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Vokiečiai pradėjo naują užpuolimą
Prasidėjo mūšiai nauja

me fronte
PRANCŪZAI PRISIREN

GĘ ATMUŠTI VOKIEČIUS

Vokiečiai pradeda naują o- 
fensivą, bet jiems nevyksta.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 9.. — Vo
kiečiai šiandie auštant pradėjo 
naują didelį ofensivą, pasirink
dami pietinę liniją jų Picardy 
išsikišimo, nuo Noyon iki Mont- 
didier, apie 20 mylių pločio kai
po atakų frontą.

Smalkus artilerijos bombar- 

davimas, kuris prasidėjo apie 
vidurnaktį, padėjo pradžią nau
jam užpuolimui, kurio tikslu 

galbūt yra Amiens ar Paryžius, 
ar abu.

Šį sykį tečiaus vokiečiams ne
pavyko. Net pradinis bombar
davimas buvo pasitiktas smar
kia franeuzų didžiųjų kanuolių 
ugnim ir kada 4:30 vai. prasidė
jo infanlerijos ataka, vokiečiai 
rado franeuzus pilnai prisiren
gusius ir besipriešinančius su 
didžiausiu smarkumu.

Siunčiant šią žinią smarkiau
sias mušis tebesiaučia visame 
20 mylių fronte.

Bombarduoja Amiens fronte
Užpuolimas ant Montdidier-, 

Noyon linijos atidarytas kartu 
su smarkiu bombardavimu an
glų linijų tuoj už franeuzų kai
rės, visai naštai gulant ant tvirtu 
mų prieš Amiens.

Field-maršalas Haig šiąnakt 
praneša, kad visa linija nuo Vie- 
!ers-Bretonncux, 9 myl. į rytus 
nuo Albert, iki Albert, 11 mylių 
plotyje yra labai smarkiai ap
šaudoma artilerijos.

Laukiama praplėtimo į šią 
apygardą naujo vokiečių užpuo
limo, liksiu paimti Amiens.

Flandrijoj ties Givenchy ir 
Robesų vokiečių kanuoles taip
gi veikia.

Amerikiečiai mūšio lauke.

Didelės amerikiečių spėkos 
laikė dalį naujosios mūšio lini
jos ir, manoma, dalyvavo mū
šyje.

Didis vokiečių prirengiamojo 
bombardavimo gali būti nusprę
stas iš žodžių franeuzų oficia
liu pranešimo, kuris sako, kad 
vidurnaktyj prasidėjusi ugnis 

nuo “į šiaurę nuo Montdidier 
iki Oise apygardos”. “Musų ba
la rėjos,” sako toliau pranešimas, 
“tuojaus pradėjo konr-akciją”.

Vėliaus, 1:3(1 vai. po piet, ka
da vokiečių infanterija puolė 

masėmis atakon visame fronte 
tarp Montdidier ir Noyon, sako 

pranešimas, “musų kareiviai 
priešinosi su puikiu narsumu”.

MUŠIS 18 MYLIŲ FRON-
TE

True translation filed wtth the post- 
nuister at Chicago, III., Jane 10, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 9. — Nau
jasis vokiečių ofensivas, kuris 
prasidėjo šįryt, apima tik nuo

15 iki 18 mylių, palyginus su 5( 
myliomis biriuoju kovo m. o- 
fensivo ir 25 myliomis Aisne už
puolimo. Tas skaitoma kaipo 
parodančiu sumažėjimą atakuo
jančių masių spėkos.

VOKIEČIAI NEPASIEKĖ
VYRIAUSIOS LINIJOS

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 9. — Reu 
terio korespondentas prie fran- 
cuzų kvaticros telegrafuoja:

“Iki apie vicliiri-yeio priešo L>e- 

si veržimas MonldiditT-Noyoii Ii- 
n i joj buvo aprubežiuotas musų 
priekiniu zonų. Musų vyriau
sia priešinimus linija nebuvo 
paliesta.”

Amerikiečiai mūšyje

True translation filed with the posl- 
inastei ai Chicago, iii., June 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 8. — Ameri
kos kareiviai pereitą naktį ata
kavo vokiečius į rytus nuo Tor- 
cy, j šiaurvakarius nuo Cha te
ini Thierrc. Prancūzai tebėjo 
priekyn amerikiečių kairiame 

sparne. Sulig vėliausių prane
šimų mušis progresuoja užganė
dinančiai.

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the oct of Oct. 1917.

ATLANTIKO UOSTAS, birž.
8. — Laivvniuose rateliuose 

v

vaigšto nepatvirtintas gandas, 
kad vakar Suv. Valstijų torpe
dinių laivų naikintojas sugavo 
ar paskandino vokiečių subina- 
riną ties Virginia pakraščiais. 
Naikintojas, kuris patruliavo 
pakraštį šiandie sugrįžo j uostą, 
įgulos nariai atsisakė kalbėti.

Lydės laivus

True translation filed wilh the post- 
iiuistcr at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

WASHINGTON, birž. 8.
Laivyno departamentas šiandie 
davė suprasti, kad pakraščių lai
vai nuo dabar bus lydimi. Yra 
daug nedidelių kariškų laivų ir 
submarinų medžiotojų, kurie 

gali būti pavartoti tam tikslui, 
nesumažinant naikintojų laivy
no Europos vandenyse..

PIRMA VALDŽIOS ŠOVINIŲ 
DIRBTUVĖ VEIKIA

Dar trįs bus pabudavotos

True translation filed with tne post- 
uiasltr ai Chicago, III., June 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, birž. 9. — 
Veikiantysis artilerijos viršinin
kas gen. C .C. Willianis prane
šė sekretoriui Baker, kad pinnn 
iš keturių valdžios dirbtuvių 
pripildymui šovinių sprogsta
mąja nu dega, jau veikia.

Manoma .kad visos dirbtuvės 
veiks iki rugpjūčio mėti, ir pri
pildys kasdie 179,000 šovinių. 
Kiekviena dirbtuvė kainuos apie 
$5,000,000 ir apims nuo 2,000 
iki 0,000 akrų plotą.

Keturios dirbtuvės kasdie pri
pils 100,000 trijų colių šovinių, 
48,000 šešių colių šovinių, 16,000 
astuonių colių ar. didesnių ir 15- 
000 hovilzeriu šoviniu. L V

Valdžios dirbtuvių pripildy
mas bus padidintas šešiomis pri- 
vatiškomis dirbtuvėmis kurios 
yra aprūpintos pripildymu to 
paties dydžio šovinių.

SOCIALISTAI PERSPĖJA 
VALDŽIA

Austrijos darbininkai ren
giasi prie generalio streiko. 
True translation filed with the post- 
inastii- C.liieauo, III.. .Iuik- JO, 1918. 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917.

WASHINGT0N, birž. 6. — 
Nesenai priimtame Vicnnojc 
Austrijos vokiečių socialistų 
kongrese atsiliepime į Austrijos 
proletariatą, patvirtina, kad di
delis neramumas viešpatauja 
tarp Austrijos darbininkų ir 
<ad pienuojama generalis strei
kas prieš tolimesnį tęsimą ka
rės.

Oficialė žinia iš Šveicarijos 
sako, kad socialistai perspėjo 

valdžią apie pasekmes, kokios 
įasidarvs jei centralinės valsty- 
)čs mano tęsti karę užkariavi
mų siekius valdžių. Iš kitos pu
sės atsikreipimas užroiškia, kad 
kongresas yra įsitikrinęs, jog 
dabartinis momentas nebūtų 
latogus dideliam streikui.

Už trumpesnes 
darbo valandas
AUSTRALIJOS DARBI

NINKAI Už 40 VAL. DAR
BO SAVAITĘ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 10, 1918, 
as rcijuired by the act of Oct. (>, 1917.

SIDNEY, Australijja.— Meti
nėj konvencijoj pašildytoj Aus
tralijos Darbo partijos platfor
moj yra sekami reikalavimai: 
10 valandų darbo savaitė su su
imta kaipo visuotina švente; pa
didinimas senatvės pensijos iki 
$5,00 savaitėj; nacionalizacija 
visų kasyklų ir panaikinimas vi
sokios prievartos kareiviavime.

NUŠOVĖ 338 VOKIEČIŲ 
AEROPLANUS

Gegužės mėnesyje

True translation filed with the post- 
unister ai Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 6. — Au- 
gštas valdininkas apskaitė, kad 
šauti gegužės mėnesyj. 75 

388 vokiečių aeroplanai tapo mi
nuos. orinių mūšių įvyko užpa
kalyj vokiečių linijų.

UŽMUŠĖ DVI MOTERĮ

CHICAGO. — Dr. L. Living- 
ston Wilgus tapo mirtinai su
žeistas, o jo pati ir duktė už
mušti, Miehigan Central trau
kiniui ties Grand Beacb, Mieli.

užbėgus ant jo automobiliaus.

Rusija įveda 
konskripcija.
MOBILIZUOJA KARIUO

MENĘ

Rusijai gręsia auja kontr- 
revoliucija

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., June 10, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž,*8. - Čia 
gauta Rusijos bevicline telegra
ma, sako, kad Rusija nutarė į- 
vesli konskripciją.

Visas Rusijos Sovietų centra
linis pildomasis komitetas nu
tarė padaryti generalę valslie- 
<*ių ii- ciii rljiuitikiĮ iii<»L»ilizaeijij, 
pasiremdamas tuo, kad to rei
kalauja vidurinės ir išlaukinės 
šalies sąlygos.

Maisto situacija pasidarė opi.
Iš priežasties kontr-revoliu- 

cijos nutaria pradėti šaukti 
žmones kariuomenėn palies
tuose distriktuose ir darbo cen
truose.

Karės liaudies komisariatui 
paliepta bėgyje savaitės išdirb
ti konskripcijos pieną dėl Mas
kvos, Petrogrado, Dono ir Ku- 
baniaus apygardų.

■ ... 'JLJL!.-.---------- ..

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., June 10, 1918, 
)s reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

WASIIINGTON, birž 8. — 
Šios dienos S. V. armijos nuos
tolių sąrašas paduoda šimtą aš
tuonis vardus. Nuostoliai loki:

Užmuštų karės lauke ....33
Mirė nuo žaizdų............. 10
Mirė nuo aeroplanų.........T
Mirė nuo šiaip atsitikimų. . 6
Mirė nuo ligų....................6
Sunkiai sužeistų.............  35
Sužeistų, nežinia kaip ..17

108
šiame sąraše yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

Sergt. E. Nesterowicz, Yonk- 
ers, N.Y., mirė nuo žaizdų.

John Kowalski, Cleveland, O., 
. kareivius, sunkiai sužeistas. .

John L. Mathis, Dubuųue, la., 
korporalas, sužeistas, nežinia 
kaip.

True transtntion filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON ,Birž. 9. — 
šios dienos S. Vali, armijos nuo
stolių sąrašas paduoda 198 var
dus. Tai yra didžiausias skai
čius iki šiol praneštas gen. Per- 
sbing į vieną dieną. Nuostoliai 
tokie:

Užmuštų karės lauke .... 33
Mirė nuo žaizdų .............. 9
Mirė nuo aeroplanų..........1

Mirė nuo šiaip atsitikimų .... 4
Mirė nuo ligų.................. 11
Sunkiai sužeistų.............. 46
Sužeistų, nežinia kaip ... . 74
Žuvusių nežinia kur .... 20

Šiame sąraše yra paduotos 
sekamos lietuviškai skamban
čios pavardės:

Wm. J. Czerneski, Dubois, 
Pa., kareivis, sunkiai sužeistas.

Frank Kruszynski, 2335 Iowa
Si., Chicago, 111., kareivis, sun
kiai sužeistas.

A. P. Meinecke, Kcwaskum, 
Wis„ kareivis, sunkiai sužeis
tas.

Frank J. Matus, Marion, la., 
korporalas sužeistas, nežinia 
kaip.

Corp L. II. Buyanoski, Terry- 
ville, Conn., žuvo nežinia kur.

AMERIKA NETEKO 7,315 
KAREIVIŲ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 10, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, biržl 9. — 
Gen. Persbingo pranešti Ameri
kos armijos vižjnryj nuostoliui, 

įskaitant Šiandieninį sijrašij, sie
kia 7,315. Taip paskelbė kares 
departamentas savo pirmoje re- 
guliareje savaitinėje sutraukoje.

Mirė mūšiuose ir nuo žaizdų, 
ligų, nelaimių ir visų kitų prie
žasčių 2,927 kareiviai, kuomet 
4,046 kareiviai tapo sužeisti ir 
342 yra i>rapuolę mūšiuose ar 
pakliuvę vokiečių belaisvėm.

Nuostoliai pasidalina seka
mai:

Žuvo mūšiuose (įskaitant 291 
žuvusius juroje) .... 1,033

Mirė nuo žaizdų ......... 310
Mirė nuo? HgM *............1,192
Mirė nuo šiaip atsilikimų 392 
Sužeista mūšiuose .... 4,046 
Prapuolė mūšiuose (į-

skai^ant belaisvius .. 312

Rusijoje
PANAIKINO AMBASA

DORIŲ TITULUS

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., June 1(1, 1918, 
bs required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, birž. 8. — 
Valstybes departamentui šian
die pranešama apie buvimą am
basadoriaus Francis Petrogra
de. Ambasadorius išvažiavo į 
buvusią Rusijos sostinę birž. 4 
trumpam laikui.

Kitos žinios sako, kad padė
jimas Petrograde blogas, ypač 
su maistu.

Švedijos pranešimas vasty- 
bės departamentui sako, 

kad Rusijos respublika panaiki
no visus ambasadorių ir ministe- 
rių titulus. Kaip savi, taip ir 
svetimų valstybių visi atstovai 
bus vadinami be skirtumo ple
nipotentais atstovais.

Gen. Brusilov gyvenąs iš 
labdarybės

True translation filed with th‘ post 
mastei’ at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, '917.

PARYŽIUS, birž. 8. — šian
die gautieji vokiečių laikraš

čiai rašo, kad buvęs Rusijos vy
riausias komanduolojas gen. 
Brusilov gyvena iš viešosios la
bdarybės.

Automobiliai užmušė du 
vaiku

CHICAGO, — Automobiliai 
subatoj užmušė Frank Bagley,

---- 8 melų ir Michael Niedielski, 5 
198nietų.

Finlandijoj išskersta 70- 
000 rūstį ir finu

Vokietijos laivynas rengiasi 
užpulti?

True translation filed with the post« 
mastei’ ai Chicago, 111., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MILAN, Italija, birž. 8. —čia 
vaigšto žinia, kad Vokietijos ad- 
miraltija rengiasi prie didelio 
laivyno užpuolimo ant talkinin
kų.

Sakoma, kad laivynui duotas 
paliepimas būti pilnai prisiren
gusiam išplaukimui.

Daugybė vokiečių laivyno 
viršininkų tapo atšaukta iš Švei
carijos ir visi pediuosavimai su
stabdyti.

Varžo laisvę žodžio

True translation filed wi(h the post- 
master at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, birž. 8. — 
Iš Bcrlino pranešama, kad ne
priklausomasis socialistas Erz- 
feld laike debatų reichstage a- 
pie cenzūrą, privedė keletą atsiti
kimų apie karinį užgniaužimą 
laisvės žodždio ir užreiškė, kad 
1,000 susirinkimų lapo uždraus
ta laike gruodžio ir sausio strei
ke. ■

šaudymasis Roselande

CHICAGO. — Tony Olrebak 
10736 Perry avė. susitiko Josepli 
Florek, 1217 Langley avė. pa
starojo namuose ir atsinaujino 
seniau pradėti barniai. Pasek
mėje — Olrebak guli Pullmano 
ligonbutyj peršautas 2 kulkom, 
o Florek yra užadrytas Kensing- 
tono policijos stolyj.

Franeuzų lai
mėjimai.
PAĖMĖ MIESTĄ.

True translation filed with the post
mastei’ at Chicago, III., June 1(1, 1918 J dirbdamas 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 8. — Ka-
rėš ofisas šiandie paskelbė, kad 
franeuzai pereitą naktį padarė 
naują progresą apygardoj tarp 
Marne ir Ourcq, į šiaurvaka
rius nuo Cbaleau Thicrry.

Tume sektore franeuzai prasi
mušė per Chezy iki rytiniojo pa
kraščio ir pasiekė vakarinį pak
raštį Dammard miestelio.

Distriktc į pietus nuo Venilly- 
la-Poterie vokiečiai padarė dvi 
smarkias atakas, kurios tapo at
muštos su dideliais priešui nuo
stoliais.

Francuzai atsiėmė pralaimė
tas pozicijas

True translation filed with the post- 
mtislrr ai Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Su anglų armija Franci joje, 
birž. 8. — Franeuzai vakar at
siėmė Locre vienuolyno viešbu
tį, kurį vokiečiai buvo paėmę sc- 
redos naktį. Franeuzai prasi
mušė iki šios smarkiai ginamos 
pozicijos ir pilnai atslcigė savo 
pirmesniąją liniją.

Finai ir vokiečiai skerdžia 
rusus ir finų revoliucionie
rius. Vaikai žudomi kul- 
kasvaidžiais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III,, June 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917.

STOCKHOLM, birž. 8. Bol
ševikų Sovieto presos biuras iš
leido pranešimą A. P. Katanski, 
kuris sako, kad ketverge, bal. 
24 d. baltoji gvardija paėmė ry
tines fortifikacijas Viborgo ir iš
sprogdino parako sandėlius.

Ekspliozijos tęsėsi 25 minu
tes. Kč -vieno Įtinto šilio nei»t»si- 

liko visame mieste. Apie 6 vai. 
vakare baltoji gvardija prasi
mušė į miestą iš Kolozaki pu
sės su šauksmais “Muškite ru
sus!” Įeidami į namus jie ant 
vietos nušaudavo rusus ar sta
tydavo juos grupėmis prie sienų 
ir kartu sušaudydavo kulkas- 

vaidžiais. Tarpe jų buvo 11 ir 
12 metų vaikų.

Kas įvyko Viborge, tas įvyko 
visose Finlandijos dalyse. Nuo 
atvykimo’baltosios gvardijos ir 
vokiečių, kaip rusai, taij) ir finai 
yra skerdžiami. Dabar laukia
ma tolimesnio keršto ant išliku
sių belaisvių..

Sulig vokiečių štabo Finlandi
joj skaičius išskerstų siekia apie 
70,000.

Rusų padėjimas Finlandijoj 
yra desperatiškas. Veikdami su
lig vokiečių patarimais ir vokie
čių reikalavimais, finų baltosios 
gvardijos nariai stengiasi išrau
ti viską su šaknimis iš visko kas 
lik galėtų priminti jiems rusų 
įtekinę. Rusų buvimas Finlan
dijoj yra visiškai negalimas, 

žymesnieji rusai finų teroro 
aukos.

Kunkulą, arti Rusijos rube- 
žiaus per virš 10 melų gyveno 

savo studijoj garsus
Rusijos piešėjas L E. Riepin. 
Petrograde gauta žinia, kad a- 
čiu balląjam terorui Finlandi
joj, jo padėjimas pasidarė nepa
kenčiamas.

Arti Terioki taipgi per dau
giau kaip 10 metų gyveno savo 
viloje garsus Rusijos rašytojas 

ir publicistas L. N. Andriejev. 
Kaip ir Riepinas jis tapo pasta
tytas į baisiausį padėjimą ir 

prof. Gruzcnberg dabar bando 
gauti dėl jo ir Ricpino leidimą 
išvažiuoti į Petrogradą.

Plechanov — finų teroro auka.

Telegrafas vakar atnešė mum 
žinią iš Finlandijos, kad baltą- 
sis finų terorizmas atsiliepė ant 
kilo garsaus Rusijos rašytojo ir 
revoliucionieriaus, G. V. Ple- 

chanovo. Po naminių kratų, ku
rias Pleclianovas turėjo perkęs- 
li Carskoje Seto nuo bolševikų 
po jų įgavimui valdžios, jis buvo 
priverstas apleisti Rusiją ir pa
sislėpti vienoj sanatorijų arti Te
rioki. Jis mirė gegužės 20 d., 
auka nuožmaus darbo baltosios 
gvardijos, vokiečių ir bolševikų,
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Visi šitie faktai naikino 
Vokietijoje revoliucinių, ne- 

j priklausomųjų socialistų į- 
tekmę ir stiprino kaizerinius 

• socialistus. Klausimas tik-
Naujienos eina kasdien, išskiriant’ • t 
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drovė, 1810 S. Ilaistei! St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506

Užsisakomoji Kainu:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne 
pačtu:

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

Kanadoj, melams ...........
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačio Moncy 
Orderiu, kariu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.15

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

. $5.00
.. 3.00 
.. 1.65

7.00 
. 8.00

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

enklclių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visu kraštu proletarai, vie
nykitės”. —K. Marks.

Redakcijos 
Straipsniai

Tnie translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917.

Scheidemaniečiai 
stiprėja.

• •

NAUJIENOS, Chicago, III.

_  Ar Vokietijos proleta- 
; riatas neatsipeikės toliai, Uo
liai ginklų spėka nesutrius- 

galy-kins jos 
bę?..

Sena

imperialistų

istorija.
korespondentasMusų

šo iš S. L. A. seimo:
“... Keistas tautininkų pa- 
rtivumas. Visai neparti- 
vius klausimus jie balsavo

....................... .....

Vėliaus protesto mitingai Nemalonu yra pastebėt, 
buvo sušaukti, ir prie skait- kad vienoje vietoje lygiai, 
lingos publikos tapo priimta kaip vyčiai, užsireklamavo ir 
ALDT. pirmininko rezoliu- keletas “bolševikiškų” reks- 
cija, So. Boston’e, kur kalbė- nių. 
jo J. Neviackas, Brooklyne,' Tai buvo Scrantoile, P. 
Nevvark’e, N.J., ir Norwoo-( Grigaičio prakalbose. Visa 
d’e, Mass., kur kalbėjo St. publika entuziastiškai prita- 
Michelsonas. (rė rezoliucijai, kurią per-

Užprotestavo prieš kaize- * , t .
rio pienus ir prieš klerikalų turi smarkuoliai jai pasipne- 
pardavystę ir Chicagos lie- sino: du vyrukai ir dvi mei- 
tuviai. Atliko jie tatai kon-'ginos- ir
ferencijoje Chicagos Lietu-, klenkalab isprad^ų 
vių Darbininkų Tarybos, reikalavo diskusijų , o pas- 
prie kurios priklauso dau- Julį pasakot, ka< are- 
giaus kaip 80 draugijų su pu- „ ?erens
santros dešimties tūkstančių > patriotiška , ir kad So
liariu. Šitos konferencijos cialistai negalį protestui)

I vien prieš Vokietijos imperi- 
1 alistus. Vyrukas, kuris dau
giausia smarkavo, kaip pas
kui patirta, yra net rajono 

Chicagos Lietuvių Darbi- organizatorius. Tokių neiš- 
ninkų Tarybos rezoliuciją nianėiių šitokioje atsako- 
(kurios turinys yra toks-pat, mingoje vietoje reikėtų ne
kaip ir pirmiaus minėtos re-^^ky^ nes jįe daro gėdą so- 
zoliucijos, tik forma šiek- Ralistams, 
tiek kitokia) priėmė ir mil
žiniškas lietuvių susirinki
mas, į vykusis Lawrence’e, 
kur svarbiausia kalbėtojas 
buvo Z. Jankauskas.

Patyrėme, be to, kad dau
gelyje vietų, kur žmonės ne
turėjo progos parsitraukti 
kalbėtoją, “Naujienų” arba 
“Keleivio” skaitytojai iškir
po iš laikraščių anas rezoliu
cijas ir pridavė anglų laikra- j 
ščiams; tuo budu ir čia tapo 
parodyta, ką. mano protau
jantis musų darbininkai apre 
kaizeriškus ir klerikališkus 
pasikėsinimus.

O ką daro dešiniųjų srovių

•r J*
l’anedėlis, Birželio 10, 1918.

skelbta lietuvių ir anglų spa-

vo veikmę j jo sniegenų veiki
mą. Viskas jame rodė buvusį 
kareivį: penkiolika metų gele
žinės disciplinos paliko jame ne
ištrinamą pėdsaką ir jis pasiro
dydavo mažiausiuose jo gestuo
se. Aš pradėjau jį klausinėli. į žuavas. Jis buvo stipriai surištas 
Jis atsakinėjo man noriai, užtik-1 
rinančiai; sprendžiant iš jo atsą

Mes pagreitinome žingsnius ir 
štai ką aš pamačiau, kada įėjo
me: aklasis stovėjo kampe, kuo 
tai mosikuodamas (aš negalėjau 
aiškiai pamatyti), o ant žemės 
voliojosi baisiose konvulsijose

skaitė kalbėtojas, tiktai ke- k-v""-' ‘^niekad nebočiau ma-
nęs, kad jis nenormalis, jei bu
čiau to nežinojęs ankščiau.

Kada jis nuėjo aš paklausiau

tystė?

Manija persekiojimo, — at
sakė mano draugas, jis įsivai
zdina, kad jį nori nunuodyti. Jis 
daboja savo maistą ir gėrymą. 
Jis yra jsitikrinęs,kad naktį jam 
pagalba švirkšto švirkščia nuo-

balsuoja už, tai jie prieš, 
jeigu socialistai prieš, tai 
jie už, nežiūrint ar klausi
mas partinis, ar ne. Iš to 
taip aišku buvo, kad jiems 
Susivienijimas, kaipo toks, 

’ visai-o-visai nerupi. Jiems
Susivienijimas turi būt jų 
partijos įrankis — and 
that’s all.”—

“Kerštavimas, bet ne Su 
si vienijimo-gerovė jiems 
rupi.”
Nieko nauja šitame mjjsų 

korespondento pastebėjime 
nėra. Visa tai buvo pastebė
ta senai ir nurodyta šimtais 
kartų.

Bet ar tokie nurodymai 
taiso tautininkus? Nieko 
panašaus. Jie tiktai darosi 
piktesni ir su didesniu užsi
spyrimu kartoja savo veid-*žmonės? Dešinieji tautinin- 
maningas pasakas apie savo kai mikčioja, kad nereikią, 
“bepartiviškumą” — ir vėli girdi, taip smarkiai “užsi- 
varinėja savo partivišką po-j pult” ant tų lietuvių, kurie] 
litiką ir partiviškus kerštus, j padeda kaizeriui pavergt

Tautininkus, kaip tą kup-,T ’ ' 
ročių, ištaisys tiktai grabas. 
Bet, žinoma, tie žmonės, ku
rie mato partiviškos tauti
ninkų politikos blėdį, ne
lauks sudėję rankas, kol jie 
sumislys patįs į grabą atsi»

nuramininio marškiniais; ske
petaitė kuria buvo užkimšta jo 
burna turėjo ženklus dantų ir Į 
visas paraudęs nuo kraujo, Čiur
lenusio palei nosį iš dviejų bai
sių tuščių akių. Urnai aš supra
tau viską. Klaiki scena stojo 
prieš mane tokiame aiškume, ta- 

’ rsi aš patsai bučiau matęs ją.
Matau kaip aklasis, visas minty
je savo įkirios idėjos, sužadintas 
riksmais bepročio, prieina prie 
nelaimingojo, apgroboinis ran
da jo akis pagalios jaučiai po pi
rštais judėjimą tų akių, kurių 
jis taip ilgai ir veltui jieškojo, 
linksmai įkabina savo nagus, 
knisasi aplink kraujuje, links
mai traukia, traukia už akies ne
rvo iki tdl, kol tas nenutrūksta.

Bet tai buvo vienintelis at
itikimas, kur saujelė nesu
brendusių asmenų, pasivadi
nusių • socialistais, pasielgė 
nepriderančiai. Šiaip visur 

l kitur, tiek “bolševikai”, tiek 
“i 
nodos minties : prieš kaize
rio plėšikiškas užmačias ir 
prieš klerikalų pragaištingą 
politiką!

late? Karlais jam rodosi, kad 
kas lai jam grąsina; jis ginasi ir 
užpuola ant’ tarnautojų ir drau
gų.

- - Jųs paliekate jį ant laišvės? i 
Taip. Jis dagi atįįeka įvai

rius sodno darbus. Savtrimi su
prantama, kad jį tada daboja, 
štai jau mėnuo kaip jis neturė
jo priepuolio ir as tikiuos, kad 
jums, neprisieis vartoti kraštuti-

tą jis ir veltui stengėsi užlaiky
ti po užmerktais antakiais su 
džiaugsmu šaukdamas:

— Aš radau savo akis... aš 
matau... aš matau!..

menševikai”, pasirodė vie- njy priemonių laike mano nebu-

Mintis — žmonių 
valdytoja.

A. Berri.

Pamišėlis.
o _______

Sunku išbūti aštuoniolika me
tų policijos gydytoju ir neužlai- 
kyli atmintyj nors kelių juodų 
atsitikimų, galinčių priversti vi- 

| rpėti bile moterį, o kartais ir ki-

veiklumą, bei yra ir labai paže
minanti ypatybė: žmogus, kuris 
negali valdyti pats save ir savo 
jausmus, yra priverstas prisipa
žinti, kad jis nėra savo ponu.

Jums yra labai pavojinga įsi
lipti nuo sosto savo išminties 
nors minutei, kilai ir daleisti 
savo gyvuliškiems jausmams 
užvaldyti jumis. Daugelis žmo
nių tampa laikinai pamišėliais iš 
priežasties lankiai atsikartojan
čio blogo ūpo.

Tik įsivaizdinkite sau — žmo
gus, kuriam yra lemta valdyti 
visas spėkas visatos, nulipa nuo 
sosto savo išminties ir galvą nu
leidęs prisipažįsta, kad jis nesąs 
žmogumi šiame momente, kad 
jis nepajiegdamas suvaldyti sa
ve, dasilcidžia nedorių ir ne
žmoniškų darbų, žiaurių ir kitų 
užgaunančių žodžių ir daleidžia 
sau išjuokti ir niekinti nekaltus 
žmones. Tik įsivaizdinkite sau 
žmogaus padūkimo laipsnį, po 
kurio įtekme jis pasikėsina ant 
savo geriausių draugų gerbūvio 
net ir gyvasties arba svaido į jį 
žiauriais žodžiais.

Pyktis yra laikinis pasiuti
mas. Žmogus turi būti pasiu

ntęs, kuomet jis yra galėję nevi
dono, kuris neturi pasigailėji
mo gyvasties, nei reputacijos, 
kuris gundo jį žudyti savo ge
riausius draugus be jokio svy- 
ravftno bei pasigailėjimo,

(Bus daugiau).

vhno. Pagalios tarnautojai ži
no ką (taryti panašiuose atsiliki
muose.

— Nuraminamieji marški
niai?

—Taip. Išpradžių marškiniai, 
o kariais prisieina ir burną už
kimšti: jis rėkia be perstojimo 
per keletą valandų ir savo riks
mu žadina kitus ligonius.

— Ką jųs darote, kad jį nura
minus.

— Mes darome dušą — bet| 
ne tuojaus. Jums patiems prisi-’ 
eis nuspręsti, kada bus tinkamas 
tam laikas. Žinoma, tikrai sa
kant, prie j6 nuolatos turėtų bu- • , v.
. . . . . . j , . 1 šipulius prie mažiausio sucrzini-ti patarnautojas, bet delei apru- .
, v. . 1.4- i ♦ ,mo, neeikvokite savo energijosbežinoto musų tarnautojų skai- h J

apgailestaudami savo silpnumo 
ir pasakodami kiekvienam, kad 
jųM esate bespėkis, silpnutis ir 

.kad jus nepajiegiate apsilenkti 
!su panašiais apsireiškimais.

Tik persiimkite ramia, tuoly-

Redakcijos Atsakymai
Geriausiu budu atsiekiami bi- 

le ko yra lenkimas paties savęs 
prie pageidaujamų daiktų bei 
ypatybių ir pasekmės bus mie- 
ruojamos tikrumu jūsų norų ir 
jūsų uolumu bei drūtumu jūsų 

j pasiryžimo.
Jeigu jųs esate linkę prie viso

kios rųšies audrų bei įsikarš
čiavimų, jeigu jųs susikuliate į

Tų draugų, kurių atsiųsti st
raipsniai dar nepasirodė dienra- 
lyj, prašome turėti kiek kantry
bės. Straipsniai tie reikalingi 
vertimo anglų kalbon, o mes 
urnai nesuspėjame tatai padary-

Man lengva butų jums pasa
koti apie sutrupintas kaukuoles, 
didžiausias žaizdas, perskrostus 
vidurius — visą kalną kruvinos 
mėsos, kurį aš iiiatau kada už
merkiu akis... Bet laikraščiai 
davė apie juos tat/) smulkmenin- 
gus aprašymus, kad palyginus su 
jais mano pasakojimas pasiro
dytų jums gaižiu.

Aš verčiau papasakosiu apie 
dramą, pasilikusią publikai ne
žinoma. Aš pats buvau jos liu
dytoju ir savo laiku ji padarė 
j mane didžiausį įspūdį. Galbūt 
kad šiandie aš atsineščiau į ją 
kaip į bile atsitikimų kasdieni
nėj priepuolių ebronikoj, — iki 
to laipsnio mano praktika pri
pratino mane prie visokių baisy
bių, — bet tada aš buvau jau
nas ir atsilikimai apie tą dramą 
pasiliko manyj visame skaistu
me. ,

Aš ką tik pabaigiau medici
nos fakultetą; mano kolega ir 
draugas, daktaras Pardje kreipė
si į mane prašymu užvaduoti jį 
vieno mėnesio laike ligoniuilyj 
dėl bepročių, kuriame jis buvo

Lietuvą. 0 klerikalai plūs
tasi, kaip iš proto išsikraus- 
tę, ir šmeižia tuos, kurie 
smerkia Lietuvos pavergėjų 
darbus. Ir ko kita gali iš jų 
laukti: juk pats jų oficialis 
pasiuntinys, kun. Bartuška, 
ir jų dvasiškas vadas, vysku
pas Karevičius, dirba išvien 
su kaizeriu!

Keletas mėnesių atgal mus 
visus nemaloniai nustebino 
ta žinia, kad Nedcrbarnim’o 
apskrityje, Vokietijoje, rin
kimuose į reichstagą deši
nieji social-demokratai per
galėjo nepriklausomuosius. 
Bet dabar vėl atsikartojo to- 
kia-pat istorija — Zwickau- 
Crimmitschau apskrityje.

Numirus nepriklausomųjų 
social-demokratų atstovui, 
Kari Wilhelm Strolle, įvyko 
šitame apskrityje balsavi
mas, ir Scheidemann’o šali
ninkas paėmė viršų. Jisai 
gavo 12, 405 balsus, kuomet 
nepriklausomųjų kandidatui 
teko tiktai 4826 balsai.

Nėra abejonės, jogei čia 
- didelę rolę sulošė ta aplinky

bė, kad dešinieji social-de
mokratai kontroliavo spau-Į 
dą ir be kliūčių galėjo laikyt 
susirinkimus ir varyt agita-| 
ei ją, kuomet nepriklauso-Į 
iriuosius social-demokratusl 
visokiais budais varžė ir per
sekiojo valdžia. Vienok rei-( 
kia pripažinti, kad scheide- 
manniečiai turi savo pusėje! 
didžiumą Vokietijos darbi
ninkų.

Ir akyvas dalykas, kad jų Į 
įtekmė apsireiškė labai žy
miai paskutiniais mėnesiais. 
Aišku, kad jie sustiprėjo. 
Mums rodosi, tečiaus, kad 
nesunku yra surasti ir svar
biausias priežastis, dėl kurių 
padidėjo Scheidemann’o pa-1 
rtijos spėkos.

Visų-pirma, Vokietijos! 
pergalės karės laukuose pa-Į 
kėlė patriotišką ūpą kaizerio! 
valdinių miniose. Antra, Ru-Į 
sijos revoliucijos nepasiseki- ’ 
mai labai diskreditavo Vo-Į 
kieti jos darbininkų akyse re-Į 
Voliucinį veikimą. Trečia,! 
Rusijos bolševikai sustipri-l ce’e, Mass., Binghamton’e, 
no nupuolusį Scheidemann’č!N. Y., ir Scranton’e, Pa.; ir 
autoritetą, kada jie, tuoj po visur ji buvo vienbalsiai, ar- tardami kaizerį?., 
savo sukilimo, užmezgė ry- ba kone vienbalsiai, priimta. *------- - *

Su tuo įkyriu partiviš- 
kumu Susivienijime reikia 
kovoti.
True translation filed with the post- 
maslci at Chicago, III., June 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Darbininkai 
sujudo.

Žinios apie tai, kad Lietu
vos dvasiškija ir atžagarei
viai prašo Vokietijos kaize
rio paversti Lietuvą monar
chija ir ant Lietuvos sosto 
pasodint vokišką karalių, ir 
kad kaizeris jau rengiasi 

r imti iš Lietuvos vyrų ir pini
gų savo karės reikalams, — 
labai sujudino Amerikos lie
tuvius darbininkus.

Darbininkiškoji spauda 
griežtai užprotestavo prieš 

į Vokietijos imperialistų pasi
kėsinimą ant Lietuvos gyvy
bės ir pasmerkė jų bernų, 
klerikalų, darbus. Sukruto 
ir žmonių minios. Lietuvių 
kolonijose įvyko visa eilė 
skaitlingų mitingų, kurie iš
nešė protesto rezoliucijas, ir 
jos buvo plačiai paskelbtos 
ne tiktai lietuvių, o ir anglų 
laikraščiuose.

Pirmas toks mitingas bu
vo Worcester’yje, Mass., kur 
kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos pirmi
ninkas, P. Grigaitis. Kalbė
tojo parengtoji rezoliucija 
buvo vienbalsiai priimta. Pa
nkui ALDT. pirmininkas pa
siūlė tą pačią rezoliuciją pra
kalbose, laikytose Lavvren-

Tuo.se protesto mitinguose 
neapsiėjo ir be juokingų at
sitikimų.

Newarke, kur mitingą ren
gė 10 organizacijų, kaip ra
šo “Keleivis”, klerikalai mė- 

jgino padaryt kliūčių. Jie 
baisiai supyko, kad an^pra- 
kalbų plakatų buvo parašy
ta: “Didelis protesto mass- 
mitingas prieš kaizerį ir jo 
bernus — klerikalus”, ir šo
ko prašyt policijos, kad ji 
uždraustų mitingą. Bet kur 
tau policija draus tokiu tik
siu rengiamą mitingą!

Nieko nepešę, klerikalai 
sumanė prisirengt iš anksto 
ir patįs suardyt prakalbas. 
Atėjo į salę, susėdo — tik 
štai susirinkimo pirminin
kas, drg. Žolynas, užreiškia: 
Kas kels triukšmą, su tuo 
bus pasielgta, kaipo su Vo
kietijos agentu! Išgirdus tą 
paaiškinimą, biedniems vy- 
čiukams ir kitiems klerika
lų elementams net blusos nu
mirė. Sėdėjo jie, vargšai, ir 
tylėjo, kaip pelė po šluota.

Bet kada atėjo laikas bal
suot rezoliucija, jie šoko rei
kalaut balso “diskusijoms”, 
kad apgynus savo Bartušką 
ir Karevičių. Pagalios, ne
laimėję nieko, jie ėmė kelt 
triukšmą. Čia, ant jų nelai
mės, atvyko policija su veži
mu ir kad ims rankiot triuk
šmadarius ir į kalabuzę kim
šti, kaip žąsiukus į gurbą! 
Well, kas-gi daugiaus daryt 
su tokiais gaivalais, kurie ar
do tvarką susirinkime, už-

Aš sutikau tuo noriau, kad tas 
teikė man progą ištirti tą ligo
nių kategoriją, kurios aš dar ne
žinojau. *

Mano draugas greitai supažin
dino mane su mano pareigomis 
ir parode man savo pacientus. 
Jų buvo nedaugiau penkių de
šinių; visi jie gana ramus pa
prastame laike, skirės nuo pilnai 
sveikų žmonių tik nedidelėmis 
manijomis, atsakomomis jų sto
viui. Tik vienas jų prigulėjo 
prie kategorijos neramių — li
tai priepuoliai su juo būdavo re
tai ir tęsėsi neilgai. Pardje pa
rodė man jį. Jis rodėsi gana 
tvirtu plačiu pečių su didelė
mis stipriomis rankomis, ranko
mis žmogžudžio: didysis pirštas 
nepaprasto didumo ir viršui ke
turkampis; veide matėsi pėdsa
kai išsigimimo nuo alkoholio.

Jį praminė žuavu, kadangi 
cadaise jis tarnavo kareiviu Af- 
’ikoj. Tematinė deginanti sau-

čiaus jį prižiūri vienas jo drau
gų.

— Taipgi beprotis?
’ — Taip, beprotis, bet labai ra
mus paprastas manijakas, prieš 
kurį neramusis nieko negali pa
daryti, nes nuraminamieji mar
škiniai paraližuoja visus jo ju
dėjimus. Paprastai tą sargo pa
reigą pildo aklasis.

Matydamas mano nusiste
bėjimą Pardje papasakojo man 
sekamą: nelaimingą, minkštą, 
pilnai taikų žmogų privedė prie 
sumišimo nustojimas regėjimo, j 
Jis įsivaizdino, kad pas jį pavogė 
akis ir jieškojo jis jų visur: kase< 
žemę, išsiimdavo akmenis iš sic- Į 
uos. Visas jo protiškas gyveni- Į 
mas susispietė mintyje rasti vie- • 
tą kur yra paslėptos jo alus, I 
Naudodamies tuo, kad jis pada-*sal1^ erzinančios ir kaip ne- 
ro viską, ką nė paprašytų (;H’_jl,nivenčiamos aplinkybės nebūtų, 
nautojai tą išnaudoja ir verčia jį | 
daryli lai, ko jiems patiems ne
sinori daryti.

Suteikęs man visas tas žinias, 
Pardje išvažiavo, paprašęs ma
nęs pranešti direktoriai apie vi- 

.sus abejotinus atsitikimus.
Sekamą rylą aš buvau \savo 

kabinete, kada sargas atėjo pra
nešti, kad pas žuavą pripuolis.

- Jis norėjo mus visus užmu
šti špatu, — pasakė jis man, — 
ir su dideliu vargu mums pasise
kė jį nuvesti ir 'apvilkti nurami
namais marškiniais.

— Kur jis?
— Jau pusė valandos savo ka-;

meroj po sargyba aklojo. Į audringą geidulių viesulą, kuri 
Aš nesitikėjau los baisios dra-' ard° ip grianja viską ant savo 

mos, kokia manę laukė. ! kelio; nėra nieko žmoniško ncii
Nė kartą, nė vienai valandė-( Png^'^no l°je yp«toje, kuri aki-, 

lei neatėjo man į galvą mintis, •' mirkoje paverčia geriausius dra- 
kad žuavas gali pertraukti suriš- ugus aršiausiais priešais.
tas juostas ir pulti ant dvigubai! Mes visi žinome kaip sunku 
beginklio aklojo. Bet koridorių-' y™ suvaldyti savo jausmus ir 
je aš užgirdau tokį riksmą, ku- ( žodžius, kuomet karštas kraujas 
ris įšaukė manyje sumišimą. Tai (teka į padūkusius smegenis ir 
buvo greičiau riksmas džiaugs- mes taipgi žinome, kaip yra pra- 
mo, negu skausmo.

— Tai rėkia aklasis tarė sar- Tas netik sudarko musų polin
gas. netik suparaližuoja musų

karakterizuojančia jūsų ideališ-

jųs nesate karštgalvis, nervuo
las bei susijudinęs, — o galite 
kontroliuoti save; kad jūsų jau
smai yra geroje lygsvaroje ir 
kad jųs “nepražudote savo gal
vą” delei mažiausių kliūčių bei 

-lerzumų. Jųs greitai nustebsite, 
kaip daugel jums pagelbės pa- 

| laikymas ramios, sandaringos ir 
į linksimos atydos linkui kitų ta- 
• pti tokiu pat, kaip jūsų mintis. 
I Nepaisant kas nesistotų, nepai-

arna Kaip neramus ir jsikarscia- 
vę kili žmones aplink jus nebū
tų, jųs nebusite pastūmėtas nuo 
taško savo lygsvaros. Visakas 

I kuomi mes esame, buvome arba 
busime paeina nuo ypatybės mu-1 
sų mąstymo. Blogas ūpas tau-1 
kiaušiai yra rezultatas tuščio pa
sididžiavimo, saumylystės ir pa
ikybės žemiausios rųšies ir nci- 
vienas žmogus, kurs yra verias 
to vardo pilnoje to žodžio pra- j 
smėje, nedaleis toms ytĮonis 
valdyt jį. Nėra nieko garbin
go nei išdidaus toje karakti rio 
ypatybėje, kuri suskaldo į šipu
lius žmogaus lygsvarą, paleidžia

žutinga tapti vergu savo lipo.

Kaz. Miškiniui, Chgo. — Laiš
kas sugrįžo. Pi kiuokite Redak
cijai teisingą savo adresą.

A. J. Grcenys, Chgo. — Eilės 
netinka.

pic aną prelckciją nors ir norė
tume išspausdinti, vis dėlto ne

galėsime. Reikėtų priduoti pač- 
tui josios vertimą. Tais verki
mais mes ir taip labui apsunkin
ti. Rašinūkite mums tokių ži
nučių, kur nereikalauja vertimų, 
visuomet išspausdinsime.

doriausias būdas dėl itrininu y
Neturi stokuot nei viename name

D-ro Rlchter'io

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARĄ”

35c. ir G5c. buteliukas visoeo aptlekoso arba 
atsčiai nno

P. AD. klCHTt’R A CO.
74-80 VVeshlngton Street. New York, N. Y.

Kazimieras Gugis

yeda visokius reikalus, kaip t:riminaliikuose 
taip ir civili&kuose teisiu tose. Daro 

visokius dokumentus ir i -opieras.

Namų Ofisas:

1123 S. Halsled St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mknto Ofisas*

117 W. Fotrborn II.
III -UBnilyBIdi.

Tol. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas IOe 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22ml Street, .

Telephone Rocktvell 6999

Tek l’nllinan 312
I)r. J. BagoČius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS Ik 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Avė.
> Roseland, į 11.

Skaitykite ir Platinkite
<‘NT A TT TTV. M A C »
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Atsisveikinimas
M

T

N A IT J I E N O S, Chicago, III.

RESP0NDENC1J0S
į Aš, Putras A. Paliulis, šiuomi pranešu visiems savo 

, Draugams, kad aš persikeliu iš Chicagos į \\ oodboro, Wis., 
kur, tikiuos, kad į trumpa laikų visi mano Draugai persikel- 
site. Nes čia jau yra uždėtas fundamentas Lietuviu milži
niškai Kolonijai, kur Liberty Land and Inveslment Kom
panija užpirko apie 20,000 akrų labai puikios žemės tarp 
gražių ežerų ir miškų.

Į Užtai širdingai visus kviečiu, idant atsilankytumėt čia 
Į ant vakacijos. zVtsilankiusiems užtikrinam, kad busite la

bai užganėdinti ir nelabai norėsite grįžti į tų pilna durnų ir 
j dulkių Chicagą. čionai atidariau labai puikioj vietoj ant 
Į puikaus ežero kranto Summer Resortą, adresu:

Woodboro Summer Rcsort, Woodboro, Wisconsin
Atsisveikindamas (lekuoju visiems širdingai, su kuriais 

taip meilui perleidau apie 15 im tų ir jeigu kurį biznyj bū
damas užrustinau, meldžiu atleisti. Su godone 1*. A. Paliulis.

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS
Iš ASTRONOMIJOS

PANEDeLYJ, Birželio (June) 10 d., 
Liuosybes Svet., 1822 NVabansia avė., Northsidėj. 

Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas
Pradžia 7:30 v. vak. Padengimui lėšų įžanga 10 centų.

Kviečia Sus. Laisvamanių.
---- .—=1^1

COOK PAVIETO
Socialistų Partijos Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
Wcslcrn, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoo Blvd.

SANTERI NUORTEVA A,’J',!>Mn’^'pubiiL3,'V uuo
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaismės.

Vaikam iki tikIETAS’ 2?c.ku.r? VISO 25c.12 m dvka lirk taksai 3c. mu l P»>u m. uyaai ką ir daržą

500 tikiclu randasi "Naujienų” ofise, 'lodei kas norite išanksto 
įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

r

KEVVANEE, IU

Liet. Darb. Tarybos protesto re
zoliucija anglų spaudoj.

I ro vedėjus. Porą dainų dainavo 
'dar plė M. Jaozevičiutė. Nors 
p. P. Rimkus save reklamuoja
si kaipo garsus dainininkas, bet. 
ištiesų geru dainininku pavadint 
jį^negalinia: p. P. Rimkui reikė-, 
tų dar daug pasilavinti, kol jojo ( c 
balsas bus bent tiek išlavintas j £ =

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Miškolektuojame nuo nestropių »kolininkų Henaa ir n«- 

atgnunamas ikola^, notan ir visokius beraštiškus skolų iš- 
jieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa-» 
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką. bile tik teisinga, mes galime jums iškolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugš- 
to. Pnmčginimas ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiiiškuę- 
se ir kriminaiiškuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikitu. Reikalaujantiems .

gero ir gabaus advokato, inusų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodą n:eko neimam. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančiu: Panedėliais, Se- 
redoms Ir Pėtnyčtoms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suim
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitčs pas mus 
vuatiškal ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
JH4 South Halsted Street, Chicago. III.

Parsiduoda Koljardas
Parsiduoda Coal and Wood jardai su visa praperte ir įtai
sais. Biznis per daug metų išdirbtas. Turiu parduoti iš 
priežasties sūnaus išėjimo kariuomenėn, o levas senas, ne- 
pajiegia dirbti. Atsišaukite šiuo adresu:

F. J. KOZLOWSKI,
12315 Ix>we Avė., West Pullman.

Phone Pullman 633.

VIENINTELE Pirtis
ŠIOJE APIELINKĖJE

Kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Ketvergais

2118 W. 17th St., kampas Campbell avė. Chicago

<!■» .... ■■■
u* % I < ’ j . ’ H » t t I |

ksla. Bet aplamai pažangiosios 
moters gali pasidžiaugti turėda
mos savo tarpe taip pasišventu
sių moterį.

Programas išpildyta neblogai.
Vietos anglų laikraštis Kewa-| A. Lekiutė, R. Zerckiute, M. Zer- 

nec Daily Star-Courier pąnedė ckiutė ir V. Zerckienė deklama
vo; A.Klembailskiute gražiai ant 
sihuiko griežė, — nors dar jau
nute mergina, bet matyt turi

1 gabumo.
Aukų Apsigynimo Fondui ge

gužio 9 dienų buvo surinkta $21.- 
12, gegužio 27 d. surinkta $13.37, 
viso $34.49. Be to, K. Pctri- 
kienei paagitavus tapo atnaujin-

I ta L.M.P. Susivicnijmo 16 kuo
pa. Prisirašė 12 naujų narių. Vi-

lio laidoj (birž. 3) ištisai išspau
sdino protesto rezoliucijų, kuri 
buvo Ketvirtosios Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos Kon
ferencijos priimta gegužio 26 š. 
m. Tą rezoliucijų Kewance lie
tuviai parėmė ir vietos anglų j 
spaudon padavė. I

YOUNGSTOWN, OHIO.

kaip J. Žiūrono.
Geg. 30 d. L. M. Draugyste 

turėjo surengus koncertą su pra
kalbomis paminėjimui arba pa-

— ««NMr 
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Geriausi Skustuvai 
Amerikoje

KIETAI BARZDAI

K1NG skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3(H)0 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milvvaukee 
Pittsburgh’e, Buffalo, Defroit, 
New York, Boston, ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Neužsitikėkit 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 metų patyrimą ir 
Skaliu ištyli jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
:u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekH 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto Iki 12 valandai dieną.

už šalies laisvę. Revoliucijos ka
rėje. Kalbėtojai buvo D. Leka
vičius ir K. Va rašius.

Didžiausių dalį programų užė
mė chorai su dainomis. Daly
vavo taipgi L. J. Muzikalė Drau
gija. |

Noriu trumpai pastebėti apie 
chorus: abudu chorai dainavo 
gana daug dainų ir, galima sa
kyti, abudu dainavo neblogai, 

stina, kad musų moterįs aplamai Į Bet Aido Choras regis yra ge- 
pradėtų'plačiau šviestis, tuomet Irjau sutvarkytas, negu Birutės:, 
ir musų darbai geriau sektųsi. I choristai nesistengia perrėkti 

— Progresistė.j vienį kitų, todėl išeina geresnis 
sutarimas, didesnė hannęnija.

Aido Vyrų Choras išlavintas 
nepaprastai puikiai; tai pripažįs- 

Jeigu kas parašo į laikraščius I net ir aidiečių priešai. Biru* 
žinutę iš musų miestelio, klupi tės Mišrus Choras irgi butų all- 
kurie-nekurie vielos lietuviai už-j Hglil jeigu butų kiek geriau tva- 
siima girtavimu ir kortavimu iš I rkonii dainuotojai, jeigu nebu- 
pinigų, ir kad čia yra tokių lie- Lų leidžiama kai-kuriems bal- 
tuvių, kur užsiima slaptu gėrimų I san)s perdaug užrėkti kitus. Y- 
pardavinėjimu, tiems žmonėmsI pag tai pastebiama sopranuose, 
labai nepatinka teisybes žodis.I Birutės Choro mokytojui bu- 
Girdi, toks į laikraščius rašinėji-j vo įteiktas gražus gėlių buklu
mas tai esųs Uar nedoresnis bi-jtas (tik truputį pavėlavo. Ka- 
znis ne kaip slaptų smuklių lai-1 ja atnešta bukietas, choro vedė- 
kymus. Bet vistiek, kas atsilin-l jas jau buvo nuėjęs nuo pagrin- 
ka, reikia laikraščiams pranešti, I jų, todėl turėjo vėl užeiti, kad 
ar tos žinios kam patinka, ar ne. I priėmus gėles). Tokį jau puikų 

Pora savaičių atgal vienoj sla-1 bukietų gavo ir Aido CJiOro ve- 
ptoj smuklėj, skiepe, užsidarę ! dCjaš. Gal dėlto, kad. vi^as bu- 
kortavo iš pinigų keli lietuviai.| kietas buvo raudonų gėlių, cho- 
Policija užklupo ir areštavo pen
kis kazirninkus. Ant rytojaus 
buvo jų teismas. Visi užsimokė
jo po $9.60.

Birželio 3 dienų, apie vienuo-
M « V . • V • • •

LSS. 56 kp. surengė prakalbus Į sos energingos moterįs. Bet gei- 
1 d. birželio. Kalbėjo drgė K. 
Petrikienė. Pirmoje gana ilgoje 
savo kalboj aiškino apie K. Ma
rksų, jo kilmę, gyvenimų, pasiš
ventimų ir vargus; privedė, kaip 
Marksas buvo turtingas mokslu, 
o elgeta ekonomiškai, taip kad j 
dėl neturto kelis kartus buvo iš
mestas gatvėn ir net buvo areš
tuotas.

Aiškino apie vergijos laikus, 
I ir kaip šiandie visokį “dievo tar
nai”, dykaduoniai kunigai verčia 
ant socialistų visokių purvų, kad 
tik liaudį atgrasinus nuo darbi
ninkiško judėjimo, o savo raš- 
kažius ilgiau palaikius iš žmonių 
tamsybės ir nesusipratimo.

Pertraukoje buvo renkamos 
ifukos LSS Apsigynimo Fondui 
ir surinkta 12 dolerių su centais.

I Po tam drgė Petrikienė — ka
lbėjo apie moterų reikalus gaila 
tik, kad moterų visiškai mažai 
buvo. Čia gabi kalbėtoja mokė
jo užkurti gerų pirtį vyrams, kad 
jie moterų niekur nesiveda ir 
laikosi kaip verges.

Geroka maišelį ir juokų prik
rėtę papusakodania, kaip vienas 
vyčių generolas “87J/j klesų so
ciologas” baugina darbininkus, 
kad jie šalintųsi nuo socializmo, 
nes, esą, socializmui įvykus rei
kėsią visiems valgyli rukščius 
kopusius ir nešioti raudonas ke-1 
pures.

Publikos nedaug buvo. Mat, 
pirmiau čia socialistai menkai 
teveikė tai darbininkus vadava- 
vo vien klerikalai, kurie prive
dė juos prie nupuolimo. Daug 
vieliniai socialistai darbo turės 
padėti iki progresas tarpe jų pra
dės žydėti nevystančiu žiedu.

— J. Kasparavičia.

DeKALB, ILL.

SPRINGFIELD, ILL.

Vardas

Adresas

Iškirpkite .šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUEACTUR- 

ING CO.,
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje

STOCKAI IR BONDSAI.

Noriu pirkti už grynus 
berty Bonds. Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Salto st.,

Perkame Francuos, 
Canados bondsus.

f Dr. A. R. Blumenthal Į

AKIU SPECIALISTAS 
kia EgsamtaiHoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pageriptą Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland A v. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317

Akia

pinigus Li- 
ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

1553 W. Madison st.
Sulle 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniaia
Rezidencijos Telephone Albany 5546

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

tik pagal sutartį

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
nnt Durų, I^ntų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevoįimui atuby išvidaus, po $1.11 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

J003-3M9 8. H.l.ted SL, Chl«»fO, IU.

LSS. 29 kuopa gegužio 27 d. 
pakvietė antru kartu kalbėti 
draugę K. Petrikienę Žmonių 
atsilankė apie porų šimtų ir vist 
labai ramiai klausėsi, Šiuo kar
tu K. Petrikienė aiškino, kaip 
praėjusiais laikais moterįs buvo 
labai pavergtos — jos netik ne
turėjo žmogiškų teisių, bet joms 
nė dusios nenorėta pripažinti. 
Tik paskui jau “dievo patepti- 
niai” — popiežiai ir vyskupai -- 
nusprendė, kad reikią ir mote
rims pripažint dusių... Mat, jų 
biznis to reikalavo. Čia kalbė
toja aštriai pašiepė tu^s dieviš
kus biznierius: klaidų padarė 
kunigai, kad vietoj vienos du
sios nepripažino moterims dvie
jų dušų. Tąsyk moterėlės vietoj 
vienų mišių butų' visados pirku
sius dvejas, ir kunigėliams butų 
dar geriau biznis ėjęs... Kalbė
toja betgi išreiškė džiaugsmų, 
kad šiandie jau ir moters prade
da susiprasti įr sprūsti iš kuni
gų jungo.

Nemažai kalbėtoja prijuokino 
publikų, pasakodama apie tam
sių motorėlių valgio gaminimą 
ir burdingierių užlaikymų. Dgc 
K. Petrikienė savo kalba padaro* 
didelį įspūdį į žmonės, nors ir 
ne visiems jos kalba patinka. 
Suprantama, visiems ir patikt

vietoj kazirninkai pasijutę, kad 
namai apstoti policijos ir detek- 
tivų, šoko pro langus ir bandė 
pabėgti bet ne visiems pavyko. 
Šūviais iš revorverių du kostu- 
nieriu ir du šinkuotoju tapo su
laikyti ir nugabenti nuovadom 
Kurie pabėgo, tie pranešė ki
liems kaltininkams, kad užsige
sintų žiburius, nes policija j ieš
kanti. Tie taip ir padarė, ir kad 
policija atėjo į jų namus ir rado 
patamsyj, nieko nebedarė. Bir
želio 5 d. buvo teismas. Šinkuo- 
lojai svaigalų užsimokėjeapo 200 
dolerių pabaudos, o kostumie- 
riai po $9.60. Teisėjas dar pa
sakė, kad vapentai esu užpirkti 
ant septynių smuklių ir kad vi
si turėsią tiek pat užsimokėti 
bausmės. Kada dirbtuvės su
baubė pietų ir darbininkai ėjo 
valgyli, policija jau laukė prie 
namų tų, kur naktyj neįsileido. 
Areštavo ne lik vyrus, bet ir mo
terėles, kurios taipjau šinkavo 
alų. Visi lygiai užsimokėjo po 
200 dolerių bausmės ir teismo

Man tel<) pačiam savo akimis 
matyt ir savo ausimis girdėt, kad 
dvi moterėlės grįždamos iš stei- 
šeno kalbėjos: “Mums tai dar 
nieko tie du šimtai: mes užsidir
bome. Ale tiems, kur da nese
nai pradėjo pardavinėt, tai dide
lė krivida.”

Dabar vietos anglų laikraščiai 
rašo plačiai, pašiepdami, kad po
rcija turėjus daug darbo su “ak
laisiais paršais” (blind pigs), va
dinas, su slaptomis smuklėmis

— Dratinis.

PITTSBURGH, PA.

[ras jį priėmęs sudainavo griaus- 
[ mingą —

“Ant barikadų, liaude drųsuo-I lc
Raudonų ženklų iškelk augš- 

tai T
Ir publika audringais aplodi

smentais lydėjo tų dvasių pagau
nančių gaidų.

Prieš tų koncertų kdi-kurie 
korespondentai rašė, kad čia tu
rėsiu būt kaipir kontestas ir bu
siu nuspręsta, kuriam chorui 
priklauso pirmenybes vainikas. 
Teigti butų galima remtięs pub
likos aplodismentais, kurių ji 
tejikū ir vienam ir antram cho
rui, tai įšeitų, kad tų vainikų ji 
pripažino Aido Chorui.

Birželio 3 d. buvo vakaras Lai
sves Choro, N. S. Pittsburgh. Da
lyvavo ir Aido Choras. Scenoj 
statyta komedija “Gudri Našlė”. 
Lošė Aido Choro nariai. Atlik
ta vidutiniai.

Taipgi puikiai padanubta Ai- 
dp ir Laisvės Chorų, ir J* Žiūro
nas sudainavo porų dainų solo.

Publikos buvo neperdaug, gal 
būt dėl karšto oro.

Šis vakaras-koncertas , rodos 
buvo paskutinis šį sezonų. Mat, 
užėjus karščiams, reikalinga ir 
dainininkams paimti valfcacijų.

— Reporteris.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St„ Chicago. 111.

PIRK
. ........ > ——

Į
saugius ir 
pelningus

invesltnentus, nešančius* nuo 
27% iki 35% ir (laupiau. 
Dividendai mokami kas? mė
nuo arba du kariu j mėnesį. 
Kainos kjla sparčiai, Juo 
greičiau pirksi — tuo .dau
giau pelnysi. Rašyk arba 

, ateik pasiteirauti. Ofisas 
atdaras ir nedaliomis nuo 
10 iki 3 vai. po pietų.

343 S. Deurborn St.
Room 1200. • Chicago.

M.

Tel Y arda 3654. AKUŠERKA Į 

Mrs. A. VIDIK AS 
laigusi Akušerijos Ko- > 
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsylvanijosį 
hospitalėse ir Phila-1
delphijoj. rasekniin-i 
gai patarnauju prie 
gimdymo; Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) į 
Chicago. I

Tel. Armitoge 65^6

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENE

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

1436 N. Ashland Avė., Chicago

I

.i iii .i .............-................................. — ..i,

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

Telephone Yards 5032

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

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lictųviamu žinomas per 16 me

tų kaijx> patyręs gydytojas, chirurgas 
' ir akušeris.

Gydo aStrias 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 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: h—0 -yto. tiktai.

Aptiekos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulcvard 9812

DR. A. J. KARALIUS
7 ‘ . t ; . . f

Gydytojas Ir Chirurgas
X-SPINDULIAI

3203 So. Halsted St.

Valandos: 9——12 ryto;
2—9 vakare.

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

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

■K

Gegužės 29 d. čia buvo “nepa- | 
prastas” koncertas surengtas j 
Prano Rimkaus, kuris dabar čio- . 
nai važinėją užrašinėdamas Dir-" 
vų. Žpionių buvo labai maža 
atsilankę, gal dėlto jog labai lie-j 
tus lijo. Programų išpildė P, 

negali, nes kitas ir už teisybę py Rimkus ir J. Žiūronas, Aido Cho-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusiast, Neryų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
i p s* M ■-•■J • 

w m MM *15 Dearborn SL kampas Monro e,llr R M DifCC CHU'AGO. ILLINOIS
VI ■ Va Iria nvvv Room 506 ir 507 ( rilly Bldg. Važiuok 

elevatoriu iki Penkto augšto.
Valandos! Kasdien 9 iki 4. Ned^tdieniais 10 iki L Taipgi Panodč- 
lyJrSeredoje,. Pėtnyčioje if lhHbittaje rakantis nuo 7 iki 8 valandai.

Rezid. 933 S. Ashland BJvd. Chicagtf 
T«l«phon« Haymarket 25(4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiataa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halated SU Chicagi
Telephone Drover 969J

VALANDOS: 10—11 ryto; 1—1 popinto
B -.k.-. N-dšliomi. 10—lt

|> | TELEPHONE YARDS i U A

ii 11! r. ?T. Wiegner 
$ I Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 « I iŠ ryto ir nuo 7 iki • vai. rak.
V I 3325 So. Haluted St., Chlcaga 
* * ........ I—■!

• ■■ — 'h,?.-.j.':' . v,. ...V'.-
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Naujo streiko pavojus.

šiukšlių vežiotojai rengiasi 
mest darbą.

Apie 600 miesto darbininkų—

mest darbą. Reikalauja padidi
nimo algų po 1 dol. dienai. Uni
jos valdyba užvakar kreipės į 
viešųjų darbų komisionierių 
Frank L. Benueit ą užreiškimu, 
kad, atsitikime, jeigu atsakomo
sios įstaigos nepasirūpins išpil
dyti darbininkų reikalavimą, jie 
mes darbą.

Streikas pastatytų ndmenkan 
pavojnn gyventojų sveikatą: pa

gali būt. prie- 
užkrečiamųjų 
užstojus vasa-

plioduojančios medžiagos. Ma
noma, kad ji butų buvus panau
dota barzdaskutyklų ardymui 

ir kitiems nelegalioms darbams. 
Sanryšyj su tuo betgi naujų a- 
reštų dar neįvyko.

------ - ‘'J.
Policistai—vagiliai.

Užvakar tapo susekta šaika 
vagilių, kurie ilgą laiką kraustė 
New York Central geležinkelio 
vagonus. Sakoma, kad jie išvo
gę apie už 15 tūkstančių dol. į- 
vairių prekių. Šaikos vadai pa
sirodo buvę trįs policistai. 
jų, esą, jau prisipažino.

Du

gelius — nepilnamečius vaikus, tūkstančių dolerių už padarytą našauja, kad bylon busią įtrauk- REIKIA DARBININKŲ 
---« * ta “augšto stono“ žmonių. Pa- ------------------------

gyvensime pamatysime. —V.P. I --------
Vieną vaiką policistas bekaman- 
tinėjant esą biauriai suspardęs.

vančios šiukšlės 
žasčia visos eiles 
ligų, ypač dabar 
ros karščiams.

Komisionicrius jau buvo su
šaukęs porą t.v. finansų komisi
jos posėdžių, kur tartasi apie 
gręsiantį streiką. Kol kas betgi 
nežinia ,ar ji sutiks išpildyti šiu
kšlių išvežiotojų reikalavimą. 
Eina gandas, kad reikalavimas 
busiąs atmestas. O tuomet — 
streikas butų neišvengiamas.

“Nothing doing”.

Netekusi 360 tūkstančių 
dolerių.

Gaso kompanija būtinai už
sispyrė, kad miesto valdžia iš
pildytų jos reikalavimą — leis
tų jai padidinti gaso kainas net 
30 nuošimčiais. Sako, kad pe
reitais metais ji turėjusi 360 

tūkstančių dol. nuostolio. Pa
reikalauta, kad šitas tvirtini- 

įnas butų paliudytas dokumęn- 
tais. Kompanija “mielai sutiko 
pristatyt juos sekamą scredą”. 
Pabėgo kasininkas.

Policija jieško tūlo Walter 
A. Grawe’o, National Canning 
kompanijos kasininko, kuris 
praeitą subatą nežinia kur din
go. Kompanija pasigenda 2,800 
dol, pinigų.

jam “demečių” — sukurs tymą 
jo lengva tikės prisickos reika
lauti divorso. Kaimynė yra tu
rtingo North Dakotos bankinin
ko puti, taigi daktaras tikįsis lai
mėti tuos 25 tūkstančius.

KLAIDOS PATAISYMAS

CICERO

Politikieriai susipešė 
dėl viešųjų mokyklų.

Politikieriai kėsinasi padaryt 
viešąsias mokyklas savo intrigų 
lizdu. Andais majoras Thomp- 
sonas renominavo du apšvietus 
tarybos nariu. Miesto taryba, 
kurioje sėdi senųjų partijų poli
tikieriai didžiuma balsų atmetė 
majoro pasiūlymą patvirtint 
nominuotus apšvietos tarybon 
asmenis. Tatai, žinoma, buvo 
padaryta “sutlioruojant“ dviem 
vietos didlapianis Daily Ne\vs 
ir Tribūne. Tiedu didlapiai jau 
senai veda savotišką kovą prieš 
t.v. “Solid six“, taigi tuos apšvic 
los tarybos narius, kurie nešoka 
sulig jų smuiko. Tatai yra daro
ma tūlais išrokavimais. Dažnai 
min. didlapiai stveriasi stačiai 
negražių kovos priemonių prieš 
nepalankius jiems apšvietos ta
rybos narius. .

šiomis dienomis apšvietos ta
ryba išleido spccialį biuletiną— 
įjasiaiškinimą į ncpapiatingus 

politikierių prasimanymus. Tas 
biuletinas buvo dalinama viešų
jų mokyklų mokiniams bei jų 
levams. Politikieriai persigan
do. Suprato, kad tatai gali duot 
jiems negeistinų pasekmių. Ir 
jie kreipės į teismą reikalavimu 
uždraust min. biuletino platini
mą. 'Įrišėjas Pickney išklausė 
jų reikalavimą — žada išduot 
indžionkšeną.

Reikia pasakyt, kad majoro 
pasiūlytuosius asmenis į apšv. 
tarybą andais indorsavo ir Chi- 
cagos Darbo Federacija, kuri 
toli gražu nevisame užgini ma
jorą Thompsoną. Bet ką tai 
reiškia tiems politikieriams. Jie 

nori turėt apšvietos taryboje 
“savo žmones“, kad ir jie butų 
“tikri mūrininkai“, gabesni už

“dėdė” ponui Mike’ui Gundam’- 
ui, kurį jisai užvakar areštavo 
kaipo pabustą ir nutempė prieš 
džiodžę, kad šis teiktųs paskirti 
jam “naudingą darbą“. Mat, 
ponas Gimdamas norėjo įtikrint 
‘“dėdę“, jogei jis nėra joks pa
busta ir kad jo kišenių j dar ran
das virš tūkstantis dolerių.

“Nothing doing, tu privalai 
dirbt nors ir milioną dolerių 
turėtum“ — pasakė jAni poną 
“dėdė“.

Kerštingi vagiliai.
Nežinomi blogadariai užva

kar naktį įsilaužė Peter Fox li- 
kierių krautuvėn, 317 E. 51 gat
vėj. Sudaužę tris registerius 
ir išėmę iš jų virš 400 dolerių, 
blogadariai tuo dar nepasiten
kino. Jie atidarė kelias likicrių 
bačkas ir paleido aslon apie už 
5,(XXI dol. likierių. Policija jieš
ko blogadarių.

f :-4- I • •
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Jieško mergelės.
Policija jieško 18 metų 

gulės, Catherine Karbens,
praeitą savaitę nežinia kur din
gusi iš savo namų 312 Weslcy

mer- 
kuri

True translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, III., June 10, 1918 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

Areštavo turtingą 
verteivą.

Valst. komisionicrius
F. Mason areštavo tur 
fabrikininkų firmos a-

Lcwis

gontą, Gusteve R. Barter, tu
rintį raštinę 522 So. Clinton gat
vėj ir gyvenantį 3746 Maple Sq 
nare gatvėj. Reikalaujama

5,000 dol. parankos. Kaltina
mas už maištiškas kalbas.

Jeigu kaltinimas, delei kurio j 
jisai buvo areštuotas, bus pa-i 
tvirtintas, kaltinamamjam grę-1 
šia 20 metų kalėjimo ir 
dol. piniginės pabaudos.

5,000

True translątion filed with the post- 
master :il Chicago, 111., June 1(1, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Areštavo moterį—daktarę.
Suv. Valst. komisionicrius 

Mason paliepimu užvakar areš
tuota moteris-daktarė, Ruth R. 
Linghtall, 8802 So. Loomis gal. 
Kaltinama už maištiškas kalbas. 
Areštuotoji paliuosuota užsta
čius 5,(XX) dol. parankos. Pir
mas klausinėjimas bus birž. 13

LDLD. 92 kuopa 
pradės veikti.

Nuo pat susi tvėrimo veik me
tus laiko LDLD. 92 kp. nieko ne
veikė. Net susirinkimo nelai
kė. Tečiaus vakar Tamuliunie- 
nės svet. įvyko pirmas minėtos 
kuopos susirinkimas.

Priimta LDLD. 1-mo Apskri
čio konferencijos protokolas; 
taipgi su mažais pataisymais 

priimta LDLD. 1-mo Apskričio 
konstitucija.

Tarta ateityje laikyti susi- 
rinkinius kas mėnuo, būtent 

kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 9 vai. iš ryto toj pa
čioj svetainėj.

Tarta greitu laiku surengti 
prakalbas, kad tuo, budu padau
ginti kuopą nariais.

Naujeinų nr. 134 žinutėj “Ma
rgumynai“, po kuria pasirašo 
Westpullmanietis, laužytojo ne
apsižiūrėjimu, tapo uždėta klai
dingas priemiesčio pu vardiji
mus. Žinutė yra iš West Pull- 
mano, o ne West Sides.

Pranešimai

Liepos (July) 7 dieną Jaunų Lietu
vių Amerikos Tautiškas Klitibas ren
gia didelį piknikų Blinstrupo darže, 
Lcafy grove. Pradžia 9 vai. ryto.

LSS. 4-kp. LSJL. 1 kp. ir LMPS 9 
kp. apšvietos komisijos narių susi
rinkimas įvyks šladie, Aušros svetai
nėje. Pradžia 7:30 vai. vakare. Ko- 
misijosnuriai būtinai turi atsilankyt, 
nes turini labai svarbių reikalų ap
tarimui. Kom. pirmininkas

Roseland, III.—“Aušros Knygyną 
palaikančių draugijų delegatų susi
rinkimas įvyks utarninkc, birželio 
11, 10900 Michigan Avė. 7:30 v. vak. 
Delegatai malonėkite atsilankyti pa
siirtu laiku. —Rašt F. Bruškaitė.

kimu. Galima spręsti, kad lai
kui bėgant viršminėta kuopa

užims sau prideramą vietą Ci
cero j.

Taip ir reikia. , * —V.S.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
AIS DARBAS) j varines mainas, į 
'.niurnėt, Michigan, 50c valandoje ir 
jonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 

dienų. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
nokesčių. Pastovus darbas; ateiki- 
e į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
šsiuntimo. Kreipkitės į

Elniers Labor Agcncy, 30 South 
Canal st,. Chicago, 111.

- ■■■■■«■ III MINI.

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda labai puikiai aptais^ 
tas automobilius—Ford daug dail 
tų prie jo yra ekstra. Arba niain; 
ant kokio mažo biznio. Parsiduot 
labai pigiai. Savininkas nori pirk 
didesnį karą. .1. Bagdon, 1 fl. fr, 
933 W. 34th pi. Chicago, 111.

NAMALžEMt

Roseland Roseland ir Kensing- 
tono Draiigijų Sąryšio palaikančio 
“Aušrą’’, piknikas įvyks liepos 21 d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vietinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengt lų die
ną. o remt visiems šį pikniką, nes 
pelnas nuo jo eis, kaip ir visados, 
apšvietos reikalams. —Komitetas.

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Lietuvių Šv. Kryžiaus parapijos. — 
ant greitųjų. Kuris galėtų atlikti vi
sus bažnytinius reikalus ir mokyti 
chorų. Gera mokestis ir butas prie 
bažnyčios. Malonės atsišaukti kuo- 
greičiausia. Adresuokite taip:

Rev. J. E. Strazdas, D.C. 
1108 E. 77lh Str, Clevcland, Ohio.

FARMOS
Centralėje Wisconsin, išdirbtos 

namais, baimėmis, šuliniais, tvoro 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mi 
slo. Tavlor, Lincoln. Longlade, M 
raton, Price ir Clark pavietuose, 
arba be stako. Kainos $1,000.00^ 
augščiau. Mes skiriame 10 moliu 
mokėjimui. Gulima mainyti. Pi 
duodame arklius, karves ir tt. u 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite i M. J. AUGULIS, 
Lietuvių Skyriaus Mgr.,

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, 1

REIKIA leiberių. Gera mokestis. 
Acrmotor Co.,

2500 W. 12 si., Chicago

REIKIA greitai atsakančio barbe
no. Darbas nuolatinis. Mokestis $19 
savaitėje ir komišinas.

J. K. Malda, 
3336 So. Halsted St., Chicago;

Areštavo du broliu-banditu.
Empire Loundry kompanijos 

budinke, 1424 N. Walls gatvėj, 
užvakar naktį policija užklupo 
tris banditus, besikėsinančius 

suplcišyt saugiąją šėpą. Vie
nas banditų bandė ištrukti iš
šokant per langą nuo trečiojo 
augšto. Nepavyko: užsimušė. 
Du kiti, būtent broliai Fred ir 
Ajfred Becker’iai, gyvenę 156 
Ęugenie gatvėj, areštuota. Rei
kalauja 25 tūkstančių dol. pa: 
rankos.

Roseland, III. Liet. Mot, Progr. S. 
25lus kuopos choro repeticįjos visa
dos įvyks seredomis, 7:30 vai. vaka
re, Paimer Purk didžiulėj svel. Dra
ugės, malonėkite įsitėmyti, nes kas 
nedėlia nebus garsinama, stcngkitės 
būti visos paskirtu laiku. Komitetas

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie svaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

REIKALINGA duonkepys antra- 
rankis, prie juodos duonos.

A. Petrošius, 
139 E. 107 St., Roseland, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c į va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consuiners Co 
35th St., ir Normai avė.,

ROSELAND
Išvažiavimas.

Išnaudoja teatrų • 
lankytojus. ■

I Chicagos teatrų savininkai, 
sutartyj su hitais pelno godžiais 
biznieriais, ilgą laiką išnaudojo 
teatro lankytojus. Teatro savi- 

Lninkai, mat, slapta išparduoda- 
i vo daug bilietų tiems biznie
riams, kurie paskui lupdavo net 
dvigubai. Dabar eina tyrinėji
mas. Labai galimas daiktas, 

kad keli tų sąmokslininkų bus 
pašaukti kaltinamųjų suolan.

Vakar ties Calumet upe įvy
ko LSS. 137 ir 235 kp. išvažia
vimas. Dalyvavo nemažas bū
relis jaunimo ir šiaip žmonių.

Žaidimų pertraukoje dainavo 
t LMD. “Aido’ choras—Marsa- 
lielę ir porą kitų dainų. Dekla- 
puivo mažii vaikiukas ir mergai
tė. Jų deklamacijos susirinku
siems labai patiko.

Boto kalbėjo chicagietis K. J. 
Trainis. Kalbėtojas bandė bū
ti boįševiku ir dar labiau nelo
gišku. Nors kalbėjo apie Rusiją, 
bet matyt-i|oad apie ją labai ma
žai žino, o apie jos partijas dar 
.mažesnę nuovoką turi: Pvdž. 
Kerenskį priskyrė prie socialde
mokratų ič dagi prie aršiausių 
buržuazų. Taipgi kiek įmany
damas peikė inteligentus darbi
ninkus. Esą jei kurie jų ir yra 
socialistais, tai tik tūlais išroka- 
vimais ir skelbia mokslinį soci
alizmą, o ne rusišką bolševiz-

Smulkus Skelbimą
Smulkiems paslskelbimams kainos i> 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai įmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiež- 
ko įvairių prųgų. Pasisakykite 
JjLeųjs, 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.

PARDAVIMUI: naujas 4 kambaį 
medinis namelis, aukštas apatnaiii 
ntlika, vištų gardas, sodnas, 5147 J 
Euclid avė. $1000, ant išinokčjifl 
Raktai ofise. McDonnell, Į 
2630 W. 38th Str., Chicd

PARDAVIMUI — Honore arti 
ros gatvės, 5 kambariai c.oncrete 1 
matas, karštas vanduo, elektra, sm 
bykla, cementinis apatnamis, ml 
dynė, kieto medžio grindys, $3,(1 
$500 grynais pinigais, $15.00 į i 
nosį. McDonnell, 
2630 W. 38th SI. Chic

PARDAVIMUI — $400 grynais 
nigais, $12.00 i mėnesį 6 kamblį 
namas. $1650. Pečium apšildoir 
McDonnell, 2030 w. 38th 

I PARDAVIMUI 4 kambarių mur 
namas, $200 įmokėti. $7.00 i mėn 
$1,400.00, 35th and Westcrn ave,l 
tas 25x125, visai pataisyta ir išmd 
ta. McDonnell, 2630 w. 38th

Į PARDAVIMUI 6 kambarių nal 
Chicago lis, augštu apatnamiu, nudirb 

j maudynė, gesas, skalbykla, gar 
”‘$1800. lenavi išmokėjimai. ! 

; McDonnell, 20.30 w. 38th
į PARDAVIMUI — 2232 W. 37tM 
prieš MeKinley Parka. 6 kambal 
mūrinis. Lotas 25x205, $2950. Ld 

i vi išmokėjimai. I
McDonnell, 2630 w. 38th

. I PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis
wood finishing”, užsiėmimas kuris n);ls MrKinlev Park. — $6200.

2630 W. 38th

i PARDAVIMUI —$300 įmokėti 
nais pinigais, $11.00 į mėnesį, 4 k| 
barių, atlika, apatnamis, $1,800, 
taisytos gatvės. |
McDonnell, 2630 w. 38th

PARDAVIMUI 391h st. and Rj 
vvell 7 kambarių rezidencija ped 
šildoma. IJektrika; $500 grynai] 
nigais, likusius lengvais išmoi 
muis, $3000. — Bargenas.

' ----------- , 2630 W. 38tH
, PARDAVIMUI arba išmainynJ 
I62nd ir Harper avė. 6 fialai, red 
1 >44000. Kaina *22,500.00

-1 McDonnell, 263o w. 3kii
I*— I

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie lengvo naminio darbo prie 
saliuno. Atsišaukite greitai.

Mrs. Mary Gadeiko, 
2858 Emerald avė., , Chicago

REIKALINGOS moters išsimok\t|
’—- -

yra interesingas ir suteikia pastovų Mei)ONNELL, 
darbą. Turi būt stiprios ir norin- Atdara 9 rvte’iki 9 vak. ir nedėl 
čios dirbti. The Clemetsen Co., ! :....
2114 W. 20lh St., 2nd floor. near
Western Avė Chicago

REIKIA lietuvio automobilių par
davėjų. Universal Auto, 
Sales ('.o., 5001 S. \Vestern Blvd.

REIKALINGAS vyras, lietuvis ar- ....... , 
ba lenkas dėl pardavinėjimo bute-. Mcl)ONNI J.I.. 
liuolo alaus. Gera proga dėl darb-; 
siaus vyro. J. J. Fitzgcrald.
3952 W. 12th Si. Chicago

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbas. Nėra 
dar bminku neramumo.
47 N. \Vells St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Muštinės piknike. reikalai esą skirtingi nuo šiaip 
darbininkų. Todėl nereikią

ASMENŲ JIEŽKOJIMA1
Pajieškau savo pusbrolio, Jono 

Peckausko, iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papilės parapijos. Girdėjau, kad 
gyvena rytinėse valstijose. Jis pats 
ar kas žino malonės atsiliepti.

Kazimieras Peckaiiskas, 
1524 S. 51 st Ct., Cicero, Iii.

gali veikti išvien su darbiniu 
kais, vien vadovauti. (Bet ar

HEIKALINGAS mokantis darbą 
bartenderis; išpradžios mokėsiu $20 
j savaitę, tolinus mokėsiu daugiau. 
Turi būti blaivus. Atsišaukite adresu:

J. K. .kitelis, 
Bx 266 Diveriiovv, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA gera kriaučių šapa 

su 10 siuvamų mašinų ir su visais 
įtaišymaiss. Parsiduoda visas biznis 
arba atskirai — mašinos, prosai, sta-Į 
lai, krėslai — mašinos, šėpos, pa r-1 
tišenai, lempos, fenas Ir (t.
3117 Wentworth avė., Chicago'

“Aušros” Mokykloje nuo geg 
28 dienos prasidėjo mokinimas 
Ių kalbos. Mokina p-lė P. Narni 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus 
rinčius mokinties meldžiame pr 
luojaus, nes taip — naudingi 
kaip mokiniams taip ir moky

Kitos mokslo šakos išguidoms 
senovei. 3001 S. Halsted

Piknike
Sako, 
kliu-] biznieriaus reikalai dar labiau 

ensiskiria nuo darbininkų rei
kalų?) Esą Markso mokslas 
yra filozofija ir jį galima kaip 
kas nori apversti ir išaiškinti, 
nes socializmo mokslas labai pa
prastas (O vienok kalbėtojas

Jicškau Jokūbo Juskio, savo žento, 
Antano Laugalio, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Jokūbo Valatiejaus, 
Kauno gub., Tauragės valsčiaus, Ra
seinių pavieto.

Stasys Lukošius, 
Box 21 Dorothy W. Va.

PARSIDUODA namai ir saliunas 
lame name randas. Pardavimo prie-1 
žastis — 6 mėn. kaip sergu reuma-j 
lizinu, turiu važiuot ant fanuos. At
sišaukite šiuo adresu: 1337 So. 49th | 
Avė., Cicero, III. Rendos neša virš 
$72.

VALENTINE DRESSMAKINl 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. 1 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, 
ngning, dol biznio ir namų. V 
los duodamos dykai. Diplon 
Lengvi išmokėjimai. Gvurant 
ta išmokinti jus pasiūti suknea 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnk.

Nori “nuskriaust”
milionierę.

Oak Parko miestelio valdžia 
patraukė tieson turtingą Chica- 
gos ponią — Anną L. Sears, pa
čią Sears, Roebuck kompanijos 
įsteigėjo. ReikalaujA, kad po
niute teiktųsi užsimokėt arti 2 
mil. dolerių taksų už įvairias 
nuosavybes — 20 mil. dolerių 
vertės. Ponia Sears jų nemokė
jusi jau pradedant 1907 metais. 
Ponia Sears dabar sakanti, kad 
to miestelio valdyba nori ją nu
skriausti — gaut už dyką net 
du milionu dolerių. Nabage.

Susidaužė gatvekariai.
Ant kertės State ir 31 gatvių 

užvakar susidaužė du gatveka- 
riu. Sužeista 31 gatvės karo 
motormanas ir trįs to palies j 

karo pasažieriai.
• ’ • i—i ' d

Banditų žygiai.
TTįs nepažįstami banditai už

vakar naktį užpuolė ir pavo

jingai pašovė J. A. Edwards’ą 
5009 Wcstern gat. Blogada- 
riai sustabdę jo automobilių 

ant kertės California nr 67 gat
vių ir pa liepę lipt laukan. Auto
mobilio savininkas nenorėjęs 
išpildyt užpuolikų reikalavimą 
ir gavo pašauti. Sužeistasai nu-1 
vežta į St. Bernard ligoninę. Pa
sveiks.

Bergmane* darže vakar bu ve 
Liet. Vyčių piknikas, 
neapseitą be muštynių. 

| kad keli tūlo westsidės 
Ibo nariai bereikalingai apstum
dę vieną vytį, šis pasiskundęs 
kitiems savo draugams, ir iš to 
kilo didoka muštyne, kurioj ne
maža “nukentėjo’* ir vyčiai ir 
kliubiečiai. Vienas pastarųjų 

dargi esąs pavojingai supiaus-1visgi jo nesupranta), 
tytas peiliu. Žmonės pasakoja, 
kad daugiau kalti esą kliubie
čiai. —Buvęs piknike j

—...... * •
Geras darbas.

JIEŠKO KAMBARIŲ
J1EŠKAU (vaikinas) švariai už

laikomo kambario su valgiu. Pagei
daujama prie mažai burdingieriųt 
Malonėkite atsišaukti laišku. J. P., 
4625 So. Riehmond St., Chicago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa už žemų kainq, lietuvių apgy
vento] vieloj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Ja n uša usk i s, v 
3244 So. Halsted Str., Chicago, III.

Jauni ir seni vyrai, ir ra 
ginos taipgi, gali raokyi 
čia barzdaskutystės amai

Pilnas kursas $15.00. Ih 
mokinių gali uždirbti į 
$12.00 iki $15.00 savait 
mokindamiesi. Daug dPARSIDUODA vnlgomųjų daiktų 

ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge
.1ictu.v,y, npgyventoj apielinkėj. bu. Ateikite ir pasimat 

Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 VVallaee St.

Rado eksplioduojančių w * 
medžiagų. *

Barzdaskučių unijos raštinėj, 
sako, policija radusi daug cks-

Tyrinės policijos 
“darbelius”.

Miesto tarybos t.v. krimina
lių reikalų komisija rengiasi 

pradėt tyrinėjimą delei tariamo 
policijos žiaurumo. Gauta nu
siskundimų, kad tūloje stotyj 
policija pavartojus, spėką “tar-i
dydama” areštuotus prasižen- Altą Bogart. Reikalauja 25-kių

I Rūbų siuvimo firmoje Coliu 
I Risman pereitų pelnyčių vienas 

I darbininkas susirgo paralyžiaus 
I liga. Ligonis nuvežtu į pavieto 
ligonbutį. Daktarai sako, kad 
gyvastis nėra dideliame pavo
juje. Bet liga sunki ir ims 
daug laiko, kol pasveiks. Taip- 

' gi šapo j e buvo padaryta kolek- 
ta. Surinkta 118 dolerių ligonio 
šeimynai. Kadangi ligonis jau 
virš keturi metai kaip dirba mi
nėtoje kompanijoje, tai ir kom-1 
panija paaukojo 15 dolerių. Di- i 
rbtuvėje dirba apie 500 darbin
inkų. —Siuvėjas.

Kaipo kalbėtojas K. J. Trainis 
menkas. (N. B. Reikėtų jam 
be viso kitko pasimokinti pir
miausia lietuvių kalbos).

Po ptakalbŲ paskui girdėjau 
kalbėtoją privatiškai agituojant 
prieš Naujienas ir <1. Grigaitį.

-K. V. B-as.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMRARYS atiduodama randon 

vienam arba dviem vaikinam, 
'jaunai porai. Ruimas švarus, 
maudynės, gesus. Geistina be 
gio, arba kad ir su valgiu.

R. Krichuskas,
1514 S. 48th Coui’t, Cicero, III

arba 
yra 
val-

Parsiduoda RIMKAUS BROS, he
li ern ė. Gera vieta lietu vi u-lenkų ap
gyventa. Per 20 melų išdirbtas biz
nis. Priežastis — paskutinis savi
ninkas išvažiavo i kariuomenę. At
sišaukite greitai. 906 \V. 31st Str., 
Chicago. Tel. Drover 5935.

te su raumis tuojaus.
ZBURKEBARBERSCHO

612 W. Madison SL, Chica

NORTH SIDE

RANDAI

Turės užsimokėti už 
“demečių”.

Dr. George M. Hanyl patrau
kė tieson savo kaimynę, ponią

Rado negyvą kūdikį.
Į Tūlo vietos kunigėlio “gerbe- 
džiuj” andais rasta negyvą kūdi
kį. Pirmiausia policija pasišau
kus prie “gerbedžiaus” patį ku
nigą, bet kada pastarasis nesu
radęs kito kaltininko, kaip tik 
socialistus, tai policija pradėjo 
teirautis toliau, ir surado. Pa
aiškėjo, kad kūdikio motina e- 
santi tūla šešiolikos metų len
kaitė, dažnai ėjusi pas aną kuni
gėlį išpažinties. Policija areš
tavo mergelę. Norima patirti 
ir nužudyto kūdikio tėvą...

žmonės dabar visaip šneka a- 
pie tą atsitikimą. Kiti net pra-

ATIDUODA RANDON saliuną prie 
gero kampo, kur Building Loan 
Ass’n laiko savo susirinkimus. Klau
skite čia.
2900 Union avė., Chicago

černė lietuvių apgyvento] vieloj, bi
znis gerai išdirbtas. Parsiduoda už 
$300.00 12107 So. Halsted Si.,
\Vcst Pūliniai), III.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR- 

B(> PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Eniploymcnt Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.
116-122

, arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

i 524-526

105-107 _____________ _
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į tikins, į šiaip įvairias įstai- 
fas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

u, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARSIDUODA valymo, taisymo ir 
prosavojimo kriaučiaus šapa .geroj 
lietuvių apgyvciiloj apielinkėj .iš 
priežasties išvažiavimo ant larmos. 

Į Parsiduoda pigiai. 1936 Canalport 
Avė., Chicago.

PARSIDUODA bučerne ir groscr- 
nė geroj vietoj lietuvių, lenkų ir ki-1 
lokių tautų apgyvento]. Biznis gerai ! 
išdirbtas per keletą metu. Norinlįs 
geros vielos, pasiskubinkite. M. R., 
732 W. 19lh Str., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYK
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

kalbų, aritmetikos, knygvedyl 
slenoKi-nfijos, tyi><-\vrilinu, 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, ai 
nos istorijos, geografijos, politis 
ekonomijos, piliclvslčs, dailiara 
lės.

I Mokinimo valandos: nuo 8 J 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki f 
3106 So. Halsted St., Chicago,

HA5TER 5Y5TEt1

PARDUODU restoranti) labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuvių ir kilų tau-. 
tu. Gera proga norintems tokio biz-1 
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant far-1 
mos. 1619 S .Halsted St., Chicago, III j

MOKYKIS KIRTIMO IR I)ESIGNING| 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ Al'R£DALŲ| 

Musų sistema ir ypatifikas mokinimas į 
darys jus žinovu | trumpą )niką. |

Mes turime didžiausius ir goriausius kJ 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes į 
teiksime praktišką patyi imą kuomet jų I 
kysiUs.

Elektra varomos mažiuos musų siuvimo ii 
riuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti Ir pa 
i 1 ' ’ I >>>u Ų klą I.1I< I.Mkn dieną ir

T'atrenos daromos pngal J įsų mišrų — ■ 
stailės arba dydžio, iž Lile madų knygos. J

MAflTER DE8IGNING SCHOOL j 
J. F. Kasnlcka, Ptrdžtinia, |

La Balis rat^l. Kambarys <!•-.
oriai Citr Hali. 1

PARDUODU bučernę ir grosernę., kn[n,g ir «a«tl «pe«iau»kąi r>i«in kainą. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Bizpis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siuli.įimas. Telefonas Yards 3072.
3312 So. Wallace St., Chicago.

118 N.
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