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Vokiečiai pradėjo naują 
užpuolimą

Talkininkai beveik visur laikosi
Pavojus franeuzų linijai

VOKIEČIAI PRADEDA 
UŽPUOLIMĄ NAUJOJ 

VIETOJ.

Nori priversti franeuzus iš
tiesti savo liniją. .Kitur 
vokiečiai sulaikyti........

True translation filed with the post- 
n.nsler at Chicago, III., June 13, 1918, 
as reųvired by the act of Oct. 6,1917.

LONODNAS, birž. 12. — Vo
kiečių pastangos suardyti fran
euzų pozicijas tarp Montidier ir 
Oise, pradėtos nedėlioj, išrodo 
sustabdytomis trečioj dienoj 
mūšio.

Vakariniame pakraštyj mūšio 
linijos franeuzai padarė kontr
atakas ir atsiėmė svarbias pozi
cijas, kuomet centre ir dešinėje 
pakartotinos priešo pastangos 
pasinaudoti pirmesnių pasiseki-1 
niu, sutiko smarkų franeuzų 
pasipriešinimą ir vokiečiai tapo 
sulaikyti.
' Valandoje kada vokieči verži
masis į vakarus nuo Oise susi
tiko nepasisekimą, frontas i pie
tryčius, tarp Aisne ir Marnc vėl 
užsiliepsnojo.

Užpuldami talkininkų liniją į 
pietvakarius nuo Soissons apie- 
linkėse Dommiers, Cutry ir į pie
tus nuo Ambleny vokiečiai pra
dėjo galbūt labai didelį grasini
mą talkininkų linijoms į šiaurę 
nuo Oise.

Naujoji ataka bent valandai 
išrodo lygia svarbume atakai į 
rytus nuo Montdidier. Išrodo 
kad priešo pastangomis yra pra- 
simušti į pietus nuo Compiegne 
miško, užeinant franeuzams iš 
šono ir priverčiant juos pasit
raukti ar pratiesti visą talkinin
kų liniją nuo Montdidier iki Ch- 
ateau-Thierry>

Apart fakto, kad smarkus mu
šis siaučia nieko nežinoma apie 
atsitikimus naujame fronte, bet 
mušis ten bus dabojamas su tū
lu susirupinimu iki vokiečių an
tpuolis neišsivystys.

Franeuzai vis dar laiko kairį
jį šoną Oise upės, nors galbūt 
jie buvo priversti pertvarkyti 

savo linijos šiaurinėse sekcijose 
Ourscamp ir Carlepont miškų.

Tečiaus jų pozicijos pasidarys 
labai neparankiomis, jei vokie
čiai laimėtų nemažai žemės jų 
besiveržime į vakarus nuo Sois
sons.

PRANCŪZAI LAIKO 
SAVO LAIMeJIMUS

Vokiečiai daro nepasekmin- 
gas kontr-atakas. .Kitur 
franeuzai traukiasi atgal

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 13, 1918, 
11 reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONODNAS, birž. 12. — Gen. 
Foch sustiprino savo frontą tarp 
Oise ir Montidier, pasilaikyda
mas svarbius vakarykščius lai
mėjimus prieš pakartotinas ir 
smarkiausias šiandie padarytas 
vokiečių kontr-atakas.

Franeuzai taipgi sulaikė nau

ją šiandie vokiečių pradėtą ofe- 
nsivą trumpame fronte tarp Ai
sne ir Villers-Coterets miško. 
Priešo progresas buvo nežymus.

šiąnakt franeuzai esą evakuo
ja nepatogų išsikišimą jų lini
jos tuoj į pietvakarius nuo No- 
yon. Kada vokiečiai sustiprino 
žemę Metz ir Oise upių trikam- 
pyj, Carlepont ir Ourscamp mi
škai atsidūrė ugnyje iš trijų pu
sių ir pasidarė neatlaikomais.

Pasak Berlino pranešimo, 
franeuzai pasitraukė šešias my
lias, bet tas jų pasitraukimas 
yra vien strategiškas, kad ištie
sus franeuzų liniją, kuri dabar 
eina 6 mylias į šiaurę nuo Com
piegne iki artimiausios vietos.

VOKIEČIAI SAKOSI SUĖ
MĖ 13,000 BELAISVIŲ.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., June 13, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

BERLINAS, birž. 12. — Pa
sak vokiečių generalio štabo 
pranešimo, franeuzai evakavo 
Carlepont mišką ant rytinio 
kranto Oise upės ir vokiečiai ei
na priekyn palei šią svarbią li
niją. Skaičius šiame ofeftsive 
suimtų belaisvių pasiekė dau
giau kaip 13,000.

PRANCŪZAI TURĖS 
KIEK ATSITRAUKTI 

ATGAL

True translation filed with the post- 
indslcr at Chicago, III., June 13, 191ų, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 12. — Prie
šo progresas Ribecourt sektore 
daro neišvengtinu apleidimą 
OursciHups ir Carlepont miškų, 
taipgi diktuoja franeuzų pasi
traukimą iš Bailly, Tracy-le-Val 
ir Tracy-le-Mont.

Komanduojantis franeuzų 
kolonialais gen. Mangin karto
ja savo Verduno taktiką. Juod- 
veidžiai kareiviai mušasi kaip 
velniai.

Franeuzai eina priekyn per 
krūvas vokiečių lavonų.

True translation filed with th post 
masler at Chicago, III., June 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, '917.

PARYŽIUS, birž. 12. Kavas 
korespondentas fronte sako, kad 
laukai, kuriais franeuzai ėjo 
priekyn savo konlr-atakoj utar- 
ninke, buvo tiesiog padengti 
krūvomis vokiečių lavonų. Atsi
imant Belloy ir pasiekiant pieti
nius pakraščius St. Maur, fran
euzai netikėtai užklupo ant vo
kiečių, kurie iki tol manė, kad 
jie yra padėjimo ponais. Vokie
čiai pasitraukė betvarkėje ir 
šuoliu atsivedė arklius j pirmą
ją liniją, kad išvežus savo ka- 
nuoles.

I
Korespondentas sako, kad 

smarki ir drąsi kontr-ataka pa
rodė, kad franeuzai nenustojo 
užpuolamosios spėkos.

t 

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

VOKIEČIŲ PAGIROS

Vokiečiai sakosi sunaikinę 
franeuzų rezervus ir sumušę 

talkininkus.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III., June 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 12. —“Di- 
desnoiji dalis franeuzų armijos 
tapo sumušta’.’ Taip pasak pra
nešimų iš Berlino, pasakė reich
stage Prūsijos karės ministeris 
gen. Von Stein. Paskui jis pri
dūrė: “Taip vadinamų Foch re
zervų daugiau nebėra.“

“Pasisekimas kron-princo at
sargiai prirengtų atakų prieš fra- 
’neuzus ir anglus Chemin-Des- 
Dames fronte geg. 27 d. suteikė 
vieną didžiausių smūgių, kokius 
jie aplaikė visoj karėj.“

Tolinus gen. von Stein sako:
“Be pražudymo kareivių prie

šas neteko daugybes karės mc- 
degos ir reikmenų. Dideli san
dėliai amunicijos, kurie buvo 
sukrauti palei komunikacijos li
nijas užpakalyj sumuštos fran
euzų armijos fronto pateko į 
musų rankas, taip kaip pirmiau 
mes atemem didelius sandėlius 
iš anglų armijos“.
Vokiečiai apie amerikiečius.

Gen. von Stein sakė, kad skai
čius ir stiprumas amerikiečių 
kareivių yra daug žemesnis, ne
gu vokiečiai tikėjosi iš talkinin
kų paskleistų žinių.

Jis sakė, kad amerikiečiai pir
mu sykiu pasirodė mūšio lauke 
tik valandoje kada vokiečių be
si veržimas ant Marnc apsistojo.

“Jie, kaip ir franeuzų rezer
vai,” sakė jis, “tapo mesti mušiu 
veltose kontr-atakose ir aplaikė 
tą patį likimą”.

Kiti amerikiečiai esą ramiame 
fronto sektore.

Ištisi pulkai išžudyti.

True translation filed with tho post- 
niaster at Chicago, III., June 13, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

SUV. FRANCUZŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 12. — Fran
euzų kanuolės ir kulkosvaidžiai 
nuo nedėlios pridarė daug nuo
stolių vokiečiams. Visa divizi
ja garsiųjų Jaegerių tapo suar
dyta į šmotus ties Ressons-Sur- 
Malz, kuomet gvardijos divizi
ja irgi neteko didelės savo da
lies. Patirta, kad ir kitos divi
zijos lygiai nukentėjo laike pri
sirengimo prie atakos ir verži
mosi siaurais kloniais, kurių vi
sus perėjimus valde talkininkų 
kanuolės. Kiekvienas belaisvis 
išrodo nusigandusiu nuo baisios 
skerdynės jo draugų.

- - - -------------- *■

------ ------------- ------- ? •

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj 
lt-------------r—r

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III.*, June 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

WASHINGT()N, b. 12.—šios 
dienos S. V. armijos nuostolių 
sąrašas paduoda šimtą dvide
šimt šešis vardus. Nuostoliai 
toki:

Užmuštų karės lauke .. 15 
Mirė nuo žaizdų .............  9
Mirė nuo aeroplanų .... 1 
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .17 
Mirė nuo ligų.................  18
Sunkiai sužeistų..............59
Sužeistų nežinia kaip .... 6 
Prapuolė kares lauke .... 1

126

šiame sąraše yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardės

LEO. H. OZUARJTYS, 1225 
Hess St., Suginąs Mieli., ser
žantas, sunkiai sužeistas.

AUSTRIJA ESANTI Už 
TAIKĄ PER SUSI

TARIMĄ.
^’^nj***

Nenorinti užkariavimų, 
sako BUrian.

True translation filed with the post- 
mmter at (’hicagO, III., June 13, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917.

VIENNA, birž. H. — Austro- 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeris baronas Burian šian
die išspausdintame Azest laik
raštyj pasikalbėjime sako, kad 
jis vis laikosi politikos taikos 
per susitarimą, išreikštos gruo
dyje 1916 m. Tolinus jis sako:

“Dvilypė monarchija negeid
žia aneksijų. Mes jau padarė
me keturias taikos sutartis, bet 
nė vienoj nėra nieko tokio, kas 
galėtų būti išaiškinta kaipo už
kariavimas.

“Kas link Rumunijos, kuri už
puolė ant mus, mes natūraliai 
turėjome pagalvoti apie apsau
gojimą musų ikišiol neapsaugo
to rubežiaus. Aneksavimhs 

šios beveik neapgyventos juos
tos apaugusių medžiais Karpa
tų perėjimų neturi nieko bend
ra su pavergimu svetimų tautų.

I>augiau to, aš drįstu pasaky
ti, kad patįs rumunai neturi įs
pūdžio, kad su jais apseita per
daug aštriai.”
J- • _______________ 4-________

Turkija ir Bulgarija prisidė 
jo prie vokiečių.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., June 13, 1918, 
as rciiuired by the act of Oct. 6,1917. 

1 LONDONAS, birž. 11. — Pa
siekusieji Londoną vokiečių lai
kraščiai apie Turkijos ir Bulga
rijos įstojimą j Vokietijos-Aus- 
trijos susivienijimą.

Frankfurter Zeitung sako, 
kad padarytoji su Bulgarija su
tartis užveria daug finansinių ir 
pirklybinių punktų, sulig ku
riais Bulgarija turi aprūpinti 
vhjs Vokietijos reikalavimus 

anglių ir vario iš Serbijos kasyk
lų, esančių bulgarų armijos už
imtose teritorijose, tuipgi pabū
davote kanalą nuo Dunojaus sia
urumų iki Plieno Vartų, o iš 
ten iki Bulgarijos rubežiaus.

Kaipo atlyginimą Bulgarijai 
prižadama Savos upės klonis ir 
bendras rubežius su Austro Ve
ngrija.

* i ii—■——*»» i '■ ■ ■ i- —■<

Rusijoje
MŪŠIAI MASKVOS 

GATVĖSE.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., June 13, 1918, 
is reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASHIN'GT()N, birž. 12. — 
Iš Švedijos šaltinių pranešama 
valstybės departamentui apie 
tebesitęsiančius sumišimus Ma
skvoje su mūšiais gatvėse.

Žinios taipgi sako apie atsi
naujinusius ukrainiečių sukili
mus prieš savo hetmaną.

FINAI NORI TIK DALI 
MURMANSKO PAKRAš

CIO 

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., June 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917,

COPENHAGEN, b. 12. — Fin- 
landijos valdžia Užtikrino Rusi
jos valdžią, kad įjos tikslu nėra

užimti visą Murmansko pakraš
tį, bet tik dalį, kurią Rusijos val
džia ankščiau prižadėjo Finlan- 
dijai.

h -■ —- j —j

SVARSTO APIE FINLAN-
DIJOS MONARCHIJĄ.

—, I, —. -i

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, birž. 11 —Fin- 
landijos ministerija paskelbė, 

kad pasiutimas permainyti šalį 
į monarchiją dabar yra prieš 
landtagą.

Žinios kad kaizerio sūnūs Os- 
car yra kandidatu į Finlandijos 
karalius, ir kad jis jau paskir
tas, nėra patvirtintos.

(Princas Oscar yra penktas 
kaizerio sūnūs. Jis gimė liepos 
27, 1888).

Japonija paskelbsianti savo 
poziciją linkui Rusijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 13, 19>’8, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 12. — Pa
sak žinios iš Tien-Tsin į Excha- 
nge Telegraph Co. po dabarti
nių konferencijų Japonija ren
giasi paskelbti savo poziciją lin
kui Rusijos.

Vokietija nebesiulysianti 
taikos.

True translation filed with the post- 
inaslci at CJiicatfo, III., Jane 13, 1918, 
M required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, b. 12.—Iš Ams
terdamo pranešama, kad pasak 
Berlino laikraščių, Vokietija at
einančiame paskelbime savo 
karės tikslų, nemano daryti nau
ju taikos pasiulyniu.

........................  i 1 »

PASKANDINO DU NOR
VEGŲ LAIVU.

Viso Amerikos pakraščiuose 
paskandinta 18 laivų.

---- Q——
True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., June 13, 19ltt, 
as requlred by the act of Oct. 6,1917.

NEW YORK, birž. 12. — Vo
kiečių subinarinos pereitą su- 
batą ir panedėlį paskandino už 
200 mylių į rytus nuo Cape Cha
rles, Va., du norvegų laivu, Vin- 
deggon ir Henri Lund.

Įskaitant šiuos laivus, vo
kiečių subinarinos nuo pra
džios savo kampanijos Ameri
kos vandenyse paskandino 18 
laivų.

Jų įgulas iš 68 žmonių šian
die atvežė danų laivas, kuris ra
do juos beplaukiojant juroje 
mažose valtelėse.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., June 13, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 12. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad anglai 
aviatoriai Italijos fronte sunai
kino 21 priešo aeroplaną.

m—W—i m m    

Paskandino aus
trų dreadnautą

KITAS LAIVAS TORPE
DUOTAS

Drąsus italų jurininkų žygis 
prieš austrus.

True translation filed with the post- 
inaster at CJiieiigo, III., June 13, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

VENECIJA, birž. 12. — Ofi
cialiame Italijos laivyno štabo 
pranešime sakoma, kad laike 
Italijos torpedinių laivų atakos 
ant austrų laivyno divizijos ar
ti ahnatijos salų panedėlį, vie

nas austrų drednautas tapo su
naikintas, o kitas užgautas tor
pedos.

Ataka padarė komanduotojai 
Rizzo ir Luigi de Milazzo su 
dviem mažais italų torpediniais 
laivais panedėlyj auštant.

Visa Italija sujudinta šiuo 
žygiu, kuris galbūt yra žymiau
sias laivyno žygis visoje karė
je.

Kom. Rizzo pasiuntė dvi tor
pedas į vadovaujantį drednau- 
tą, kuomet antras drednautas 
tapo užgautas vienos torpedos 
kito italų laivo, komanduojamo 
Milazzo.

(Vakar išleistas Ryme Itali
jos admiraltijos pranešimas sa
ko, kad užpultoji divizija susi
dėjo iš dviejų didelių kariškų 
laivų Viribus Unitis rųšies, 20,- 
000 tonų įtalpos, lydima 10 tor
pedinių laivų naikintojų. Itali
jos laivai sugrįžo į buzą nepa
žeistais) .

\ į
Darbininkų Ju

dėjimas
................  ............--—4

Reikalauja minimum algos.

MADISON, Wis. — Prieš 
\Visconsino industrinę komisi
ją prasidėjo kova už įvedimą 
minimum algos moterims — 

$13.30 į savaitę. Peticiją kad tas 
butų padaryta padavė Wiscon- 
sino darbo federacija, Wiscon- 
slno vartotojų lyga ir centralis 
komitetas socialių įstaigų Mil- 
waukee.

Spaustuvių darbininkai lai
mėjo pakėlimą algos.

SIOUX CITY, la. — Spaustu- 
vi^larbininkai nuo šio laiko 
gaus $27 į savaitę už dieninį dar
bą ir $30 už naktinį.

RICHMOND, Va. — Po kelių 
unijos ir spaustuvių savivinkų 

atstovų konferencijų sutarta, 
kad visose spaustuvėse, kaip li
nijinėse, taip ir neunijinčse, bus 
dirbama 8 vai. į dieną. Taipgi 
bus pakelta alga po $5 į savaitę 
dėl raidžių rinkėjų ir po $6 dėl 
mašinistų.

Laimėjo streiką.

TORONTO, Conn. — Sheet 
metai darbininkai laimėjo strei
ką. Jie gaus mažiausia 60c į 
valandą, taipgi beveik visi dar
bininkai tapo suorganizuoti į 

uniją.

Pakėlė algą 15 nuoš.

DULUTH, Minu. — Arlbitra- 
cijos tarybos nuosprendžiu ka- 
binet makeriai laimėjo pakėli
mą algos 15 nuoš. ir 9 vai dar
bo dieną.

*1 II . ..... ................

Laimėjo $1.20 į dieną.

FRESNO, Cal. — Elektro te
chnikų unija laimėjo pakėlimą 
algos po $1.20 į dieną. Dabar 
jie gaus $7.20 į dieną vieton 
$6.00.

Laimėjo streiku.

BOSTON, Mass. — Apie 100 
stiklo putėjų ir polišiuotojų po 
dviejų savaičių streiko sugrįžo 
prie darbo, išpildžius jų reikala
vimus. Vieton 51 vai. jie laimė
jo 8 vai. darbo dieną su 44 vai.

Prašo nevalgyti 
jautienos

Prašo komažiausia valgyti 
jautienos iki rugsėjo 15 d.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, II)., Jone 13, 1918,. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, birž. 12. — 
Kad užganėdinus Amerikos ir 
talkininkų armijų ir civilių Fra- 
ncijos, Anglijos ir Italijos gy
ventojų reikalavimus, maisto 
administracija prašo Amerikos 
žmonių mažiau valgyti jautie
nos nuo dabar iki rugsėjo 15 d.

Šeimininkės prašomos “nė 
jokiame atsitikime” nepirkti j 
savaitę daugiau kaip svarą ir 
bertainį grynos jautienos, arba 
pusantro svaro su kaulu dėl 
kiekvieno žmogaus šeimynoje.

Viešbučiai ir valgyklos prašo
mos neduoti daugiau kaip dve
jus pietus savaitėje virtos jau
tienos ir bifštekso (steak) dau
giau kaip vienus pietus savai
tėje ir keptos jautienos irgi vie
nus pietus savaitėje.

darbo į savaitę pamatu ir pakė
limą algos po $3 į savaitę.

Sutaikė 23 ginčus.

WASHINGTON. — Darbo de
partamentas paskelbė, kad lai
ke savaitės, užsibaigusios geg. 
23 d., jis sutaikė 23 industrijos 
ginčus. Nors tą savaitę streikų 
buvo daugiau, bčt jie menkesni, 
negu buvusieji savaitę atgal.

Pakėlė algą.

CHATTANOOGA, Tenn. — 
Sheet metai darbininkai po ma
žos opozicijos laimėjo naują al
gų skalę, sulig kurios bus mo
kama 5c į valandą, pusantros 
mokesties už viršlaikį ir dvigu
ba mokestis už nedėldienių ir 
šventadienių darbą. 

-..... .............  1" '' ..........
Italijos darbininkai vienijasi

MILAN, birž. 11 — Pereitą 
nedėldienį čia prasidėjo pirmas 
nacionalis darbo kongresas. Jis 
susideda iš Italijos darbininkų 
unijų ir jo tikslas bus suorgani
zuoti į unijas visus Italijos dar
bininkus.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

ORAS
Giedra ir biskį šilčiau šian

die; rytoj išdalies apsiniaukę; 
nedidelė permaina temperatūro
je; įvairus vėjai.

jg—.. ............
Kad kam ko IĮ 

Reikalinga
greičiausia ir lengviau- 
aiu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo- 

, nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi ma ir tas jūsų pasi
skelbi m as atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halated SL 
Telefoną* Canal. 1506
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NAUJI(tendenciją. Jisai pasieks pa-Jie vartojama, prisilaikau^kusnetpirmesniojonutari-
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1840 SO. HALSTED ST., 1 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėklienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
CJiicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu:

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

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

$6.00 
0.50 
1.85 
1.45

. .75

.02
12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65
7.00

.. 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos jiopieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eitučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

įsikūnys ir demokratiniam 
1 turinyje, tai priklausys nuo. 
to, kokią rolę sulos jame or
ganizuotieji demokratiniais • • • • V • • 1 J?

tam tikrų aiškiai nustatytų, mo!
taisyklių. Netvarkus refe-į Šitie žaidimai referendu- 
rėndumų vartojimas gali pa- mais turėtų pasiliaut. Visuo- 
daryt didžiausią blėdį orga- tinas balsavimas turi būt pa- 
nizacijai. i ' ‘statytas į tam tikras ribas ir

Imkime šitokį pavyzdį: turi būt vartojamas ismin- 
Reikia organizacijai specia-' tingu budu. Kitaip tai iš jo

principais išeivių elementai. nst0 darbininko prie kokio- kįla tiktai suirutė organiza- 
Nėra jokios abejonės, kad nors darbo; ims, sakysime,'eijoje.

tarpe Europos išeivių visose 
tautose rasis pakankamai 
gaivalų, kurie mėgins tą mi-’ yra užtikrinimo, kad ši- 
nių sujudimą pavartot savo'tuo frudu paskirtasai darbi- 
demagogiškierųs tikslams.'L > __ ■ ‘ ’
Jie stengsis užkrėsti minias uždaviniui?
patriotiniu šovinizmu ir ne- Organizacijos narių didžiu- 
apykanta prieš kitas tautas^ vargiai gali turėt progos 
jie skelbs visokius atžagarei-j jštirti kandidatų gabumą ir

ji ir paskirs tokį darbininką 
visuotino balsavimo keliu.

ninkas bus tinkamas savo 
* Labai mažai.

Skaitytoju Balsai
{Už iireikitan Siamu skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kaip aš suprantu “Laisvę”

(.iiicyj. yjškus obalsius ir statysis A-i išsilavinimą; jie balsuos už
merikos visuomenės akyse Lą žmogų, kuris yra kuo-
tikrais savo “tautos norų re L nors įgijęs populeriškumą, 
škėjais.” _ Į'ir jie išrinks gal-but gabų

Jau vien delei šitos prie; į kalbėtoją į biznio vedėjo vie- 
žasties protaujantis lietuviai; tą, poetą į sekretorius, biz- 
darbininkai negali palikti | nįeriy į redaktorius. Ir ši- 
pasyviais akyvaizdoje to be- tajp trinktasis žmogus ne- 
siartinančio apvaikščiojimoJ rmi^a hnf afsfnt.vf.as iš vietos. 
Jų pareiga yra pavartot savo 
įtekmę, kad paraližavus de
magogiškas atžagareivių pa
stangas ir kad įnešus į tą ju
dėjimą kiek galint daugiaus 
tikros demokratinės dvasios.

Antras dalykas, tai—tas 
apvaikščiojimas duos pro
taujantiems musų darbinin- 

j kams progos viešai parodyti

škėjais.

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

Redakcijos 
Straipsniai J

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., June 13, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. G, 1917.

Del 4 d. Liepos.
Didžioji Amerikos šventė, 

4-oji Liepos diena, šiais me
tais žada turėt nepaprastos 
reikšmės. Ji bus pažymėta 
skaitlingais mitingais ir di
deliais apvaikščiojimais. 
Prie jų jau daroma prisiren
gimai.

Kadangi Suv. Valstijos 
randasi karėje, tai, supran
tama, 4-osios Liepos apvaik- 
ščiojimias bus visų-pirma 
stengiamasi išreikšti žmonių 
lojališkumas šios šalies rei
kalui ir jų pasiryžimas rem
ti valdžią kovoje su Vokieti
ja. v

Bet tas jau buvo daroma ir 
pereitas metais. Šių metų 
4-oji Liepos tečiaus žymiai 
skirsis nuo visų pirmesniųjų 
tos šventės apvaikščiojimų 
vienam svarbiam dalyke: ji 
bus pašvęsta pavergtųjų Eu
ropos tautų demonstraci
joms.

Tų tautų atstovai, gyve
nantis Amerikoje, plačiai 
ruošiasi prie to. kad 4-ją Lie
pos panaudojus, kaipo progą 
viešai užreikšti, ko jie gei
džia savo gimtomsioms ša
lims Europoje. Tuo tikslu 
renkama komitetai suorga
nizavimui prakalbų, rašoma 
peticijos, gaminama rezoliu
cijos, pienuojama parodos 
gatvėse, ir tt.

Iš tikrų šaltinių mes žino
me, kad ir Suv. Valstijų val
džia ketina 4-oje Liepos pa- 
<Ja.ryt viešą, pranešimą sulig 

tųjų tautų. Ir todėl ji ne tik
tai netrukdys tų demonstra
cijų, o ir bus prielanki joms.

Taigi 4-je Liepos žada būt 
milžiniškas judėjimas visoje 
Amerikoje. Jisai įtrauks į 
savo sukurį ir minias lietu
vių, kaipo atstovus vienos 
tautų, apie kurių reikalus 
bus kalbama apvaikščioji- 
muose.

Šis judėjimas savo pama-

savo poziciją taip svarbiuo
se klausimuose, kaip Lietu
vos laisvės klausimas ir ma
žųjų Europos tautų klausi
mas apskritai.

, Daugybė prakalbų, kurios 
paskutihiu laiku buvo paren- 

1 gtos visoje eilėje miestų Lie
tuvos klausimo apsvarsty
mui, ir rezoliucijos, kurios 
tapo priimtos tose prakal
bose, liudija, kad tarpe pro- 
gresyvės lietuvių darbininkų 
visuomenės ir tarpe atžaga
reivių yra didelio skirtumo. 
Tos prakalbos ir tos rezoliu
cijos, be to, parodė, kad mu
sų susipratusieji darbinin
kai, kaip jie nesiskirtų savo 
nuomonėse apie įvairius at
skirus dalykus, pilnai sutin
ka principialėje pažvalgoje 

'Lietuvos ateitį.
Taigi musų progresyviems 

darbininkams yra labai leng
va susitarti tarp savęs delei 
dalyvavimo 4-os Liepos ap- 
vaikščiojimuose ir vienodai 
suformuluot savo užreiški- 
mus.

Šis reikalai dabar ir stovi 
prieš mus. Atkreipiame mu
sų draugų atidžią į jį.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba padarys, ką 
galėdama, kad 4-os Liepas 
dienoje butų girdėt lietuvių 
darbininkų balsas. Visi A. 
L. D. T. skyriai greitu laiku 
gaus pranešimus iš laikinojo 
Comiteto. Jisai pagamins

doties ir kitos darbininkų or
ganizacijos.

Referendumai

< galės būt atstatytas iš vietos, 
iki nepereis naujas visuoti
nas balsavimas, nors pasiro
dytų ir visai netikusiu savo 
darbui ir net darytų skau
džiausių nuostolių organiza
cijai.

Arba imkime tokį pavyz
dį : Organizacija nutaria ką- 
nors veikti. Bet štai dalis 
parių užsimano pravest kito
kį pieną, ir jie paduoda įne
šimą referendumui. Įneši
mas diskusuojama, gauna 
parėmimo ir eina balsavi
mui. Kas tuomet daryti su 
priimtuoju nutarimu? Nei 
jį vykdinti, nei nevykdinti. 
Organizacijos veikimas su- 
paraližuotas.

O kiek visokių keblumų 
gali atsirasti dėlto, kad įne
šimas referendumui būva 
blogai suformuluotas, arba 
kad įstaigos, kurios tvarko 
referendumą, vienpusiškai 
išaiškina jį, ne laiku paskel
bia, sauvališkai sutrumpina 
arba pratęsia diskusijų lai
ką?

Taigi kad referendumai 
tikrai butų naudingas daly
kas organizacijai, jie priva
lo būt vartojami su didžiau
siu apsižiurėjimu ir pagal 
aiškias taisykles, kurios nu
rodo, kokie klausimai gali ir 
kokie negali eiti visuotinam 
balsavimui; kiek laiko ski
riama referendumui; kaip 
turi būt formuluojami įneši
mai ; kokia tvarka yra refe
rendumo nutarimams atšau
kti ir tt.

L. S. S-je jau nuo senai 
buvo mėginama sutvarkyt 
šitą reikalą, bet režultatai 
iki šiol buvo menki. Didžiu
ma sąjungiečių vis dar įsika
binę laikosi to chaoso, kuris, 
jų nuomone, reiškia “demo
kratiškumą”. Įnešimai re
ferendumui seka po įneši
mų; formuluojama jie taip, 
kad nė didžiausias galvočius 
jų prasmės neįstengia sup
rast ; sekretorius leidžia juos 
balsavimui, kada jam patin
ta; aiškina, kaip jam patin
ka.... Juk tai yra pasityčioji
mas iš demokratiškumo, o 
ne demokratiškumas!

“Naujienose” nesenai bu
vo parodyta, kaip L.S.S. sek
retorius sauvališkai pasielgė 
^u tais “referendumais”, ku
rie tapo paskelbti -4-ame 
“Apžvalgos”' numeryje. Bet 
štai ir kitas panašios rųšies 
darbas: Keletas mėnesių at
gal sąjungiečiai, tam tikros

Man rodosi, kad musų Laisvė 
perdaug nepastovi; ji tankiai 
mėtosi į šalis; ji graibosi šian ir 
ten. Ji kaip kada rašo, pasak 
jos, menševikiškai, ir jos35 num. 
“1-nią gegužės — viso pasaulio 
darbininkų šventė” redakcijos 
straipsnis toks, kurį galima pa
vadinti ne tik “menševikišku”, 
bet net oportunistišku, nes yra 
pasakyta, kad 1-mą gegužės vi
sos draugijos, kad ir šventųjų 
vardus nešiojančios, gali (broli
škai po viena vėliava niaršuoti. 
Reiškia ji patvirtina tai, ką mes, 
viduriniai, visados nurodinėjom, 
ką ir A.L.D.T. yra pasistačius 
savo siekiniu.

Negana to, Laisvė savo num. 
20-tam, Apžvalgoj, nurodo, kiek 
Naujienos davė puikių straips
nių Lietuvos klausiniu, ir ant 
galo priduria, kad su minėtų 
straipsnių išvedimais pilnai su-

ir ji, Laisvė.
Taigi Čia vėl Laisvė apsivelka 

menševikės rūbais ir kartu su 
tnumis eina ir kovoja už Lie
tuvos laisvę ~ “už tėvynę.”

Bet ką ji tame pačiame klau
sime rašė seniau, prie Kapsuko, 
tai visi gerai atsimenam ir nė
ra reikalo čia nei kartoti.

Tik pažvelkim, ką ji rašo da
bar vėl apie Al L. D. T. įstengtą 
Lietuvos Laisvės Fondą, apie pa
čią A. L. D. T. ir aplamai apie 
bolševikus ir menševikus. Paž
velkime ypatingai į jos Apžval
gas numeriuose 43—44 ir 45. Ji 
ten “kritikuoja” menševikus, 
Grigaitį, Naujienas ir Debsą. Ro
dosi, visai ji užmiršus, kaip jos 
“bolševikiška” L.S.S. Lawren- 
ce‘o kuopa apskelbė jai pačiai 
boikotą, taip pat užmiršus, kaip 
dar neperseniai ji pati rašė nuo 
pusantro masto straipsnį klaus
dama savo tų išgirtų “bolševi
kų”, ko jie nuo jos norį?

Taigi čia tą darau ne iš neapy
kantos, bet iš simpatijos, dėl ge
rovės Sąjungos, Laisvės ir socia
lizmo. — J. P. Raulinaitis.

r— ----- ---------- -- -—
| Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.

A. Ba-as iš Cicero, UI., klau
sia :

1. Ar galima pagydyt 5 metų 
mergaitę, kada auga jai guzas 
ant kaklo?

2. Ką reikia daryt, kad po nu
siskubino barzdos, prie ko kar
štas muilas pavartojamas, arba 
po išsimaudymo karštam van
denyj atsiranda raudoni plėniai, 
kurie po kelių dienų išnyksta?

Atsakymai: - -

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo
1 • 1 • • ------- ------- ,— _      — — .... .. -A

L.M.P.S. III Rajono reikalais

L.M.P.S. 58 kuopos susirinki- 
i ine laikytame birželio 2 d., per
skaičius III Rajono referendu
mų balsavimo blanką nutarta 
pataisyti 9lą paragrafą. Vietoj, 
kur skaitoma “Į konferencijas 
kuopos turi galios siųsti ne dau
giau kaip po vieną narę nuo 
kuopos ir po vieną nuo kiekvie
nos 10 narių”, pataisyti šitaip: 

konferencijas kuopos siunčia 
po viešą delegatę nuo kuopos ir 
po vieną nuo kiekvienų 5 narių”.

9 paragrafas jei bus priim
tas, padarys musų konferenci-

guzas pavojingoj vietoj arba 
pats per save pavojigas, tuomet 
daktaras negali užtikrini, kad 
kas blogo neatsitiks. Gana di
delis vaikų skaitlius miršta dėl 
kaklo guzų. Jų esama visokių — 
džiovos guzai, pūliniai guzai,

užsidegimas. Daktaras turi ma
tyt, kur tas guzas yra, kaip jis 
išrodo, turi sužinot šiokias-to- 
kias smulkmenas nuo motinos 
ir tuomet jis gali gydyt tinkamu 
būdu. Jeigu nėra tai džiovos 
guzas bei gyslos išsipūtimas, 
tuomet įpjovimas ir pūlių 
ištraukimas turi būt prak
tikuojamas. Reikia vest mer
gaitę pas daktarą.

2. Nereikia vartot karštų daik
tu — tai viskas. c

A. Svent. iš Bayonne, N. J. 
klausia:

1. Ar gerai gert kavą vietoj 
vandens, kada dirbi sušilęs dirb
tuvėj?

2. Ar galima gaut reumatizmą 
nud avėjimo guminių batų ir 
kokioj kūno dalyj reumatizmas 
prasideda?

Atsakymai:—

be konferencijose dvigubai pa
didėtų ir tas gal duotų geresnių 
pasekmių.

Todėl draugės, ligi balsuosit, 
pirma gerai pasvarstykite, padi- 
skusuokite šį dalyką.

L.M.P.S. II Rajono laikinojo 
Komiteto sekretorė,

J. Vasiliauskienė.

Springfield, III. — L M. Progr. 
Susivienijimo 16 kflopa laikys 
ekstra susirinkimą liepos 16 <1., 
2:30 po pietų, F. Razver Parke.

Draugės, progresistės, tegul 
būtinai pasirūpina visos alsilan- 

j,..,.... ,...... v.-j kyti, nes turim svarbių reikalų
jas labai neskaitlingas. Kol-kas, atlikti. Atsiveskite taipjau ir 
Rajone randasi vos šešios kuo- naujų narių, kurios norėtų kar
pos su neperdideliu skaičiumi 
narių, ir konferencijos tektų lai
kyti kokiai penkiolikai ar dvide- jau turime 26 nares, kurios slro- 
šimčiai narių. piai veikia moterų organizaci-

Priėmus pataisymą, atstovy- jai, —Prot. Sekretorė.
‘ . 1 1 ■ 1 111 . . " l’"1 i1!.. ■ """

tu nu mumis darbuotus. 
Atminkite, drauges, kad mes

Pastabėlės Kazimieras Gugis
Dabar visokį aidoblistai pradė

jo šlietis prie bolševikų. Žiū
riu, Laisvės špaltose korespon
dencija iš Clevelando. Net toks 
šmeižikas K. Geležėlė vadinama 
draugu. '

— Birds of a fcatber flock to-

Gyvi numirėliai tie aidoblis
tai. Jie niekad nesistengia ino- 
kyties kaip atskirti gera nuo blo
ga. Nors teisingiausia kas vei
klų darbininkų reikalui, bet te
gul lik pakritikuoja aidoblistus, 
lai jie tą veikėją išniekins viso
kiais žodžiai.

Veda visokias reikalus, kaip > riniinaliikuose 
taip ir civiliškuose tetari' tose. l)aro 

visokius dokuineni’.u ir \ opieras.

Namų Ofisai,:

1)23 3. Halsted St.
Ant tračių lubų

Tai. Drover 1310

M5v;to Ofisas r

HT N. Deorborn SI. 
111 -13 Unity eidS.

Tel. Central 4411

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central G390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rocksvell 6999

1

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Francijos, 
Chnados bondsus.

ir gaukite

Room 312.

Anglijos ir

Visuotinas balsavimas ar
ba referendumas yra geras 
būdas patirti žmonių valią 
organizacijoje; todėl organi
zacijos, kurios nori demok
ratiškai valdyties, paprastai 
paveda svarbesniuosius savo 
reikalus nuspi-ęsti referen- 
dunianis.

Tos tvarkos nuo senai lai
kosi ir Lietuvių Socialistų 
Sąjunga Amerikoje. Bet 
reikia pastebėt, kad didžiu- agitacijos paklausę, nubalsa- 
ma sąjungiečių ir net L. S.jvo, kad L.S.S. namas butų 
S. vadovų iki šiol dar visai į statomas Philadelphijoje. Ši- 
nesupratot referendumų rei- tas nutarimas paskui kaip 
kšmės.

Jie nežino to paprasto da-j (ir ištiesų jisai yra nekoks), 
lyko, kad referendumai at-j ir dabar jau eina įnešimai 
lieka gerą patarnavimą or- referendumui statyt L.S.S%

kam pasirodė esąs negeras

šių metų, straipsnyj ‘‘Gina socia- 
listišką tėvynę,” kritikuoja Rusi
jos bolševikus su Trockiu, kam 
jie iškarto negynę tėvynės.

Čia ir vėl Laisvė turbūt užmir
šo, kaip ji šunis karstė ant Kere
nskio ir jo valdžios už jų karin
gumą, už jų nesocialistiškumą, 
ir tam panašiai.

Aš beskaitydhmas Laisvę, Nau 
j ienas, Keleivį ir Kovą esu labai 
daug pastebėjęs Laisvės ir Ko
vos panašių viršuj privestų į ša
lis mčtimųsi, graibymus!, ką ga
lima pavadinti nepastovumu, ne
rimtumu. Reikėtų ir praeito 
gyvenimo pasimokini; reikėtų 
musų Laisvei surimtėti; reikėtų 
atminti, kas buvo rašoma perei
tame numeryj, kad kitam nume- 
fyj neprašius vėl priešingai.

Ant galo turiu pastebėti, kad 
aš šį savo straipsnelį rašau ne ti
kslu Laisvę sukritikuoti, ir ne 
kokiu piktu, noru, bet tik kaipo 
socialistas, socialisliškam laikra
ščiui prijaučiantis, 
ir tikėdamasis, kati trumpu lai
ku Laisvė taps Sąjungos oficia
liu organu. Delei prirodymo, 
Čia prisipažįstu, kad būdamas 
Pild. K-to nariu balsavau už 52 

kuoposįnešimą kad Kova ir 
Sąjungos namą perkelti į Rrook- 
lyną, ir tuo pačiu kartu padariau

1. Negerai. Kava turi vaisto 
cocaino, kuris veikia ant nervų 
ir smegenų. Ne tik darbe, o ir 
niekur kava neturi būt vartoja
ma vietoj vandens.

2. Negalima. Jeigu kur a ve
jami guminiai batai, reikia su
prast, kad ten drėgnumo daug. 
Reumatizmas bujoja šaltose ir

-drėgnose vietose, todėl šitos ap- 
inkybės veda prie ligos gavimo, 

o ne guminiai batai. Čia, žino
mi, eina kalba apie aštrųjį arba 

staigųjį reumatizmą. Taip vadi
namas chroniškas reumatizmas 
susideda iš įvairių priežasčių ir 
apsireiškia įvairiai, todėl apie j 
nekalbu. Teisingiau sakant, to
kio dalyko nėra, kuris butų ži
nomas kaipo viena liga ir butų 
vadinamas chronišku reumati
zmu. Staigusis reumatizmas 
gali prasidėti bile kuriuose są
nariuose, gali prasidėti viename 
ar daugiau sąnarių. Skaudėji
mas, sąnario sutinimas, negalė
jimas liiiosai judint ir karštis y- 
ra pradiniai svarbiausi ženklai. 
Kartais reumatizmas, ypač pas 
vaikus, prasideda sykiu veik vi
suose sąnariuose, o kartais eina 
iš vieno sąnario į kitą.

Dr. A. Montvidas.

Tą pat daro ir musų “bolševi
kai”. Kad ir žiopliausis kalbė
tojas, bet jei jis pagarbins bol
ševikus tai jau ir geriausias 
draugas, teisingiausias “interna
cionalistas.” Vyrai, meskite ša
lin vienpusiškumus, imkite ge
riau pažinti dalykus. —L. Z.

TELEPHONE YARDS 1134.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1>

U25 So. Halated SU Chicbto

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti HalMed ai. 
Telephone Canal 2118 
•—11 r/U; 1—2 popiet: 7—•

(*
1900 S. Halsted St.

VlrinJ Biachoff’o Aptiek**. 
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietį
Dkkiriaot Nedaldieaioa Ir Beredaa

Ą 

-

Tel. Pullnuih 342
Dr. J. BagoČius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė. 
Roseland. TU.

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

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

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų. Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
............................... Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

Redakcijos Atsakymai į 

t /

Parapijonui, Mihvaukee. — 
Korespondencijų, po kuriomis 
rašytojai šalia slapyvardžio nc- 
padeclti st»-vo tikro -vardo ir ad- 

rėso Redakcijos žiniai, nededa
me.

Anykštiečiui. — Suvartosime. 
Lašinėkite mums dažniau žinu-

• ‘ t • e '■ » ■ ■

čių iš savo apielinkės.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje įlankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Ckaring House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimu.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ----------------- ---------- rr.---------------------r y p MASHEK

prez. Pilsen Lmnber Uo 
J. PESHEL

sek r. Turk M n f g. < .<» 
OTTO KŪBI N

Co. prez. Al Ims
(Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezidcntas 

\VILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

JE ISLAM) AVĖ., kamp 
WALENTY SZYMANSK1 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prcz. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kosicritis
PERVIRŠIJA $6,000.000.

KAI.BAM A

PRAŠO INFORMACIJŲ.
Gal kas Naujienų skaitytojų, 

dirbančių Cbicagos skerdyklose, 
paaiškintų, kiek gauna mokes

niu) savęs antrą įnešima, kuris, ties už.’ darbo valandą lėberiai
nano supratimu, labai page- Cbicagos skerdyklose, kur oškas 

te turės giliai demokratinę ganizacijai tiktai tada, kada’namą Brooklyne — neatšau- rins PirinQii- muša? —Jonas Pažėras.

pareikala-

AK TURITE NESTROl’Ų SKOLININKU T
Mes iSkolektuojame nuo nestroplų skolininku senas Ir he- 

ntRaunuintis skolas, notas it visokius beraiti&kus skolų ii- 
✓y jicškojlnius su nalukinis ant nuošimčių, nuo privatinių ypa

tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už kų, bile tik teisinga, mes galime jums iikolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. Pamčginimas ir rodą jums nieko nekaltuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius Ir 
ištikimus advokatus, kurie vedu visokias pjovas civiliškuo
se ir krfrninališkuose teismuose u£ prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujantiems 

gero ir galinus advokato, musų ofise visados atrasite nnt kiekvieno jūsų ...... .........
vinto. UŽ pasitarimus ir rodą nieko neimum. Rašykit arba ateikit pas ųtu- šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: PanedČHais. Ne
rodoma ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vnk. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tonn nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar. laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL ŠERVICK AGENCY
.1114 South Halsted Street, -t- Chicago, III.

1

mi.af.nf.Vt.il


Ketvergas, Birželiu Į3, 1QĮ% NAUJIENOS, Chicago, III.
— ------------------—-—---------------------------------------- ----------------------------------------------------

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS
IŠ ASTRONOMIJOS koRESP0NIH;NUI.IOS|

mf—arSgTiriirinTriv.įii-T'n iiftn-i "■ ... v ■■ ... .-.m'T.TtrTf-

PITTSBURGH PA.

PkTNYčIOJ* Birželio 14 dieną 
Mildos Svetainėje, 3148 S. Halsted St. 

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

Kviečia Sus. Laisvamanių
I ■ ■' "..I. II. —......  . I— ■

Vasaros sezonui užėjus turbūt 
apsistos ir vietos lietuvių, veiki
mas. Kol buvo oras vėsesnis, tu
rbūt nebuvo nei vieno subatos 
nei nedėlios vakaro, kad nebūtų 
buvęs surengta kokia nors pra
moga. Ypač ant “Solio”. Mat 
čia žmones laisvesni; jų draugi
jos gerai gyvuoja ir labiau rūpi
nasi darbininkų auklėjimu ir 

švietimu. Tomis draugijomis y-

Dėde K. Va rašius (jį visi pltts- 
burgiečiai vadina “dėde”) savo 
trumpoj prakųlbūlėj aiškino rei
kšmę Šventės 30tos gegužės (De- 
corntibn <lay). Be’td, kvietė dė
ties prie L. M. Dra'UgystG’S ir prie 
vienybes. Kaip visados, taip ir 
dabar kalbėdamas jis ragino at- 
riicst šalin pasakymą, kad “kaip 
buvo išpradžios, tap bos ir visa
dos, nes tai, sako, ^klaidingiausi i 
ir ibe vertės žodžiai: viskas sa
vo keliais eina pirmyn ir pir
myn ! — Sokietis.

-s— -?r"“

išnyko po

1707 So. Halsted St

_______^ILLUHl  -  ...............——- ■■      ■ .r ,

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

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

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Hitlerin, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimar 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas sa 
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. šyvo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dftkuoju Salutaras mylislu ge- 
raciajistet ir linkiu ViBiera savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu tnioširdžal kreipties pro Saiutaras:

’-KALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

Telephone Canal 6417. Chicago, III.
sr.---------

I Sergėkite savo akis

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

RIVERVIEVV PARK — DIDELIS DARŽAS
\Vestern, Belmont ir Clyborn avės., Ir Roscoc Blvd.

SANTERI NUORTEVA V A’ ““°
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaismės.

Vaikam iki JIKIETAS * ki‘.r*s VISO 25c. Ę8: į^į".12 m dykai taksai 3c. nnn I I>arm. uja.ii ką ir daržą

500 tikietų rundasi “Naujienų” ofise. Todėl kas norite išnnksto 
įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

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

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

JI OZĄ PAS F. BUDRI K, 
3343 S. Halsted st.----------Tel. Drover 8167 — Chicago, III.

Į 21 kuopa, o taipgi ir LM. Drau
gystė, kuri, prašoma, dažnai i 
duoda dykai svetainę surengi
mui prakalbų, etc. Minėtos drau
gijos rengia prakalbas, paskai
tas, diskusijas įvairiomis temo
mis, kur esti nurodoma darbini
nkams, kas jų priešai ir kas 
draugai.

i Dailės srityje tai daugiausia 
Į darbuojasi chorai — “Birutės” 
ir “Aido”. Jie rengia teatrus, 
koncertus, balius ir kitokias pra
mogas. Minėti chorai daro pa- 

| rengimus ne tik savo naudai, bet 
ir parėmimui įvairių visuomenės 
reikalų. Pavyzdžiui, Aido Cho
ras praėjusią žiemą buvo suren
gęs koncertą naudai Naujosios 
Gadynės, taipgi iš savo iždo pa
aukojo dešimtį dolerių gynimui 
politinių prasikaltėlių. Birutės 
Choras buvo surengęs koncertą 
naudai nukentėjusių nuo karės. 
Chorai neatsisako patarnauti ir 
kitoms draugijoms. Ypač tuo 
pasižymi Aido Choras, kuris tar
nauja daugiausia progresyvioms 
laisvoms draugijoms.

DETROIT, MICH

Klaidų pataisymas *

Naujienų 134 num. korespon
dencijoj iš Detroito įsiskverbė 
keletas klaidų, kurias čia atitai
sau. Ten pasakyta, kad Vaikų 
Draugijėlės vakaras įvykęs ge
gužės I <1., o turi būt birželio 1 
dieną. Solo dainavo ne Monika 
l inioliutė, bet monika Samoliu- 
tė. Buvo nutarus prisidėti nei 
LSA, bet SLA kuopa. D.M.D. 
reiškia Dailės Mylėtojų Draugi
ja. M. šniukienė.

Pažink Save
įl> a aa a j/t
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NOSIES LIGOS
IŠGYDOMA | £ SSZ

Ar jus greit 
pagaunute šaltį? 
Ar jūsų nosis už
sikemša? Ar ju
ms varva glite į 
gerklę ? Ar pri- 
džiųsta jūsų po

DARBININKE!
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės verias esi?

DARBININKE!
Tu su savo pūslėtomis rankomis padarai tą viską, kas pasau

lyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstotai didžiausius miestus, 
tu padarai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, pri
kasi anglių, nuliesi gelžkelius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, 
kaip valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pa
saulį rėdai ir maitini — štai kokios tu garbės vertas esi.

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą. Todėl, jei tu nori ži
noti , kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per 
kokią kovą tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vieną iš 
darbininkiškų laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirū
pina darbininkais, kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudo
jimo, dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų nau
dos. Todėl, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraš
čių, kaip tik darbininkiškus!

Darbo Žmonių Knygyne galima užsirašyti sekami laikraščiai: 
“MOTERŲ BALSAS”—mėnesinis žurnalas, metams kašt.

“NAUJIENOS”—dienraštis, metams už Chicagos kaštuoja .. 
eina du kartu savaitėje, melams kaštuoja .. 

’—savaitinis laikraštis, metams kaštuoja.... 
-mėnesinis iliustruotas žurnalas, kašt............

iliustruotas žurnalas, kaštuoja ..

Neužsitikėldt 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 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite į mano parašą 

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

syje?

$1.00
$5.00
$2.50
$1.75
$1.00
$1.00

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

lla* D M DACC CHICAGO, ILLINOIS 
Ūla Da Ivla IIVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

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

vo svetainėj buvo surengus kon
certą. Programa susidėjo iš mu
zikos, dainų, deklamacijų ir tru
mpos prškalbeles. Programų 
dalyvavo: Pilt. Liet. Jaunimo ^sausėjimas nosies
Muzikališka Draugijėlė p. Kaz
lausko vedama; Aido Choras, po 
vadovyste J. žiūrono, ir Biru-

Ar jums varva iš nosies?

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

F. J. KOZLOWSKI,
12315 Lowe Avė., West Pullman.

Phone Pullman 633.

V1EN1NTĖLĖ Pirtis
■ ' '^1* ■ 1 •*'? * ,'V7

ŠIOJE APIELINKfJE
Kiekvieną dieną
Moterims Pariedėtais ir Ketvergais

2148 W. 47th St., kampas Campbell avė. Chicago

nulio. Šiuo du choru, blogos va
lios asmenų kurstomi prieš 
kita kitų, lyg kad ir neturi dide
lio draugiškumo tarp savęs (mat 
vieni esą socialistai, o kiti tautie
čiai). Taigi abu choru, žinoda- 
nui iš anksto, kad reikės stot ant 
“steičiaus” rengėsi stropiai: darė 
extra dainų repeticijas, kad neli
kus “subytintam”. Todėl ir pa
sirodė publikai artistiškai. Kaip 
vienas taip ir antras pasižymėjo 
šauniai savo gražiu pilnai suta
riamu dainavimu. Abiejų chorų 
vedėju tapo apdovanoti gražiais 
gyvų gėlių bukietais. Tik rei
kia pastebėt, kad dabartiniu lai
ku publikoj viešpatauja labai pa
kilus revoliucinis ūpas. . Jeigu 
kas kalba arba dainuoja toje 
“dvasioj”, tas pataiko į publikos 
ūpų, geriau jai patinka, ir aplodi
smentams nėra galo. Todėl ir 
šiame, koncerte Aido Chorui jų 
daugiausia kliuvo, nes buvo dau
giausia dainuojamos revoliuci
nės dainos.

jo, tokių kaip užkimusios no- 
sįs, ka kiniškas Išsiskyrimas, iš- 

i ir tt., buvo 
manimi išgydyta vienu atsilan
kymu mano specialu be skaus
mo metodą. Aš esmi apsigyve
nęs per 20 metų prie State gat
vės.

Tekančios ausys — skambėji
mas ausyse ir užkurtimas gydo
ma. Be operacijos gydoma se
rgantis pasididinusi tonsilai. Pa

sitark su manimi šiandien, 
mokestis nebrangi.

DR. FRANKLIN O. CARTER, 
120 S. State str.

1 -I’!

Nedeliomis 10—12.

— B..—

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madismi st.
Suite 600-612

VaJandon: 10 iki 12 ryto
Phone llaymarket 2563

2225 So. Loavitt St.
Kampas 22nd pi.-

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Pbnne Ganai 4620

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

/'VMMMMMI

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva maievojlmui stabų išvidaus, po $1.11 ai gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

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

—

*
REUMATIZMU 

yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitą ligą, jeigu tiktai jus 
pataikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu krasa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganū- 
dinimą arba sugrąžinsim pini
gus. CARL F. W()RM, 
3100 S. Halsted St., Chicago, III

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ

Pirmas Floras 15c. Balkonus 10e.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

j aukaukite LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

• •' 11 Y . • Vi

“LAISVĖ”—
“KELEIVIS’
“KABDAS”-
“ Dilgėlės”—mėnesinis

Darbo žm°nių Knygyne tu surasi tą, ko nesitikėjai iki šiol, 
dėlto kad Darbo Žmonių Knygynas tai yra apšvietos šaltinis, kuris 
duos tau progą išstudijuoti nuo A B C iki Z, visas priežastis neti
kusio surėdymo, čia tu pažinsi ir suprasi prie ko eina ir taip aš
triai kovoja susipratusieji darbininkai su savo priešais, .

čia gaunamos sekančios knygos:
Literatūra ir konspektas. Kaina .....................  10
Karolius Marksas. Jo gyvenimo ir mokslo charakteris-

. tiku. Kaina $1.00. Apdaryta ......................................  $1.50
Badas. Kaina 7ac. Apdaryta ................    1.00
Komunistų manifestas ................
Kovotojų giesmės .................. .
Apie žemę ir kitus svietus. Kaina

.15 
1.00 
2.00 

Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Kaina.................... 1.25
Paėjimas organiško svieto .. . .................     40
Kada ir kokiu bildu gali svietas kada nors pasibaigti............50
Žvėris ir žmogus ...................................................’............... 1.25

2.50 
2.00 
1.50

Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje
Gyveninio Mokykla .............................

lieto čia yra daugybė dainų, eilių, monologų ir deklamacijų, 
kurių delei vietos stokos čia neminėsiu. Taipgi dar apsčiai yra pui
kiai nupieštų Busijos Revoliucijos paveikslų: Kaili Rusijos caras 

Mikė nusirita nuo sosto. Kaina 25t.
Laiškus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Darbo žmonių knygynas
3346 S. Halsted St, Chicago, III.

Tol. Boulevard 7328.
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AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgzandKVoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
thalraometer. Y- 
natinga dorna at- I 
kreipiama į vai- ‘ 

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

Telephone Yards 4317 |

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 st.
Chicago, Ilk 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards G87

i Telephone Yards 5032

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

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

«

DR. M. HERZMAN

l’el Yards 3654. ; AKUŠERKA

Mrs. A. VIDIKAS1 
taigas! Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin- 

ai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 
isokiose ligose mote

rims Ir merginoms.
113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais*

. S. G O R D 0 N
41415 S. Halsted SU Chicago, III.

j. -"
,'Ui .L .

Pirkit Farmas!
r',l. .■ Tt 'i.':' -*5ir ■ Hi įiT'

.,is , .A,,. ‘"M . Ik* i, 4 -

bėrai lie^uviamu žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. . . .

Gydo aStrlas ir chroniškas liga*, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu;; elektros prie, 
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. petoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8. vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

r

Kur geriausi javai auga, gražus 
lietuvių ūkininkų kaimai, Draugi
ja vienų lietuvių, kuri budavoja na
mą dėl pjovimo gyvulių ir siuntinė
jimo rūkytą mėsą, kumpius, dešras, 
skilandžius ir kitokius valgomus 
daiktus. Šaukiam visus prisidėti 
prie to gero darbo.

Del informacijų rašykite j musų 
sekretorių.

J. Martinkus
Box 96, Hdft, Michigan

G ARS INKITES NAUJIENOSE
A* * S/G •< W

%

Aptiekos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
Sjdllojis Ir Chirurgas

X-SP1NDULIAI
’i-,. k Uiis: /-r.-.; ? ;L*;.

3203 So. Halsted St,
Valandos: 9—12 ryto;

2—9 vakare.
-j ..... —nA 

?1— T

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagtf 
. T«Uf>hon» liaymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Trlephon* Droyar 9693

VALANDOS: ,10 U ryto; 2—1 poplot?
T 0 vakar# N#a#Unml« 10 -11 (liana

4

r.r įmanai įį i—aaji
# a -r lt U*' *' F ’ Ž ,t ’ ilv *1 • J ■■ H U, . .



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Birželio 13,1918.

Chicago ir Apieiinke

SVARBUS PRANEŠIMAS

Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos pildoma
sis komitetas yra kviečia
mas šį vakarą, 13 d. birže
lio, lygiai 8 vai., susirinkti 
“Naujienų“ Redakcijos 

kambaryje. Reikia aptar
ti umus ir labai svarbus 

reikalas.
P. Jakavičia, sekr.

mo vaiko lavoną apie 15 metų 
amžiaus. Lavonas atiduota j 
pavieto ligoninę.

rytą su samdytojais sutartį. Va
dinas, kol neužsibaigė sutarties 
ter.nunas, darbininkams esą ne
valia streikuot.

Negana to, tūla kita presmo- 
nų unija šiomis dienomis nuta
rė “padaryti tvarką“ —t užimt 
streikininkų vietas.

Susidaužė elektriki 
nis vagonas.

Gasio kompanijos darbinin
kai rengiasi streikan.

Reikalauja, kad gat 
vekariai butų mies
to nuosavybė.
Ką pasakys miesto taryba?

. ... v. . .Sumaningesnieji piliečiai jau 
senai reikalauja, kad miesto val
džia paimtų savo žinion visas

kadangi dabar toji susinėsimo; 
įmonė daugiau tarnauja priva
čių asmenų (kompanijų) pasi
pelnymui, o ne patenkinimui 

žmonių reikalavimų. Bet mies
to taryba, kurioje sėdi senųjų 
partijų republikonų ir demo
kratų — politikieriai, to reika
lavimo nepaklausė). Jie netik 
kad nepildė žmonių reikalavi
mų. bet gana dažnai ėjo prieš 
juos — kartu su gatvekarių ba
ronais.

Dabar gatvekarių kompanija 
ir vėl reikalauja iš miesto val
džios naujų didelių privilegijų 
— 30 metų kontrakto ir užtik
rinimo tam tikros sumos pelno 
jos dalininkams. Atsakomosios 
miesto valdžios įstaigos jau ge
roka valanda kaip veda tarybas 
su gatvekarių kompanijos įga
liotiniais. Dargi
ūdai, kad reikalavimai, žinoma, 
su kai kuriais pataisymais, bu
sią išpildyti.

Keli, nepritariantįs kompani
jos užmačioms, aldermanai, sa
ko, rengiasi pakelt tą klausimą 
pačioje miesto taryboje. Jie 

reikalausią, kad taryba darytų 
visą, idant gatvekariai ir eleva
toriai galų gale taptų 
pale-miesto nuosavybe.

Jeigu tai nėra tiktai 
jeigu klausimas bus

tarybai — pažiūrėsime, ką ji 
į tai atsakys.

Sužeista 15 pasažkeų.
Vakar rylą prie Wells stoties 

susidaužė Elgin, Aurora and 
Chicago elektrinis vagonas. Už
bėgo ant dviejų, stovėjusių sto
tyje tuščių vagonų. Pasekmėje 
to — 15 pasažierių tapo sunkiai 
ar lengvai sužeisti. Sužeistųjų 
vardai yra sekami:

Elizirbeth Cunard, iš May- 
woodį Margaret E. Morris, iš 
May\vood; Lillian Castleman, iš 
Lombard, III.; Gene M’Lain, iš 
Chicagos; Lot tie Castleman, iš 
Lombard, III.; Harry L. Cotlon, 
iš Maywood; Ruth Olson, iš May 
wood; P. Alto, iš Maywood; Wil- 
liam Madison, iš Glen Ellyn; 
Hellen Schultz, iš Mayywod; Ivy 
Rroxham, iš Maywood; C. E. 
Valletl, iš Wheaton; H. Dyer, iš 
Glen Ellyn; J. K. Mower, iš El- 
mhurst; Charles Johnson, iš 
VVheaton.

Nelaimė įvyko bėgių daboto
jo neapsižiūrėjimu: vagonas už
bėgo ant šalinių bėgių ir tuo 
bildu susikūlė į stovėjusiu ant 
jų du karu.

Daugelis sužeistųjų žada trau
kti kompaniją tieson.

Reikalauja padidinimo algų.
Apie 100 gaso kompanijos 

dai4>ininkų-gezometų inspekto
rių — rengiasi streikan. Rei
kalauja padidint algas — 20 

nuoš. Neveizint, kad gezometų 
inspektoriai tegauna vos po 65 
dol. mėnesyj, gaso kompanija 
tvirtina, jogei tokia alga pilnai 
galima užsilaikyt. Streiko, gir
di, norį tik “keli karštagalviai“.

Ke. giasi imt naga*< 
s:t’’i»nų savininkus.

Policijos viršininko pavaduo-

knygyną palaiko viso dešimts 
vietos draugijų. Kiekviena dr- 
ja, nežiūrint jos narių skaitliam 
renka į sąryšio posėdžius po 3 
delegatus. Delegatai iš savo tar
po renkasi visiems metams val
dybą, susidedančią iš pirminin
ko, jo pagelbininko, protokolų 
sekretoriaus, fin. sekretoriaus ir 
dviejų knygyno užveizdų.

Susirinkimus delegatai laiko 
kiekvieno mėnesio antrą utarni- 
nką “Aušros“ kambariuose. Iš 
posėdžių tarinių delegatai išduo
da raportus savo draugijų susi
rinkimuose. Draugijos turi tei
sę delegatų tarimus priimti, tai
syti arba ir atmesti.

Paskutinis delegatų mėnesi
nis susirinkimas buvo utarnin- 
ke, birželio 11 d. “Aušros“ kam

bariuose. Delegatų atsilankė 
penkiolika.

Beje, paimta daržas piknikui 
West Puilman’c. Piknikas bus 
liepos 21 d. Nutarta paskelbti 
apie tai spaudoje ir išrinkta dar
bininkai.

West Pullman, III. Lietuvių Dar
bininkų lit. Draugijos 38 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
tirželio 14 d., W. Pullman Turner 
Hali, 12001 So. Halsted Str. Pradžia 
7:30 vai. vak. — Draugai ir draugės, 
visi malonėkite būti susirinkime. Y- 
ra atėjęs 3 leidinys “Ant Rytojaus po 
socialūs revoliucijos’’. S. Tilvikas.

LSJL. 3čios kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 
14, 8 vai. vak. A. Blinstrupo svetai
nėj, 1501 S. Herinitage avė. Draugai, 
visi malonėkite atsilankyti, ir atsi
veskite naujų narių. —Valdyba.

LMPS 9to« kp. mėnesinis susirin
kimus įvyks suimtoje, birželio 15, 
7:30 vai. vakare, Fdlowship svet., 
831 — 33 pi. Visos nhrės kviečiamos 
susirinkti. —Valdyba.

LSJL Ikp. ekstra susirinkimą# į- 
vyks birželio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted st.— 
Draugai, senajam raštininkui prasi
šalinus iš Chicagos, reikia dabar iš
rinkt naujas, o taipgi su organizato
rium užbaigti dalykai. Todėl jūsų 
priedermė yra atsilankyti į susirin
kimą ir sutvarkyt dalykus.

—Fin rašt. S. Zave.

Prakalbos su paveikslais iš astro
nomijos rengiamos Laisvamanių Su
sivienijimo įvyks pėtnyčioj, birže
lio 14 d, Mildos svetainėj, ant Brįd- 
igcporlo. Kalbės T. Kučinskas, A- 
dos kolegijos studentas. Pradžia 7:30 
vak. .Sus. Laiav,

vaigšto ga-

munici-

gandas, 
paduota

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 13, 1918, 
»s required by the act of Oct. 6,1917.

Pienas pabrangsta.

Nuo liepos 1 d. reikėsią 
mok?t 1 po 13c už bonką

Pradedant liepos 1 d. chica- 
giečiai turbūt mokės po 13 cen
tų už bonką pieno.

Tokių nuomonių vakar išrei
škė pašaukti prieš federalį mai
sto administracijos teisėją, W. 
E. Lamb, pienininkai ir jo išve- 
žiotojai. Kainos busią nusta- 
ta šiandie pat. Pienininkai y- 
ra tikri, jogei jie gaus dalinį kai
nų padidinimą.

Sulig teisėjo Lamh’o, padėji
mas esąs sekamas: Tuo tarpu 
geležinkelių kainos yra pašokę 
iki 25 nuoš., kas padaro po vie
ną ketvirtdalį cento ant kiek
vienos kvortos pieno. Darbi
ninkai, išvežiojantįs pieną jo su- 
naudotojams, reikalauja ar jau 
gavo didesnių algų, kas padaro 
po pusę cent^K už kvortą. Įvai
rių vidurinių biznio vedimo rei
kalų išlaidos irgi pasididinę, a- 
belnai imant, po vieną ketvirtda
lį cento kvortai.

Vadinas, tas išlaidas reikia 
padengti. O padengti jas galima 
tik padidinant pieno kainas — 
po 13 centų bonkai.

Rano vaiko lavoną.
Kanale ties 52 gatve, Cicero, 

Įiolicija vakar rado nepažįsta-

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA tcamslerių ir« shearma- 
nų į serap iron yardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1032 W; Kinzie str.

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

a-

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, į 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te i musų ofjsa su bagažu gatavai dol 
išsiuntimo. Kreipkitės į

Elmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c į va 
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite i Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

RAKANDAI
$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 

l;j $215.00 paimsi mano $850 player 
piana, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, naudoti vos 2 metus. 
ra gražus, gerai parinkti, ir yra visi 
reikalingumai stubos. 
parduodama labai pigiai 
Įima by-kada. Auoinail 
831 W. 33rd St. __________

O Jeigu nerastumėt namie, tai 
kreipkitės pas Peter Adomaitis, 3329 
Auburn Avė.

Daiktai y-
Vertė $500, 
. Matyt ga- 

.omaitis, 
1-mos lubos.

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda labai puikiai aptaisy
tas automobilius—Ford—daug daik
tų prie jo yra ekstra. Arba mainau 
ant kokio mažo biznio. Parsiduoda 
labai pigiai. Savininkas nori pirkti 
didesnį karą. .L Bagdon, 1 fl. fr. 
933 W. 34th pi. Chicago, BĮ.

NAMAI-žEMfi

“Sausieji” rengiasi.
Norį padaryt Illinois

arba 
sau- 

rengiafii pradėt

valstiją “sausa“.

Prohibicijos šalininkai, 
kaip daugelis juos vadina.

šieji broliai
naują kampaniją. Jų tikslas 

dabar yra padaryt “sausa“ ne
tik Chicagą, bet visą Illinois val
stiją. šiandie valstijos sostinė
je, Springfielde, prasideda pro- 
hibicionistų suvažiavimas, ta

riant pradėjimas kampanijos 
prieš slapiuosius. Re kitų ten 
busią ir vyriausia prohibicionis- 
tų vadas — William Jennings 
Bryan’as, ilgą laiką “runijęs“ i 
šalies prezidentus. Suvažiavi
me daugiausia dotuos busią kr
eipiama į Cook pavietą, kuris 
vadovauja visai III. valstijai. Čia 
mat yra vyriausia “šlapiųjų“ 
tvirtovė. “Sausieji“ bandysią 

ją užkariauti—pravedant val
stijos legistraturon tik “sausus“ 
vyrus.

Kaip seksis “sausiemsiems 
broliams“, tatai parodys seka
mi rinkiniai. Iki šiol iš Cook 
pavieto “sausieji“ teturėjo la
bai menką mažumą — vos 121 
“sausų“ Jegistratorių. Visi 
yra “šlapi.”

Panaikins vokiškus 
gatv^ ių vardus.

kiti

Sekamą panedėlį miesto 
rybai žadama pasiūlyt sumany
mą pakeisti visus vokiškus gat
vių vardus. Chicagoje esą se
kamų vokiškais pavardijimais 
gatvių: Berlin, Frankfort, Cob- 
lentz, Rhine ir Ems. Joms bu
sią duota nauji, angliški vardai.

šito iniciatorium yra lenkas 
aldermanas — Max Adamow- 
ski.

I n.jos valdyba smerkia 
streikininkus.

I

ta-

Liepia grįžti darban.

Kelios dienos atgal metė dar
bą organizuotieji spaustuvių 
darbininkai-presmonai, priklau- 
santįs t.v. Franklin Union No..
4. Reikalauja didesnių algų. 

Spaustuvių savininkai tečiaus at
sisako išpildyt dačbininkų reika
lavimus, o pati unijos valdyba 
spiria juos grįžti darban, kadan
gi streikuodami jie laužą pada-

jogei daugelio saliunų savininkai 
nepaiso patvarkymo apie “sau
sus nedėldienius“. Kur esą pa
vojinga pardavinėti svaiginan
čius gėrimus saliune, ten jie par
davinėjama privačiuose saliu- 

nininko kambariuose. Tuo bū
du saliuninkai šventadieniais 

dažnai padaro “didesnį biznį“ 
nei paprastom, “šlapiom die

nom“. — Alcock įsakė visų nuo
vadų kapitonams stropiai dabo
ti nepildančius įstatymo saliu- 
ninkus.

Eina gandas, kad sekamą ne- 
deldicnį policija surengsianti di
delę medžioklę visose “Šlapio
se vietose.“

Nidčlioj presos pihaAis.
Nedalioj, birželio 16 d., bus 

socialistų presos piknikas gra
žiame Riverview Park’o darže. 
Visi “Naujienų“ skaitytojai ir 
prieteliai privalo nusipirkt tikie- 
tų išanksto. Kreipkitės į Naujie
nų ofisą. Tikieto kaina —25c.

Uhnušė keturis žmones.
Automobilių važnyčių neap

sižiūrėjimu vakar užmušta ketu
ri žmonės, jų tarpe septynių me
tų mergaitė — Darothy Gele- 
nas (lietuvaitė?), 341 N. Michi
gan avė. Dviejų automobilių 
važnyčios areštuota.

BRIDGEPORT
šis’ir tas

Lietuvos Dukterų Draugija 
buvo nutarus nubaust visas tas 
nares, kur nevažiuos ant Tau
tiškų kapinių —* po l dol. Pe
reitame susirinkime taigi pri
puolė tų bausmių mokėjimas. 
Bet kada teisėjai atsidarė kny- 

! gas paaiškėjo, kad didelė dalis 
| narių tuo laiku buvę —“kolie- 
I komis“... Kitas gi sulaikę nuo va 
žiavimo tūlos “{patingos prie- 
žastįs“. Suprantama, negi rei
kalausi bausmių nuo koliekų. 
AteJtyje, betgi žadama aštriai 
prižiūrėti tas “koliekas“...

Parapijonai galų gale laimė
jo, privertė pakasavot nuo sta
dijos kryžių. Dabar jo ten nė
ra. Nedalioj, sako, kunigėlis 

labai “išgarbinęs“ Naujienas, o 
panedėlio rytą stojo prie darbo 
— kasavojo Kryžių. Sako, turė
jęs daug vargo — daugiau nei 
kad Naujienas “garbinant”. 
Nlugi! Bet už tai džiaugiasi pa
rapijonai — palenkę savo gany
toją. Pasak tos patarlės — vie
nam smertis, kitam — žertas”.

— J. B. Aglinskas.

ROSELAND

aiškėjo, kad nuo buvusio vaka
ro, balandžio 14 d., gryno pel
no liko $73.43. s

Pagalios tarta surengi didelį 
maskų (kaukių) balių sekamam 
sezone.

Reikia, beje pastebėti, kad kai 
kurie delegatų labai retai lanko
si į susirinkimus. Yra ir tokii, 

delegatų, kur net po trejetu 
ketvertą susirinkimų praleidžia. 
Draugijos turėtų daugiau pri
žiūrėti tokius delegatus.

— Delegatas P.F.G.

Roseland, III.—-Iž priežasties soci
aliau presos pikniko Rivervievv par
ke LMPS 25-tos kuopos pusmetinis 
susirinkimas tą nedėldienį neįvyks. 
Susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 14 d. 
birželio, 7:30 vai. vakare, “Aušros” 
kambariuose, 10900 Michigan avė. 
Draugūs, nepamirškite atsilankyti 
paskirtu laiku nes turime daug svar
bių dalykų svarstymui bus renka
ma valdyba sekamam pusmečiui.

—Sekr. J. Grybienė.

REIKIA “eabinet” dirbėjų. Gera 
mokestis mokinanties naujo amato.

Chauncy Body Corporation, 
2601 Archer Avė. Chicago.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

I^aisvamanių prakalbos.

Pėtnyčioje, birželio 7 dieną, 
Liet. Laisvamanių Susiv. paren
gė prakalbas G. M. Chernaucko 
svet. Kalbėjo Tadas Kučinskas, 
Ados kolegijos studentas. Kar
tu rodė daug paveikslų iš inkvi
zicijos laikų. Prie kiekvieno 

paveikslo kalbėtojas davė paaiš
kinimų apie anų laikų dvasiški- 
jos “darbelius“ ir tt. Sulig kai- 

/ ■

belojo, musų “tėveliai“ ir dabar

Susirinkusieji buvo užganėdin
ti kalba ir paveikslais.

Pabaigoj kalbėtojas kvietė vi
sus rašyties į laisvamanių kuo
pas, skaityti “Naujienas“, “Lai
svę“, “Kardą“ ir kitus darbinin
kiškus laikraščius bei knygas. 
Tatai davė gerų pasekmių: su
tverta laisvamanių kuopa iš 12 
narių, ir parduota nemažai li
teratūros. — Ant Jusas.

Antanas
Algminavičia

tapo užmuštas birželio 10 d. 
10 vai. vakare. Velionis 42 
metų, Kauno gub.

Laidotuves įvyks pėtnyčioje, 
birželio 14 d., iš namų 8651 
Baltimore avė., So Chicago, į 
bažnyčią. ,t

Kviečiame gimines draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

I

Jonas Baukus.

Pranešimai
šiandie, lygiai 8 vai. vakaro, įvyks 

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
bos pildomojo Komiteto! susirinki
mas “Naujienų” Redakcijoje. Visi 
nariai kviečiami būtinai atsilankyti.

P. Jakavičia, sekr.

Extra. — L.S.S.L. 2 kuopa turės la
bai svarbų susirinkimą ketverge, 
birželio 13, 8 vai. vak., Tamuliuno 
svetainėj, 1749 — 49 avė. Eina klau-

Iš draugijų veikimo.
Pastaruoju laiku prie Draugi-i Vv^...v4,.. ... ... .......................

. _ „. i .. v x i sitnas apie tolimesnį kuopos gyvenl-jų Sąryšio, palaikančio Auš-Įmq. Todėl visi nariai, ir tie, kurie 
ros“ knygyną, prisidėjo dar dvi 
draugi j i — 
LSM Ratelis. Dabar Aušros

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 16 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam
pas 15th avė. ir 9th str. —Draugai ir 
draugės. Meldžiu atvykti susirinki- 
man, nes yra atėję knygos “Anar
chizmas ir Socializmas’’ ir “Dėdės 
Šamo gyvenimas ir darbai”. Nariui 
gaus už dyką šias dvi knygas. Beto 
bus X Rajono Konstitucijos balsavi
mas ir tt. Norintįs prisirašyti prie 
kuopos taipgi ateikite. —A. Meldažis.

LMPS. 48 kp. laikys mėnesinį 
sirinklmą M. Jankaičio svet., 4837 
14 si., ketverge, birželio 13 d. Pra
džia 8 vai. vakaro. Visos, narės kvie
čiamu atsilankyti. Turim svarbių 
reikalų. Valdyba.

■ ‘ >
LSSA. 37 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks ketverge, birželio 13 d., 
Malinausko svet., 1843 S. Halsted st. 
Pradžia 7:30 vak vak. —Draugai at
silankykite visi, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui . Org. K. Jamontas.

BU-
W.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, birželio 13 d., 
8 vai. vak., Liuosybės svet, 1822 Wa- 
bansia avė. Drąugai, visi turite bū
ti laiku, nes turim daug neatidėti
nų dalykų aptarti. Beto gausit kny
gas .kurios atėjo iš Sąjungos. Norin
tis stoti kuopon, ateikite.

—Rašt. P. Mankevičia

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Jicškau savo vyro Antano Adoipa- 

vičiaus, Kauno gub., Raseinių paV., 
Kvėdarnos parap., apie 28 metų am
žiaus. Prasišalino vasario 10 d. 1918 
metų. Noriu žinoti ar gyvas ar nė. 
Jei kas žinote, praneškite jo adresą, 
gausite $5.00, arba jis pats tegul atsi
šaukia greitai, nes žinote, kad aš li
kau su dviem vaikais dideliame var
ge.

Marcijona Adomavičienė, 
2020 Ruble st., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

JIEŠKAU (vaikinas) šviesaus Šva
riai užlaikomo kambario su valgiu 
tarpe Halsted ir Wal lace ir nuo 30- 
tos ligi 35-tos gatvės. Malonėkite at
sišaukti laišku.

M. Baktis, 
4636 S. Herinitage avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO

PAJIėšKAU DARBO prie kepimo 
juodos duonos už pirmarankį. Kam 
reikalinga atsišaukite.

T. Gaižauskis, 
11800 State St., Roseland, III.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

I (U. S. Free Employnient Service) 
Į Jieškantieji darbo kreipkitės šiafc 
I adresais:

843 S. WABASII AVENUE.
116-122
524-526

I 105-107

Už darbo parupinhną visuose tuo
se valdžios įsteigūiose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST, 

arba
SO. JEFFERSON ST.

-----o-----

irių. 1UUVI 11<1I Kitą *1 Aliuvi

per ilgą laiką nesilankė į susirinki-l < 
-mus, malonėkite būtinai atvykti. Yra| jc 

TMD. 142 kp. ir nutarta taipjau susidėti su anglų so
cialistų Jaunuomenės Lyga.

—S. Vasiliauskas, sekr.

REIKALINGAS darbštus .vyras 
dirbti kaldrų (užklodžių) dirbtuvė- 
J >. Lengvas darbas, 9 vai. į dieną.

The Star Quilt Mafg. Co.
1505 West 12th St., Chicago.

REIKIA burdingierių. Kambarys 
ir valgis $6.00 į savaitę, šviesus 
kambariai ir telefonas. Gera vieta 
pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS 
1606 S. Halsted St., Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

5-kių akerių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kcdzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimu, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueili į darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus liktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu*. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCER1
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

REIKIA merginų arba moterų prie 
abelno namų darbo; turi mokėti vir
ti, dėl naujų apartmentų, kur yra vi
sos naujausios vigados. Gražus tar
naitėms kambariai, su atskira mau
dyne ir porčiu. Gera mokestis. Te
lefonas Edgewater 465.

MAINAI
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

miestą. Už mūrinį namą noriu far- 
mą su gyvuliais irjiadarais. Kreip- 
kilės j Naujienas, Y840 So. Halsted 
str., pažymėdami No 23.

REIKALINGA tvirti, stiprus dar- 
biųinkai. i Pastovus darbas. Nėra 
datbininkų neramumo.
47 N. Węlls St., Chicago, III.

. —-------—

REIKALINGAS ianitorius j žydų 
bažnyčią. Atsišaukite tarpe 7 ir 8 
vai. ryte arba po 6 vai. vakare. 
N.E. cor. Polk St., and Ashland Blvd.

KEI URIASDEŠIMT akrų farma su 
biulinkais ir sodnu parsiduoda labai 
nigiai. Savininkai perseni dirbti. 
Del platesnių žinių kreipkitės į:

Mr. Leon Petroski, 
Corridon, Mo.

REIKALINGAS kriaučius prie mo
terišku drabužiu
Ant. Bagdonas, 609 N. State Str.

BARGENAS: — Parsiduoda 120 a- 
kerių lygios ,derlingos Žemės in 
Butternut, Wis. Budinkai geriausia
me padėjime. 3 arkliai, 12 galvijų, 
kiaulių ir paukščių. Visi Tarmiški 
įrankiai. 3 mylios j miestą. Ant di
džiojo geležinkelio. Priverstas par
duoti iš priežasties senatvės ir ligos. 
Nėra agentų. Atsilankykite arba ra
šykite: M. KAZAN,
2113 S. Ashland Avė., 3rd fl.

■> PARDAVIMUI
MOKYKLOS

PARSIDUODA namai ir saliunas 
tame name randas. Pardavimo prie
žastis — 6 mėn. kaip sergu reuma
tizmu, turiu važiuot ant farmos. At
sišaukite Šiuo adresu: 1337 So. 49lh 
Avė., Cicero, 111. Rendos neša virš 
$72.

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuvių ir kitų tau
tų. Gera proga norintems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant far
mos. 1619 S .Halsted St., Chicago, III

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
Siulijimas. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. Wallace st, .. Chicago

►

| PARDAVIMUI bučernė pigiai, su 
puikiu įrengimu. Parduodama apie 
už $85 kasdien. Pigi randa su kam
bariais užpakalyje sankrovos. Leng
viausia vedimui vieta. Parduodama 
tik už pinigus. Nėra knygučių. At
minkite, kad tai nėra apmirusi ver- 
telgystė, kadangi parduodama pi
giai. Aš galiu prirodyti pirkėjui ge
rą pardavimo priežastį.
3001 Wallace st., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davis, 2942 W. 39 Street, Chicago

PARDAVIMUI gera čeverykų tai
symo šapa, įsteigta jau 9 metai. Su 
nauju stdku arba ne naujo stako. Len 
kų ir lietuvių apgyventoje apielitikė
ję. Tur būt parduota Š| mėnesį. 
3718 S. Wallace St., Chicago. 

Tel. Yard 3532.

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

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

VALENTINE DRESSMAKING i 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM.’ 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D>- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Dildomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė *

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

| Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 

j $12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

HASTER 5Y5TEI1

, l . . ...........i I.................................. .. ............................ ■ i

PARSIDUODA valgomų daiktų 
krautuvė, pirmos klesos, tirštai lic- 
tuviais ir svetimtaučiais apgyventa kysitė«.' 
viela., Tenpat ir gyvenimui kamba
riai. Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas Pardavimo priežastis — ka
riuomenė. Fr. Jominas, 
11212 Michigan Avė., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

MOKYKIS KIRPIMO IK DKSIGNlNG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Musų sistema ir ypatlikas mokinimą* p». 
I darys jus iinovu | trumpa laika.

Mes turime didžiausiu* ir geriauaiu* ktrpV 
I mo-desisming ir siuvimo skyrius, kur mm *u- 
1 teiksime praktiika patyrimą kuomet jų tuo-

Elektra varomo* malino* musų siuvimo *ky- 
I rluose.

Jus esate ulkviepiami aplankyti ir pama- 
| tyti musų mokykla bile laiku — diena >r va- 
l karais ir šauti specialilkai pigia kaina.

Patrenos daromos nagai Ju*ų miera —- oil* 
stailės arba dydžio, U bile madų knygų*

MAHTKR DE8IGNING 8CHOOL 
J. F. Kaanieka, Perdžtinis,

118 N. La Hali* gstvž. Kambarys 414-419, nrie4 O1U Hali. ’




