjo mčn. Diena ir svetainė 
)us pranešta vėliaus. Taigi visos 
VIII Rajono kuopos malonėkite iš
rinkti delegatus į min. konferenci
jų ir pasistengkit paduot naudingų 
nešimų. —J. J. Jurgaitis.

Klcmencas Guzauskis pajieškau 
pussesers Salomijos šikšnicnes po 
tėvais Budreekailes; purina iš Šiau
lių pavirto, Pašušvės parapijos, Pal- 
linų sodžiaus. Pirmiau gyveno Phi- 
ladelpbia, Pa. Taipgi pajieškau pus
brolio Stanislovo Guzauskio iš Rad
viliškio parapijos, Nakrauskunų so
džiaus^ Gyvena Baltimorėj. Malo
nės atsišaukti patįs, arba juos žiną.

Klemence Guzauski
2936 Emcrald Avė., Chieago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA farma — 40 akrų 

geros žemės, apsėta, apsodinta: 3 ka
lvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kili 
anuos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
>arnės geros. Parsiduoda už mažų 
cuiną. Moteris viena palikau, ne

galiu gyvent, turiu parduot, 'lik 1 
mylia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
B<»x 94, Middle Inlet, Wis.

— ■... ■ ■ — —

Šlavimas; imu. idilinius * .
kmvski, lenkas; John Kubicek, 
slavokas. Taipjau 10-tos irll- 
tos \vardų VV.S.S. Komitetas su- 
«id<*<liis iš Robcrt (.ech,. Mrs.

“Geriausias vyras 
o gal ir ne.

vaikėzu ir tris vyrus, važiavu
sius automobiliu, kurį jie buvo 
pasivogę iš Smilh Motor I niek 
Co., 509 S. VVabash avė. Polici
ja spėja, kad visi areštuotieji y- 
ra pabėgę iš Bridc\vell kalėjimo.

labai neaiškiai, kuriuo tikslu jie 
atvyko, tarp choristų kilio karš-

John Vrba. Jos. J. Kostka, Ig. F. 
Kodidek, Frank J. Holik, Joseph

jos Bresnahan, 5303 Union 
avė., tapo areštuotas, ir jei jis 
norėtų pasiliuosuoli, turėtų 
užsistatyt 40 tūkstančių doleirų 
kaucijos. Jį įtaria, kad jis yra

Bandė nusižudyt teisme.

reikią pasiduot Kliubo globon 
ir lik reikalaut chorui “autono
mijos”, kiti šokosi, kad, girdi, 
jokių autonomijų mums nerei
kią, geriau tebūnie “savyvalda”, 
o ne svetimas jungas ir tt.

Pataria naujas kainas

Pataria naujas kainas barzda
skučiams. Už plaukų nukirpi
mą $1; už nuskutimą 50c.

Barzdaskutystės Daiktų Par
davinėtojų susidraugavimas 
dabar laiko savo konvenciją La

dacko bižuterijos sankrova
6217 S. Halsted gt. ir pasiplėšu-

lerių. Kad apie jo areštavimą
atsižinojo jo moteris, ji jokiu

butų kada nors plėšikas
Ji sako, kad “Joe” bu-

geriausias

nuomone, barzdaskučiai visuo
met dirbo pigiausia kaina. Jie 
nurodo, kad chiroDodistu ma-

Teisėjo Mahoney kameroj va
kar buvo nagrinėjamu byla 
Mrs. Mabei File, 1951 W. Con- 
gress gt., kaltinamos, kad ji 
vertųsi paleistuvauti savo šešio
likos metų dukterį. Mrs. File, 
sako, gyvenusi pirmiau su sveti
mu vyru vardu Barnes, paskui 
tam vyrui pavedusi savo jaunu
tę dukterį, o pati išėjusi gyventi 
su kitu vyru, Fintonų... Bylą 
nagrinėjant, Mrs. File, buvo la
bai nusiminus. Prisitaikius prie 
atdaro lango ji norėjo šokti lau
kan keletą augštų žemyn, bet

ta balsavimui. Didžiumų bal
sų nutarta, kad choras kaip iki

silieka nepriklausomas ir sava-

šiuo tarpu Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras stropiai rengiasi 
ateinančiam sezonui, 
rengiami jau ketui
Meldažio svetainėj, ir kiekviena
me jų bus vaidinami įdomus 
scenos veikalai. Pirmas choro

Žiemai

LMPS 29 kuopos mėnesinis husI- 
rinkimas įvyks seredoj, rugp. 21 d., 
7:39 vai. vakifre, Northsidcs Liet. 
Draugijų Sąryšio Svetainėj, 1822 
AVabansia avė. Draugės, malonė
kite visos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų kas link III rajono kon
ferencijos. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
šiuo praneša, kad jis yra paėmęs 
svetaines šiems veikalams ir šiomis 
dienomis: 20 spalio—Meldažio, “Pa
siutęs Studentas”, 29 gruodžio, Mel- 
daž.io, “Kaizeris Pekloj”. 16 vasario 
irgi ten “šliubinis Stcikas” ir “Dvi 
galvos pusės. 20 d. balandžio, Vely
kos, Meldažio svet., lošta bus “Užnuo 
dyla Dešra“ arba “Kiaušinių Vagis” 
Kilų draugijų meldžiame nerengti 
jokių vakarų šiose dienose.

—€h. L. V. Choras.

Liet. Moterų Fr. Sus. Iii Rajono 
konferencija įvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d, 10:30 vai. ryte Mark AVhile 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

l’aiicškau F. Kančauska, iš Lie
tuvos paeina Kauno gub., Raseinių 
pav., Kelmės miestelio. 6 metai kaip 
Amerikoj, netoli 5 melai kaip aplei
do Port AVashington, \Visr. Girdėjau, 
gyvenąs Chieago .III. Turiu labai 
svarbų reikalą, lodei jis pats ar kas 
jį Žjuote meldžiu man pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. B. Narkailė, 
406 Wall St., Rockford, UI.

LMPS. 9 kp. rengia puikų vakarą 
rugsėjo 28 d., Mildos svet., naudai 
“Moterų Balso’’. Scenoj bus stato
ma veikalas “Mulkių Apaštalas”. 
Draugijos ir kuopos prašoma tą va
karą nerengti jokių pramogų, kad 
neužkenkus vieni kitiems. Vietoj 
to paremkite mus. —Komitetas.

RASTA-PAMESTA
PAMESTI PINIGAI ($70.00) tnrp 

Archer avė., Riehmond st. ir Kedzie 
uve., nrbu ant Kedzie arba 22-ros 
galvių Pamesta važiuojant gatveka- 
riu i Cicero. Jeigu kas radote, ma
lonėkite pranešti po numeriu 4037 
So. Riehmond Si. Duosiu 10 dol. do
vanų. Leon Tamašauskas.

JIEŠKO DARBO
JII'.ŠKAU DARBO kaipo inžinie

rius arba firemonas prie boilerių, 
gerai patyręs. I.aisnio nelu- 
Meldžiu atsišaukti laišku, ra- 

No. 37 Naujienos, 1840 S. 
Halsted Si., (Chieago. III.

riu.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui be valgio, tarp 18tos gat
vės ir Halsted st. Meldžiu pranešti 

Julius Luksas,
2331 So. I.eavitl St., Te). Canal 1921

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon 

dėl gydytojaus. Galima 
tuo pačiu telefonu.

PARDUODU FARMA, 40 akrų že
mės, smagioj vietoj, netoli miesto. 
Per žemę teka dideli upeliai, 3 ark
liai, 12 galvijų. Perduodu visai pi
giai. Arba mainysiu j namą. Norin
tis pirkti kreipkitės laišku.
J. Žibąs, McNaughton, AVisconsin.

PARDAVIMUI 6—7 kambarių mit
ru namas. Rainės, pastogės, mau
dynės, gazas. f
3646 Parnell Avė., Chicarf).

PARDAVIMUI mūrinis namas se
ptynių šeimynų, prie parko. Savi
ninkas John Krasny, 1912 W. 261h 
Si., Chieago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

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

Phone Canal 1173.

MOKftSIU grynais pinigais už Li
berty Bonds. V. S. Knutson, 

600 Lumber Exchange Bldg., 
Chieago, III.

kambarys
naudotis

žiausia kaina už apžiūrėjimą 
kojų yra $1.00 ir jiems ima tas 
nuo 5 iki 20 minučių laiko. Bar
zdaskučiai gi praverčia nuo 25 
iki 40 minučių laiko. Be to bar- 
zdaskutyklų įtaisymas atsieinąs 
nuo $500 iki $6000. Taigi jų 
nuomone, barzdaskučiai turėtų 
imti $1 už plaukų nukirpimą ir 
50c už barzdos nuskutimą.

namie būdavęs.
Tą patį sako apie “Joe” ir jo 

levas. Gurnelius Bresnahan. po- 
licislas.

‘•Joe” tarnavo vienam mies
to galvių departamento vaidini
nkų kaipo šoferis. Departame
nto darbininkai, kurie gerai

tiesu buvęs fain vyras, ir stebi-

nuo užsimikšimo.

Vedimu sumažėjimas.
Vedimą laisnių klerkas Louis

sęenoj bus statoma žaismė 
siutęs Studentas”.
karas bus gruodžio 1J9, su scenos
vaizdu “Kaizeris pekloj”. Bei-

Antras va-

re pusę to vakaro pelno skirti 
Lietuvos Laisvės Fondui.

LSS. 4 kp. yra nutariusi statyt 
veikalą “Nihilistai” nedėlioj, lapkr. 
10 d., Pulaskio .svet.$ 1711—1715 So. 
Ashland avė. Taigi* prašom visų 

draugijų nerengi tą dieną jokių va
karų. —Kom. S. Zave.

Smulkus Skelbimai

1101 S. Halsted St., Chieago.

REIKIA DARBININKŲ

True translation filed with the post- 
master at Chieago, August 21, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
RENGIA DARBININKŲ PUO
TĄ P. WILS0NUI PAVAIŠINTI

Policijos rankose alus — 
išgaravo.

siliepus ir į vedimus. Jie suma
žėję. Leipus mėnesiu šių metų 
išduota 2385 laisniai vesti, kuo
mi*! pereitų metų liepos mėne
siu buvo išduota 2612 laisnių; 
šių metų birželyj išduota 2933

-Ten Buvęs

Amsterdam, N.Y
Musu lietuvaitės, susitarusiosc

Stalai tūkstančiui svečių, po 
$1 nuo kiekvieno. Kolizeume.

Kolizeume rengiama “darbi
ninkų puota” Darbo Dienoj, pri
ėmimui prezidento \Vilsono. 
Stalai bus sutaisyti 10(10 svečių, 
kiekvienas turės užsimokėti po 
$1.00.

šita puota bus po parodai

Policijos tyrinėjamoji komisi
ja labai susimąsčiusi nepapras
tu atsitikimu. Anandais polici
ja buvo padarius ablavą ant 
slaptųjų smuklių Kensingtone, 
ir sumedžiojo 41 keisą atlauš.

užrakinta ir dviems Kensingto- 
no policistams pavesta daboti. 
Bet dešimčiai dienų praslinkus, 
pasirodė, kad iš sumedžiotų ir 
polieistų sergėjanių po raktu 41

i

Vardą keitimas.

ria savo vokišką vardų ir juos

17 keisi) kaip kad nebuvę! Da
bar policijos viršininkas Alcock 
nori, kad policijos tyrinėjamo
ji komisija suuostų, kur ir kaip 
tie 17 keisų alaus iš polieistų

3 182. Klerkas pastebi, kad da
bar vedimo laisnius ima dau
giausia jaunuoliai nesulaukę 
dar 21 metų amžiaus, ir vyrai, 
turintįs daugiau kaip 31 metus 
amžiaus.

True translation filed with the post- 
master at Chieago, Augusi 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Ims kareivius Siberijos 
ekspedicijon.

jos kareivių ėmimo misijos ga
vo paliepimą iš savo augštesniu

čiais, Anglijos kariuomenėn, ku

Kutinsko farma. Tai buvo vie
nų merginų išvažiavimas vai
kinai visai nebuvo kviesti daly
vaiti. Del to kai-kurie kavalie
riai labai užsigavo, ir sumanė 
merginoms atsikeršyt. Jie iš

riuose užgauliojama merginos, 
ir tuos plekatus prikalinėjo ant

Smulkiems pasiskUbimame kainosi- 
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Briemonfi tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieft- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BIUBAI 

(U. S. Free Employment Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. AVABASH AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEABBOBN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

MOKYKLOS
Pasisiyk pati suknią.

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

Specialia skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir
mis dienopiis ir vakarais.

MASTER SEAVING SCHOOL
118 N. La Salk st., 4-ta augsi a? 

Prieš City Hali.

116-122

524-526

105-107

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, lypewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:39 
3106 So. Halsted St.. Chieago, III.

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

Consumers ('.o., 
35th si. and Normai avė., Chieago

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

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

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuves darbo. Gera mokestis.
900 AV. 18 St., Chieago.

viena merginų, būtent farme- 
rio duktė, Franė Kutinskaitė, 
susitiko su Petru Šivu, ir tarp 
jųdviejų kilo barnių. Sivas pa-

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKALINGA merginų prie siu 
varnų mašinų.
3641 S. Halsled st., Chieago, III.

grūmojęs sumušti

dertautias būdas dėl itrininu 
beturi stokuot nei viename name 

D-ro Rkbter’lo

MIN-EXPEUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35e. ir 65c. buteliukas ▼Įsose aptlekose arba 
stačiai nuo

P. AD. RICHTBR A CO. * 
7A-SO Waahlngton Street. New York. N. Y.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

▼ ilgioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
?• Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cl««ring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK
prezidentas

)TTO KASPAR
vice-prezidentas

vVILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRUS 
KAPITALAS

600 dolerių baudos ir vieniems 
metams kalėjimo teismas pas
merkė savininką Thurbere Art 
(iallleries, Seymourą Thurberį. 
Skundė įį įo žmona,.Sallie Thur-Į. ,. .... ’ ,, , , ?jos nušok mint nuo AVilson Avė.ber, 524 Diversy blvd., kad ne-t1 ...... . . _ tilto | upę.davęs pu užlaikymo ir pabėgęs ,, ; . .......................

j . . . .... < Kuomet jos myletmis tseio tnuo jos dar kovo mėnesyj. Ihu-i, .. . *; kariuomenę, ji eme nenmastau- 
46. Beeidama su savo broliu,
d-ru Paul Kelly, ji pasitraukė 
nuo jo ir nušoko nuo tilto į upę.

j Kuomet brolis įšoko ją gelbėti,, 
J ji gynėsi nuo jo. Ji dabar yra

mokėjo $1(1 pabaudos.
Petras sivas tuo buvo nepa- 

naujokų ėmimas tęsis dvi savai-1 tenkintas, ir jis, iš savo jiusės, 
j apskundė Kulinskaitę, reikalau
damas 200 dolerių atlyginimo 
už “garbės nuplėšima”. Teis-

REIKALINGAS pagelbinikas —jn- 
nitorius arba porteris. Darbų iš
mokinsime. Taipgi reikalingas se
nyvas žmogus dirbt lengvą darbą 
prie fialų budinko. Duodama jam 
atskirų kambarį, gerą valgį ir užmo
kestį. E. J. Therien, 
6222 Harper Avė., 3rd foor rear.

Jauni ir seni 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.
BURKEBARBERSCHGOl
612 W. Madison St., Uhicago.

Bandė prigerti.

P-lė Buth M. Kelly, 19 melų {vyKO' 
amžiaus, guli švedų ligoninėj po| 

sai atmetė.

bet

—Girdėjęs

Pranešimai
LSS. 4 kp. repeticijos veikalo Ni

hilistai, įvyks šiandie .rugpjūčio 21 
<1., 7:39 v. v. Aušros svetainėj, 3001 
So. Halsled st. Draugai, kurie pasi- 
žadėjot (lalyvaul, nesivėlinkile at
vykti, nes turėsim sutvarkyt roles 

—Zavė, Kom. rašl.

nnooi

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
Co. prez. Atlai 

[Brewing Co.

pirklys
H. E. OTTE

▼ice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Pirmutinė Amerikos koope- 
ratyvių konvencija.

Pirmutinė tautinė kooperaty- 
vių konvencija Amerikoje bus 
laikoma Springfielde, III.,' rug-

Chicagos Lietuvių Vyry Choro su
sirinkimas įvyks Ketverge, rugp. 22 
d., Radavičiaus svetainėj, 936 \V 33 
str. Malonėkite visi nariai būti lai
ku, 8 vai vak., nes turim daug svar
bių reikalų dėl rengiamojo vaka
ro Sutvarkymo ir k. sekretorius — 

Ku Vaičuškis

Pajieškau savo pačios, Marijonos 
l^orvillo, (po tėvais—Kibortaitė), 
kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.

Ji yra 27 melų amžiaus, 5 pėdų 5 
colių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdeginta 
randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramaneo pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

Meldžiu jos pačios atgal grįžti, o 
bus priimta ir mylima. O jeigu kas 
kitas duos man apie ją žinot, lai 
gaus $10 dovanų.

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chieago, III

Cicero, III.—LSS. 138 kp. extra mi
lingas įvyks rugp. 21. 8 vai. vak., 
Jankaičio svetainėj, 4837 AV. 14 St. 

ta Amerikos Kooperatyvės Ly- Visi draugai malonėkite atsilankyti, 
. . . , . . nes turim apsvarstyt daug svarbiųgos, kuri buvo suorganizuota (|aIykų. —J. Matulis.

Pajieškau Vincento ir Benedikto 
Velžių, Aukštikalnių kaimo, Pasva
lio parapijos, Panevėžio pavieto, 
Kauno gub. Aš, Anelė Binčaitė, Ba- 
rgenų kaimo, Saločių parapijos, mel
džiu atsišaukti patiems ar kas ži
note juos meldžiu pranešti šiuo adr.: 
Anelė Binčaitė, 2222 \V 23rd Plaee, 
Chieago, III.

RŪKALAI JAMA moterų ir mer
ginų virš 16 melų dėl operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (yarn vvind- 
ing machines). Trumpos valandos. 
Darbas dienomis arba naktimis.

PHOENIN DYE AVORKS 
1963 Southport Avė. Chieago

REIKALAUJAMA smcllerių ir — 
helperių Gera užmokestis ir gera 
viela. Atsišaukite tuojaus.

LOEAVENTHAL C O 
201h and Sangamon Sis. Chieago

REIKALAUJAMA patyrusi; mo
terų dėl sortavimo skudurų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.
S. COHEN, 1908 W. Lake St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernC ir groser- 

nė, plačiai išdirbta vieta: biznio da
roma virš $890 į savaitę Savininkas 
kariuomenės amžiaus. Turi parduot 
pigiai. Atsišaukite:
42(12 S. Campbell avė. Chieago, III.

PARDUODU bučeiuę. Priežastis: 
skiriasi partneriai. Vieta išdirbta 
per daug metų, apgyventa lietuvių 
ir svetimtaučių. 2009 S. Halsted Si.

PARSIDUODA barbernė .Kreipki-

3116 S. Halsled St., ('.hieago, III.

1 VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 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. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
ŠIO. Phone SecJey 1643

BARA PATEK, Pi r mini aki

ra

HA5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI’RCDALŲ
Musų sistema ir yyatiikas mokinimas 

darys jus iinovu | trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet ju mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo aky* 
riuose.

Jus esate uikviešiaml aplankyti <r pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir y*, 
karais ir gauti upecialilkai pigią kainą.

I’atrenos daromos pagal Jūsų mierą — bite 
stuilės arba dydžio, it bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING 8CHOOL 
J. F. Kssnicka, Perditlnia.

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




