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Naujas smūgis vokiečiams
True translntion filed with the post-niaster at Chicago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act pf Oct. 6,1917,

Badas ir ligos siaučia 
Rusijoje

Daugiau miestu 
paimta

Vokiečiai blogam padėjimo
Visur juos talkininkai blaško

Amerikiečiai laimėjo

Vokiečiai neteko 100.000 belais 
viais į mėnesį laiko

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, August 27, 1918, 
asfcuuired by the act of Oct. 6, 1917 
DAUGIAU 100,000 VOKIEČIŲ 

PAIMTA.

Nuo liepos 18 d.

apvalytas nuo vokiečių.
Fresnoy-les-Roye, 3 myl. į 

šiaurę nuo Roye, tapo paimtas 
kartu su St. Ward.

Tuose dviejuose žygiuose fra- 
neuzai suėmė arti 1,000 bcluie-

LONDONAS, — Iš autorite
tingi) šaltinių patirta, kad skai
čius talkininkų suimtų vokiečių 
belaisvių nuo liepos 18 d. toli 
perviršija 100,000.

True tmnslation filed wilh the post- 
^nasler at Chicago, Augusi 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6^1917.
PRAŽUDĖ TIEK KAREIVIŲ 
KIEK SUĖMĖ BELAISVIŲ

Vokiečiai gynė tas pozicijas 
desperatiškai, suprasdami kiek 
kiekvienas mųstas žemės laimė
tas nenuoa’lsių franeuzų šioj apy
gardoj pavojingai atsiliepia ant 
visos vokiečių linijos.

Visur tarp Oise ir Aisne mar-

Anglai pražudė 23,500 kareivių 
bet suėmė 20,000 vokiečių.

LONDONAS, rugp. 26. — Su
lig pranešimų iš fronto, anglų 
trečioji ir ketvirtoji armijos, 
kaip apskaitoma, tarp rugp. 21 
ir rugp. 25 d. aulaikė nuostolių 
apie 23,560.

Tame pačiame laike vokiečių 
nuostoliai vien belaisviais mūšy
je j rytus nuo Ancre siekia 20000 
kareiviu.

L

True Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, August 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
DAUG NAUJŲ MIESTŲ ATIM

TA IŠ VQKIEČIŲ

Talkininkai visur blaško pusiau 
sudemoralizuotus vokiečius.

Vokiečiai bando laikyties, bet 
jiems nevyksta.

LONDONAS, rugp. 26. — Hin 
denburgo pusiau s u demoralizuo
tos armijos pajautė šiandie du 
naujus triuškinanėiųjj^Kniugius.

šiąnakt šiauriniame gale 75 
mylių linijos* nuo Arras iki Vc-s- 
le, vokiečiai stovi ant Senosios 
llindenburgo linijos, tos pasku
tinės tvirtynės tarp besitraukian
čio priešo ir nepataisomos nelai
mės.

I rytus nuo Montdidier fran
euzų spėkos vėlai šiandie prasi
veržė palei Avre upę, paimda- 
mos svarbų miestų St. Ward.

^Roye, taipjau kaip ir Bapaume 
šiaurėje, yra dabar praktiškai

traukimo smūgius.
Stiprios spėkos permestos per 

Ailette ir Coucy-le-Chaleau yra 
jau užėjusios iš šono.

Vokiečiai energiškai ginasi 
palei augštumų ir į šiaurę nuo 
Coucy, kur gen. Mangin didvyriš 
ka 31ji armija veržiasi priekyn.

Nuo Noyon iki Chauny vokie
čiai fortifikuoja šiaudinį kran
tų Oise su matomu noru laiky
ties.

Gen. Mangin tebesiveržia lin
kui Soissons-Chauny vieškelio 
tarp Oisė ir Aisne į rytus nuo 
Bagneux. Francuzai pasiekė 
Bonu ir Crecy-au-Mon^ ir yra 
užėmė siaurų geležinkelį einan
ti per Chavigny.

Baisus mušis siautė šiąnakt 
tarp Scarpe ir Sotume, kur ang
lai daro užganėdinantį progresų 
svarbiose vietose.

Haig šiaindie pridėjo 4 mylias 
prie savo atakos fronte prasimuš 
damas rytų link tarp Scarpe ir 
Cojeul upių į rytus nuo Arras. 
Tas prasiveržimas gręsia Cam- 
brai iš šiaurryčių, augdams ata
kuojant išilgai Arras-Cambrai

Tuo pačiu laiku Sir Henry Ra 
\vlison armija stumiasi priekyn 
Sotume klonyj linkui Peronne. 
Vėlai šiandie pranešama, kad 
fappy ir Suzanne už 7 mylių 
nuo Peronne tapo paimti.

True Iranslation filed wilh tįe post- 
inaster at Chicago, August 37, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO
2 MYLIŲ FRONTE.

Su amerikiečiais Aisne-Vesle

fronte, rugp. 26. — Po priedan
ga pereitos nakties tamsos Ame
rikiečiai apsikasė ant geležinke
lio pilimo į pietus nuo Vesle li
pęs. Jie suvienijo ir išlaikė sa-^ 
vo pozicijas nežiūrint smarkios’ 
priešo ugnies.

Pasiektoji linija pastūmėjo 
priekyn amerikiečių pozicijas 
ketvirtdalį mylios dviejų mylių 
fronte.

True Iranslalion filed witn the post- 
mastėr at Chicago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1017,
302 AUSTRŲ AEROPLANAI

NUŠAUTI.

RYMAS, — Oficialiai paskelb
ta, kad anglų ir italų aviu tdHai 
nuo liepos iki rugp. 20 d. nušovė 
302 austrų aeroplanus.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, August 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

GOMPERSAS VAŽIUOJA 
EUROPON.

Sustabdymui radikalų taikos 
šalininkų.

NEW YORK, rugp. 26. — šian 
die viešai paskelbta, kad Ameri
kos Darbo Federacijos preziden-

į Europą.
Jis priešinsis, radikalioms ele

mentams ir socialistams Euro
poje, kurie bando priversti tuų- 
jautinį kompromisų su Vokieti-, 
ja. Jis bandys juos pakreipti) 
prie pilno indorsavimo Wilsono 
karės tikslų.

True iranslation filed vvilb the post- 
niaster at Chicago, Augusi 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSŲ LYGA KAREI SU VO

KIETIJA.

COPENHAGEN. — Lokal An- 
zeiger Vienuos korespondentas 
sako, kad prieš bolševikię kos 
partijos Rusi joj sudarė atlyginio 
lygų”, stovinčių už didžiojo kimi 
gaikščio Boris, gen. Savinkov 
ir gen. Aleksiejev diktatoristę, 
tikslu atnaujinti karę prieš ccn- 
tralines valstybes. <

True iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Francijos radikalai pritaria tau

tų lygai.

PARYŽIUS, rugp. 26. — Pil
domasis komitetas radikalų par
tijos vakarykščiame susirinkime 
priėmė rezoliucijų už tautų drau 
gijų, kaip jų išdėstė prezidentas 
Wilsonas. Partija ragins savo 
narius Francijos parlamente vei
kti įvykinimui to pieno.

Didelis gaisras.

CANTON, O.„ — Gaisras 
biznio budinkų. Nuostoliai 
durmiestyj sunaikino 15 didelių 

■kia $1,500,000.

Giedra šiandie; apsiniaukę ir 
šilčiaits ryto.

vi- 
sio-

True b anslation filed with the post- 
innslcr at Chicago, Ąugust 27, 1918, 
qs i cųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos,

Francijoj
......

WASHIN(rTdN, rugp. 26. -

ipenlo nuostolių sųrašas paduo
da 363 vardus. Nuostoliai tokie:

Užmušta karės lauke 100; pra
puolė karės lauko 28; sunkiai su
žeisti 148; mirė nuo žaizdų 24; 
mirė nuo atsitikimų su aeropla
nais 1; lengvai sužeistas I; su
žeisti nežinia kaip 2.

šiame surašė paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardes:

Frank S. Witkowski, .J514 S. 
Lincoln Avė., Chicago., mirė nuo 
žaizdų.

Joscf Wesoflowski, 2224 Lin
coln Avė., Chicago, mirė nuo žai-

J IS)Xjnk L. Laskovvski, B61 May 
St, Chicago, prapuolė korės lau^ 
ke.

Walter Jasinski, East Detroit, 
Mieli., sunkiai sukeistus.

Peter Tomas, Chester, Pa., 
sužeistas.

Anthony George Lankės, Buf- 
falo, N. Y., prapuolė karės lau
ko.

A. Koudelka, 2826 W. 22nd 
Sl.t Cbicagi, sunkiai sužeistas. 
' .į. /Filipouski, Michigan City, 
mc.’, sunkiai sužeistas. ? ..

(’,j$»adkou\ski, Detroit, Mktfi.,. 
užmuštas karės lauke.

E. Balgis, Detroit, 
sunkiai sužeistas.

S. Pa t rimas, Waukesha, Wis., 
sunkiai sužeistas.

J. Rusinovvecz, Shenandoah, 
Pa., sunkiai sužeistas.

J. Raustis, Šauly Pfoure (?) 
Russia, užmuštas kares lauke.

Rugp. 25 surašė:
Ben. Margolis, Detroit, Mieli., 

užmuštas karės lauke.
John Stankięavicz, Scranton, 

Pa., užmuštas karės lauke.
Andrew Nadulaztis, Fairfiold, 

Conn., sunkiai sužeistas.

Mich

frue Iranslation filed.vvilh the post- 
inaster at Chicago, Augusi 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija Ir
Talkininkai

BOLŠEVIKŲ ATSAKYMAS 
SUV. VALSTIJOMS.

Delei išsodinimo talkininkų 
kareivių Vladivostoke

AMSTERDAM, rugp. 26. — 
Rusijos.bolševikų valdžia išleido

kos atsikreipimų į Rusijos žmo
nes, išaiškinantį motyvus talk - 
ninku Intervencijos Siberijoj.

Rusų atsakymas tilpęs Berli 
no Tageblatt, kaip jis pratelegra- 
fuotas iš Stockholmo rugp. 22 
d., sako:Į- '' j- '. »' • » ,

“Amerikos ir Japonijos vald
žios išleido atsiliepimų į Rusijos 
žmonos sųryšyj su išsodinimu 
jų ginkluotų spėkų Rusijos teri
torijoj; Abi valdžios užreiškia, 
kad jų ginkluota intervencija bu

vo padiktuota notų pagelbėti če- 
cho-slovakams, kuriems, sako
ma, gręsia pavojus nuo vokie
čių ir austrų.

Bolševikų atsakymas.

jaučiasi priversta padrtryti šj už-

* “Amerikos ir Japonijos val
džių padarytas pranešimas nėra

slovakams negręsia nė vokiečiai, 
nė austrai. Ant Sovietų respub
likos žemės mušis eina tarp Ru
sijos sovieto armijos, sutvertos 
valstiečių ir darbininkų, iš vie
nos puses, ir čecho-slovakų pul
kų, santarrhėj su dvarininkais, 
buržuazija ir kontr-revofliucio- 
nieriais, iš kitos pusės.

Gina revoliucijų. 1

“šitame mūšyje darbininkai 
ir valstiečiai gina revoliucijų, 

kuri yra pastatyta pavojun kontr 
revoliuci jos, prigelbiamos ir kur 
Stomos čecho- slovakų.

“Sovietu valdžia yra persiti- 
’krintisi, kad jų priešai bando tik 
apriklinti proletariato elementų 
gyventojuose ir kad j h? nori 
apgauti juos žadi n (ta m i 
manymų, kad vokiečiai ir aus
trai gręsia čecho-slovakams.

“Tečiaus jei pamatai tai ata
kai ant Sovietų respublikos butų 
tikrai tais, kurie paskelbti Japo
nijos — Amerikos pranešime, 
Sotietų valdžia pasiūlo, kad val- 
^qs tikrai suformuluotų tavo 

(no^us tame dalyke.
(Pasirašo) ‘čičerin.”
(Užrubežinių reikalų minist-

True Iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, Augusi 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

“KARĖS PASKELBIMAS
— KLAIDA.

WASHINGT()N, — Valstybės 
departamente* patirta, kad bol- 
vikų valdžios Petrograde rug. 2 
d., pranešimas Suv. Valstijų kon 
šului, jog karės stovis gyvuoja 
tarp Rusijos ir Amerikos yra ne 
autorizuotas.

Sekretorius Lansing leido mai

remieras Leninos svo kalboj bo

riame jis užreiškė, kad karės 
stovis gyvuoja tarp Rusijos 
ir talkininkų šalių, nepris- 
caite Suvienytųjų Valstijų. Bol
ševikų užrubežinių reikalų mi- 
nisteris, nors atsakė panašias pri 
vilegijas talkininkų valdinin
kams, pasiūlė progunius išvažia
vimui iš Maskvos Amerikos 
neraliui konsului Poole.

ge-

True Iranslation filed with the posl- 
master at Chicago, August 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

,000 plieno darbininkų sustrei
kavo.

SėATTLE, Wash., rugp. 26.— 
?o pertraukimui pereitų naktį 
tarybų, tarp atstovų Pacific Co- 
ast Steel Co., kuri dirbu dėl lai
vyno ir Kompanijos darbininkų, 
šiandie 7 vai. lapo paskelbtas 
streikas. Darbininkai sako, kad

Visur mūšiai ir sukilimas
Japonai sumušė bolševikus
True translntion filed with the post- 
niaster at Chicago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LIGOS IR BADAS SIAUČIA
RUSIJOJ

Pranešama, kad amerikiečiai 
privatiškai paskolino Vladivosto
ko miestui 3,500,000 rubilų, pa
imdami gatvekarius kaipo užsta
tas.

Geležinželio komunipacijo 
Maskva pertraukta.

SU

True Iranslation nied with the post- 
niaster at Chicago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
ČBCHO-SLOVAKAI ATSIĖMĖ

KAZAN.
AMSTERDAM. — Petrogra

do žinia Bremeno Weser Zei
tung sako, kad badas, šiltines 
ir cholera siaučia šiaiy’inės Rusi
joj gubernijose.

Gyventojai ištisų kaimų mir
šta dideliame skaičiuje.

Njekuriose vietose kiekvienas
žmogus gauna tik du svaru avižųjpriešbolševikiškos spėkos atsiė-

Visur mūšiai, visur sukilimai

AMSTERDAM, rugp. 26. — 
Maskvos žinia Bremeno Weser 
Zeitung sako, kad čecho-slovakų

į savaitę, o dlionos visai negau
na.

Geležinkelių komunikacija 
tarp Maskvos ir visos Rusijos, 
apart Tveriau^ ir Tūlos guberni
jų , visiškai apsistojo, — sako 
Maskvos žinia į Dusseldorf Nach 
risęben. Tas įvyko išdalies de
lei pasyvio priešinimos geležin
kelių (farbininkų, ir išdalies de-t 
ei kontr-revoliucionicrių išspro

gdinimo tiltų ir sunaikinimo bė-

23,000 oficierių paliuosuota

Pasak Westphaelische Rhei-

skvos žinios, 23,000 buvusių Ru
sijos oficierių uždarytų Alentiev 
atžariuose, tapo paliuosuoti. Ži
nia priduria, kad boflševikai bu
vo priversti atsižadėti oficierių 
internavimo pieno, delei Mašk-

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
JAPONAI SUMUŠĖ BOLŠEVI

KUS.

Vladivostoko streikas užsibaigė

LONDONAS, rugp. 26. — Pa
sak žinių iš Vladivostoko, japo
nų kareiviai baigia savo koncen- 
racijų Usuri fronte.
Engenevkoj, jurininkai remia

mi ginkluotų automobilių užpuo 
ė bolševikus, nežiūrint smarkios 
artilerijos ugnies ir išblaškė 
. uos.

Gen. Semionovo oponentai 
Trans-Baikalo apygardoj pasitra 
ūkė iš priežasties atvykimo ja- 
lonų kareivių į Manžurijų, -r- 
iasak Tien Tsin žinios Ęxchangc 
rdegraph Co. Tik 3000 bolševi
kų kareivių pasilieka toj apygar-

Streikas Vladivostoke užsibai
gia fiasco, kadangi streikuojan- 
fienLs darbininkams tapo atmo-sustreikovo. Jie reikalauja ir

darbo sųlygų,. kokio pra prie lai- keta, o jų vieton pastatyti chi- 
vų budavojhno niečiai.

______ _ ___ ___ —

mė miestų Kazan ant Volgos u- 
pės. Bolševikų spėkos buvo pri
verstos pasitraukti po smarkaus 
mūšio. Bolševikai dabar laiko 
pozicijas niekuriame atstume

Maskvos telegrama, paduodan 
ti rugp. 21 d. išleistų pranešimų 
sako, kad Sovieto kareiviai buvo 
priversti pasitraukti Trosteka a- 
pygrdoj linkui Kadilsk, Rišung 
distrikte (j pietus nuo Archan
gelsko), bet turėjo pasisekimų 
Kazaniaus distrikte.

Pasak Maskvos bollševikų lai
kraščio Izvestija, didelis kontr
revoliucinis judėjimas, kuris ne
senai kįlo Maskvoje, buvo suor
ganizuotas liksiu neišleisti ka
reivių čecbų-slovakų frontan. 
Laikraštis priduria, kad judėji
mas buvo vedamas gen. Aleksie- 
je\v buvusio vyriausio koman
duotojo Rusijos armijų.

Astuoni kontr-revoliucijos va-

vo areštu t i ir nųžudjti.

Maskvos laikraščiai praneša a- 
pie revoliucioniniu judėjimus 

orio gubernijose ir sako, kad 
jie tapo kruvinuose mūšiuose 
atmušti.

Dinni, Orio gubernijoj, 500 
baltagvardiečių liko užmušta.

Petrograde 20 žmonių, jų tar
pe oficierių Knislioje Selopulko, 
tapo nužudyti. Taipjau nužudy
ti 3 nariai svetimų valstybių mi
sijų.

Rusijos laikraštis Pravda rei
kalauja areštavimo visos buržu
azijos.

UžSIDARĖ ST. LOUIS BAN 
KAS

ST. LOUIS, Mo., rugp. 26. — 
Uniin Station Bank, kuris turi 
depositų už 1,800,000 nebeątsi- 
dare šiandie ir dabar yra valsti
jos bankų komisionieriaus ran

kose. v
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ką jie sutvėrė vietoje Tary
bos?

“Naujienos” padarė inici
atyvą kovoje su Lietuvos 
laisvės pardavikais, Karevi
čium ir jo pritarėjais. Jos 
iškėlė į aikštę visą Lietuvos 
atžagareivių politiką Lietu
voje. Jos daugiausia prisidė
jo prie to, kad protaujantis 
lietuviai darbininkai Ameri
koje užsiinteresavo tuo da
lyku ir surengė klaug protes
to mitingų. O ką nuveikė 
“Naujienų” užpuldinėtojai?

“Naujienos” plačiai išdė
stė socialistų poziciją sulig 
karės. Tai pozicijai, apskri
tai imant pritarė ir sociali
stų partija paskutinėje sa
vo konferencijoje. O musų 
dienraščio priešai smerkė jį

Plechanovo srovės nepri
klausė partijai.

Socialistų - revoliucionie
rių partija pernai junge j 
daiktą visas tris sroves* kai
riuosius, vidurinius ir deši
niuosius. Bet paskui parti
ja suskilo. Pirmutiniai pa
sitraukė iš jos, rodos, deši
nieji soc.-revoliucionieriai; o 
vėliaus atsiskyrė ir kairieji 
soc.-revoliucionieriai. kurie 
iki Brest Litovsko taikos ėjo 
išvien su bolševikais, o da
bar atkakliausiai kovoja su 
jais- .

Be šitų Didžiosios Rusijos 
socialistų partijų, yra Rusi-

\U£ Išreikštas Siamu skyriuje 
nuomones Redakcija nea<sako.\

rybų konferencija, ir ji turėtų 
; išsireikšti apie šiuos dalykus, 
' jei ištikro jai rupi jos pamati
nis reikalavimas: Laisva l)e-

stitucijos paragrafų ir' lX-to su
važiavimo tarimų.

Taigi, už tų klaidą, kurią pa
darė centro sekretorius, mes,

Imokriilinė Lietuva ir tautu ajr- sąjungiečiai, turėsime patįs nu- 
sisprendinuis. '•—Šarūnas. kentėti.

(“Naujienos” .pamėgins'' pa- 
'•gvildenti tuos p. Šarūno klausi- 

Philadelphia, Pa. Kas "mene-j mus; jos ragina tečiaus prie jų 
• kitus žmones, 

tokiuose svarbiuose 
viską pavesti vien

PER TOLI NUĖJO. Taip tai pildo jie savo obalsį: 
“Mums rupi Sąjungos likimas!”

Dabar matom kų tie “kairiausie
ji” nuveikė Sąjungos labui, o 
taipgi matome, kodėl "“bolševi
kai” priešinasi X LSS. suvažia- 
viųiui. O kuris dar nemato, 
kada nors pamatys.

—Laisvės Mylėtojas.

.65 ir pravardžiavo visokiais žo-
7 (8 00' Ežiais. Bet ką jie davė dar

bininkams vieton pozicijos, 
iŠ; sTuis$X Uoney už kurią stojo “Naujienos”? 

---------------- —----------- “Naujienos suorganiza- 
SMu*;-------------------------- vo Skaitlingą buri žmonių į

ne Redakto! į bendrovę, milžiniškai sustip- 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti ’ rino ir išplėtojo SOCiallStų J- 
aiškiai ir ant vienos .popieros pu- liofnviii
sės, I 
tus tarp ei>Uv.>v.

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

bininkams vieton pozicijos,

“Naujienos” suorganiza

be to paiieka?“’nffi?nius tar- tėkmę didžiausioje lietuvių 
tiirn eilučii/. Redukcija pašilai- naalzlrndii anpisi.

įsės rankraščius tais

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

Redakcijos 
Straipsniai

kolonijoje, paskleidė socia
lizmo idėją tūkstančiuose 
darbininkų, kurie pirma bu
vo svetimi musų judėjimui. 
O ką atliko tie, kurie prieka
biu jieško prie “Naujie
nų”?..

Taigi tie kritikai tiktai 
griauja ir trukdo tą, ką kiti 
dirba. Griaut yra, žinoma, 
lengviau, negu statyt. Bet 
kam iš to yra nauda: ar ne 
darbininkų klesos priešams?

Truc translation filed witb the post- 
inaster at Chicago, Augusi 27,. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Klerikalų 
argumentai.

Trne translauon liled with the post- 
nmster at Chicago, August 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rusijos * 
partijos.

Klerikalų “Darbininkas” 
parašė ilgą straipsnį apie 
Francijos jėzuitų patrįotin- 
gtnną. Girdi, “bedieviška 
Francija” persekiojusi jėzu
itus per ilgą laiką, bet kada 
prasidėjo Karė, tai jėzuitai 
puolę ginti savo tėvynę ir

Daugelis žmonių, kurie di
skusijoje apie Rusiją (o kas 
to šiandie nedaro!), visai už
miršta kad Rusijoje yra la
bai daug partijų. Jie įsivai
zdina, kad visi politiniai ski
rtumai Rusijos žmonyse ap-uuuię giliu ftavu irvjuię n , . . v \ . -

daugelis jų paaukavę sav-f sireiskta vien kovoje tarpe
oolševikų ir nebolševikų. 
Tuo-gi tarpu bolševikai yra 
tiktai viena iš daugelio par
tijų, ir nebolševikai anaip
tol nėra viena partija.

Prieš bolševikus, kurie da
bar jau vadina save “komu
nistais”, stovį keletas socia- 

Histų srovių ir partijų: soci- 
al-demokratai, kurie dalina
si į menševikus internacio
nalistus (Martovo ir Aksel- 
rodo frakcija), menševikus 

I viduriečius (Ceretelli ir Da- 
'0 frakcija), menševikus 

apsigynimo šalininkus (Pot- 
resovo frakcija) ir “plecha- 
novcus” (nabašninko Ple- 
•hanovo pasekėjus); inter- 
nacionalistai-bolševikai (Go 
ekio ir Suchanovo frakcija); 
ir socialistai-revoliucionie- 
riai, kurie dalinasi į kai
riuosius socialistu^-revoliu- 
?ionierius (jų vadovai buvo 
Spiridonova ir Kamkov), so
cialistus - revoliucionierius 
internacionalistus (Černovo 
pasekėjai) ir dešiniuosius 

f Musų vadinamieji “kairie-l socialistus-reyoliucionierius 
ji” labai daug energijos iš-| (Breškoyskos ir Kerenskio] 
eikvoja, 1 
ant “Naujienų” ir ant jų ša-

gyvastis.
Labai gerai. . Bet kodėl 

“Darbininkas” niekuomet 
nepasigiria Vokietijos jėzu
itais? Jėzuitų mokslo žino
vas ir teologiškų raštų auto
rius von Hertlingas, yra juk 
Vokietijos kancleriu. Vald
žia, kurios galva jisai yra, 
kariauja prieš Franciją, 
prieš Angliją ir prieš Ameri-

Ta pati valdžia pavergė ir 
Lietuvą. Ir šitame darbe jai 
padėjo Kauno vyskupas Ka
revičius.

minti apie visus katalikų 
bažnyčios piliorius, o ne tik
tai apie tuos, kurie šiandie 
tinka į jo k romelį.

True translation filed with the nost- 
inaster at Chicago, AugusL.27, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Griovimas be 
statymo.

užsipuldinėdami Akcija).
;__ _ “ J Kaikurios šitų srovių pri-

lininkų. Bet tie jų užsipul-1 klauso, arba bent priklausė 
dinėjimai susideda vien iŠ keletas mėnesių atgal, vie- 
niekinimo to, ką skelbia ir D a i partijos organizacijai; o 
daro musų dienraštis ir pri- kitos yra susiorganizavu- 
4 „ — A.! _ 2_  v I C1AO Vnin/v o 4-alr i
Jiės.

^Naujienos”, pavyzdžiui, 
vąrė agitaciją už Lietuvių 
parbininkų Tarybą, kurią 
nutarė įsteigti Chicagos lie
tuviai darbininkai skaitlin
game susirinkime. O tie kri-l gynimo karės šalininkai) ir 
tikai šmeižė už tai “Naujie-| bolševikai-internacionalistai 
nas”, peikė Tarybą ir truk-1 (Gorkio-Suchanovo fralcci- 
dė jos organizavimąsi. Bet ja). Bet social-demokratai

tariantįs jo pozicijai žmo-|sios> kaįpo atskiros partijos. 
Pereitais metais vienoje so- 
cial-demokratų partijoje bu- 
vd susivieniję menševikai in
ternacionalistai (kairieji), 
menševikai viduriečiai, men
ševikai “oboronovcai” (ausi

rmiaueipnui, i a. iyhm iiichv-i.......... .. j......... n—■
sis progrčsistės atnešdavo mrtn gvildenimo ir 
į namus\Moterų Balsą parduoti. Nereikia t.....
Niekados aš hėatsišakiau,'Visa-.dalykuot^j visk 
dos pirkilnvnu jr kilioms snvoĮ laikiiiSėio redakcijai, k'V1. i,,k Į jj^pg. „j Rajono Konferencija, 
draugams patardavau .kad’ pir-, ir be 1° J'1-’1 užversta begale dur
klu. Bet dabar kada as misi-11><>- Bet p. šarjmui čia turime 
pirkau No S'Moterų Balso, taV pastebėti, kad jisai daro du ne
nustebau skaitydamas jo “ap-1 geru-dalykų: viena, jisai raSo 
žvalgų”. Neliutų nuostabu, jpi netiesų sakydamas, kad “Nau-

' jieno.s” “m;tii<htgiiti nutyli“ apie I 
savo

bet kad Lietuvių Moterų Pro- klausimuose; specialiai apie tai, 
gresyvio Susivienijimo organas l<ns spręs Lietuvos likimą 
Moterų Balsas tokiais biauriais'Steigiamasis Susirinkimas ar 
purvais drapsto į vienintelį tie-1 referendumas dienraštis yra 
tuvių darbininkų dienraštį, tai' kalbėjęs bent dvejetą kartų, 
jau net koktu daros skaitant.! Antras, dar blogesnis p. Šarūno 
Savo netolerantiškumu taip to-| pasielgimas, tai — mėginimas 
Ii nuėjo, kad pataria ctarbinin-, be pamato užmesti šešėlį ant 
knnis geriąu kapitalistiškus lai-i “Naujienų ir ant Liet. Darb. 
kraščius skaityti negu Naujie-(Tarybos sąžiningumo. Jeigu 
|1HSį |< t , . .. -Jani rodosi, kad dienraštis arba
' Taigi gana' iali gitna, sesutės!'Taryba užsiima “humbugais”, 
Gražus ir garbingas Lietuvių I,ai U'«ul iisai Pnsako’ kuo J“*" 
Moterų P r o g r e s y v i o Sm''<! sav<> nuomonę rcmūu Tas- 
sivienijimo vardas, ir aS neabe-'K* liktas, kad kaikurie žmonės 
joju, kad prlklaifsančids jamį lail> kall,a- <lar "ieko nercišk.a: 

| moti rs yra tikrai progresyvios. j 
Bot jeigu jų oragnas, Moterų 
Balsas, progresuoja tik šnieiž-

joje da ir tautinių socialistų Draugas ar Darbininkas taip ra 
partijų, kurias tūri atskiros šytų, nes tai jų paprasta brasta, ’ visu, ką jisai suminėjo 
_ ... . _ ... .... • .  Tt L1 i lt {m iiaca • et ww*i«ill<> I nillRusijoje gyvenančios tau
tos.

Taigi prieš bolševikus-ko- 
munistus Rusijoje stovi išti
sa eilė visokių pakraipų so
cialistų partijų. Rusijoje, 
kaipjr kiekvienoje menkai 
išsiplėtojusioje šalyje, soci- 
alistiskas judėjimas yra su
skilęs į daugelį kovojančių 
tarp savęs partijų ir srovių; 
bet mes šiandie nežinome nė 
vienos socialistų partijos ar
ba srovės, kurie neitų prieš 
bolševikus (girdėt buvo tik
tai, kad pereitą mėnesį su
skilo Įvairieji soc.-rev. ir da
lis jų pritaria bolševikams; 
bet tos žinios patvirtinimo 
dar nebuvo). Taigi faktiš
kai bolševikai-komunistai y- 
ra anti-socialistiška partija.

Bet prieš bolševikus stoja 
ne vien tiktai visokių srovių 
socialistai, o ir ištisa eilė 
buržuazinių partijų. Socia
listai yra beturčių arba ma- 
žaturčių atstovai. Rusijoje 
tečiaus, kaip ir kiekvienoje 
šalyje, be proletarinių ir pu- 
siau-proletarinių elementų, 
yra da ir savininkų klesų: 
biznieriai, stambesnieji ūki
ninkai ir buvusieji dvarinin
kai. Be to, yra da ir kito
kių žmonių: laisvų profesi
jų atstovų, buvusiųjų valdi
ninkų, visokių tikėjimų ku-? 
nigų ir tt.

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva

LMPS. III Rajono konferenci
ja įvyko nedėlioj, rugpjūčio 25, 
Mark White Scpiare svetainėje. 
Konferenciją atidarė organizato
re M. Dundulienė 1 1 :1O vai. ry
to.

Delegačių nuo šešių kuopų 
dalyvavo 16.

Tvarkos vedėja išrinkta M.
į Dundulienė.

Buvo mažas programelis: 
kalbėjo M. Jurgelionienė, o pas
kui broliai Briedukai — vienas 
paskambino piano, antras padai
navo. Mandatų komisijon išrin
kta Vikšrienė ir drgė Kemėžie- 
nė.

i Presos komisijon išrinkta dr
gė Vikšrienė, drgė Raudienė ir 
drgė Žemaitė.

; 1) Nutarta
‘Naujienoms”
LMPS. III Rajono kuopoms, pa
sitikini, kad jos ir toliau užjaus 
musų susivienijimui.

.... juk žioplų žmonių, kurie 
nupliauškia visokių niekų. Ra
šytojui rankioti ir kartoti bite

išreikšti padėką | Roselartdc. 
už patarnavimą

4) Nutarta surengti koncertą 
LMI*S. III Rajono naudai. Lai
kas ir vieta bus vėliau paskelb
ta.

5) Nutarta siųsti delegatą nuo 
III Rajono į LMPS. suvažiavimų 
Philadvlp tujoje. Delegate išrin
kta dgė M. Dunduliene.

6) Nutarta parašyti agi ta ty vi
lką straipsnį kas link moterų 
reikalavimų. Parašymui išrin
kta komisija: dd. M. Jurgelio- 
nienė, Stilsonienė, žemaitė. 
Straipsnį talpinti visuose lietu
vių laikraščiuose ir kaikuriuose 
svetimtaučių.

7) III Rajono valdyba įgalio
ta parašyti rezoliucija su reika
lavimu, kad Mooney mirties ba
usmė butų panaikinta.

8) Nutarta kilų konferenciją 
laikyti 25 kuopos apielinkėje

H
9) Susirinkimas uždaryta 5 

v. po pietų.
Delegačių ūpas buvo labai pa

kilęs, karštai ir gyvai svarstė 
visus klausimus LMPS. ir Mo
terų Raišo reikalais. Visos išsi- 
skirstė pilnos pasiryžimo ir to
liau stropiai darbuoties moterų 
judėjimo dirvoje.

J. žymont-žemaitė, »
P. Stiklytė-Raudienė,
O. Stiklą-Vikšrienė.

tais ir niekinimais darbininkiš-į kokias za"llas 'M-iSpullų.- Re-
kų socialistiškų laikraščių, o 
rekomenduoja skaityti geriau 
kapitalistiškus, tai to garbingo 
L. M. P. S. narės turėtų urnai 
savo organo redakciją pašaukti 
prię tvarkos.* ' A •
• • Av GarbaliaUckas.ni
I į'iiion 1 ę i. __ > ■ **l

Trdė lr(anslation filed with?|hc posfa 
inušlcr ut Chicago, Augusi 27, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6,1917;

Svarbus dalykai. |

(lakei ja.)

KAS BUS? ■

LSS. sek r.-vertejas rašo laiš
kus kuopoms, būtent, kad dėl 
'S^Atijienų “nuolatinės agitacijos

ką *vakarą artimesniam susipa
žinimui LMPS. III Rajono kuo
pų narių. ’ .

3) Nutarta surengti prakalbų 
maršrutų agitacijos tikslais, ar
timiausiu laiku, kaip bus gali
ma.

Kiek man čia BVooklyne ma
tosi, tai irpiė “Naujienas” ir 
Darb. Tarybą pas žmones yra 
išsidirbusios dvi nuomoni. Vie
na sako, los (fvi jslaigi yra httnp 
{bugasįir įrankis nekuriu asinė1 
ibd sl'tnaiidiškam pitsipclnyjl^ kk'roįbų narius. 

Šitie visuomenės sluogs^įjrifįd. Kita mhno, buk jos grjriiV
niai arba klesos turi savo 
partijų. Iš jų mes girdime 
daugiausia tiktai apie demo- 
kratus-republikonus ir apie 
monarchistus. Bet tų parti
jų veikiausia yra nemažas 
skaičius, kadangi pereitais 
metais įvairiuose rinkimuo
se su atskirais savo kandi
datų surasais pasirodydavo 
devyniolika partijų arba net 
dauginus.

Visa tatai turėtų atsimink 
ti tie žmonės, kurie mėgsta 
daug kalbėti ir ginčyties a- 
pie Rusijos politiką. Tiesa, 
žinių iš Rusijos mes šiandie 
turime labai nedaug, ir tos 
pačios paprastai esti labai 
neaiškios. ‘ Bet vis dėlto yra 
neatleistina, kad daugelis tų 
žmonių, kurie drįsta labai 
autoritetingai spręsti apie 
Rusijos dalykus, nemato jo
je nieko, kaip tiktai “bolše
vikus” ir “nebolševikus”.

Jie verčia į vieną krūvą 
visus, kas tiktai Rusijoje

I neina išvien su Leninu ir 
Trockiu. Ir socialdemokra
tas Martovas,, ir soc.-revo- 
liucionierius zimmervaldie- 
tis Černovas, ir liberalas Mi- 
liukovas, ir monarchistas 
Semionovas — jiems visvie- 
na: visi jie esą “kontr-revo- 
iiucionieri^i.”

Tokios ignorancijos netu
rėtų būt bent tarpe socialis
tu. l| -

ŠirJjšfai dirba darbo žnfonK] 
naudai. Nežinau, ant kiek ga
lima surišti giminystės ryšiais 
“Naujienas” ir JJarb. Tarybų, 
bet jos turi du svarbius pana
šumus. Būtent, jos abi rodos 
stovi už Laisvų Demokratinę

sisprendimų, ir lygiai manda-

eitis su tuo begalo artymus są
ryšius.

Lietuvių mąstančioji visuo
menė (jei ne visa, tai bent vie
nas aš) matydama, jog “Nau
jienos” vis kalba apie lietuvių 
tautos apsisprendimą, bet nu
tyli apie dalykus, be lętfrių tas 
apsisprendimas negali įvykti, 
stebisi ir Reikalauja atsakymo 
ant sekančių klausimų:

1. Kas spręs apie savo liki
mą? Ar visi žmones,tame laike 
gyvenau lįs Lietuvoje (kokie jos 
rubežiai?) ar Tik tie, kuriems 
tam tikri aprubežiavirnai pave-

2. Per. kų tie sprendėjai ap
reikš savo valių: ar per Steigia* 
n tąjį Seimą ar referendumu?

3. Ar “Naujienos” (ir; Darb. 
Taryba) sutiks su apreikšta va
lia, jei ši sakys: Lietuva turi 
tapti patvaldinė, (soveręigpty) 
nepriklausoma, demokratinė

Naujienų agentas Roselande, Ken 
singtonc
Pranas Grybas, /

125 East 104th si.

i stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 si.
M. G. Valaskas, 373 Kensinglon av.

4. Ar minėtos įstaigos .paseks 
lietuvių soeia|-liaudininkuH m ir 
rems ginkluotą kovą už tą, kad 
lietuvių tautai butų suteikta ap
sisprendimo teisė?

Tie klausimai yra svarbus ir 
Jų atsakymas dikčiai prigelbė, 
ų žmonėms priimti ar viena ar 
eitą viršuje minėta nuomonę ji* 
|)ie tas dvi įstaigi, Manding
neužilgo atsibus kitą Daj’b. Ta- kad jos nedaleido s u t reni t kon-

kiliuos kuopos atsisakančios mo
kėt1 'mokesčius į Sąjungą. Kuo
pos sekretorius, skaitydamas tą 
“laišką”, žinoma, apsistoja to
kiose vietose ir “aiškina” LSS. 
kuopos susirinkimui, išreikšda
mas didžiausį pasipiktinimų Na
ujienomis.

Tuo budu LSS. sekr.-vertėjas 
klaidina kuopų . sekretorius ir 

Prisigėręs fana-
Mlzm« dvasios, sėja neapykantos 
^ėkltt tarp sąjungiečių, ardo jų 
vienybę, ardo solidarumą, ardo 
jų konstruktyvų darbą Sąjun
gos labui ir apskritai visam 
proletariato judėjimui.

Taigi, jeigu centro sekreto
rius tokiais darbais užsiima, tai 
nenoromis kįla klausimas. Kas- 
gi bus? Argi LSS. sekretorius- 
vertėjas nežino to, kad LSS. Ra
jonai ir kuopos reikalavo pas
kirt organu vieną kurį sočialis-

negauna pranešimų nuo kuopų 
sekretorių, kad tūli nariai dagi 
atsjAako mokėt mokesčius į Są
jungų dėlei negavimo laikraš
čio? Be abejo, kad žino. O kaip 
atsake centras į sąjungiečių rei
kalavimų? Bet — kam čia to or
gano reikia? Juk Slilsonas, Šu
kys — pilnas organas. Jie tik 
spausdina įvairias enciklikas, 
šmeižia Naujienas, Keleivį, buk 
jie varų “nuolatinę agitacijų 
prieš Sąjungą”. Ir darbas pa
baigtas. Aš skaitau Naujienas ir 
Keleivį. Betgi man neteko dar 
matyt tokios agitacijos, kuri 
liestų sąjungiečių mokesčius Są
jungai: Kad Naujienos kritikuo
ja bolševikus, tiesa. Bet ką ta 
kritika turi bendra su sąj mi
gi ečių mokesčiu Sąjungai? Nau
jienos, taipjau Keleivis, kritika
vo paskutinį referendumą. Bet 
ar ta kritika liečia sąjungiečių 
mokesčius Sąjungai? Naujienos 
pastebėjo centro sekretoriui, 
kad neteisotai išleido Liet. Soc. 
Sąjungos nominacijas. Gal būt, 
kad tas N. pastebėjimas dau
giausiai “liečia sąjungiečių mo
kesčius”. Nes ir Sąjungos sek- 
rotorius, perskaitęs, paraudoN . 
Man regis, centro sekretorius 
privalėtų tart ačiū Naujienoms,

Benki, III Springfield, III
Darbai pas mus šiuo tarpu ei- LMPS. 16 kuopa buvo suren

gus T. J. Kučinskui prakalbas 
rugpjūčio 22. Publikos atsi
lankė daug. Draugas T. J. Ku
činskas aiškiai papasakojo apie

stovėjo beveik visą menesį; mat 
taisė, bet nuo pirmos dienos rug
pjūčio pradėjo dirbti. No. 3 ka
syklų darbininkai streikavo i)e-j praeities vergiją ir inkviziciją, 
toli mėnesį laiko dėl blogų skėlų į žĮmonės ypač interesą vos, kada 
(svarstyklų), kompanija buvo j T. J. Kučinskas išrodinėjo kuni- 
nufainavus kiekvieną angliaka
sį po dešinilį dolerių, kam sus
tabdė kasyklas. Dėlto darbinin
kai vėl sustreikavo, bet nuo 19 
d. rugpjūčio vėl pradėjo dirbti,

žinti tą bausmę darbininkams 
ir įtaisyt naujas svarstyklas.

gėlių darbelius, kaip jie žmo
nes kankino geležiniais įran
kiais, ir kaip dabar tie šventi
kai su draugais kapitalistais 
kursto, kad patįs darbininkai 
vienas antram darytų panašias 
inkvizicijas. Baigiant prakalbą, 
kalbėtojas paklausė publikos, 
ar ji norėtų, kad jis dar viena

bas buvo parengęs prakalbas d. 
Kučinskui, kuris kalbėjo 19 ir 20 
rugpjūčio. Pirmų vųkarų kalbė
jo kaip ir kitur, apie inkvizicija 
ir Amerikos istoriją; kada ėmė 
rodyti paveikslus iš “tėvelių,” gy
venimo, tai vienas davatka pra
dėjo murmėt ir eit pro duris lau
kan, o publika dailiai išfleido jį 
rankų plojimu. — Antrų vakarų 
kalbėjo apie astronomiją ir ro
dė paveikslus Jis aiškino, kad 
ne kokia esybė “sutverė” žemę 
bet pati išsivystė gamtoje.

Publika užsilaikė abu vakaru 
dailiai ir ramiai, nekėlė jokių 
neramumų, kaip kiliuos mieste- 
iliuos, nes Benldo lietuviai prade
da daugiau protaut. Žmonių per 
abu vakaru'lankėsi pusėtinai, 
nors galėjo būt daugiau. Drau
gas Kučinskas, baigdamas savo 
kalbą, raginę visus rašytis į 
Lietuvių Neprig. Kliubą, nes tai 
yra geriausia draugija Bcnlde.

vamanių Susivienijio kuopos ir 
ragino prie jo dėties; /Tapo suor
ganizuota laisvamanių kuopa iš 
dešimts narių; bet toliaus, tiki- 
mąsi, kuopa užaugs didelė. Kuo
pos valdybon-išrinkta: pirminin
ku Jurgis J. GifžęviČia; Sekreto
rium Jonas A. (iuževičia; Kasic- 
rium Vincas Baltushis.

Lietuvių Neprigulmingas Kliu 
bas taria visiems lankytojams 
ir lankytojoms širdingų ačiū už 
dailų apsiėjimų prakalbose.

— Jurgis J. Guževičia.

Įimti rankų davė ženklą, kad 
nori. Dabar T. J. Kučinskas at
važiuos antru kartu kalbėt ne- 
delioj, rugsėjo 8 dienų.

Tikimės, kad dra daugiau pu
blikos susirinks, nes ir molrrįs, 
.matyti darbuojasi tam.

—Darbininkė.

PAUDO
DARBAI

„ gražiai 

atliekami

Naujient t
spaustuvėj

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krinrtnalt&kuose 
taip ir dvihtkuose (eion> tose. Daro 

visokias dokuntenius ir \ opieras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted ti.

Ant trelių lubų
Tel. Drover 1810

Mteitn Ofisas r
ilY N. Detrbirn St

III -13 VnlĄ BMg.
Tsl. Central 4411

. i .



Uta minkąs, Rugp. 27, 1918,

Nnruznnd M nce ptaruoju laiku jie priėmė naują llOryVUUU, metab.! mel/metodų: kuris jų, klerika
lų, tarpo žmogus padaro kų blo
ga, tai jie tuojau ir primeta tų 
asmenį socialistams, sakydami:

estas prieš klerikalu veda- 
nų šmeižimu kampanijų.

Liriame vieša žodi visuome- 
i, kokie vra musų vietos kie
mini. Turbiit nėra pasaulyj

cilikiško mokslo vaisiai!“
Draugo numery j 181 tilpo ko

respondencija iš Norwood,
a i vienoj sriovūj tokių nepran-| Mass., po kuria pasirašo pasiva- 

. lahurnių, šmeižikų, purvintųjų
ir pramanytųjų nebūtų dalykų Teų sakoma: 
ant priešingos sau politines srio- 
vės bei asmenų, kaip kad virš 
minėti gaivalai. Jie ne tik kad 
nesiskaito su gyvenime įvyku
siais laktais, kur visas pasaulis 
žino, bet visad ir visur iškraipo 
v i ngių-vi ūgiais; Jie su savo
šmeižimo, plūdimo ir melų 
skleidimo taktika priėjo galų 
Iii pio. kūrino daugiau eiti jau 
nebegali, nepamelavus kų nors 
tokia ant socialistų, ar į laikraš
tį melagingai neparašius. Pa-

dinęs save “Iš Kantrybės Išėjęs“.

k “Vienas cicilikas R. su visa savo 
šeimyna išgyveno pus vieni) kataliką 
per visų žiemą nei rentų savininkui 
neail\gindamas (mat cicilikas buvo 
nusigyvenęs taip, kad neturėjo iŠ ko 
užsimokėti už šlubą). Jo savinin
kas buvo mielaširdingas žmogus ir 
laukė i iciliko prasigyvenant. Bet 
kuomet cicilikas prasigyveno, tuo-i 
met namų savininkui tik špygą pa
rodė, ir tik, anot ciciliki; mokslo, to 
supuvusio surėdymo valdžia priver
tė clciliką su gerti žmogum atsily
ginti.“

šai užreiškiame, jog minėtas R. 
yra katalikų įžymus šulas, savo

Geresnis uz Bergene
Turiu daugybę namų ir lotų, kurie turi būt grei

tu laiku parduoti. Kaip namus taip lotus galite pir
kti ant labai lengvų mėnesinių išmokėjimų. Skoli
name pinigus ant pirmo ir antro morgičių ir prii
mame pinigus ant pirmo morgičio, už kuriuos mo
kame 6 nuošimtį. Norėdami daugiau informacijų 
dažinoti, malonėkite kreipties į musų ofisą

F. M. JOGMINAS,
11212 Michigan Avė., Roseland-Chicago, III.

Tel. Pullman 439.

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 222* So. Leavitt St
Snile 600-612 , * Kampas 22nd pi.

Vata n don: 10 iki 12 ryto " Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Hayinarket 2563 Phone Canal 462*

Nedėldieniala tik pagal autartį
Rezidencijos Telephone Albany **46

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

Dr R M DiFxC chicago, Illinois UI • D« ITla 11V VU Rooęi 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandose Kasdien 9 iki 4. Nedėldicniais 10 iki 1. Taipgi Panedč- 
lyj, SeredOje, 1‘ėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

I
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams"Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui «tubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, IIL

■h

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

kelio, ir partraukiame siilužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Iteikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES, 
l elf. Drover 2186. 3222 S» Halsted St.. Chicago, III.

Didžiausia Knygų Krautuve Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, luikrodėlių, 
žiedų, Icneiugėlių, gramofonų rekordų, drukuojainų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRI K, 
3313 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167----------- Chicago, III.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut'

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama ' 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Y ra toi puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kai;; skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu. ,

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia Įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina'50 centų. Adresuokite:

WESTER^PORT. MD., IR. 
PIEDMONT, W, V A.

rųšįeą. kalbėtojas; 191G m. bu
vo pirmininku Susivienijimo
Rymo Katalikų Amerikoje, taip
gi susivažiavime S. R. K. A. Wil- 
kes-Barrej pirmininkavo 1916 
m., todėl minėtasis R. yra tiek 
artymas socialistams, kaip ug
niai vimduo. .

Toliau kunigų organo kores
pondentas sako: ?

į I

Į “Antras cicilikas taipgi gražų špo
są iškirto savo kaimynui. Mat, j> 
kaimynas turėjo bičių avili, tai cici- 
likui vis gėlė dantį, kaip Čia prie tų 
bičių prisitaisius. Tiesiog vogti vis
gi neišdrįso, tai sumanė j savo mė- 
<lį įkelti avilį, kad bitės pačios atei
tų. Taip ir atsitiko. Bet kuomet 
kaimynas pajirašė ciciliko savo bi
čių, tuomet jis atsakė “well, broly
ti, lai buba lygybė, dar tau liko bi
čių, o aš jų neturėjau(Mat, tuo lak

.b/ivę bičių spietis). Tokiuo budu skuitlingiausini, nes per Labor 
( icilikėlis pasilaikė jas sau.” I

čia vėl grynas melas. Nei 
tas, kurio buvo bites, nei šis, ku
ris pasisavino bites, nieko ben
dra neturi ne tik su socialistais, 
bet nepriguli nei prie progresy
vių pašolpinių draugijų, o pri
guli prie katalikiškų draugijų, 
kurios verčia eiti būtinai nors 
vienų sykį meluose išpažinties.

Rugsėjo 2, Labor Day, Loka-’ ............................................................. i

las unijos |09ę U. M. W. of A.l 
rengia dideles demonstracijas. 
Bus visokių kalbėtojų. Jeigu at
silankys geras skaičius lietuvių, 
tai kalbės ir Jie.tuviškai. Todėl 
butų labai gera, ktid kuųdau- 
giau šios apielinkės lietuvių at
silankytų. Demonstracijos pra
sidės pirmų valandų po pietų, o 
prakalboj kųjp 2, Bali Parke, 
W(‘sternporte. Bus daugybė be- 
nų ir šiaip visokių^ pagražini- 
mQ. , , !i(

Taigi lietuyjpi susirin^įf kuo-

----- ------IŠPJAUK ŠITĄ-----------
|š Ko Nuxated Iron yra padirbtas
Jo Formulos Kompozicijos Prisiektas Statementas

Jis daugelyje atsitikimų padidina stiprumą ir pakantrumų 
menkų, nervuoty, suvargusių žmonių j dešimt dienų laiko.

-- --------- —..................................   ..J.

Sergėkitę savo akis;

švento Kazimiero; taipgi prigu
li ir prie parapijos.

Minėtas Draugo koresponden
tas tęsia toliau:

“Vienas cicilikutis, kaąįeriauda- 
inas per keletą metų Keistučio drau
gijoj, bnyo nukniuiikęs, tikriau sa
kant, pasisavinęs net 400 dol. d r-Jos 
pinigų, bet jam nepavyko jie sunau
dot. Mat nučiuptas nabagas už Į 
sprando, turėjo §ugrąžiiiti pinigus.”

Taip ir minėtas buvęs Kcistd- 
čio dr-jos kasierius taip arti sto
vi prie socialistų, kaip mėnulis 
nuo žemės. Jis priguli prie 
dviejų katalikiškų draugijų, ku
rios verčia eiti būtinai išpažin
ties nors vienų sykį metuose (o

dienų nedirbsite, o kaipo darbi
ninkai turite dalyvauti ir inte- 
resųoties darbininkų klesos 
kalais. širdingai užkvieČia 
kalas Unijos 1097.

Komiteto vardu, ,
M. L. Ralchonas, 

Luke, Md., P. O. Bo! 125

rei-
Lo-

True IransLMion filed vvith the pos I- 
inaster at Chicago, August 27, 19JK, 
as reųujrcd by the act of Oct. 6,

KAIP. PERSISKYRĖ BOLŠE
VIKAI IR KAIRIEJI SOęiAĘ- 

REVOLIUCIONIERIAJ.

Bolševikai areštavo s.-r. Sovieto 
kongreso delegatus. Nusileidžia 

s Japonijai. n

LONDONAS. — Galutinas

Direktorių Board {galiojo plačiau* 
šią publikaciją Nuxatrd Iron kompo
zicijos prisiektą statcinentą vieno iš 
plačiausiai vartotų tonikų, sveikatos 
ir kraujo budavotojų pagaulėje, kad 
patįs žmones galėtų ekzaminuot ir 
spręst pagal jo užsitarnavima.

Tas konservatyviai yra apsKaitliuo 
la, kad ši pažymėtina, formula dabar 
yra varto>jama per 3,000,000 žmonių 
įmetus vien Amerikoj. Tarp tų ku
rie jį vartojo ir stipriai pagyrė jj 
yra daugelis gydytojų buvusių susi- 
hešiiue su gerai žinomais lig^nbu- 
čiais, Suv. Valstijų Senatorius ir 
Vice-Prezident nominuotas Charles 
A. Towne; buvusieji Kongreso na
riai; žymus S. V. Armijos Genero
lai (Atsitarnavę), teisėjas Atkinson, 
Suvienytųjų Valstijų nusiskundimų 
teisino YViishiiigtųne ir buvęs Svei
katos Komisijonierius Kerr, jPhicn-

Ldikrasčiai visur yra pakviesti per 
spausdint šį statementa savo skaity
tojų labui. Yra patartina, kad dak
tarai laikytų rekordą savo ofisuose, 
kad, jie galėtų duot pilnus atsaky
mus ligoniams apie tai žingeidau- 
jantiems. Kiekvionam patariama, 
išsikirpt š; ir laikyt sau. Prisiekto 
sintėmento kopija bus kiekvienam 
reikalaujančiam išsiųsta. Ji yra se
kanti:

Iron* Peptonate (Special specific 
Standard) Saikas paduota žeiniaus. 
Sodium GlycerophoHphates U.S.P. 

(Monsanto.) 
Calcium Glycerophosphates U.S.P. 

(Monsanto.)
P, E. Nux Vomica U.S.P.
Cascarin Bitter
Magnesium Carbonatc
Po. Ginger U.S.P.
Oil Cassia Cinnamon U. S. P.
Calcium Carbonate Precip. UJ3.P.
Kiekviena dviejų tabletų doza Nu- 

xated Iron talpino savyje pusantro 
grano organic irbn formoje speeia- 
lio ypatingumo iron peptonate Stan
dard, kuris, hhisų nuomone, turi vir- . „ ... ____
šiaušias kokybes, negu bile žinoma * panašus senoms inorganic iron for 
irono fonnib Vartojant kitų išdir- 
bysčių Ivon Peptonate, mes galėtu
me įdėt tokį pat saiką vartojamo i- 
ron plotkelėse už piginus, negu vie
nas ketvirtdalis musų kainos, ir var. 
lojant metallic iron, mes pasiektu- 
inčm to paties už mažiaus negu vie
na dvylikta musų kainos; bet taip 
darant, mes turėtume geriausiai ži
nomi) pavojingą gydymo veikimą. 
Glyserophosphates vartotas Nuxa- 
ted Iroire yra vienas brangiausių ži
nomų toniko ingredientų. Jis dau- 
giaųšįųi yra rekomenduojamas su- 
ųHldVbjimui nervų jiegos ir todėl 
padidina proto veiklumą, nes glyce- 
ro-pnošphates yra sakoma talpiną 
sierą labai panašiame stovyje į tai,

kaip jis yra randamas nervų ir sme
genų vėlėse pas žmogų.

Kaip iš žemiau sekamo bus maty
ta du Nasated Iron’o svarbus ingre- 
dientai, yra labai brangus produk
tai, kuomet suliginama su dauguma 
kitų tonikų.

Esant šiokiose aplinkybėse, pagu
nda atskiesti, ką kitą ton vieton į- 
dėt daugybę žmonių labai paliečia, 
už tai reikalinga būt atsargoje, ir 
žiūrėt, kad kiekvieną, bonka butų 
aiškiai pažymėta su vardu “Nuxated 
iron” per DaezHėfllth Laboratorijas 
Paryžiuje, Londone ir Detroite U. S. 
A. nes tik šis yra tikru daiktu. Jei
gu Jus esate kitas irono formas var
toję, be pasekmių, tas dar neparo
do, kad Nuxated Iron jums nepagel
bės. Mes užtikriname užganėdinimą 
kiekvienam pirkėjui, arba Sugrąži
name Jums pinigus.

Kalbant apie Nuxated Iron Dr. A. 
J. Nevvman, pastarojo laiko polici
jos chirurgas Chicagoie ir buvęs na
minis Jefferson Purk Ligonbučio 
chirurgas, Chicagoje sako, kad tas 
buvo prirodyta per jo paties išmėgi
nimus, kad tai viršija bile prirengi- 
mą, kokį j»s kuomet matė ir varto
jo dėl pagaminimo raudonojo krau
jo, subudavojimo nervų ir sustipri
nimo muskulų.! Dr. J. J. W. Arm- 
sted Grove Hill, Ala. pabaigęs Ala- 
banibs Universitete medicinos fakul
tetą, Mobile, 1883, sako; ‘‘Atsiliki
muose, kuomet aš vartojau Nuxated 
Iron, aš radau naudingesnes pasek- 
mt‘S, negu iš bile prirengimų, kuomet 
kokius aš esu vartojęs bėgyje 34 me
tų praktikos.” Dr. R. B. Baugh, 
Polkville, Miss., pabaigęs Memphis
ligprtbučio Kolegiją, Memphis 1898, 
sako: ‘‘Aš visuomet prirašau Nuxa- 
ted Iron, kuomet atnudavojimo to
nikas esti retkaliūgas”. Nuxated I- 
ron dažnai padidina stiprumą ir pa
kantrumų pas menkus, nervuotus, 
suvargusius žmones į dvi savaili.

IŠDIRBCJŲ PASTABA: Nuxated 
Iron nėra paslaptinis vaisias, bet ap- 

.lickoriams visur gerai žinomas. Ne-
... r- 

inoms, šis lengvai prisilaiko, neuž- 
giiunh dantų, neapjuodina jų, nes ne
sugadina vidurių. Nuxated Iron ne^ 
ra rekomenduojamas sunkiose ligo
se, bet tiktai, kaip tonikas, kraujo ir 
stiprumo budavotojas. (Ligos atsili
kime, visuomet tarkitės su savo šei
mynos gyd.vtojmni ir pasitikėkite jo 
patarimams). Jeigu abejojate, ar jum 
reikalinga vartot tonikas, pasiklau
skite pas savo gydytoją, nes mes ne
norėtume jums parduot Nuxated I- 
ron,1 kuomet jis Jums nereikalingas. 
Jeigu jus vartojate jį, ir jums nepa-, 
gelbėjo, praneškite fnunis, o mes su-' 
grąžinsime jums pinigus. Parsiduo
da visose gerose apliekose. Dae 
Health Laboratories, Detroit, Mich.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
malam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul ,auksoriui ar keliau- 
Žančiam pardavė fui. nes Jie su- 
eiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

J-čios lubos, virš Rlatt’o aptiek?* 
Tėmykite į mano paraitą 

Valandos nuo 9-tos vtfl. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vaL ryto Iki 12 valandai dieną

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamteįioj* Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga donia at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kanip. 47 st 

Teleohone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

imt tomus nuo atsidarymo pen
kto visOs Rusijos Sovietų kon
greso Maskvoje pradžioje He

lio suvėlintų 
nušviečiančių 

pijjmoje.
liepos. Triukšmingos

Reutęrio žinių, i 
kad su keislutine progresyviš-l atsitikiiHus » Rusijoje 

L., .L. ___ d1 ■'■r- ___.ka dr-ja atsilygino, tai per išpa-l 
žinlj gal nereikės kunigui spa- 
viedoties...) Jis taipjau ir pil
nas pa ra pi j opas. i

Kada Nonvoodo progresyvių 
draugijų taryba išnešė protesto 
rezoliucijų birželio 2 dienų, 
11)18, prieš kaizerbernius kuni
gų Bartuškų ir vyskupų Kare
vičių, lai praplinkąs kelioms sa
vaitėms klerikalai sušaukė kle- 

f *>

rikališkų draugijų mitingų, kad 
į tų protestų atsakius, koki jie 
yra ištikimi ir kokių nuopelnų 
yra padarę šiai šaliai. Ir minė
tasis kasierius sykiu su kunigu 
A. Daugiu bažnytinėj svetainėj 
kad perkunavo prieš socialistus,' 
tai net sienos drebėjo.

Mes, L.S.S. 133-čia kuopa, 
smerkiame vietos klerikalus už 
Jų tokį begėdiškų primetimų sa
vų prasikaltusių žmonių socia
listam!;, ir kategoriškai ■ reika
laujam tuojau ateiti prieš vi
suomenę atšaukti minėtų kore
spondencijų.

L.S.S. 133čios Kuopos komi
tetas:

Org. P. Kručus,
Sekr.- Tytus Skaizgiris, 
Ižd. F. Mačenas.

Waukegan, III
Lietinių Moterų Progr. Susi

vienijimo 47 kuopa buvo, suren
gus piknikų mažiems Ąteities 
žiedo Draugijėlės vaikučiams. 
Kadangi piknikas turėjo nema
ža išlaidų, tai geri žmonės pa-

1840 So. Halsted St. Chicago, III,

mis aukomis — lėšoms padeng
ti. Aukojo: S. Deikus, K. Saba
liauskas po 1 dolerį; J. Biliū
nas, F. Belskis, J. Domijonaitis, 
M. Naujokiute, A. Konverskiu- 
tė, A. Bružiutė, M. Cinotas — 
visi po 50c., už ką tiems labda
riams ir labdaroms* kuopa taria 
nuoširdų ačiū. Taipjau ačiū 
geri). A. Krepui, A. Sabeckiui, J. 
Motejaįčiui ir J. Milaševičiui, 
dykai vežusiems savo automobi
liais vaikučius į piknikų, ir gerb. 
R.B., kuris aukojo penkias do
vanėles pryzams.

Tasai piknikas buvo rugp. 17, 
Foss^arke, North Cbioagoj.

i.

sęeqps, ri priešingos'puses kalti
nimai |Wižyinėjp, kongresb, susi
rinkimų. Kairieji ' social-revo- 
liucionierė Mare Spiridonova 
užreiškė, kad didžiuma žmo
nių provincijose yra priminga

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G me« 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir nkilfieris.

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

Ofisas ir Labaratozija: 1025 W. 18th 
St. netoli F lak St.

VALANDOS: Nuo 10—-12 rietu, ir 
6—8 vakarais. Tclej hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 vyto, Ūktai.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1ŽKORIUS ANT BRIDGEPORTO.

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir du- 
gftėinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
iniRŠČiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių linų, kurio* ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
ntu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skalda akis. Jei jos raudonos, jei gal-' 
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o. jieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinįui uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam. r '

S. M. MES1ROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane, Aš buvau ap- 
tiekonus Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu, 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš estf 
draugas žmonių. S. M. MESIKOI F. 3149 SQ. MORGAN ST^ CHICAGO, ILL.

Cįge^įų paskelbė, kad komisarai 
rei^pjųvų j pasitraukimo anglų, 
frimųtpų^j’ amerikiečių kariškų 
laiyų is Murmansko , pakraščio 
ir pasiuntė ten Sovieto karei
vius, kaipo atsakymų į išlipimą 
ten anglų. ..

čįčerin sakė, kad Rusija yra 
pasirengusi atsižadėti nekuriu 
savo teisių prie Chinijos rytinio 
geležinkelio ir parduotų pietinę 
šakų .Japonijai. Valdžia taipgi 
sutinka palengvinti importavi-

airieji soči

japonus prie plataus dalyvavi
mo Siberijos pramonės ir pirk- 
lybos gyvenime.

Nors sovieto didžiuma kong
rese atmetė visas galimybes at- 
nau
aipcvoliucionieriai spyrėsi už ne 
mielaširdingų kovų prieš visus 
“imperialistinius1 plėšikus ir vo
kiečių razbaininkus”.

Mažas sukilimas ginkluotų
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Milda Teatras Laisves Bondsai
VODF3VILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kaiiiŲ priskaitoma ir

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

perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
VV. Madison, kampas Halsted gal., 
ruoni 232, 2-ras aug.štas, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 

' 8:00. Nedėldicniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

Maskvos ir šiaurių tapo pertra-

ir .Tpodųjų jurų laivyno jurinin
kų ištiko Maskvoje liepos 7 d. 
Jis tapo užgniaužtas po kulko
svaidžių mūšio viduryje miesto. 
Per dalį dienos bolševikų priešai 
laikė k rasos ir telegrafo budin- 
kus. Nekuriu’ nariai kairiųjų 
social-revoliucionierių pildomo
jo komiteto, jų tarpe Marė Spi- 
ridonova, tapo areštuoti.

Panašus sukilimas, tik mažes
nėj skalėj, įvyko ir Petrograde. 
Jis Japo nugniaužtas po to, kaip 
sukilėliai buvo'
kulkasvaidžių ir ginkluotų aū

Svarbiausia ypatybė visos 
Rusijos kongreso buvo karės 
ministerio Trockio pasmerki
mas talkininkų akcijos išsodini
me Murmansko pakraštyj ka
reivių ir gelbėjime čech-slova- 
kų. Jis grųsino begailestingomis 
apsigynimo priemonėmis ir Či- 
čerin notoje liepos 13 Anglijos 
atstovams Maskvoje padavė pik 
tų palčm'jimų apie “pasekmes, 
kokios gali kilti iš sujudimo, pa-

lų masių bepriežastine anglų a- 
tnka ant Murmansko’’.

l'ų pačių dienų 11 buvusių o- 
ficicrių, kurie tarnavo po geiv 
Aleksiejevu tapo greitai sušau
dyti Maskvoje kaipo kontr-revo- 
liucionieriai.

I)Ę. S. NAIKELIS
Lietuvis Medikas ir Chirurgas 

4712 S. Ashland Avė., Chicago, III 
Telef. Drover 7042.

Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedėlio- 
mfs nuo 10 iki 12 d.

Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
kampus I4th gatvės ir 49th avė. 
'l’Clef. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ir nedė- 
liomis—pagal sutartį

Tcl. Pullman 342
Dr. J. Ęagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS T
10731 So. Michigan Ava.

Roseland, TU.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6380 

' Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6991

Liepos 18 d. anglų ir ITancu- 
bombarduoti Ižų karinėms'oficieriams tapo už 

drausta"važiuoti iš vieno mies
to į kitų ir paliepta budriai sau
goti jų veikimų.

(Gautoji Amsterdamo liepos 
26 d. Maskvos žinia sake,. kad 
Mare Spiridonova yra viena tar
pe daugedio social-revoliucionie
rių, sušaudytų už užmušimų vo- ikH7M 

kilimo Jaroslave. Geležinkelių kiečių ambasadoriaus vob Mir- karais.

Liepos 8 (L-visi delegatai kai
riųjų social-rcvoliucionicrių Vi
sos Rusijos kongrese, tapo areš
tuoti, o Vologdos mieste ir gu
bernijoje paskelbtas karės sto
vis delei prieš-bolševikiško su-

ir tolegrafo komunikacija tarp budi.).
1 ■ ’ * • i ž i *

I

DR. 6. r GUSEH
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3’45 S. Morgan St.. kertė 3*2 st. 
Chicago, UI.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $1* iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimai kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over*. 
kotai, vertės nuo $25 . iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4;50l Vaikinams siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va-

B. G O R 0 O N 
14U & Halsted SU Chlcsto, I1L

Moteriški], Vyrišku ir Vaiku 
Taipgi Cbicni.šJui Ligi;

(VISO VALANDOS: 
iki 9 r\to, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nekėlio
mis vakarais ofisas uždarytus.

Telephone Yards (i$7

Tėlephcne Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago i
VALANDOS; Nito 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

ftezld. 938 fk Auhlznd Blvd. Chteaf* 
T«lephon« Hayiuarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chic*s< 
Tclephona Drovai 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—•
7-^.g' vakarą Nedžlioutia 10—12 diaa^

I
 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.

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

• rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

TslYarilsŠ654. AKUftERK

laigual Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi PennaylvaiiijoH 
hospitalėee ir Phila- 

elphijoj. Pasek min
ai patarnauju prie 

gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms.

?f$3113 So. Halsted Str.
(Ant antrą lubą) 

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



NAUJIENOS, Chicago, m.
ĮjiungaiyjaB-" ____ ■■■___ *■■■_ Utarninkas, Rugp. 27, 1918.

Chicago ir Apielinke
True translation filed with Ihe post- 
luaster at Chicago, August 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
VIETOS UNIJOS SKAUDŽIAI 
UŽGAUTOS KARĖS.

Karės darbo algos vilionė ir 
pašaukimas kariuomenėn su
mažino narių skaitlių.

Karės darbai savo viliojimu 
didelėmis mokestimis ir pašau
kimas tarnauti kariuomenėj bei 
laivyne mažne suardė daugelį 
Chicagos smulkesniųjų darbo 
unijų; kaikurių narių skaitlius 
sumažėjo pusiau. Chicagos Sta
tymo Amatų taryba, prie kurios 
yra prisidėję visi darbininkai, 
dirbantieji kon trak torių darbą, 
nužudė (langiaus kaip 40,000 iš 
80,000 savo narių. Iš šito skait- 
liaus nuo 10,000 iki 12,000 išė
jo į kariuomenę ar laivyną. Chi
cagos Darbo Federacija tapo 
taipgi skaudžiai užgauta, bet ji 
netaip labai tą atjautė, nes jos 
eilėse vra didelis nuošimtis mo- 
tėrų.

Mūrininkai nąšasi į pietus.

Mūrininkai, kurie uždirbdavo 
čia gerus pinigus, kuomet dar
bo būdavo, šoko prie valdžios 
pasiūlytų darbų pietuose, kur 
statomojo darbo yra daug. Tie, 
kurie sugrįžo Chicagon apsila
nkytų pas savo šeimynas, pasa-

gerai pasivalgą nedaugiau kaip 
už 30 ar 35 centus. Vienok

dienas savaitėje.
Apie tarp 4,000 ir 5,000 narių 

norma lio skaitUaus, plytninkai 
ir mūrininkai pasiuntė į kariuo
menės ir laivyno tarnystes 372 ir 
nuo 1,500 iki 2,000 prie kitų ka-

si apleido miestą. Kaikurie ga
vo “didelius pinigus” Cliicagos 
jr apielinkės šovinių dirbtuvėse. 
Reikalavimas plytninkų prie vie
tinio darbo išrašytas ant biiflc- 
tininės leųtos jų sėdyboje, jokio 
atsiliepimo nesulaukė. z

Dailydės prie kiekvienos 
kazarmės.

Chicagos dailydės išblaškyti 
po visas kazarmės ir laivynkie- 
mius visos šalies, bet dar vis pil
nai yra darbo pasitikusiems ant 
vietos. Iš 20,000 narių Daily-

nuo 1,200 iki 1,500 prie tiesio
ginės tarnystės karėje ir tūksta
nčius prie karės darbų valdžiai.

Batų ir kurpių dirbėjai nete
ko 40 nuoš. savo narių ir apie 
10 nuoš. jų išėjo kariuomenėje 
ir laivyne tarnauti. Butų patar
nautojai neteko savo jaunesnių
jų narių, bet jų vietas užėmė 
senesni žmonės, kurie netinka 
prie karės darbų.

Nors dailydės, garo pritaisyto
jai, švinini, asbestiniai ir gele
žies darbininkai išleido dideles 
apštis s»avo narių, jie visgi ne-j 
buvo taip skaudžiai užgautais, 
kaip taip vadinamieji vidujiniai 
įvairių amatų darbininkai. Jie 
turėjo gana darbo ir kitokio sta
tomojo darbo ant vietos. Ples- 
trininkai, badaniai, vidujiniai 
vielininkai, dudų (Įėjėjai, mozai
kos ir marmuro darbininkai ir 
kitos mažesnėsės unijos, pagal 
viršininkų pasakojimą, yra sun
kiai nukentėjusios. Nors dau
gumas narių neapleido Cbica- 
gos, jie pasitraukė iš šitų unijų 
ir įstojo į unijas susitvėrusias 
šovinių dirbtuvėse.

True translation titcd with the post- 
inastcr at Chicago, Angust 27, 1918, 
as rccįuired by the act of Oct. 6,1917
VAŽBOS DARBININKAI
RENGIASI STREIKUOTI.

(freito) darbininkų Chicagoje 
rengiasi streikuoti. Jie grūmo
ja metimu darbo š i a n d i e, 
jei g e I ž k e 1 i ų adminis
tracija vis nemokės pakėlimo, 
kurį komisija pripažino. Unijos , 
viršininkai teisinasi, kad jie ne
gali išlaikyti, nes jie gali gauti 
daug daugiau, dirbdami > pas 
privatinius žmoneę. Delegatai 
nuo įvairių lokalų * turėjo susi
rinkimą ir nubalsavo išeiti į 
streiką, negu nusprendimas ne
bus paskelbta pirma los dienos.

Joseph Friedman valtelėje nu
plaukė nuo krašto tolinus ir vai
kinas iššokęs į vandenį ėmė pla- 
ukiot. Po to staiga ji iškrito į 
vandenį ir neiškilo, ų Narai visą 
valandą nardė, koll joB kūną su
rado. Manoma, kad ji įkrito į 
vandenį, apalpusi nuo karščio.

štai ir katalikai žudė juos tini-* 
Lukiškais daktarais...

Rėkė daktaras, kiek tik galė
jo. —Jonas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

ROSELAND

PASIRAŠĖ ANT RAŠTO 
Iš BAIMES.

Reikalavo $20,000, o buvo 
skolinęs tik $4,000.

Pagarsėjęs dešrinių žarnų 
pardavinėtojas Louis K. Rosen
feld buvo apkaltinęs jauną, gra
žią karininko mediko pačią, 
Mrs. S. Cliffon Fleming, buk ji 
pasiskolinusi iš jo $20,000 ir 
kažkur dingusi. Bet dabar at
eina p-nia Fleming ir pasakoja 
savo. Ji atėjo į teisėjo John A. 
Mahoney teismą,su adv. Chas. 
Erbsteinu ir kaucininku ir pasi
davė tieson atsakymai! į wa ra li
tą, kaltinantį ją išviliojime iš 
Rosenleido pinigų. Teisėjas, su
minkštintas jos pasakojimu, nu
mažino jos kauciją nuo $10,00( 
iki $ą,000.

Pasaka, kurią ji papasakojo, 
praneša Rosenfcldo raudas. Ji

Tėvas nutroškino gazu tris 
vaikus ir pats save.

Emil Stech, gyvenantis po nu
meriu 1707 N. California avė., 
atrasta negyvas jo kambaryj. A- 
pie jį asloje gulėjo negyvi kūnai 
jo trijų vnikų — Elmer 11 metų, 
Agnės 9 metų ir VValter 7 metų. 
Visi keturi numirė nuo gazo.

Jo pati rugsėjo mėnesyj 1916 
m. gavo perskiras nuo jo ir pasi
traukė. Ji supykusi ant jo už 
tai, kad jis bare ją, jog ji eina 
į smukles ir kabaretus su kitu 
vyru, ir jį apleido.

Rbselando, BurnsidėS, Kefnsing- 
tono ir West Pullmano 
draugų dortiai.

Naujienų Bendrovės ščrinin- 
kų susiriųjjiinas įvyk^seredoje, 
rugpjūčio 28 d., 7:30 v. vnkiiro, 
Aušros kambariuose,'10900 Mi- 
chigan avoų ant antrų dubų. Vi
si draugai sČrininkai ifrAldnČkite 
atsilankyti1 laiku, nes bus daug 
svarbių reikalų, „apsvarstymui. 
Tie, kurie dar savo certifikatų 
neturite, ateikite pasiimt}.

Org. D. K. Sabaliauskas
10524 Indiana avė.

REIKALINGAS smarkus, apsišvie
tęs lietuvis pardavėjas'pardavinėti 
šėru^ tikroj aliejaus kompanijoj, 
mokančioj mėnesinius dividendus;. 
Proga geram uždarbiui. Ateikit prieš 
pi et.

Litlle Sioux Oil Company, 
Room 1034 — 29 S. La SaHe st.

Klauskite 'Mr. Branlon.

REIKALINGI vyrai ant bardo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIU KOTELIS, 
KiOG S. lialsfed st., Chicago

įpe<iinio sprandu.

keturis metus draugavusis si 
juo ir iki geg. 18 d. pasiskolinu
si iš jo $4,000, o jis bandęs iš 
jos atsiimti $20,000. Vieną sy
kį jo draugas davęs jai jo var
du $1.500 dvidešimčiai dienų ir 
už tai liepęs pasiiltšyti ant $1,- 
710 sumos. Rosenfeld norėjęs, 
kad ji už jo eitų, bet jai atsisa
kius už jo tekėti ir ištekėjus už 
dabartinio savo vyro, jis nuvyko 
pas ją į Dės Moines ir liepė jai 
ant nerašytos popieros pasirašy
ti, grasindamas, kad jei ji to ne
padarysianti, tai -jis kalbas apie 
ją paleisiąs. Ji pasibijojus ir 
pasirašihs. Po to jis rodęs raš
tą nuo jos ant $17,000.

Truc translation filed with the post- 
master ai Chicago, Augusi 27, 1918, 
as reųuired by t be act o f Oct. 6, 1917.
KLAUSINĖJA BRENTO D0W
ALLISONO MOTINĄ. t

Sūnūs nuteistas dvidešimčiai 
metų.

Federaliai agentai vakar ry
tų paėmė tyrinėti ponią Alliso- 
nienę, Tbonias \V. Allison’o pa
čią, ir motiną Brento Dow Alli- 
sono, kuris dabar yra federalės 
vaddžios kalėjime Forth Leaven- 
worthe už neštoj imą kariuome
nėn. Tyrinėjimo priežastis nė
ra žinoma, bet sakoma, kad ji 
pritarusi savo sūnui.

Simus yra nuteistas dvidešim
čiai metų.

True translation filed with the post- 
master ai Chięago, August 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917 
1,800 moterų gavo darbus.

Per federulį darbo biurą prie 
4 10 S. Dearborn gat. kas savai
tė vis daugiau pereina moterų.

Pereitą savaitę mažne 1,800 
moterų gavo darbus per šitą 
biurą; biuras stengiasi parūpin
ti tokius darbus, kokius mote- 
rįs moka.

Išskiriant išlavintas stenogra- 
fes, prie kitų valdžios darbų 
Chcagoje moterų kol kas nerei
kalaujama.

Mergina prigėrė po 
minios akių.

Dorothy Krusing vakar po 
pietų prigėrė Wilsono maudyk-

NAMAI-ŽEMft

PARSIDUODA xlabai pigiai 2 fla- 
ai — 5, ir 5 kambariai ir naujas mū
rinis namas ir 0 lotai, 54th st. ir 
tampus Milard avė. Namas 3011) 
Wesl 54 si.. Atdara rilio 8 ryto iki 
3 vakaro kasdien.

Barich Bros.

RAKANDAI

DIDELIS BABGENAS

True translation filedwitn the post- 
masler at Chicago, August 27, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917, 
10,000 išreiškė savo ištikimybę 
talkininkams.

Su viršum 10,000 Chicagos 
slovakų išreiškė savo ištikimy
bę talkininkams didžiuliame su
virinkime Whitc City’je.

Vyrai, moterįs, vaikai ir mer
gaitės buvo apsitaisę (autiniais 
Irabužiais, dainavo ir šoko sa
vo tautinius šokius.

Jaučiai sumindžiojo moterį 
'r išdūrė langus.

Keturi jaučiai, ištrukę iš gal
vijinio vagono ant iškeltojo 
llock Island geležinkelio lies 55 
tatve, vakar daug jeibių. pridir-

>.cidė žmonų Mary Foley, gu
lančią po num. 5602 S. Wdll4 
gat., apvertė automobilių, išdu- 
•ė kelis langus ir sugriovė tvo
ras.

)do patrolininkai Desniond ir 
TBrien virve sugaudė jaučius 

ir sušaudė.

VI lestas tyrinės telefono lygia-(4 
’cainę tarnystę. rl.

Chicagos telefono kompanijom 
pirmininkui B. E. Sunny api'di- 
ikus, kad kompanija negalinti 
luoti miestui lygiakainio patar- 
lavinio (vadinas, be mokėjimo 
už kiekvieną pašaukimą), nes 
ji neturinti gana darbininkų 
tam darbui, viešosios tarnystės 
skyriaus atstovai ir miesto kon
trolieriaus ofisas ėmė tą tyirnė- 
!i, ar tas taip ištikro yra. Kom
panijos pirmininkas sako, kad 
jai trūksta 400 operatorių.

BRIDGEPORT
Praeitos pėtnyČios (rugp. 23) 

vakare Mildos svetainėj buvo 
tautininkų ruošiaiųojo dienraš
čio šėrininkų susirinkimas. Su
sirinkimą atidaręs Dr. K. Dran- 
geflis-pristatė kalbėti Lietuvos 
(kabutėse) redaktorių K. Balu
tį. Tasis aiškino manomojo lei
sti tautininkų dienraščio svarbą,

Atviras laiškas LSS. VIII Rajo
no raštininkui d. J. Jurgaičiui.

i i i i

(Atsiųsta).
I f -Į -ĮI-U

Kadangi LSS/ VIII Rajono 
praeitoje konferencijoje d. Jur
gaitis, išdt|6dahias raportą, įta
rė mane, j'og a« rašęs laišką, ku
riame buljį’ tai aš išk/ilįojęs Ra
jono centralinio koniiteto na
rius “žiopliais”’”, ir Uel tos prie
žasties vipjias komiteto narys 
konferendijoje įteikė navo rezig
naciją, lai aš, negavęs konferen
cijoj progos pasiteisinti, gnežtai 
reikalauju jus atšaukti aną ne
teisingą Jūsų raportą prieš ma
ne atkreiptą. —A. B. Liutkus.

P. S. — Toks laiškas buvo as
meniškai paduotas d. Jurgaičiui 
dar liepos 20 d Reikalavau, 
Š itokiu . <I«-ši0i tic-s.ęHicnų

f, , Bei iki Šiol jis niekšeli 
kė. Bdlto dabai” aš, alFtCTM- 

zdoje visų-kuopų, priklausaBčiu 
VIII RajkAui, *p drltigų, viešai 
reikalai!jtvraštininke, J. Jurgai
čio, paskelbti Naujienose tokį 
mano laišką, k-VrianiP 
jau centi^komiL narius “žiop
liais”. ..p Liutkus.
. > ...... i    .........................—I

, PajieŠkau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais—Kibortaitė), 
Kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 
coliuiaugščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdeginta 
randą. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramanco 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. t

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, III

REIKALAUJAMA patyrusių par
davėjų (merginų). 2448 Š. Oakley av

PARDAVIMUI

Parsiduoda Benį Estate ofiso ra
kandai:— 3 deskos, 2 lines partiše- 
nai, 10 kėdžių, 1 seifas, 1 naujas Roy- 
al typewritferis, 1 piling keisas. Ma
lonėkite kreipties greitai prie 

K. Jamonto,
•1840 S. Halsled st., ' Chicago

Pranešimai
t*Hw****^^*+'**,**,r^)T*'**,-frY'''''**^*njC

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

..Naujienų Bendrovės Bridgeporto 
apielinkės šėrininkų susirinkimas p 
vyks šiandie, utarninke, 27 rugp., 8 
vai. vak, pas drg>. .L B. Aglinską, 
3238 So. Hklsted St —Draugai nau- 
jieniečiai, jualonėkite susirinkti visi, 
nes turim labai svarbų reikalą at
likti. |> i —Kftąiis. pirminiu.

\ i.' .'
Pranešipias. — Seredos vakare, 

rugp. 28, Bergo mokykloj, kampas 
Hoyne avivir Division gt., generolas 
Obėručev skaitys pranešimą apie da
bartinį (laykų padėjimą Rusijoj. Bus 
ir disktisijųi Inžanga^visiems dy
kai. —Komitetas.

Sietyno Mišr. Chro repeticija į- 
vyks seredoj, 28 rugp., D. šemaičio 
svet. Dainininkai ir daininikčs, visi 
atsilankykite paskirtu laiku, bus da
linami tikietai į Naujienų Bendro
vės pikniką, —Rast'. D. Miller.

PARSIDUODA pigiai seniai įstei
gia aptieka lietuviškoj apielinkėj. 
Turiu balinai parduoti, nes esu dra- 
ftuotas. Ateikite tuojaus.
184(i Canalport avė., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon frontinis 

kambarys vienam vaikinui prie ma
žos šeimynos’. Graži vieta prie Mark 
White S<|uare parko. Tel. Yards 3111 
Mrs A. Dobkevičienė, 2956 Poplar a v

NEPAPRASTA proga lietuviui — 
kriaučiui. — Parsiduoda kriaučių šio 
pa—naujų darbų, laisvino, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoje apielinkėj, arti 
bažnyčios, išdirbius jau per 10 me
tų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties. Stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau- 
ienos, 1840 S. Halsled St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

RANDAI

PARSIDUODA 5 automobiliai: 1) 
“Limnusinc”, 2) “Mitchael Sidel”, 
3) “Studebeker trock”, 4) “Fordas“ 
ir 5) “Milwaukec trock“. Atsišauki
te greitai.
3305 S. Halsled si.,

PARSIDUODA dėl apmokėiimo 
slo*'age rendos Sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
ickin'dais; puikus, tikros skuros par
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai. Sic 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siulijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bile į kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. p. p.’ 
Ateikite tuojaus.

WJ-STERN ST6RAGE HOUSE, 
2810 \V. Ilarrison st., \ (Chicago

PASIRANDAVOJA 3 dideli kamba
riai, mūriniame name, labai pigiai, 
tiktai $7 i mėnesį. Toiletas ir guzai. 
20(M> Canalport avė., Ist floor, Savi
ninkų galima matyt seredoj, tarpe 11 
ir 4 valandų arba lelefonuokile — 
Arini t age 2420. v

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais z 
843 S- WABASH AVENUE.■. aroa.■<

' 06-122 N. DEARBORN ST. 
arba , •

•624-520 SO. DEARBORN ST. 
arba

, 105-107 SO. JEFFJĘRSON ST.

Už darbo paruplnlmą visuose tuo- 
sel valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko, mokėt.

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

■ ■'»!' ■ ■ ........ ■■■ '■ .......-

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

Consuiners Co.,
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dcl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. • 
900 W. 18 St., Chicago.

Chicago

EXTRA BABGENAS. — Parsiduo
da labai pigiai puikus šios mados au
tomobilius Ford, 5 pasažierių. Daug 
daiktu prie jo yra extra. 
933 W. 31 Place, Chicagc

PAHDUOne ši 8 sCdynių 
mabilių, arba mainau ant 
kilo vasarinio automobiliuos

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą. deimantinės adatos, ir rekordus, 
'l'aipgi S850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dieną. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

Mi s. A. Schwartz, 
Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti 

Kedzie

kokio 
arba

truko. .1. Statikas, 821 \V. 34ll) Sll’.,
Tel. Drover 4789 Chicago.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
aparlmento daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room setas ii- bedroom setas, taip
gi SS83O ptaycr- pianus tiktai nž s*22f» 
ir $200 Viętrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai 3 mėnesius. Ateikite ‘tuojaus.

Rezidencija, 1926 S. Kedzie avė.

PIGIAI parduodu motorcykle “In- 
dian’’ 1917 m su sidekariu, ir visu į- 
laisymu. Geras ir senam žmogui 
turėti. 2917 So. Lowe Avė.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA farma — 40 akrų 

geros žemes, apsėta, apsodinta: 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
faunos daiktai. Auza gera, 5 ruimų: 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
kainą. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik 1 
mylia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
Box 94, Middle Inlet, Wis.

------ j—
PARDAVIMUI mūrinis namas sev 

plynių šeimynų, prie parko. Savi
ninkas John Krasny, 1012 VV. 20!h 
St., Chicago. • s

ĮVAIRUS SKELBIMAI.
TAUPYKITE PINIGUS.'
Atnešk savo senas šynas (tires). 

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

HOl’F BROS. 1603 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Phone Canal 1173.

). MOKYKLOS
Pasisiųk 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 dienomis 

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

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišauki! ant 4-to augšto.GERA PROGA NUPIRKTI PIGIAI 

REIKALAUJAMA moterų išmokti NAMA
austi ant rankinių staklių. Gera už-,j Sekanti trįs namai parsiduoda be- 
mokestis laike mokinimosi. Galima veik už pusf kainos. Pamatyk juos 
uždirbt $15 iki $20 į savaitę antĮlpirni pirkimo kito.
“picce work”. Valandos — 7:30 ry-J 2 augštų mūrinis namas, 2 fialų 
to iki 5 vakaro. Subatomis pusę po (; kambarius ir (i pėdų beisman- 
dienos. . -d tas. Su loiletais, baltom sinkom ir

OLSON RUG CO., I kitais įtaisyųiais. Rendos neša $432
28 S. Laflin st., Chicago, III. Į į melus. Parsiduoda tiktai už $2800. 

..... ....... Inmokėli $500, kilus kaip rendą.
• Kreipkitės prie

■--------- MICHAEL J. KIRAS,
- -r, i f - 3331 So. Halsled St.,. ą Chicago 

REIKALAUJAME merginų (labo- 3 augštų nutrinis namas, 3 flatai po 
jimui laiko. Turi mokėti skaityti, 4 katnbarius, su visais naujais įtai- 
rašyli ir vesti rokundas. Geistina I sytnais. 3257 So. Union aye.; rendos 
pabaigusių gr.mimar school. neša $360 į metus. Parsiduoda tik-

Link Beit Co.. lai už $3200. Inmokėli $1000. kilus
329 W. 30th st., Chicago, 111. Į kaip rendą. Kreipkitės prie 

MICHAEL .L KIRAS,
3331 So. Halsled SI., Chicago

2 augštų mūrinis namas, 4 flatai 
po 4 kambarius ir (D/j pėdų beis- 
manlas. Akmenio pudamentas. Su 
toilelais, baltom sinkom ir kitais į- 
taisymais, ir 5 kambarių medinė 
cotlage. Refidos neša $600 į metus. 
Parsiduoda už $4800; įmokėti $1000, 
kilus kaip rendą. Randasi ant Emc- 
rald gve., tarpo 29 ir 80 gatvių.

MICHAEL J. KIRAS,
REFKAL.INGAS 1-nios klesos bu-1 3331 So. Halsled St., 

Ceris. Lietuvis arba lenkas. ] Mes garsinant . vieų tik
Concineau, • baigomis. Tėmykite kas 

1501 S. 49th avė., Cicero, Hl. nuisą apgarsųumus.

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 pasimątyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBER SCHGOL
612 W. Madison St., Chicago.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGĘS

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknia 
$10. Phone Seeley 1643 
, SARA PATEK, rtrml»i«k6 j

HEIKA1.AU.IAM gero bu««ri:ms 
kaipo vedėjo į Lietuvišką Kooperaci
ja. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ge
ra mokestis., Malonėkite greit atsi
šaukti, plačiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,
ką.
6 Gaugh St., Easthampton, Mass.

Sietyno M. Choras rengia spek
takli “Caras Sibire’’, spaliu 19 d., 
Meldažio svet. Meldžiame kitų or
ganizacijų tą dieną nerengti pana
šių vakarų, kad nepakenkus vieni ki 
tieihs. • —Komitetas. •.

partyvis” dienraštis.. . Chicagie- 
čiai tokio dar neturį. Jie turį 
du dienraščiu, bet juodu abudi 
niekai nekovoju už tikrą tau
tos neprigulmybę. Klerikalų 
organas norįs neprigulniybės, 
kur tautą valdytų vyskupai su 
kunigais. Socialistų organas 
Naujienos taipjau kovojąs už 
neprigulmybę, bet norįs,- kad 
ąnt sosto sėdėtų socialistas. 
Mes, sako Balutis, nenorim, 
kad ant sosto sėdėtų vyskupas 
su kryžium, arba socialistas su 
raudona kepure...

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet apie juos nė neminėsiu. Tik 
negaliu nepaminėti Dro Graičiu- 
n6. Tai buvo labai smart spy- 
keris. štai jo spyrius: Cicilis- 
tai — vagįs, et ęetera; katalikai 

plėšikai, gf’inoriai, et cetera;
aš išgelbėjau tuksiančius

West Sidęe Lietuvių y^eSo Knygy
no delegatu susirinkimas įvyks tre- 
čiadienyj, ’H|igY>juėin 28 jei., 7:30 vai. 
vakaro, Meldažio1 ^vet., 22 |4 W. 23rd 
PI. — Visi delegatai nlaTonėkite bū
tinai atsilankyti, nes y^aidaug svar
biu Knygyno dalykų svarstymui

'!l1—L. V. Knf f Valdyba.
a* j pjį i' ‘ui i, j,,■ i î'hiį i' į ii p i   i«hi

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Chicago

Unijos viršininkai sako negalį 
jų ilgiau išlaikyti.

Penki tūkstančiai važbosgera plaukikė. Ji ir vaikinas J’iy vaikų nuo mirties, o
Ji buvo 24 metų amžiaus ir lietu- 

cicili-

PaJieškau savo pusseserės, Barbo
ros Balčiūnaitės, paeina iš Kauno 
gub., šlauliM' v., Papilės parap.. Kal
niškių soiknfi Girdėjau,, jog ženota 
ir gyvena New Yorko ar Mlchigano 
valstijose. Malonėsite atsišaukti ar 
kas kitas pranešti apie jų, už ką bu
siu labai dėkinga.. • ••;. . 

lylzbieta šlemonienė
6060 S. Lafayette avė., Chicago

1 DIDŽIAUSIAS BABGENAS Piclų-
il'irbtuvės"darbo. Vakarų pusėj: 5 blokai nuo Crane’o, j 8 fintų namas ir 4 lotai, priskaiiant 

iiathlmrįer'HaV'anil Ridgway Co. m blzni.Hva-kampą, visos gatvės 
2279 S. Union Avė. Chicago. ishusylos ir išmokėtos: Rendos $772 

" , ■  j melus. Kaina $5900. Paskubėkite

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų prie lengvo 
Geriausia mokestis. 
[‘ ‘ ‘
2279 S. (Jnioii Avė., j melus, 

greitai.
5T5TEF1

PAJIEŠKAU Konstancijos Kupša- 
lės iŠ Smilkštų sodžiaus, ir Janusės 
Nerirauskaitės iš Abokų sodžiaus; 
abi Kauno gub., Telšių pav., Karti
nos valsčiaus. Jos pačios, ar kas jas 
žinote, meldžiu atsišaukti.
Joe Lutik, St. 208vWashington Avė., 
Wcstvillc, III. ' . w

McDONNELL, 
38lh St., Chicago

—O—
$100 cash, likusius* $15 kas mėnuo 

nupirksi po num. 2915 Arch st. 6 
kambarių namą ir maudynę, išlai- 

t syta gatve, viskas išmokėta.
REIKALAUJAMA darbininką ir McDONNELL,

darbininkių į virtuvę (Kilehon itelp) 2630 W. 381h $L, , Chicago
Chicago Beuch Hotel, 51sl St. and Atdara nedčliotnis.
Cornell avė., —o— .

. -  .i No. 4147 Princeton avė. 6—6, ma
udynė, gesas, išlaisyjos gatvės, nau- 

...... :........ jai pertnalcYPlą ir dekoruota. Lcng- 
REIKALAPJAMA patyrusių langu vi Išmokėjimai. $2000. Rendos $360. 

plovėjų. 62 ,W. Wushington SI., McDONNl£LL,Adoni 2, Chicago. 2630 W. 381h SI., Chicago

REIKALAUJAMA moterų ir mer-'^’’ 
ginų prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geriausia mokestis. 1418 W. 22nd St.

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNYNG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Muaų sistema ir ypatilku mokinimM 
iarys jus iinovu | trumpa laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 
no-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su- 
.oiksirne praktišką patyrimą kuomet lu ano- 
kysitis.

Elektra varomos marinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti Ir peme- 
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną Į» va
karais ir gauti specialilkai pigią kalną.

Pntrenos daromos pagal Jūsų mitrą — bils 
<tailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

M ARTE U DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnieką, Perdčtlnls.

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




