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Austrai bando veržties lin 
kui Venecijos

“Musų kareiviai atkakliu 
priešinimosi ir pakartotinomis 
konĮV-htakomis stipriai laiko 
priešų, Mušis yru smarkiausia 
rytinėj pakrantėj Monttello ir 
į vakarus nuo San Dona di Pia
ve.“

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Frakcijoj 
, I ■ • f • • <t

i  ii■ '■ . į ij.iiiI.iLa.-g»

į tų skaičių neįneina paskendusie 
ji kareiviai.

Gen, Knoerzer sako, kad vo- 
kiečių nuostoliai buvę maži.

Italai juos beveik visur atmuša PADĖJIMAS ITALIJOS 
FRONTE UŽTIKRINTAS.

Austrų nuostoliai dideli
Austrai atakose vartoja 

900,000 kareivių.

Austrai savo ofensive aplaikč tik 
labai menkučius laimėjimus

AUSTRAI PAĖJO KIEK | mėjo daugiau žemės į vakarus 
nuo San Dona. Pranešimas tvir
tina, kad smarkios italų atakos 
į vakarus nuo Brenta tapo at
muštos ir kontr-atakos abejose 
Oderzo-Treviso geležinkelio pu- 
eėse (ant dešiniojo kranto Pia
ve) pranyko.

PRIEKYN.

Bando veržties linkui Vene- 
1 cijos, bet aplaiko didelių

Į nuostolių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 17. — Aus
trai paėmė Capo Šile, į vakarus 
San Dona palei žemesniųjų dalį 
Piave. San Dona di Piave yra 
už 10 mylių nuo įpuolimo Piave.

Piave ir Šile upės eina beveik 
paraleliai į Adriatiko jurų. Jos 
yra sujungtos upeliu tarp San 
Dona ir Capo Šile. Už jų tęsia
si pelkės pietų link iki pajūriui.

Po perėjimui Piave ties San 
Dona austrai matomai pasistū
mė vakarop ir užėjo Capo Šile 
Šonan. Pastarasis miestas yra 
tik ui 14 mylių į šiaurryčius nuo 
Venecijos, einant tiesia linija,.

Karės ofisas skelbia, kad au
strai tapę atmušti savo pirma
me antpuolyje prieš anglų fron
tų Italijoj, dabar reorganizuoja- 
af. Rasti pas austrų belaisvius 
Žemlapiai parodo, kad priešo 

tikslu subatoj buvo Monte Pau 
ir Cima dl Fonte.

Keturios kalnų kanuoles, 43 
kulkasvaidžiai ir 7 liepsnų mėty- 
tojai tapo anglų paimti. Anglų 
nuostoliai buvo visai maži.

Reuterio korespondentas su 
su anglų armija Italijoj kalbėjo 
si su augštu anglų oficieriu, ku
ris išreiškė visame1 kame užsi- 

ganėdinimų pasekme austrų- 
vengrų atakų prieš jo spėkas. - 
Jis pasakė:

“Priešas praktiškai pražudė. 
5 kareivius prieš musų vienų 
ir mes paėmėm 4 kanuoles. Mu
sų aviatoriai ant Piave sunaiki
no 7 tiltus ir žemai skrisdami 
paleido 25,000 kulkų.”

Visi pranešimai sutinku, kad 
austrai darydami ofensivų nau
juoju vokiečių pavyzdžiu įgyjo 
visiškai mažytį pasisekimų.

Ofensivas ištikrųjų buvo ei
le atakų didelio atstumo plotuo
se ir padarytos skirtingose va
landose, turbūt kad padarius ne
va uetikėtų užpuolimų.

ITALAI ATMUŠA 
AUSTRUS.

Austrų nuostoliai dideli. Jų 
kareiviai apiplyšę ir 

išbadėję.

True translation filed with the poat- 
niuster at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

SU ITALŲ ARMIJA, bir.
SU ITALŲ ARMIJA, birž. 16 

(suvėlinta). — Austrijos karei
viai, kurie perėjo Piave upę, ta-l 
po nustumti atgal. Mušis palei 
upę yra smarkiausia. Niekur 
kitur mušis palei visą atakos 
frontų nebuvo taip smarkus, 
kaip palei Piave. lihijų. « I

Vienok iš labiausiai žymių ita
lų veikimų buvo apgynimas Mo
nte Moschin apygardos, ginan
čios svarbias Brenta pozicijas. 
Čia austrai aplaikė didelių nuo
stolių ir daug jų kulkosvaidžių 
tapo suimta.

Belaisviai yra apiplyšę ir blo
gai maitinami. Daugelis jų yra 
nepriaugliais jaunuoliais. Vie
nas jų patėmijo korespondentui 
kad jis visai nežingeidauja ka
re. J

Italų ūpas smagus.
Italų armijos kvatieroj jaučia- 

jnas užsiganėdinimas situacija 
kiekvienoje fronto dalyje.

Vyriausias artilerijos kotnan- 
duotojas Monte Grappa apygar
doj išreiškė tų nuomonę kores-

“Dadar prisiusite mums tik 
keturias divizijas amerikiečių”, 
pridūrė generolas. “Mes pir
miausia paspausime rankas ir 
tada eisime kartu į Ąustrijų.”

Smarkumas mūšio ant Mon
te Gappa gali būti įsivaizdintas 
iš to fakto, kad italų artilerija 
paleido 70,000 šovinių į 12 vala-

ITALŲ ARMIJA LAIKOSI

AUSTRAI PAĖMĖ CAPO 
ŠILE

Sako premieras

Suėmė viso 12,000 belaisvių.
Mūšyje dalyvauja vokiečiai.

True translation filed with the post- 
umster ut Chicago, June 18. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNĄ, birž. 17. — Karės 
ofiso pranešimas sako, kad vo
kiečių kareiviai dalyvauja aus
trų ofensive.

Skaičius belaisvių atvestų iš 
pietvakarių fronto (Piave) už
augo iki 12,000.

Austrai paėmė Capo Šile ir lai- jo kranto.

I True translation filed with thc post* 
I mastei* ai Chicago, June 18, 1918, 
J as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
I RYMAS, birž. 16. — šiąnakt 

išleista pusiau oficialė nota sako, 
kad situacija Italijos fronte išro
do pilnai užtikrinančia. Pridu
riamu, kad didysis mušis, kuris 
išsiveržė nedėlioję dar lik prasi
dėjo. Nors turėdamos 60 divizi
jų (900,(KM) kareivių) priešo ata- 

| kuojančios spėkos neįstengė per 
eiti nė vienoj vietoj Italų prie
kinių pozicijų.

Austrų spaudimas tebesitęsia 
visu smarkumu palei visų fron
tų. Priešas koncentruoja stipriau 
slas ir smarkiausias atakas apie 
Brenta ir skersai Piave upę ir 
vis dar galima mūšio linijai eiti 
atgal ir priekyn.

' ‘A -y ' ■True translntion filed with the post- 
in&stcr at Chicago, June 18t 1918, 
•s reąuired by the act of Oct. (J, 1917.

WASH1NGTON, birž. 15. -- 
Šios dienos S. V. armijos nuos
tolių sąrašas paduoda trisdešimt 
devynis vardus. Nuostoliai to
ki : ' į.’;' |

Užmuštų karės lunke .... 6
Mirė nuo žaizdų.........
Mirė nuo aerbplanų .<
Mirė nuo ligų ... . . ..
Slinkiai sužeitų .....
Sužeistų nežinia kaip .
Prapuolė karės lauke .

FRANCUZAIA PAGERI
NO SAVO POZICIJĄ.

, Karolius Italijos fronte

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Jane 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 17. — Iš 
Vienuos į Nicuwe Rotterdams- 
chc Courant pranešama, kad ka
ralius Karolius yra su savo ka
reiviais Italijos fronte.

Vokiečių kareiviai cėų nedaly
vauja ofensive.

Austrai pražudė 5 prieš ang
lų 1 kareivį.

True translation filed wlth the post- 
niaster at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 17. — Ka
res ofisas savo pranešime apie 
veikimų Italijos fronte sako:

“Austrai pražudė penkis ka
reivius prieš musų vienų. Prie
šas panaudojo 29 divizijas (348, 
000 kareivių) tarp Asiago aug- 
štumos ir Piave upės, iš 58 di
vizijų (696,000 kareivių), var
tojamų visame mūšio fronte.

“Anglų aviatoriai sunaikino 
septynius tiltus”.

Mušis tęsis dar keletą dienų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
a* reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 17.— Ry- 
mo oficialis pranešimas datuo
tus U:55 vai. pereitų naktį sako, 
kad mušis Italijos fronte pataps 
labai dideliu ir austrai bando 
sulaužyti italų linijų dideliu re- 
pliniu judėjimu.

Pranešimas priduria, kad mu
šis tęsis koletų dienų pirm bus 
atsiektas koks-nors nuospren

dis.

LAWRENCE, Mass., birž. 17. 
— Tenementų djstrikte šiandie 
kįli gaisras ir neužilgo 8 namai 
buvo apimti liepsnų. Pašaukta 
ugniagiasiai iš kitų miestelių, 
kada vietos ugniagesiai nebega
lėjo suvaldyti gaisro.
............................. »

True translation filed with the posh 
maslcr at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,191?.

RYMAS, birž. 16. —* Premie
ras Orlando šiąnakt pasakė at
stovų bute:-

“Dienos laikų priešas stipria 
reakcija pakliudė musų ir musų 
talkininkų kareivių kontr-ofen- 
sivui ant Asiago ajigštumos ir 
Monte Grappa apygardoj.

“Austrai atakavo smarkiai pa
lei visų Piave kad įsteigus sti
prias tiltų tvirtumas ant dešinio- ryto; nedidelė permaina tempe

ratūroj; rytų vėjas.

——*

Išdalies apsiniūkę šiandie ir

pradėjo besiveržimų j rytus lin
kui Kaspijaus jurų. Iš pradžių 
jie susitiko opozicijų, bet terito
rija tarp Aleksandropolio ir Ba
ku yra apgyventa daugiausia 
mahometonų ir tikėjiminė įtek, 
me matomai pašalino trukdy
mus besiveržimo iki Baku ne
bus pasiektas. Ten vis dar lai
kosi bolševikų spėkos ir kontro
liuoja aliejaus distriktę.

Trans-Kaukazijos valdžia, su 
kuria Turkija tarėsi, po padary
mui sutarties, visiškai pakriko, 
bet atsiskyrusios šalįs yru drau
giškos Turkijai.

Tėmytojų nuomone, kartų tur 
kai pasieks Bakų, jiems bus len- 
va pasiekti ir pereiti Kaspijaus 
jurų į Turkestanu ir galės pa
siekti ten esančius didelius bo- 
velnos sandėlius.

Aleksandropolis yra sujung
tas su Baku geležinkeliu, kuris 
eina per Gruzinijos sostinę Tif- 
lisų. Kadangi dabar Gruzinija 
yra draugiška turkams, teu ma
tomai nebus sutrukdymo turkų 
judėjimui 300 mylių geležinke
liu tarp Aleksandropol ir Baku.

Nurembergo socialdemok ra I ų 
partija ir susivienijusios unijos 
išleido persergėjimų prieš strei
kų.

Turkai veržiasi
Persijoj *

True translation filed with the post- 
niuslcr at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 17. — Ofi- 
ęialis pranešimas sako, kad 
franeuzų kareiviai pagerino sa
vo pozicijas į šiaurę ir šiaurva
karius nuo Hautebraye, tarp Oi- 
se ir Aisnc upių, lokaliuose susi- 

. rėminiuose anksti šįryt. 100 be- 
241 .Į laisvių ir kiek kųlkasvaidžių su

imta. »
Vokiečių atakos tapo atmuš- 

"** I tos Cavicres miške ir Vogezuo- 
Ise.

il.

Paėmė didelį Persijos 
miestą Tabriz.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 18, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 17. — Su
lig turkų oficialio pranešimo, 
datuoto birž. 14, turkų kareiviui 
užėmq Tabriz, antrų po Tegrra 
nui didžiausį Persijos miestų.

Pranešimas sako:
“Mes užėmėm abi pusi Uru- 

miah ežero ir Tabriz miestų 
(šiaurvakarinėj Persijoj), kad 
apgynus sparnų musų armijos 
Kaukazo fronte.”

Sl)-

Premiero Radoslavo kabine
tas puolė.

Rusijoje
, F k V ‘'.į. |

300 ŽMONIŲ AREŠTUOTA DUlgatlJOS 011111- 
Už suokalbį prieš Sovietų Įsterifll TCZlgnaVO 

< ^valdžių.
' 7 į -V,’.-;

True translntion filed witl* the post
niastcr ai Chictigo. 18, 1918, Į ; 
as reąuired by fhe act 6r Oct. 1917. |,

. k > -v jTrue translation filed with the post-
AMSTEBDAM, bv 7 (suveliu- nmster ai Chicago, June 18, 1918, 

tu) . - Sovieto valdžia padarė “ by the act of °ct. 8. 1917.
daugiau kaip 300 ah'stų sąry-l : SOFIJA, birž. 16 (suvėlinta), 
šyj su suokalbiu prieš Sovietus. Į - Premieras Radoslavov įteikė

Tarp areštuotųįą yra Kiškin, rezignaciją kabineto ir karalius 
viešųjų reikalų ininisteris Ke- Ferdinandas jų priėmė. Kara- 
renskio kabinete. Maliantovič, lįus prašė ministerių pasilikti 

justicijos roinisteris Kerenskio Savo Vietose kol nebus sudarytas 
kabinete ir daugelis kilų sičiai-1 naujas kabinetas, 

demokratų ir socįalrevoilucio 
nierių vadovų.

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

1 • Puolimas premiero Radosla- 
' | vovo galbūt yra dėlei nujautimo 

Į Bulgarijoj, kad jis pilnai nepasi- 
Į naudojo savo proga tarybose, 
Į kuriose Rumunija buvo priver
sta taikyties ir atiduoti Dobru- 

True transtatfon filed with the Dost-I džia.
iiiaster at (Jiicago, June 18. 1918,1 , y pranešama, kad daugelis
is reąuired by the act or Oct. 6.1917.1 | 1 °

nrtnvic .. .. v bulgarų mano, kad DobrudziaPEKINAS, Clnmja birz. 17.1
f y. .| turėjo būti tuojaus prijungta—Gėn. Semionov po sumušimui ( . J .. • .1 .

. ., .i x i 1 n l^e Bulgarijos. Faipgi buvobolševikų spėkų paėjo dar* 10| . v .. .
mylių pnekvn vakarų link. Bol- .. , .. _ . .
u .i i / • * 4 i • • i Irtojimu ar centralines valstybes ‘ėvikų kareiviai traukiasi atgal J,i _ ; „ rems Bulgarijos savimmųsi telaukdami pagelbos. .x " , , ...„ 1 ’ . ntorijos Makedonijoj.Gen. Kolčiak su suvo speko- .. .. , . i *-i- Koalicinis kabinetas premeiro 
mis eina rytų Imk, kas šukelė. • v Radoslavov, kuris yra liberalų
susirupminia Vladivostoke. v_ _ . . . . .

.. . t* .. . . vadovu, uzeme vietų keletu me-Vietmis Japonijos kritinis ata- • . > .v „ .. i,1 tu prieš karę ir laikėsi iki šiolše gen. Saito pasikalbėjime pa- 1 v _ .
, , , * . 7 I tik su mažesnėmis porniaino-sakc, kad gen. Semionov spėkos .

siekia 5,000 kareivių, kuomet* 
besipriešinančios jam bolševikų 
ir austrų-vokiečių spėkos siekia 
80,000 kartivių. j. ’ >

>■■■  ........ " ■! ■■■■'<
Areštavo 250 drafto išsi

sukinėtojų.

114 amerikiečių atmušė
800 vokiečių.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJOMIS 
FRANCI.1OJ, birž. 17. — Dau
giau kaip trečdalis didelių vo
kiečių spėkų, kurie vakar auš
tant atakavoXivray, tapo išmuš-

800 vokiečių atakavo puses 
mylios fronte abejose kaimo pu- 
sese. Priešo nuostoliai siekė dau- 
gimrttOO. Musų nnosloiiai buvo 
visai maži. Mes paėmėm 8 be
laisvius.

111 amerikečių atlaikė Xivray 
prieš beveik 000 vokiečių.

SEIDEL NOMINUOTAS 
KANDIDATU I WISCON- 
SINO GUBERNATORIUS.
True translation filed with the posf- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

MILWAUKEE, Wis. b. 17. -~ 
SociaJistų partijos valstijos kon
vencija vakar priėmė platfor
mų, kurios svarbiausias punk< 
tas stovi už “greitų, visuotinų, 
pastovių ir demokratinę taiką 
be priverštinų aneksijų ar bau
džiamųjų kontribucijų su teiše 
visoms tautoms apsispręsti sa^ 
vo likimų.”

Buvęs Mil\vaukee mayoras 
Ęmil Seidel tapo nominuotas7 
kandidatu į gubernatorius. .

Vokiečiai užpuo
la rUSHSa^

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 10,000 
HUSUOS RAUDONOSIOS 

GV ARDUOS.
' F ■

Mušis įvyko Azovo juroią 
pakraštyj.

< .. ■ • • 
True translation filed with the Post- 
master at (hieago, Jane 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 17.— Pa
sak pranešimo iš Kijevo, gen. 
Knoerzer telegramoje vokiečių 
komanduotoi j ui Ukrainoj gen. 

Eicbhdrn pranešt),• kad spėkos 
iš apie 10,000 bolševikų raudo
nosios gvardijos, komanduoja
mos čechų oficieriu beveik vi
sai tapo išžudytos vokiečių ka
reivių į vakartis nuo Taganrog, 
Rusįlos uosto šiauriniame pa
kraštyj Azovo juros.

Bolševikų kareiviai atėjo iš 
Lcisko, išlipo Ukrainos pusėj ir 
ėjo linkui Tiigdnrog.

True translation filed with thc post- 
. mastei* ai Chicagd, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
' NEW YORK, birž. 17. — Ei
lėje užklupimų ant valgyklų, bi
liardinių ir bendrabučių suimta 
250 žmonių, drafto viršinikų nu- 
.žiprimų bandyme išsisukti nuo 
tarnavimo kariuomenėj.

Turkai užgriebs 
Kaukazą

TURKAMS ATSIDARO 
KELIAS J BAKU.

Kaukazas abelnai draugiš
kas Turkijai ir ji galbūt ne
ras didelio pasipriešinimo.

* ' -
True translation filed with the post* 
mastei' at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, birž. 4 (suvėlinta) 
— Turkijai pasiekus susitarimų 
su Trans-Kaukazijos distrikto 
vadovais, yra nurodymų, kad 
turkų kareiviai nesusitiks toli- 
jnesnes opozicijos ir galbūt liue
sai eis linkui Baku uosto prie 
Kaspijaus jurų*

Maistų riaušės 
Austrijoj

Riaušės įvyko Lvove, Vien- 
noj, Budapešte ir Pragoj.
True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 17. — Su
lig čia gautų neutralių praneši
mų, 4,000 austrų-vokiečių ka
reivių malšina sumišimus Lvo
vo (Lemberg) distrikte Galici
joj.

Maisto riaušės įvyko Vicnnoje, 
Budapėšte ir Pragoję Ypač 
Pragoję riaušės buvę didelės.

Visoj Austrijoj iškabinta pro
klamacijos skelbiančios, kad 
valdžia susekė rengimųsi prie su
kilimo, kuris bus malšinamas

Sumišimai didėja pietinėse 
slavų valstijose.

Rengiasi prie streikų 
Vokietijoj.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
į AMSTERDAM, b. 17.—Vokie
tijoj eina judėjimas suorganiza
vimui streikų delei sumažinimų 
dtįonps porcijų.

! Streikuoja prieš duonos 
porcijas.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, June 18, 1918, 
•s reąuired by the act of Oct. tt, 1917.

AMSTERDAM, birž. 17. — 
Pasak čia gautų žinių, politiš
kas streikas tapo surengtas šia
ndie Nurcmberge protestui prieš 
sumažinimų duonos porcijų ir 
atidėliojimų ir trukdymų Pru-

Daugiau 3,000 užmuštų bol- Po užėmimui Batum, Kars, sijos balsavimo reformų, 
ševikų kareivių/ suskaityta, bet Aleksandropol ir Erivan turkai Berliner Tageblatt sako, kad

Amerikiečiai atmušė 
vokiečius. ? J 

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 0, 1917.

WASHINGTON, birž. 17.
Pereitos nakties, gen. Pershing 
pranešimas skelbia apie atmuši-^ 
jha lokalių princo atakų Woev- 
re ir Chatcaeu Thierry apygar-l1 
dosc.

’ p:,
WASHINGTON, b. 17 — Iš 

Stockholmo pranešama valsty
bės departamentui, kad Ukraina 
yra arti sukilimo prieš Vokieti
jų. . .°

Grįžtantįs iš Petrogrado į 
Stockholmų keleiviai mano, kad 
buvusi Rusijos provincija su
kils prieš Vokietijos valdymų 
šalim. \

■ 'iGyventojų neapykanta prieš 
vokiečius pasidarė taip didelį 
kad pastarieji bijosi už savo gy
vastis ir apleidžia miestus tik 
dideliais būriais, kad apsisaugo
jus nuo išžudymo. u
*—— ' * . - -

- ----- .MM' ■

L.L.S.A. rengia Cbicago- 
je prakalbas sekančiose 
vietose:

* Utarninke, 18 birž., P. BHn- 
strupo svet., 1501 S. Hermi, 
tage avė. Town of Lake. 
Seredoje, 19 birž., Liuosy-

' bčs svet., 1822 Wabansia 
avė. Norlh Side.
Ketverge, 20 birž. Liuosy- 
bės svet., 3925 So. Kedzie 
avė,., kampas 39 Pl.t Brigh. i 
ton Park. ]
PėtnyČioje, 21 birž., čer- Į 
nausko svet,, 1900 S. Union I 
avė. |
Sukatoje, 22 birž., J. But-.yl 
kevičiaus svet., 8134 Viiu I 
ccnncs avė., Englewood. |j 
Visose vietose pradžia 7:30 I 
vai. vakare. Kalbės frįs I 
kalbėtojai. Įžangai tikta) II 
10 centų, i
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NAUJIENOS
/HE LITHUAN’AN DAILY NEWt

Publislu'd Daily except Sundny by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

likti federaciją aplink visą že-kurie prisipažintų prie savo išsi-

Telcphone ('anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 181() S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ch i c agoje—pačt u:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00.
3.50
1.85
1.45

. .75

.02 

.12 
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

BaŠylojų ir korespondentų prašome 
fciunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Kedakcijai. «> ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės. tie 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 bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
pjūklelių pakankamai persiuntime 
lėšoms apmokėti. ,
J-Ę -L*--T*-1».« I— ■

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

mes kamuolį. Mes turime 
sutvert pasaulį, kuris padary
tų galą visoms kovoms ir im
tynėms tautose ir visoms ka
rėms tarpe tautų. Mes turime 
nuodugniai perbudavoti pa
saulį iš put pamatų ir pasta
tyt kooperacijos pasaulį, dar
bo pasaulį, laisvės ir džiaugs
mo pasaulį!”

Ir šis naujasis programas, 
kurį davė mums Anglijos 
draugai darbininkai yra pro
gramas, duotas viso pasaulio 
darbininkų klesai. 'lai nėra 
programas įvairių šalių dip
lomatams. Tai nėra net rei
kalavimas įvairių šalių val
džioms arba viešpataujan
čioms kk'soms. Tai yra tvir
tas pasiryžimus, kad pasaulio 
darbininkų klesa perdirbs pa
saulį į darbininkų klcsos pa
saulį !

Štai kodėl pažangiausieji 
visų šalių darbininkai, Fran
ci jo j e, Italijoje ir didžiumoje 
neutralių šalių, stoja už šitą 
didį programą. Ir štai kodėl 
musų pareiga yra padaryti tą 
programą gyva tikrenybe šio
je šalyje.

“TĖVYNĖS”
PRASIMANYMAI.

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —-K. Marks.

y—•-_ - u,,,1

Apžvalga^

šokinių, kadir jie butų dar taip 
klaidingi ir negražus. Jisai už
sispyręs tvirtina, kad, pagal 
“Naujienų” pieną, minėtasai 
Lietuvos Laisvės Fondas visgi 
nerems revoliucinio darbininkų 
judėjimo arba net tarnaus to
kiems atžagareiviams, kaip Ga
brys, — ir gana! Ir apie musų 
nurodymą, kad tai yra niekuo 
neparemtas “Laisvės” prasima
nymas, ji sako:

Dabai- “Naujienos” jau “ki
tokį tikslą” savaip išverčia! 
Tdip-pdt “Laisvė” užsispyrus 

tvirtina, kad “N.” yra priešingos 
sovietams. Mes “Laisvei” sakė
me, kad tai yra melas, nes ji 
“Naujienose” nieko panašaus ne
ras; mes jai nurodėme, kad so
vietuose dalyvavo ir tebedaly. 
vau ja visokios partijos (tarp jų 
ir menševikai, kuriems “N.” pri
taria), ir kad lodei priešinimąsi 
bolševikams visai nereiškia prie
šinimosi Taryboms, — bet ji to 
nepaiso. Ir neva mėgindama su
kri tikuot šitą “N.” purodymą, ji 
sako:

Mes taipgi nepriešingi prin
cipe Lietuvos Laisvės Fondui, 
bet kritikuojame jo organiza
torius, pamatus ir visą tvar
ką.
Išeina, vadinasi, kad “N.” ly

giai taip elgiasi ir su sovietais: 
kritikuoja (kritikavimas ir prie
šinimąsi tai juk ne tas pats!) 

I sovietų “organizatorius, pama
tus ir visą tvarką”.

I “Laisve
I priešinusios! sovietų tvarkai, pa- 
I matams arba organizatoriams? 
I Nejaugi ji nežino nė to fakto,

- I). T. konferencijoje. piešti Lietuvą iš kaizerio nagų, has been appointed a king of,
Nė Grigaitis, tie kitas koks inteli- lai Lietuvos klerikalai ėjo kartu 
genias nebuvo net galvoję apie su Vokietija.
to fondo pieną iki konferencija Rugsėjo mėnesyje^ 1918 me
ni nutarė jį steigi, tuo tarpu tų, kuopelė Lietuvos reakcionie- depcndence 
kad visuose kituose svarbesniuo- čių sutiko pavesti Lietuvą Vo- slavcry of the German kaiser 
se klausiniuose buvo prirengti kielijai, ant kaizerio pasiūlytų 
referatai. Miųetoji Tarybos išlygų. Klerikalų galva vysku- 
konferencija todėl ex promptu jįus F. Karevičius nuvažiavo net 
įsteigė LLF., kąd taLtyųvo lai- pus Vokietijos kanclerį pasiūlyti 
kas prieš pat N»ew Yorko seimą, 
kuriame klerikalai su tautinin
kais rengėsi įvest “mokesčius” 
Lietuvos neva laišveš reikalams 
ir panašius didykus.

s , „ū;—. ę

Trečias “Laisvės” straipsnis 
yra “Šauniausia”. Jisai trum
pas ir... aiškus. Štai ką jame 
skaitome:

J ’ i* --ii ' G’ •’ ' * V*' '

“Moterų Balso” korespon- 
dentas, iš Chwtiftos, praneša, 
kad ten susilvėręs menševikų 
(korespondentas jį vadina 
šmeižikų) kliubas, kuriame

Vėtes-

Lietuvą ir prašyli jai vokiško 
kraujo kuraliuus, kurį teiksis 
paskirti “jo mylista” kaizeris. 
Po lokiu prašymu pasirašė ir A- 
inerikos klerikalų oficialia at
stovai kurt. Bartuška.
nės žinios praneša, kad tiiom ka
ralium busiąs vokiečių princas 
Frederikas Kristionas.

Taigi po “ncprigulmybčs” 
priedąnga jie kėsinasi parduoti 
Lietuvą amžinom vergijon, už
dedant ant jos vokiečių junkė.

Lithuania.
'rims Lithuania has been be 

traycd undefr the guisc of 
into everla

in

H1LLQUIT Už ANGLUOS 
DARBININKŲ PROGRAMĄ.

True translgtion filvd with the posl- 
master at Chicago, Jane 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Amerikos socialistų partijos 
vadas, Morris Hillųuit, parašė 
straipsnį į “The Liberator” apie 
darbininkus ir karę. Tarp kit
ko jisai tenai labai prielankiai 
atsiliepia apie Anglijos darbinin
kų politiką ir jų poziciją karės 
ir taikos klausime.

Šitas Hilkpiito prielankumas 
yra pastebėtinas tuo, kad jis vi 
sai skiriasi nuo vadinamųjų 
“kairiųjų” socialistų pažvalgos j 
Anglijos darbininkų poziciją. 
Rusijos bolševikai ir bolševikų 
pasekėjai kitose šalyse kalba 
apie Anglijos darbininkų judėji
mą su panieka, kaipo apie “opor
tunistišką” ir “social-patriotiš- 
ką”; o llillųuitas atranda, kadi 
Didžiosios Britanijos Darbiniu 
kų programas yra didžiausia 
padrąsinantis dalykas viso pa 
šaulio proletariatui, ir jisai ra 
gina Amerikos darbininkus pri 
tarti jam.

jimas davė pasauliui naują 
programą. Jisai, viduryj: 
suirutės, kurią atnešė karei 
katastrofa, atsikreipė į sumi
šusią žmoniją ir tarė daug 
maž seka h įai:

Mes tu- 
keisti pasaulį.

visame pasaulyje! Žiūrėkite, 
kur jus nuvedė nežmoniška 
dabartinės visuomenes orga
nizacija. Civilizacija pražu?, 
jeigu ši pasaulio tvarkos for 
ma gyvuos toliaus.
rime pradėti
Mes turime pastatyti jį iš nau
jo. Mes siūlome statyti jį ant 
tikros demokratijos, laisvės, 
brolybes ir tautų lygybes pa
mato, su pilnomis teisėmis ir 
nepriklausomybe kiekvienai 
tautai ir lygybe kiekvienom tau 
tos viduje. Lygybe ne tiktai 
iš vardo, ne tiktai kaipo po
litine* teise, o lygybe gyveni
me, lygybe gyvenimo progo
se. Mes turime sutvert visą 
eilę respublikų, pastatytų ant 

į socialio teisingumo pamato, 
F ir laisvą visų šitokių respub-

Bet kur 
mate, kad “N.” butų

Kliubas tai kliubas, nieko 
įdomaus, bet chafekteringi jo 
nariai! Dauguma — tai.iš Soc. 
Partijos pabėgę ir prašalinti 

* • 

gaivalai. Kitaip sakant, tas 
kliubas susideda iš Partijos 
išmatų ir renegatų.

Kažin, gal ir smagu jaus
lios tokioj šaunioj kompani
joj?

kuris rašo šitą istoriją, meluoja, 
kadangi visi Chicagos menševi
kų kliubo įsteigėjai yra Soc. P. 
nariai, o apie buvimą “pabėgu
sių arba prašalintų gaivalų” ta
me kliube mes nesame nieką 
girdėję. ,

■ •’ -■ I

Bet tai yra menkniekis. Ge
ram lietuviškam bqUevj|<ui pa
meluotu kada eina kalba apie 

i menševikus, tai,’nięko nereiškia. 
| Svarbiaus ynUtai, kad “Lais
vė” rfavo špaltas paveda fąm, 
kad apskelbus “d; Grigaitį” esant 
“išmatų ir renegatų kompani
joj.” Jeigu jus, (vyrMČįąi,\išlicsų 

Į šitaip manote apįe Grigaitį ir no
rite paskleisti apie jį šitokią nuo
monę publikoje, tai bęnt apdary
kite vieno daik,to: nevadinkite 
jo draugu. Pusi j ieškokite, sau 
draugų kur-nors kitur — tarpe 
lygių sau!

and his junkers.
We, the delegates of the Lith- 

* uanian Womcn’s Progressive 
Association of America, assem- 
led at our stale convention in 
South Boston, representing hun- 
dreds of Lithuanian women, 
protcsl against such hypocrytic- 
ai aets of our reaclionaries. W e 
denuiuU that the right of self- 
determination be given to nll 
the people of Lithuania.

Commi ttee:
Margaret Michelson, 

F. Stropus.
——   .. —...... )_______

APATINIS SIJONAS. — 
Pavyzdys No. 8851-

the

Mintis
Prieš šitokį reakcionierių pa

sielgimą vienbalsiai protestuoja 
L.M.P.S. II Rajono konferenci
jos delegates, kurios atstovauja 
kelis šimtus lietuvių moterų. Jos 
reikalauja, kad patiems Lietu
vos žmonėms butų duotas bal
sas nuspręsti savo šalies likimą.

Komitetas:
M. Michelsonienė, 

F. Stropienė.

RESOLUTION OF PROTEST

žmonių 
valdytoja.

daromi

(Tąsa).

Pavyzdžiui paimkime magiš
kąją įtekmę chemiškos veikmės 
meilūs minčių. Kiek negalių, 
kiek žmonių nuoskaudų ji gali 
išgydyti. Meilė yra pasekmin-

Kadangi sijonai dabar vėl 
siauri, todėl reikia, kad ir apatiniai 
sijonai jiems atatikti), butų lainųs. 
Labai geras apatinio sijono stylius 
parodytas Šiame paveiksiėlyj. Jis 
gali būt dviejų arba trijų palų. Si
jono viršus palenktas taip, kad bu
tų galima įverti juostelės sutrauki
mui. Sijonas gali būt daromas su 
pridurtais adinėliais, arba be jų.

Apatinio sijono pavyzdys No. 8851 
sukirptas šešeriopos mieros, būtent, 
26, 28, 30, 32, 34 ir 36 colių per juos
menį. Plotis apačios ' 1% jardo. 
Mieros 26 colių per juosmenį apati
niam sijonui reikia 2% jardų mate
rijos 36 arba 40 colių pločio ir 2 
jardų tlonucing 15 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam apat. sijonui 

sukirpti ‘ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos į 
Konvcilų kartu su 1,0 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užailresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TEBN DEPT., 1*840 S. Halsted Slr„ 
Chicago, III.

saumylyste, mirtinas priešas ne
apykantos, užvydo, skauges, ke
ršto kriminališkų palinkimų ir 
daugelio kitų dvasiškų ir kūniš
kų priešų.

.Tik apsvarstykite, kiek tai rei
kštų, jeigu mes galėtume palai
kyti savo sielas pripildytas vien 
tik meile, viltimi, drąsa, užuo
jauta, teisdaryste ir linksmybe. 
Mes tuomet nebūtume verčiami 
užginčyti butenybę mumyse 
priešingų ir kenksmingų palin
kimų, nes apsireiškus pozityvui, 
negatyvas dingsta.

Lithuanian Womcn’s Pro
gressive Association adopted the 
following resolution at the statė 
convention, held May 26, 1918, 
at St. Omer Hali, ,376 Broadway, 
South Boston, Mass.:

Į Tli^ iron fist of German im- 
perialists is erushing the hopes 

I of demoeracy. Poldnd, Ukrai- 
Į na, Curland and Livland have 
faileii within their bloody clut- 
ches. The pčople of these con- 
ųuercd lands are in tears umd 
blood, suffering the piings of 
oppression and are waiting for

I the firsl opportunity to fręe 
I themselves. In ail these coun- 
tries there is not a single demoe
racy that desired the German 
yoke or their protectorąte.

Their plaus of keejping the 
contjuered lands under the Ger- 

Į man control are in the crėation 
of German monarchies under 

Uhc kings of German blood. 
Such a king has been promised 
to Lithuania. The objects to be 
mirsued by these German kings 
are; to oppress the people, to 
germanize them, to keep them 
in a low statė of civilizatioų, to 
eurb their politieal rights and 

I to makeJtheir country subser- 
vient to the interests of German 
junkers and ėapitalists.

The working class of Lithua
nia protested against the cn- 
slavement of their country, būt 
there happencd to be such Lith
uanian elements whb welcomed 
the German f et terš witli joy. 
These wcre thė Clericals. Thcy 
fcared the Russian rcvolution 
and* have thrown themselves in
to the arms of the German im- 
perialists. When frce Russia

Nepcrsenai “Naujienos” nuro
dė, kad’ tautininkų laikraščiai 
visai klaidingai pasakoja apie 
menamą socialistų pasiryžimą 
“bėgiu dviejų metų paimt S. L. 
A. į savo rankas”. Jos nurodė, 
kad ta pasaka remiasi sužiniu 
vieno klerikalų lyderio (kun. 
Kemešio) iškreipimu “Naujie
nų” redaktoriaus žodžių. Bet I kJ,d prie sovietų suorganizavi- 
“Tevynės” redakcija, pakartoju-1,no menševikai daug daugiaus 
si šitą “N.” paaiškinimą, štai-ĮPr*s^®j°, nc811 bolševikai?! 
giai užreiškia; Į 

ši citata kuoaiškiausiai pa-Į Antras “Laisvės” straipsnis 
rodo, kad kaip vieniems, taip |)ricš “Naujienas” gvildena tą 
ir kitiems rupi S.L.A.; kaip patį klausimą ir parašytas tokio- 
klerikalai, taip ir socialistai Į je-pat dvasioje, tiktai šiek-tiek 
norėtų paversti S.L.A. grynai fcnojiiAkesniu tonu.
partijinc įstaiga ir panau.toU J() autorius visai .<rin)tai.. pR.
ii. kaipo įrankį savo partijai. 1 ,koja kad L L F pinigai iš. 
Be abejonės, kad vienai kuriai „ ga|į teku Gabriui> ir ka{) 
partija! paėmus S.L.A. į sa- ic ALDT gaU d5tics kadjr 
vo rankas turėtų nukentėti S. ..Kc,ncSio juozapin5 Sqjunga” 
L.A., kuris. įtrauktas į l>aHi- (nors p^js mUsų “kairieji” šim-, 
jines politikos ribas, susilauk- ,us kar,y gak6 kad ALDT prin. - 
tų tokios betvarkės, kokios • x • t c o* . * cipai yra panašus į L. S. S-os,
r?‘ri8.aV° 8yyen,,ne nenia^’I įogei ji darysianti konkurenci- 
lodei, - VIS!, kam rupi S.L.L , jail)
A. gerovė, turi stengties dary- Bet -is rašylojas llloka da ir I 
ti visa, a< S.L.A. hutų lino-1 gerc8nįų “arguinčntų” pavartot, 
sas nuo partijinės politikos Jjsai lam ,ikri| bud(l ifaiškjna 
K<iii) iki šiol ku(l buvo* I r T T? m 4 • 1* • < • • •1 |L.L,K atsiradimo istoriją \ i-
Na, ne. “Naujienų” citata, išplaut parodžius, kad to L.L.F.

I kurios “Tėvynė” padarė šitą “iš-1 inciatoriai einą priešingais ge- 
I vedimą”, parodo visai ne tą. I riems socialistams keliais. Gir- 
I Pas mus aiškiai buvo pasakyta Į di, P. Grigaitis jau senai norėjo 
rgriežtai priešingas dalykas. I steigti LLF., bet žinojo, kad jo 
I . y. . , . x proponuojamam pienui daugelis
I Bet čionai paduotoji citata iš . . v. x . .. . u ? ,. lum- - ,» , • v.. » v. I pasipriešins; todeljisai“nejudi-U Tėvynės tai istiesų parodo ši- x .. . ... ..I. .. .. . . no to klausimo, padėjo ji archy-tą {domaus. Ji parodo, viena, . . . .. ....... * .... |van patogiam laikui. Dabar,kad to laikraščio redaktorius . .. .. , ,.... girdi, jisai jau sulaukęs to pato- 
nesupranta arba nuduoda nesu- . .. , gaus laiko, nosį— - .prantąs, ką jisai skaito. Antra,
ii citata parodo, kad “Tėv.” re- Visi tie, kurie butų aktyviai j 
dakcija yra gana — švelniai ta- priešinęsi tam fondtiį... da

[Tianl — drąsi. Ji nerausdama bar yra be savo spaudos or-
tvirtina, kad Susivienijime iki gano, be budo gynimui savo 

įŠiol nebuvę partijinės politikos, nuomonės.
kuomet pati “Tėvynė” yra vaiz-1 i .1¥. . ... J Ir šitaip pasakoja tas žmogus,(Iziausis tos partijinės politikos . . . *. . . . ..... 1 J 1 kartu priešindamasi fondui, irpaveikslas! I . . .» Į gindamas savo nuomonę, ir ras-

Bet ką tu jai padarysi? Jau (lamas savo spaudos organą Į 
keletas mėnesių atgal “Tėvyne” Į “Laisvėje!” Ant arklio joja ir 
upšmeižė Lietuvos šelpimo Fo- arklio jieško. 
hdą. paskelbdama, kad jisai “ei-1 Bet su jo logika tiek to. Iš 
kvo.įųs” pinigus raštų leidiniui; Į kur teČiaus tasai rašytojas pac- 
ir, nežiūrint protestų, ji to šinei-l mė, kad Grigaitis nekėlė to gū
žimo neatšaukė. Taigi skelbti manymo, laukdamas “patogios 
netiesą su partyvišku tikslu yra Į progos”? Ir iš ko jisai sprendžia, 

kad dabartino “patogi proga” 
paskatino Grigaitį prie L.L.F. 
steigimo? Juk lai yra niekas 
daugiaus, kaip “teorijos”, parei
nančios iš tūlų musų rašytojų atsirado Lietuvoj tokių gdiValų, 
papročio, ažuot kritikavus nepa- kurie su dideliu džiaugsmu pri
tinkamą jiems dalyką, “skaityt ėmė peršamą Lietuvai vergiją.
savo oponento širdyje”. Tai buvo klerikalai. Jie pabu-|signed thesaid petition, express-

Faktai-gi yra tokie, kad L. L. gę Rusijos revoliucijos * puolė Į ing the šame desire. Later rep- 
F-o norėjo visi draugijų dclega-1 glėtin Vokietijųs imperialistų.* orts reached us that the prince 
tai, dalyvavusieji Chicagos ap- Kada laisvoji Rusija of Saxony Frederick Chrištian

NAUJIENOS Patiem Dcpt.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8876. —
Mieros...........colių per juosmenį,

(Vardan ir pavardė)

(Adresas)

^Tėvynės” “priprasta brasta”.

LAISVĖS” POLEMIKOS.

Mes jau porą kartų parodėme, 
kaip “švariai” elgiasi “Laisvė”, 
neva kritikuodama Lietuvos 
Laisvės Fondą. Bet priseina 
prie to dar kartą grįžti.

Broojdyno pusiausavaitinis 
laikraštis nepriklauso prie tokių,

t, ų »4. I j ./ - -*

Protesto rezoliucija
I'ruc translulion fijęd wilh the posl- 

• ai Chicago, Jane 18, 1948 
is reųuired by the act of Oct. (>, 1917,

Lietuvių* Moterų Progresyvu 
Susivienijimo II Rajono antroj 
konferencijoj, laikytoj 26 gegu
žes, 1918 metų, South Bostone, 
vienbalsiai buvo priimta sekanti

Vokiečių imperialistų geležine 
kumščiu trupina visas demokra
tijos viltis. Kruvini jų nagai

I :au užgrobė Lenkiją, Ukrainą 
Kuršą ir Livžemę. Varge ir prie
spaudoj, ašarose ir krauju j vai
toja žmonės ir tik laukia tos va
landos, kada galės pasiliuosuot. 
Vokiečių globos nei jungo ne
geidžia nei viena demokratija j

| tuose kraštuose. *
Vokiečiai nori pagriebti tas že-

• nes ypatingu bildu. Jie nori į-1 tried to wrench Lithuania from 
įteigti tenai yplęiš^AS i)ipnar-| lhe clutches of the kaiser, the 
chijas, su vokiško kraujo kara-r ‘lericals iined themselves on the 
liais, arba šiaip uždedant>>n't‘jųI side of the Germans..
savo globą. Tokį karalių jie[ 
jau ir paketino, duoti Lietuvai. 
Tokių karalių užduotis bus spa
usti žmones, Virsti juos l^tl vo- 
kiėčiais, palaikyti tamsy- I
bčj, siaurinti jų ppjitiškns teises 
ir daboti, kad jie; ištikimai tar I 
liautų Vokietijos jiiiikcrių ir ka-|

Prieš tokį amžiną ,ĮJętųvos 
pavergimų protestavo visa Lie
tuvos darbininkų klesa, vienok

| It was in Septembęr, 1917, 
I that a groti p of Lithuanian rO- 
| ilctionaries accepted the kaiser's 
I temis to enslavc Lithuania. The 
Į leader of the Clęrical party, Bi_ 
I shop Francis Karevičius of Kov

ui, went to the German chan- 
ellor to hand him a pėtltion, cx- 

nressing the dešire for indepe- 
iident Lithuania under the rule 
of German king, to be appointed 

Iby “his majesty” the kaiser. 
Į Rev. Father Bartuska, the offi- 
įcial representative of the Lith
uanian Clericals of America

Mes negalime išguiti tamsą 
1 iš kambario, bet mums įleidus 

šviesą kambarin, tamsa urnai 
išnyksta.

Kad pašalinus nesandarą, rei
kia užtvenkti sielą sandaros mi
ntimis; nesandaru pranyksta 
taip, kaip tamsa nyksta švieso
je.

Kad prašalinus iš omenės ne- 
užsiganėdinimą, reikia pripildy
ti ją padrąsinančiais, viltingais 
ir linksmais paveikslais. Nusi- 
t’ninimas ir neužsiganėdinimas 
esti sunaikinami jiems bcsipric- 
šinimu. 'lai yra naturališki an
tidotai.

Bile rūgštis yra urnai sunaiki
nama per alkalį (šarmadruskę). 
Ugnis negali pasilaikyti tą, kur 
randasi jos priešginiai 
rūgštis bėi vrtnduo. Mes negali
me išblaškyti neapykantos, ska
ugės ir keršto mintis drūta va
lia — mėgindami spėka išguiti 
tas mintis iš sa^o. proto. Meile 
yra tąja šarmddruske, 
blaškys tuos dvasiškus 
antidotuos juos.

Neapykanta ^.negali 
nei sekundai draugystėje 
lės. Meilė sunaikins skaugę ir 
kerštą. Jie negali gyvuoti kar
tu — šalta vienas kito.

Didžiausia klaida 'daugelio 
žmonių gyvenime yra tas, kad 
jie spėka nori išguiti visą juo
se esantį blogą, pietoje stengusi 
pakeisti bei antidotuoti jį geru 
Jie nori išguiti iš savo sielos ne
apykantą be antidotų pagelbos.

ųteikalinga; yra permainyti 
pro-tįšką pažvalgą — mąstyti ir 
jąut^ti meilę linkui ypatų bei da- 

kurie buvo neapkenčiami

anglia-

kuri iš
nuodys,

užsilikti 
mei-

kartais jaučiate bailumą, esate 
linkę linkui abejonių, baimes 
ir nerimasčio bile kokioje for- 
noje, prašalinkite tas kenksmin

gas ir pražūtingas mintis i<rie- 
šingomis mintimis.

(Bus daugiau)
—............................... <

AUKAUKITE LIETUVOS
LAISVĖS FONDAN. ,

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i riminaliikuose 
taip ir civiliikuose teisn' tose. Daro 

visokius doktuneni us ir y.'opieras.
Narnų Ofisas:

1)23 S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mkvjto Ofisas t
WT N. Dearbom tt.

Ut 11 Vmty *Wx.
Te). Central 4411STOCKAI IR BONDSAI.

Noriu pirkti už grynus pinigus Li
berty Bonds. Ateikite 
grynus irinigus.
118 N. La Saite st.,

Perkame Francijos, 
Canados bondsus.

ir gaukite
Booin’312.

Anglijos ir

Lietuvos Laisvės 
Fondas.
Aukos.

Walerburio Lietuvos Sūnų 
braugystė, skirdama savo me
tinius tautiškus ęentus, pasky
rė ir per p. S. Senkų atsiuntė 
Lietuvos Laisves Fondui a u 

kų ... ..............  57.—
Juozas Kazakevičius, Chica- 

....... .............    2»t 
K. Gugis, L.L.F. kasier.

Redakcijos Atsakymai j
J. Rukui. — Redakcijos už to

kius laikraščius pardavinėjančių 
vaikų pasielgimus negali atsa
kyti, nes redacijos jų nekontro-

keletą egzempliorių laikraščio 
ir patsai savo ranka varo biznį. 
Jei Draugą pardavinėjęs vaikyš- 
čias tamstai nusuko, pabėgęs su 
dešimtuku, tai kaltinti už tai 
Draugo redakciją butų visai ne
teisinga.

Saturnui. — Nė koresponden
cija, ne straipsnis, o tik pamok
slai. Lašinėkite žinių, mielai 
suvartotsime, bet pamokslus pa
likite kunigams — tai jų specia-
liškumas.

L. Neriui, Chgo. — 1. “Mintis 
— žmonių valdytoja” atskira 
knyga neišeis. — 2. Išvažiuot 
galima. Apie sveikatos egzami
navimą nežinome.
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kklilir

Bostono Nau Sergėkite savo aki
i ienos

rengkites j

pradžia 9tą valandą ryte

Didelis Viešas Susirinkimas
UTARNINKE, Birželio (June) 18 d., 8 valandą vakare

JUSU AKYS
Korespondentas

Kares Metu
Vardus

Adresas

Chicago, III

ig.HĮVt

Chicago, 111

Valandos: 9 iki 7; Nedėliotu >10 iki 12 
Vienos duris j žiemius nuo The Fair

AKI 
Aki.

Stoka supartrru) Am. Liet. Darb 
Tarybos idėjos.—šis ir tas.

Ligoniai gyvenantieji ne Chicagoje 
gali pasigydyti akis ir pagrįžti tįju 
.pačia diena j savo namus.

chernaucko darže 
lyons, illinois

Taryba perdaug
— pav., kaip 

tarybos

ančiam pardavėjui, nes jie su-
i. dums tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
pririnkti

taip teisiu 
Aš suteik 

ivo 21 metų pri

ngė”. Na, ir padaryk tu, žmo
gus, kad nori su tokiais elemen
tais kokį nors išvedimų.

Vienok yra keletas ir kitaip 
rimčiau apie tai manančių 

žmonių. Rimtieji tautininkai 
anot San-

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

Įdomi Į26 puslapiiį pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galina gauti Naujienų 
Ofise— ;

1840 So. Halsted St., 
... ... Chicago.

Gerbiamoji Visuomenė:—
šiuomi pranešu, kad aš persikėliau i kitą vic 

tą. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po iru 
meriu

720 W. 35th Str

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

2—9 vakare.

AR JUS NEKENČIATE NUO 
kojų keblumų.

Kalbės JOSEPH SCHLOSSBERG iš New Yorko ir SIDNEY HILLMAN, 
generališkas prezidentas A. W. of A.

Specialistas Akių, Ausų, Nosies 
Gerkles Ligų

Ar jos raudonos, a- 
šarotos arba uždegtos*? 
Ar jus kenčiate nuo 

užaugimų,

Tel. Pullmnn 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Mic 

Roselan

Visi rūbų siuvėjai yra kviečiami alsi lankyli j šį susirinkimą, nes šis su
sirinkimas yra pradžia kampanijos tarpe neorganizuotų rubsiuvių Chi- 
cagoj. Apart garsinamų kalbėtojų bus ir kiti vietos kalbėtojai įvairiose 
kalbose. Kviečia Amalgamated Clothing VVorkers of America.

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.

Praeitame 60 kuopos susirin
kime buvo nutarta (ir išrinkta 
tam tikslui komisija) surengti 
debatus arba diskusijas gvilde
nimui, ar reikalinga čia ALDT. 
skyrius organizuoti, ar ne. Lau-

1553 W. Madison st.
Suite 600 612

Valandos: 10 ijki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

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

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

> 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
tais vakarais ofisas uždarytas.

Telcphone Yards 687

WEST SIDE AUDITORIUM SALYJE 
Kampas Taylor ir Ručine Avė.

REUMATIZMĄ 
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 nŽ $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugrąžinsim pini
gus. CARL F, W0RM, 

3100 S. Halsted St., Chicago, 111

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. .Ckkegi 
T«lephon« Haynarkėt 2644

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiku ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SL, Chicagt 
Telephone Draver MM 

VALANDOS: 10—11 ryto; J—1 mvMs
• 7—* vakarą. NadlHomie 10—Ii rfloūą

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

■ j,,j j WJĮi eii.xi.ii!_aįHgsatesMj>ji,te
Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje, 

s pasirinkimas rekordų: lietuviškų, .rusišk 
Gramofonai nuo $10.00 iki $2{>0. Parsidifoc

trinas, naujikaulius, surembėjimus, {augusius na
gus arba kokią kitokia iš daugelio negalių, kokią 
žmogaus koja gal sirgti.

Neatidėliokite gydymo. ’ 1
l isisenėjusios kojų ligos gali tapti pavojingo

mis ir atsiliepti ant jūsų abelnos sveikatos ir veik
lumo. Nekrutėkite skausmo ir neparankumo il
ginus. Pasisakyk mums savo ligą ir gausi žinovo 
patarimą nuo autoriteto ir spedhdisto įmonėse bai
siai varginančias kojas.

Nežiūrint kokia liga yra, mes turime dėlto vi
sas prietaisas arba gyduoles. Rašykite šiandien 
dėl patarimo, kuris su mielu noru bus suteiktas.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Sallė St. 
Tclephofie Central 6890 

Vakarais: ' v / 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rodreell 6999

AR TURITE NESTROPU SKOLININKĄ?
likolektuojame nuo nestropių akolininkų senu ir ne- A D 

JĄ atgaunamas skolas, notas ir visokius beraitiikus skolų ii- ■_ jf 
ijfc { jieškojimus su palukiais ant nuožimčių, nuo privatinių ypa- 

biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
įKK> yra ir ui ką. bile tik teisinga, mea galime jums ilkolektuoti

tiesiai ant nuoiimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugi- 
to. Pamėginimas ir rodą jums nieko nekaltuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 43^ W iitikimus advokatus, kurie veda visokias pręvas civiilikuo- VBCi
1 »e ir kriminaliikuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi-
* mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujantiems J 

gero ir Kabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. UŽ pasitarimus ir rodą n:eko neimam. Raiykit arba ateikit pas mus Šiandie,

MUS 
rėdoma
toms _ ____ ,__ _ ..__________ T __
ypatiMcai ar lailkais_nnt_>ekančio antrašo
3114 South Halsted Btrąąt, "

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 įfcj $8$, dabar 
$5 n* augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
•M-50. • Vnikliiąrti® siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 S. Halsted 8t„ - Chicago, IIL

Cataracts.
užgriuvusių vokų, kre- 

e ivas akis, arba kokią 
kitokią formą nesvei- 
kų akių? Jus negailia te atidėlioti gydymo,
kadangi 
brangus.
sos

greitai išgydyti, jeigu

So. Boston, Mass. —. Vakarų 
lietuviai turbut, nežino rytiečių 
nuomonės apie Am. Liet. Darb. 
Tarybą, todėl pasistengsiu nors 
trumpu rašinėliu apie tai prane 
šti per “Naujienas”, kaipo di 
džiausi lietuvių dienraštį.

Brolyčiai, musų rytiniai lietu 
viai tos jūsiškės Tarybos nė įsi
vaizdinti sau negali. Vieni ma
no, kad toji 
“bolševikiška
Rusijoje darbininkų
(sovietai) yra valdomos bolše
vikų, — o kiti sako, kad ji yra 
“buržujų”, “pataikautojų” “ge-

60-tos kuopos draugai “nuri
ja” vis į biznius. Keli nusipir
ko automobilius ir sau linksmai 
“{laužia” šventadieniais.
i Drg. Kapstys įsitaisė “fordu- 
ką” ir įsitaisė Real Estate agen
tūrą toje .vietoje, kur buvo Liet. 
Muzikos Konservatorija.

Puiku! (žinoma, tik jaip). 
Įdomu butų, kų pasakytų drg. 
Kapsukas, jei jis pamatytų va-

King Midas
Geriausi Skustuvai

AmerikojeTel. Boulevard 2570

AKušerka
Mrs. M. Kulikauskas

KIETAI BARZDAI
K1NG skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3009 lietuvių san
krovose Cmcagdje, Milwqukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Detroit, 
New York, Boston įr kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Leiskite maff išegzaminuoti jūsų 
padėjimą be mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu jums pagelbėti aš taip jums ir 
pasakysiu; jaigu ne, a 
gai jums ir pasakysiu 
siu jutus pagelbą 
tyrimo kaipo akių specialisto, ir ma
no geras gydymas suteikė pagelbą 
daugeliui bevilčių ligonių. Jus ne
privalote jieŠkoti kitko kaip tik aug- 
Ščiausio laipsnio akių specialisto ir 
tokio patarnavimo, koki aš jums siū
lau. Nėleiskitė neturtui užkirsti ju
ms kelių. — Mano reikalavimai yra 
nebrangus, ir mes galėsime susitai
kyti su atlyginimu.

Dr.F.O.CflRTER

lenkiškų ir
__ _____...........................

vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedu, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą?

JUOZAPAS F. BUDRU
3313 S. Halsted st. — -------Tel. Drover 8167

DR. M. HERZMAN : 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-R'ay 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: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto. Ūktai

^#A»AA*A'**»****-W***—

60-tos kuopos nariai, nusine
šiokite iš svetaines į namus 
“Naujienų”! Lai bus visiems ga
lima nors pamatyti jas. Skaityti, 
žinoma, visidriis negalima, nes 
nėra laiko... Kuopoje suviršum 
šimtas narių, tat kožnas pers
kaityti negalį pasitenkina... pa
matymu. u"' i

-Prie progos turiu 'pasakyti, 
kad draugai truputėlį šykštus. 
Taipgi, dabar darbai eina—visi 
uždirba — o jau ftegali užsira
šyti ne vienintelio savė dienraš
čio. Mylite skaityti, tai nesigai
lėkite kelių dolerių, ir galėsite 
kasdien namuose gauti Naujienų 
dienraštį

tuoj i!—ėmė šaukt vienas įsikar- 
[ščiavęs draugutis, nepasiprašęs 
nė balso pas tvarkos vedėją.

I Juokingiausiai kalba vienas 
kuopos viršininkų. Jis sako:

! — Draugai! Tą komisiją pa
naikinkime kuogreičiausia! Į 
ką panašu tos diskusijos!... A- 
teis visokių pakraipų, žmonių, 
diskusuos, diskusups, pagalios 
nutars, kad reikia dėtis prie Ta
rybos ir patįs sau išeis, o kuo
pai jau ir reikės dėtis prie jos!...

i Nabagas, net man pagailo to 
žmogaus. Gailėjausi lodei, kad 
jis nesižinojo ką kalbąs, ir nc- 

| supranta, jogei patsai save to
kia kalba kompromituoja. Nes

/ f

pasirodo, jog bijosi, kad žmo
nes nenubalsuotų prisidėti, kuo
met išgirs jos programą ir rei
kalingumą musų gyvenime.

Ir, galų gale, devyniais bal
sais likosi panaikinta ta komi
sija. Dabar tos diskusijos teks 
rengti kitai kokiai-nors pašelpi- 
nei draugijai.*

žinėjant sąjungiėčius autotaobi 
liais. Apie frakus jau girdėjo 
ine ką jis sakė (1916 m.).

SPECIALISTAS 
zamtBBoJa Dykai 

Gyvenimas yra 
r tuščias, kada pra 
R nyksta regėjimą. 
J Mes vartojame 
f pagerintą Oph- 
j thalmometer. Y- 

Eatinga doma at- 
reipiama 

kuš. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S- Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

CLEVELAND, OHIO.
Ncdėlioj birželio 9, buvo LM. 

PS. 24-tbs kuopos piknikas, su 
programų. Kalbėjo Anupras 
Karalius ir Antanas Smithas, 
Valparaiso universiteto medici
nos studentas. Pasatrojp Įkal
ba apie tai “Kaip apsisaugoti 
nuo ligų”, buvo interesinga ir 
labai naudinga, ypąč moterims. 
Man regis, tai vienas geriausių 
lietuvių medikų kalbėtojas.

Mirtos Choras gražiai padai
navo keletą dainų.
, Žmonių buvo susirinkę labai 
daug ir kiekvienas rado sau 
gražios pramogos.

—A. Gepšiutė.
S» Pašuinieėiui. — Atleiskite, 

kad Jūsų rašinėlio “Stebėtinas 
nesupratimas” nedėsime. Ne
norime duot asniėniškiems gin
čams vietos. Mažiau fanatizmo, 
o daugiau toleruojamos — štai 
ko musų draugams reikia.

WRECKING CO.
(’hlCRRO, III.

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite j i-. l>
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO„
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonai Lawndale 9321 
. dėl pardavėjo 1 

Chicagoje Ir apielinkėje

TELEPHONE YARDS 5334.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 ii ryto ir nao 7 Iki 9 vaL rak. 
3325 So. Halatod 8t., Chicag*

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

SPECIALIAI: Mateva nr  —‘ - -- —*
CARRf

n<M>3.3»S» 8. Halsted f

120 Soulh State Street, /• ■ ’ 
2-ras augštas.

gydymo, 
laikas yra 

Beveik vi
lkių ligos galima 

imtis laikui 
Kuo ilgiau jus atidėliosite duodami 
joms*tikrą pagelbą tuo daugiau jus 
įsigysite keblumų, ir didžiausio pa
vojaus jus galite susilaukti tapdami 
aklu.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija: '

731 W. 18th S., arti Halsted it.
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 rytai 1—3 pophtt 7—• rak.
Ofisas:

1900 S. Halsted SL 
Viriaj BiachofFa Aptl«k«a.

1 Tflephona Gan^I 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Uakitiant NaMldiaaiiu ir SarMaa

Aptiekus Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A.J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

nedėlioję

liepos=july 14, 1918

Ateinu sekantis (birž. 
kuppos susirinkimas.

1 Nariai ĮMtrcikalauja iš rengimo 
i diskusijų komisijos rufioria At

sistoja vienas narys ir sako:
—Aš esu išrinktas į tą komi

siją, iaip, bet. neveikiau nieko 
/lodei, kad mačiau Apžvalgoje 
pranešimą, jog jau prie jos ne
galima kuopoms prisidėti — iš
mes iš,Sąjungos; tai kam čia- 
dar bediskusuoti?...

į Antras komisijos narys sako, 
kad surengti butų nieko, bet tik, 
ne viešas diskusijas, o pri va tiš
kus narių pasidebatavimas. Nes, 
girdi, iš mus juoksis musų prie
šui, kuomet pamatys diskusijo
se mus besiriejančius už Tary
bą ar prieš ją. Į

Kiti draugai jiems gana rim
tai atsakė, kad nereikia bijotis, 
ką žmonės sakys, tik reikia ■ 
mums sakyti žmonėms teisybę, i 
ir lie žmonės organizuoti, jung
ti į organizaeieją; bet visų pirmu 
reikia tumus patiems susipažin- | 
ti su įvairių organizacijų pro- I 

gramomis.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 iki t vakaro 
Phone Canal 4626 

Nedėldienlals tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alhany 5546

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
A So. Dearborn St. kampas Monroe,llr R M CHICAGO, ILLINOISVIa Da Hla HVVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

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

' OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiikai atsilankančių: Panedėliais, 8«- 
ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais. Ketvergais ir Suba* 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su vjriminžtais reikalais kreipkitės pas mus
_ TnTERSTAT'Ė' LEGAL SERVICE AGENCY

... b«. Chicage, I1L

Neužsitikėklt savo regėjimo pir- 
maįara by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes 
teiks jus akims tik daugiau 

Aš turiu 15 metų [ 
ąaliu ištyrt jus akis ir ’pL_____
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekys 
Tėmykite į mano Daratą 

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

Tel Yards 3654. AKUŠERKA1 

»Mrs.A. VISIKAS!
maigusi Akušerijos Ko- .
■legiją; ilgai praktika-|

/ Pennaylvaniioa >
jBBhospitalėse ir Phila* , 

£ i !Wdelphijoj. Pasekmin-1 
; 1 patarnauju prie

4aįKim(1yni°- Duodu r odų 
^^■vįsokio8e ligo.se inote- 

' ^w®rim8 ir merginome.^^CT3113 S<>- Halsted Str. 
mHhmM (Ant antru luby) 

Chicago.

(ne sentaiilininkai 
daros), ir LSS. 60 kuopoje yra 
kelios dešimtfa narių, kurie į 
Tarybos idėją pradeda žiūrėti 
kaipo į būtinai reikalingą lietu
viuose tokią organizaciją.

Dal>ar paklausykite, kokiu 
budu bandoma bostoniečiams 

{paaiškinti apie Tarybos princi
pus ir kaip prieš tai argnmcnM 
tuojama. »'

ligo.se


NAUJIENŲ B-VfiS DIREKTO
RIŲ POSftDIS.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių |M)«ėdis įvyks seredoj, birže
lio 19, 8 vai. vakaro. Naujienų 
Redakcijoj. Kadangi yra svarbių 
reikalų tarimui, kiekvienas di
rekcijos narys tegul laiko savo 
priederme būtinai atvykti laikų.

— J. Šmotelis, sekr.

4 Liepos mitingas
Chicagos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos milžiniškas mitin
gas rengiamas 4-tos liepos ap- 
vaikščiojimui |vyks West Side 
Auditorium, kampas Taylor ir 
Racine. Durįs bus atdaros nuo 
9:30 vai. ryto. Mitingas prasi
dės 10 vai. ryto. Visos draugijos 
turi rengties į šį mitingą.

koroneris W. H. Wilson prane
ša Naujienoms, kad praeitą (>ėt- 
nyčią, birželio 14 d. paviečio ka
lėjime ten pasikoręs lietuvis Wi- 
lliam Kosnovich. Tarp kitų jo 
daiktų rasta daug popierų, iš ku
rių pasirodo, kad nelaimingasis 
gyveno pirmiau Chicago), bet 
ar jis turi čia kokių giminių, jo
kio adreso tarp popierų nesuė
sta.

W. Kosnovichiaus gimiiiČs 
(jeigu čia jų yra) gali, del^ ar
tesnių žinių, kreities į W. H. 
Wilson, Coroner, Abepdeen, S.b.

pati užreiškė, kad jos vyras jo
kios podukros neturįs; jie turį 
tikrą dukterį ir ta esanti namie. 
Mena, kad miestsargis esąs pa
kvaišęs.

Beto, dalyką tyrinėjantįs de
tektyvai susekę, kad užmušto
sios mergaitės sužiedotinis, Ro
mano, kaltinamas už apiplėši
mą Savvyer Bisciut kompanijos 
įstaigos ir esąs tuo tarpu paleis
tas 0o $2,500 kaucijos.

.„Į".UĮĮ'llg11 1 .VU I » .l" * l!|i1 11 1 ■J"11’     ......... .

tojui $22.50 vietoj $20; srlj’klt- Cicero, III. - LSS. 188 kuopos su
sirinkimas bus seivdoj, birželio 19,

nėj, 1447 S. 491b :ive. Visi drau
gai ir draugės malonėkite susirinkti, 
nes yra svarbią reikalą. Bus taipgi 
rinkimas naujo organizatoriaus, ries 
senasis išvažiuoja.

•' — A. Labanauskas, Org.

• 1 • • i • .At •»I i • 11 ■ 11J << UllO ™ M ’IVL JFlIAVIlll I <'»nmkai $30 vietoj $27;. paprasti ,7:30 vai. vak, Tamuliuniehės svetai-
REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEME

darbininkai $22 vieloj $20 sa-

Drafto boardai padės gau
dyt pro-germanus
True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Chicagos drafto boardai, 
lig naujai gautomis instrukcijo
mis, patampa kaipo dalis šalies 
organizacijos, veikiančio® suse
kimui pro-gennanų ir šiaip įta
riamų asmenų. Drafto valdinin
kams įsakoma reportuoti vy
riausiojo adjutanto ofisui var
dus kiekvieno registranto, arba 
draftuotų vyrų giminių ir drau
gų, kurie šiokiu ar kitokiu budu 
pasirodytų kąipo karės prieši
ninkai.

Bankų depozitoriai bus pra
šomi pirkt W\S.S.
True translation filed with the post, 
master at Chicago, Jane 18, 1918, 
a.s reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

Beveik kiekvienas depozito- 
rius gaus iš savo bankus raštiš
ką pakvietimą nusipirkti ligi bir
želio 28, arba tą dieną, bent vie
ną valdžios karės taupymo ženk
lelį (Wan Savings Stamp) už 
penkis doclrius — kaip sau, taip 
ir kiekvienam savo šeimynos na
riui.

Lloyd D. Waddell, Cook pa
viečių karės taupumo komisijos 
pirmininkas pabaigoj praeitos 
savaitės kreipėsi į įvarius ban
kus prašymu, kad jie tuo reika
lu kooperuotų su komisija. Iš 
gautų atsakymų tikimos, 
kiekvienas bankas sutiks

Vėl teisybės rankose
Vakar iš naujo prasidėjo Pau

linos Plotkiutės bylos nagrinėji
mas teisėjo Joscph Sabatho tei
sme. Plotkiutė, kaip jau buvo 
rašyta, nušovė savo mylimą, 
Drą Ant. Jjnctrą. Koronerio 
prisaikintojų teismas buvo ją iš
teisinęs, bet užmuštojo jauno 
daktaro giminėms pasisekė vėl 
atnaujinlį bylą prieš užmušėją.

.•
Eugene Oldowskl, 2134 Web- 

ster avė., dviejų metų vaikutis, 
radęs tėvo revolverio patroną, 
pačiulpė jį ir užsinuodijo arseni
ku. Mirė.

Pieno išvežioto j ai
Pi<‘no išvežiotojui taipjau 

vo priedo prie savo algų, ir tai 
— gerumu, pasitarus su pieninių 
firmų atstovais. Jiems pridėta 
$4 savaitėje daugiau priq tų al
gų, kurias ikišiol gaudavo. Da
bar smulkiųjų pieninių pieno iš- 
vežiotojai gaus $26 savaitėje ir 
komiso, o t rokų dreiveriai, kur 
pieną nuo gelžkelio stočių ir nuo 
farmų gabena, gaus $31 savai-

ga- L. S. S. antunto rajono drauglškan 
išvažiavimas įvyks liepos 7 dieną 
Jefferson miške, todėl prašome ger
biamų kuopų bei draugijų tą dieną 
nerengti panašių išvažiavimų, kad 
vieni kitiems neiižkenktume.

—Komitetas.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) j varines mainas, i 
adumet, Michigun, 50c valandoje ir 
jomis, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
dieną. Dykai kelionė Ir nėra ofiso 

mokesčių. t Pastovus darbas; ateiki- 
e į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 

išsiuntimo. Kreipkitės j
FJmcrs Labor Agency, 30 South 

Canal st,. Chicago, 111,

Gaisrų pavojus

Paežerio sargas John J. Hor- 
bach, plaukdamas ežere gavo 
mėšlungio traukymą. Prigėrė.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
, I 1 - 1 1 . .< .

Pajieškau savo brolio Jono Apuis- 
kio. Išėjo darbo jieškoti ir nesu
grįžo. Juu bus du mėnesiu laiko.

Juozas Apulskis.
1527 So. 50lh avė., Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų** name, 1739 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
j . K. Jamonlą,
1840 So. Halsted st., ' • Chicago

““randa! 1

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų i ledų svirnus, 35c i va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite i Consumers Ųo., 
95ULSI., ir Normai avė., Chicago.
- ..............  - Į

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 norėjų. Gera mokestis. Te
lefonas Edgewater 465.

’ PARDAVIMUI

kad 
tatai

DYKAI RANDA vedusiai porai, be 
vaikų, jei motcHs a p si ims prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
Ii vai. vakare.

J. Grig., 
4515 Union avė.,

PARDUODU bučerhę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininką. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siulijimas. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. ^Valiavę st, .. Chicago

Chicago
.............  ........ ........ . ’iJm. .■im

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

■■

FARMA ANT NAMO.
80 akrų, su budinkuis Wisronsjn 

vulst. 40 akrų dirbamos, puiki upė 
eina per žemę; 2*6 mylios iki mies
tuko, Vi mylios iki mokyklos; 3 ar
kliai, 3 karvės, 2 telyčios, 2 kiaulės 
ir vištų, su visom mašinerijom, lau
kai apsėti javais. Mainom ant Chi
cagos namo. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas:

United Land and Investment Co.
117 N. Dearborn st., Room 403. 

, Chicago, III.

PARDAVIMUI—80 akrų, my
lios nuo gero miestuko, viduryj Wls- 
consin. Visas užsėtas. 6 kambarių 
medinis namas ir mažas tvartas pui
kiame stovyje. Nauja įrankiams pa
stogė, svirnas, šaknims skiepas ir 
kornams aruodas. Geros trobos. Ge
ra žemė be akmenų ir kelmų; ran
dasi prie didelio kelio. Pigiai už 
$6000 su šlaku, mašinomis ir šių me
tų javais. Gali greit tapti savininku. 
Gali išmainyti j išmokėtą namą .ar
ba lolą gerame mieste. J. C. Gcnske, 
255 Main St., Kenosha, Wls.

PARDAVIMUI namelis pigiai, prie 
Lo,we avė., arti 38-tos gatvės. Taip
gi rėžys (lotas) arti 78th st., prie 
Racine avė. Savininkas

E. Conner,
957 E. 62 st., Tel. Midway 2090

FARMA
PARSIDUODA visai pigiai 65 ak

rų farma. Laukai užsėti, gyvuliai ii*’ 
įrankiai. 7 akrai ganyklos su mli- 
ku ir per ganyklą bėga upė. Priežas
tis pardavimo — savininkas užside
da kiaulių skerdyklą. Atsišaukite 
tuojmis.

M. Jakubka, < 
Ri N. 4, Kart, Mich.

Rasta upėj jaunos mote
riškės lavonas

Chicagos upėj, tarp 12-tos ir 
13-to® gatvių, rasta vakar lavo
nas jaunos, gal 22 metų amžiaus, 
moteriškės. Iš veido atrodo la
bai gražios butą. Jos rankos ir 
kojos buvo surištos, taigi spėja, 
kad ji tapo nužudyta kokių nors 
piktadarių. Koroneris, apžiūrė
jęs lavoną, sako, ka?l ji turbut 
buvus jau kurs laikas vandenyj. 
Moteriškė yra apie penkių pėdų 
ir keturių colių augštumo, tam
siai gelsvų (įlankų. Lavonas 
gabenta i paviečio lavoninę.

Apvogė ir sumušė.
John Zegolin, 728 West 

rison st., tapo šešių vaikėzų už
pultas ties Congress ir Halsted 
galvių. Atėmė 40 dolerių pini
gais, aukso laikrodėlį ir, be to, 
dar jį biauriai sumušė. Policija 
areštavo Johną Copplo, 18 me
tų vaikezą, įtariamą kaipo daly
vavusį plėšikėlių bandoj.

Har-

nu-

NUSIHTDĖ LIETUVIS.

Jo vardas—William Kosno- 
vich; esąs chicagietis

Iš Alberdeen, South Dakota,

Del užmušimo plės Rouse
Policija suka sau galvą, sten

gdamosi surasti priežastį, kodėl 
miestsargis Hąrry Cox nušovė 
p-lę Katariną Rouse, važiavusią 
subatoj automobilyj su‘savo su
žieduotiniu Charles Romano. 
Kvotimuose Cox sakosi; kad jis 
šovęs tik į automobilio tekinius, 
norėdamas juos sulaikyti, nes 
jam pasirodę, kad tai važiavus 
jo podukra, kuri nesenai iš jo 
namų pabėgus. Užmušėjo gi.

Piknikas su Dainomis

Permenkos gaisrininkų spėkos 
tokiam miestui1 kaip Chicago.

Chicagiškis Board of Under- 
writers, padaręs tyrinėjimų ki
tuose miestuose, paskelbė, kad 
Chicagoj'gaisrininkų spėkos, pa
lyginus su kitų miestų, toli atsi
likusios, permenkos ir todėl ne
įstengia prideramai apsaugoti 
žmonių nuo gaisrij pavojų. Chi- 
cagoje perinaža gaisrininkų ir 
permaža ugnies gesinamųjų pri
etaisų. Pavyzdžiui, New Yorke 

i»nt kiekvieno ketvirtainės my-Chicagos japonieciai nusipir- .....
, i - • n40 i? ios ploto yra 66,7 gaisruunkai,ko nuosavybes prie 745-49 E. f ?

, 4 11 i i * a- ii o Chicagoj artt tokio pat ploto 36 gatvės už 11 tūkstančių dole- 7v » < . . . * . * T
. ...................... ..  i • • išpuola tk 4.8 gaisnninkai. New

"’ y "«■>
prisirengusių 4139 gaisrininkų, ščiomų Jaunuomenes Draugi-P; . , t ., . 4 . Chicagoj tik 943. Ir tuo tarpuJ°s _____ Į kuomet New Yorkas užima 62

ketvirtainių mylių plotą, Chica- 
Cairo, III., tapo areštuotas ir |go užima 194 ketvirtaines my- 

Chicagon pargabentas George L jas 
Ardgast, 19 metų vaikinas. Jo Į
(ieškojo viena automobilių kom-Į čionykščios nuo ugnies
panija. Prasikaltęs. apsaugojimo agentūros rejka-

lauja, kad urnai butų padidintas 
I gaisrininkų skaičius, o taipgi 
| kad visi dabM^tarnaujantįs gai
srininkai butų peregzaminuoti 
kas dėl jų sveikatos ir amžiaus, 
ir visi tie, kurie fiziškai nebeat- 

Įsako pilnai‘gaišrininkų tafriystei; 
kad butų tuojau paliuosuoti, o 
jų vietos papildytos naujais ir 

Į tinkamais žmonėmis.

Į —į

Prakalbos apie kaizerį
I ir klerikalus. S

True translation filed with the post- 
| mastei* at Chicago, June 18, 1918, 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917, 
šiandie, utaminke, 18 d. bir

želio, įvyks didelės prakalbos, 
kuriose bus išaiškinta Vokieti
jos kaizerio ir musų klerikalų 
politika. Rengia L.L.S.A. — 

P. Blinstrupo svetainėje, 4501 
So. Hermitage avė., To>wn of 

1 Lake. Pradžia lygiai 7:30 vai 
vakaro. Kalbės trįs kalbėtojai, 
įžanga tiktai 10c. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti., 

' ' Komitetas.

Kad policistas F. C. Benecki va 
kar rytą artinosi prie trijų ne
grų 61-nioj gatvėj, vienas juo
dųjų paleido į jį šovinį iš revol
verio, bet nekliudė. Policistas 
taipgi šovė į užpuolikus, bet 
tiems pavyko pabėgti.

(U. S. Frcc Emplbyment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S, WABASH ĄVENŲE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

•' ■■■ "O.......... *

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 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, j ūkius, i šiaip Įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

........ . .. ... ...» ,.i. »w.i

REIKIA MOTERŲ ,IR MERGINŲ prie visokių lengvų darbų į dirbtuvę. 
Geriausia mokestis. , ■ ■
Rathbornc Hair and Ridgeway (k>., 
1418 W. 22 st., Chicago

PARDUODU salhiną. Lietuvių ir 
svetimtaučiu apgyventa vieta.
1701 So. Halsted si., Chicago* III.

MOKYKLOS
—r

10 automobilių tapo vakar pa
vogta Chicagoj bėgiu dvidešimt 
keturių valandų.

REIKIA laisvos merginos abelnam 
namų darbui, $8.00 i savaitę. Liuesu 
ketvergius ir nedėliomis po pietų; 
Visi namų parankumai. Atskiras 
miegrulhiis. Gera Vieta gerai mer
ginai.

Mrs. A. Miliauskas, 
12’17 So. 48 avė., Cicero, III.

Darbo Laukas.
REIKIA beiluotoJų prie elektrinio 

preso, ix'ilavimai skudurų. Atsišau
kite j ; ’ v<
1447 So. Sangainon si., Chicago

Rengia

Keistučio Pašelpinis Kliubas

Nedėliojo, 23 dieną
Birželio-June, 1918 •

Leafy Grove
A. Blinstrupo Darže

Pradžia 9 valandą ryte. Inžanga 25c porai

Programas prasidės 1 vai. po pietų*

Gerbiama Chicagos ir apielinkės visuomene! Šis 
Piknikas bus vienas linksmiausių, smagiausių ir gra
žiausių piknikų, kokie kada nors jums teko matyti, 
nes jame išskiriant šokius bus ir gražus programas. 
Taigi, draugai ir draugės, nepraleiskite šio Pikniko, 
o atsilankykite visi. Kveč»a visus atsilankyti,

Keistučio Pašelp. Kliubas.

PASTABA:—Imkite Archer-Cicero karus iki sustos, 
o iš ten Willow Springs arba Joliet karus iki Leafy 
Grove daržo.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
į nuostoli apgyventa gerai lietuvių 
ir kitų tautų. Biznis gerai išdirbtas 
Ir pirkėjas turi būti /geras spraunus 
Žmogus. Tokiam žmogui labai gera 
pr6ga isigyli bizni. Biznio vartojam 
apie $50,000 per metus. Del tolesnių 
Informacijų kreipkitės ypatiškai ar 
per laiškq j

J. J. McNiskv, 
1015 Market st., Dc Kalb, Ui.

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

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

"" . ............... ....M ■ ' ĮK**.*'*’I», ■■

AUTOMOBILIAI
PARDUODU rnotorcyklj labai pi

giai ir greitai.
J. Miksnis,

2917 So. Lowe avė., Chicago, Iii.
į, ........ .......... .. . ....... .

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
automųbilių colių 8, 4 sėdynių, arba 
Studebakcr colių 6, 3 sėdynių. Abu
du 1917 melų; yra geram padėjime. 
Studebakcr yra geras dėl daktaro— 
Landau Rosicr (coupe). Savininką 
galima rastit

Monarch Bravarnėj, arba 
Leo. L. Ukso.Į V . '

RAKANDAI

VALENTINE DRE88MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai- 
Lengvi išmokėjimai. GvarantuO- 
ta Išmokinti jus pasiūti suknaa oi 
•10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmidaU

\.

Edisono dąrbininkų streikas
Vakar sustreikavo apie 100 

Commonwealth Edison Co. dar
bininkų, gazometrų skaitytojų. 
Reikalauja 40 nuošimčiais dau-i 
giau mokesties. Iki šiol jie gau
davo tik $55 mėnesyj, dabar rei
kalai! ja 75 dolerių. |

| B bučerių streiko
' Streikuojančių bučerių vado
vai vakar pranešė, kad jų ko
mitetas pereitą subatą pranešęs 
justicijos departamentui ir tei
sėjui Alschuleriui apie streiko 
padėjimą, o taipjau užreiškė, 
kad streikininkų reikalavimai 

teisingi ir turi būt išpildyti.> Iš 
komisijos pareikalauta, kad sa- 
vo motyvuotus reikalavimus ji 
raštu paduotų kaip teisėjui Ąl- 
schuleriui taip ir darbo depar
tamentui Wasliingtone. Unijos 
komisija tatai padarė

Pasirodo, kad streikininkams 
nugalėti kai-kurios mėsinių fir
mos pavartoja bauginimų prie
monių. Taip, vakar buvo areš-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
• Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas IBe.

Prie šią kainą priskaitoma ir 
1c ir 2c kariškos mokestis 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
, HALSTED ir t2-ra GATVtS

tB!.'----- . 1 -------------^LLL,!11..1.,"1

LSJL. L-ma kuopa rengia draugiš
ką išvažiavimą birželio 23 d. j Jcf- 
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

Dramatiško Ratelio metinis ausi* 
tuoti tris streikieriai netoli Os-1 rinkimas įvyks seredoj, birželio 10 

I c . {dieną, J. Rašinskio svet., 731 W. 18
........ . ........ Nariai maloniai prašomi atsilan

kyt lygiai paskirtu laiku. Turime 
daug svarbių reikalų — valdybos ri
nkimas, sekamojo sezono reikalai ir 
daug kitų. Pradžia ?:30 valandą) 
vakare...................................—Valdyba.

1 caro Meyerio mėsinės, Sedgwick 
ir Beethoven place, nota jie nie
kam nieko bloga nedarė.
.Vakar pašaukta streikan pie

tinės ir pietvakarines miesto da- 
I lies mėsinių darbininkai, ir apie 
1500 jų metė darbą.

> ......  m IM .......... ........

REIKIA gabaus jauno žmogaus a- 
pie 25 metų, kalbančio lietuviškai ir 
lenkiškai į daktaro ir optiko ofisą. 
Medikalis prityrimas nereikalingas. 
Gera mokestis. Atsišaukite i

Dr. F, C. Carter,
120 So. State st., antras augštas

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, naudoti vos 2 metus. Daiktai y- 
ra gražus, gerai parinkti, ir yra visi 
reikalingumai stubos. Vertė $500, 
parduodama labai pigiai. Matyt ga- 

by-kada. Adomaitis, 
^r<l st., 1-mos lubos 

, °. Jotini nerastumėt namie, tai 
kreipkitės pas Peter Adomaitis, 3329

■  — ■ ■ iii t i
♦ z . A « ♦ C

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar* 
bų. Ateikite ir pacimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BBRKE BARBEI SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

REIKIA Iciberio j fabriko darbą. 
Pastovus darbasi $16 j savaitę, 50 
valandų.

Reflectųr Hdw. Mfg. Co., 
->i i.. ? 'Chicago

PARDUODU gerus rakandus 4 ka
mbarių, ypatingai karpetas, pečius, 
lovas. Priversti esame greitai par
duoti. Kam reikalingi — gera proga 
įgyti, — paskubėkite.
1619 S. Halsted st., Chicago, III.

22 PI. ir Western, avę,,..
. .......... 1 . .............. . '

HEIKAtlNGĮ Sįsua«i,kMrie noritel 
turėti gera uždarbį ir pigų pragyve-1 Ziamnntu* 
nimų. Galima uždirbti nuo $25 “ 
$30 i savaitę. Už porą apačių moka 
po $3.50 ir $4.00. Čia yra žmonių 
išdirbusių po 30 melų. Geras bosas. 
Kas norėsite atvažiuoti bus atsiųstas 
tikielas kad ir visai Šeimynai, ,

C. H. Hyers and Sons, ,5-kių akerlų farma, valanda važia- 
Olathe, Kans. viino. gatvekariais nuo vidurmiesčio

Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 

4 kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir Užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti i darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks. -

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
I ?jurint i vietą. Reikia įmokėti 

$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite j

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

I —- ■■■■■ ■  ...........  ■ - •

PARDUODU naminius rakandus 
dėl dviejų kambarių ir virtuvės.

nhnij. Galima uždirbti nuo «25 įkil 1735 Chicago
$30 į savaitę^ Už porą apačią mokai *______

,'namai-žemb

FIA5TH1 5Y5TEn

i REIKIA molderių ant gelžkelio ii. 
gani laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, lik 
....................... . ................. .................. t 

/• '*• ' ■
REIKIA merginų 16 metų arba 

senesnių dirbti i drapanų dirbtuvę.
Percival B. Palmer and Co.,

367 W. Adams st., Chicago, III.

REIKIA vyro dirbti į senų popie- 
ru dirbtuvę.
613 W. Vau Buren st., Chicago 

Arti Desplaines st.- *

Mokykis kirpimo ir desic.ning 
VYRIŠKŲ ir MOTKRItKŲ ATRlDALŲ

Musu sistema ir ypatiiku mokinimai pa
darys Jus iinovu J trumpu laika-

Mm turime didžiausius ir geriausiai HrpV 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mat su
teiksime praktlikg patyrimu kuomet fa bm»> 
kyaitės.

Elektra varomos maiinos muša stovimo sky
riuose.

Jus esate utkvieiiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bils laiku — disną Ir vm 
karais Ir gauti spscialilkai pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jusu mierą —• Mis 
stailžs arba dydžio, u bils madų knygos.'

MASTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicks, PsrdMtaia,

118 N. La Šalis gatvl. Ksmbsrye 418-41f. 
nrisi Citr Hali.

REIKIA prityrusių langų valyto*

Chicago \Vindow Cleaning Co., 
62 W. Washington st., Chleago

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE
Lengva išmokti

30 lekcijų buvo $10.00.
Dabar tik

Pataisome visas užduotis
Jei nepatiks, 8ugrątih®ime 

t jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir pa
šyli, tai mokinkis savo namuose iš 
mušą ypač tam tikslui sutaisytą lek
ciją. Jose ištarimas anglišku žodžiu 
ir vertimas lietuviškon kalbon yra 

iraktiškaf, 
e vargo.

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurią mokinys išrašo 
ir prisiunčia mums dėl pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui.

Pirma šito kurso kaina buvo $10.00. 
o dabar paskyrėme 500 kursu po 82, 
vien lik išplatinimui savo inctodos, 
po to ir vėl bus $10,00.

Užsirašyk šj kursą dabar—Šiandie, 
kolei gali gauti už $2.

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 cen
tų markių nusiuntimui, mes tuojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek-

( EXTRA! EXTRA!
. VOrma ant pardavimo, 110 akių 

žeĄjlš su gyvuliais, visokios maši
nos, kokių tik ant farmų reikia, 
l^isconsin valstijoj, netoli miesto

KEIKIA beisteriu, fellerių
uv8.IM.n-Si <mu linišerių prie ino-lr j 337 w '1.1 n) ‘ čhioiun ir' vaduot“ inil' aiškiai ir u 

.................. 1 aug'Lru&kJyje Nu? S'iki “ kiekvienas itaoksta L
8 vai. vakare.

Isiuvėjų
teriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palnier Co.,
367 W. Adams ?p., e Chicago
.........  - — " .......-i .. ........... ..LMPS. 29 k p.

7:30 vai. vakare, ” Northsfdės Liet 
Draugiją sąryšio svętainėj, (822 Wa- 
bausiu avė. Draugės kviečiamos vi- 
i 
rių.

LMPS. 29 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoje, birželio 19 d., 
7..% t«‘i. vakaiv, Northsidėsf 
Draugiją sąryšio syętainėjt (82:

sos atsilankyti ir atsivesti naujų na- 
? 'J. S.

Ateities žiedo Vaiką Draugijėlės 
Choro repeticija, vadovaujant p-lei 
Staniuliutei, įvyks >sereddje, birželio 

Iii • /m J7 J- " "iT- W H9’ 8 val- vakare, Mark White Sq. 
iki $2.00 daugiau savaitėje. Alų-Į svetainėj, Halsted ir 29 gatv, Visi A- 

1 duriai gaus dabar $27.50 vietoj 2ledo nar‘Giob^F. & K? |

$25.00 savaitėj; butelių kamšy-

Bravorinių darbininkai gaus 
daugiau algos..

Chicagos bravorų darbinin
kai vėl laiųiėjo algos nuo $1.50

REIKALINGA mergirta prie namą 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drapanų nereikia. Adresas:

Miss Misevičiųtė,
3548 S. Halsted st., Chicago

O" 'V ■

r f

REIKAKINGA stiprios, sveikos, 
unos moterįs prie švaraus fiapos 
rbo. Algos $12.00 į savaitę ai 
džios. 900 W. 18tb St. Chl

DIDŽIAUSIA PROGA

Parsiduoda namas, kuriame yra iš
dirbtas biznis grosornės, mėsos ir 
notions ir tt. Kas iš lietuvių mano 
tokią ištaigą pirkti, tas čion turi pa
rankiausią vietą ir pigiai. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
i Woodborrow, Wis., užimt naują

reikos. ja- koloniją. Atsišaukite laišku, rašv-| . *KU *Sk"
Saoos da- darni: C,JOS nePuhks. sugrąžink už trijų die-

nt pra- No. 24, “Naujienos,” 1840 So. Halsted ’,nes nusiųsime atgal jų«ą pini, 
leago st., Chicago, III. ‘.gust

“N”. Ame r. College Prcp. School.
3103 So. Halsted ŠU Chicago, III.

■M
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Italu padėjimas kasdien 
eina geryn

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS TIES 

RHEIMS.

36,000 vokiečių atmušta 15 
mylių fronte.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj
■ -Į ----- - ' ~

padarytų gazinių šovinių į nedi-

Į . ■■l'-'J.'.L1.-’ 1 „'...jejBJS.

Lenkų kareiviai 
tranšėjose.

Italai suėmė 9.000 belaisviu
Mušis dar tebesiaučia

Prancūzai atmušė vokiečius nuo 
Rheims miesto

True translation filed with the post- 
mastei* ui Chicago, June 20, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 19. — Fran- 
cijos karės ofisas šiandie paskel
bė, kad deseperatiškas pereitą 
naktį vokiečių bandymas paimti 
Rheims “bilc kokia kaina”, tapo 
pilnai atmuštas franeuzų.

Užpuolimas padarytas 15 my
lių fronte tarp Vrigny ir forto 
La Pompelle, sudarantis pilną

True translation filed wlth the posl > 
mustcr at Chicago, June 20, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

VVASHINGTON,, birž. 19. - 
šios dienos S. V. armijos nuos-r 
tolių sąrašas paduoda šimtą ke
turios dešimt keturis vardus. 
Nuostoliai toki;.

Užmuštų karės lauke .... 28
Mirė nuo žaizdų............. 12
Mirė nuo aeroplanų........... 2
Mirė nuo ligų ... ............. 2
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. Ii
Sunkiai sužeistu......................87

viniai buvo paleidžiami elektra.
Vokiečiai visai to nesitikėjo. 

Po gazo atakos sekė smarkus ar
tilerijos bombardavimas, po ku
rio priešas su įniršimu apšaudė, 
amerikiečių pozicijas.

Nepasekiningoji vokiečių ga 
zinė ataka sekė po bombardavi
mui, * * \jlĮ

VOKIEČIŲ LAIVYNAS
UŽDARYTAS BRUGES.

Daug submarinų uždaryta už
puolimuose ant Zeebruge.

ITALAI SUeMė 9,000 
BELAISVIŲ.

ra Amerikos aviatorių, išlavin
tų Italijoj šiandie išvažiuoja I- 
talijos frontai! ir tuojau stos

fronole, iš rytų j vakarus. 36,(MM) 
vokiečių dalyvavo pakartotino- 

a lakose.se

Italai atmuša smarkiausias darban kaip tik atvyks, 
austrų atakas ! Aviatorius lydi kongreso na-

Atmuša vokiečius nuo 
Reims.

Truc translation filed wilh the post- 
mastei* at Chicago, June 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

PABYŽIUS, birž. 19. — Ka
riaujantis po tautine Lenkijos 
vėliava, pirmas liukų pulkas 
pirmos lenkų divizijos, šiandie 
įėjo į priekinės linijos tranšėjas 
prieš vokiečius.

Girdint kanuolių baubimui ir 
dalyvaujant civilei ir karinei 
valdžioms, pulkas gavo savo 
mūšio vėliavą ir stojo karėn tal
kininkų pusėje.

Didelis sukili
mas Ukrainoj

40,000 UKRAINŲ SUKILO 
PRIEŠ VOKIEČIU JUNGA 

4L

Mušiai eina Kijevo ir kitų

Trur translation filed with the post- 
master at Chicago, June 20, 11)18, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 19. — Ita
lijos karės ofisas šiandie paskel
bė, kad nuo pradžios austrų-ven- 
grų ofensivo Italijos fronte, ita
lai suėmė 9,011 belaisvių, daug 
kanuolių ir keletą šimtų kulkas- 
vaidžių.

Mušis ant Piave upės vėl pra
sidėjo vakar visu smarkumu. 
Naujos užpuolikų pastangos pe
reiti į dešinįjį krantą upės nuo 
San Andrea iki Candeht ta|M» at
muštos.

Smarkus mušis taipgi įvyko 
Eossalata sek tore, į šiaurę nuo 
Capo Šile.

Austrijos karės ofisas skelbia, 
kad austrų-vengrų kareiviai pe
rėję niekuriose vietose Fossetta 
kanalą, .lis priduria, kad italai 
aukaują viską, kad sustabdžius 
austrų-vengrų besi veržimą jų 

ofensive šiaurinės Italijos fron
te.

Nuo atramos palei Moti lėlio, 
svarbią 8 mylių augštumą, kuri 
valdo šalį tarp Bassano ir Trevi- 
so, austrai deda desperatiškas 
pastangas, kad visai nustūmus 
italus nuo augštumos, bet italai 
taippat atkakliai mušasi, kad lai
kius priešą arti upės pakraščio.

Pastarųjų dviejų dienų mušis 
išėjo naudai italų. Centre nuo 
Maserada iki Fosalta austrai y- 
ra pilnai sulaikyti ir jie nežiū
rint pakartotinų bandymų nega
lėjo padaryti jokio progreso ske
rsai Piave upės.

Matomai austrai atstume ita
lus keletą mylių tarp Fossalla 
ir Capo Šile ir palei Fossalla ka
nalą, kuris eina į pietvakarius 
linkui Venecijos.

1'ečiaųs kokius laimėjimus 
priešas įgyjo, jie vargiai yra ly
gus padarytinus prisirengima- 
ams, išleistiems šoviniams ir pra 
žudytoms gyvastims.

Jeigu jo kareiviai negalės pa
daryti greitesnio progreso, kara
lius Karolius turės atšaukti savo 
“bado ofensivą“ ir susidurti su 
gyventojais namie.

Kalnuose austrai abelnai bu
vo apsigynimo stovyje po to, 
kaip jie tapo sulaikyti ir atmesti 
atgal po pirmos dienos ofensivo 
subatoj laimėjimų.

rys kapt. La Guarditi, kuris jau 
keletą menesių yra Italijoj.

ITALŲ REZERVAI DAR 
NEPALIESTI.

Austrai stumiami atgal.

True translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, June 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917,

LONDONAS, birž. 19. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 

kad italai turi dideleįs spėkas 
rezerve strategiškose vielose už
pakalyj mūšio lauko, kurias ga
li mesti mušiu, jei austrų besi- 
veržimas pasidarytų pavojingu.

Tosalta apygardoje italai at
stume austrus1 atgal iki Piave li
pęs ir paėmė Capodargine, at- 
kirsdami austrus Meolo apygar
doj, 4 mylios į vakarus nuo li
pęs, bet italai vėliau tapo at
stumti atgal iki Polonti linijai, 
visgi pasilaikydami kilometro 
(apie du trečdaliu mylios) lai
mėjimą.

Italijos padėjimas šiandie yru 
geresnis, negu buvo vakar. Pa
vojus Montello sek tore yra la
bai sumažintas.

Tarp Brenta ir Astico upių 
austrų laimėjimai vėl tapo su
mažinti, Trjs austrų atakos at
mušta tarp Brenta ir Piave li
pių.

True Irunslution filed with the post- 
nuisler ut Chicago, June 20, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, birž. 19. —- Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, kad 
vokiečiai pereitą naktį po smar
kaus prirengiamojo bombarda
vimo pradėjo ataką Rcims fron-

Francuzai priešinasi vokiečių 
užpuolimui pilniausiu pasiseki
mui.

Vakariniame fronte atakos 
ant Rcims priešas net negalėjo 
>asiekti franeuzų linijos. Cen- 
re, prieš miestą vokiečiai lapo 

pilnai atmušti ir aplaikė dide
lių nuostolių. ( rytus nuo Rcims 
fraueuzams lygiai pilnai pavy
ko.

Belaisviai sako, kad jiems bu
vo pa liepta paimti Reims bile 
kokia kaina.

Prapuolė karės lauke .... 1
Belaisvėje.......... ................ 2
šiame sąraše yra paduotos šios 

lietuviškai skambančios pavar
dės:

Branslavv Andrzyiwski, Chel- 
sea, Mass., kareivis, užmuštas 
karės lauke.

Victor Kolinsky. Shenandoah, 
Pa. kareivis, užmuštas karės 
lauke.

Walter Jasiirski, 350 Supcrior 
St., East Detroif, Mieli., korpora- 
las, sunkiai sužeistas.

Stanley Tarkowski, 3319 Wall 
st., Chicago, kareivis, sunkiai 
sužeistas.

Frank Zilla, 986 — 24th st., 
Detroit, Mich., kareivis, sunkiai 
sužeistas.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, June 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 19. -Tho- 
mas J. McNamara, admiraltijos 
finansų sekretorius šiandie pra
nešė atstovų butui, kad 21 vokie
čių torpedinių laivų naikintojas, 
didelis skaičius submarinų ir 
daugybė pagelbinių laivų yra 

uždaryti Bruges kanalo dokuose 
nesenai padarytu anglų užpuoli
mu ant vokiečių submarinų bu
zos Zubrige, Belgijos pakraštyj.

Jis sake, kad tas užpuolimas 
labiau pavyko, negu išpradžių 
buvo manyta.

Jis pridūrė, kad dabar tie vo
kiečių laivai yra nuolatos bom
barduojami.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, June 20, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917. 
“AMSTERDAM, b. 19. — Bul
garijos karalius Ferdinand pa
prašė buvusį premierą ir tižrti- 
bežinių reikalų ministerį Mali- 
nov sudaryti kabinetą, vieton 
Badoslavov kabineto, rezigna

vusio šią savaitę.

True translation filed wilh the post-4 
masler at Chicago, June 2(1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 19. — Su
lig perimtos bevielinės telegra
mos iš Maskvos į Exchange Tc- 
legraph Co., didelis sukilimas

Artilerijos sandėliai 
sprogdinti ir gatvėse 
eina mūšiai.

Sukilimas plėtojasi 
ir Černigovo gubernijose.

40,(MM) organizuotų ir apsigin
klavusių valstiečių dalyvauja su 
kilime.

nuolatos

Už taiką

AMERIKIEČIAI AVIATO
RIAI ITALIJOJ.

Truc translation filed wilh the post- 
tnaster at Chicago, Jone 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. o, 1917,

VVASHINGTON, b. 19.— Ita
lijos ambasadai šiandie pranešu-
ma iš Rymo, kad pirmoji eskad-

AUSTRŲ OFENSIVAS 
NEPAVYKO.

Prisipažįsta patįs austrai.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago. June 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

RYMAS, birž. 19.. — Pusiau 
oficialis pranešimas sako, kad 
suimtieji vakarykščiuose mū
šiuose priešo oficieriai pripažįs
ta, kad austrų ofensivas nepavy
ko. Kaip austrų oficieriai, taip 
ir suimtieji kareiviai yra labai 
išgąsdinti jų dideliais nuosto
liais ir nepavykimu jiems at
siekti nė vieno tikslo.

Priešo nuostoliai buvo milži
niški. 27-ta ir 32-ra priešo divi
zijos, ištrauktos iš Grappa kal
no apygardos, beturėjo vos ke
lis tūkstančius kareivių. Mont
ello pakalnėj 31-ma divizija ne
teko 2,(MM) kareivių. Čia maža 
užpuolamoji italų grupė prasi
mušė per priešo linijas, sužeidė 
ir suėmė divizijos komanduoto- 
ją maj. gen vvon Kronstatt, ku
ris mirė ligonbutyj.

106-tas vengrų infanterijos 
pulkas tapo visai išnaikintas.
JĮ. .11 !. — I . .....................................Al I I... |l —

AUKAUKITE LIETUVOS
LAISVES FONDAN.

AUSTRAI PRAŽUDĖ 
TREČDALI SAVO 

ARMIJOS.

Laukai nukloti krūvomis 
austrų lavonų.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, June 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ITALIJOS FRONTE, birž. 18. 
-- Priešo nuostoliai yra milži
niški. Tūkstančiai austrų lavo
nų guli krūvomis prieš italų li
nijas kalnų sektore, užversdami 
mulų takus ir pripildydami ta- 

rpkalnius.
25 mylių fronte tarp Vai D’-

šalo Scheurcbenstel armija ne
teko pilnai vieno trečdalio savo 
kareivių, nuklojusių mūšio lau-

Nemažiau kaip 9 desperatiš
kos užpuolimai ant Grappa kal
no vis su naujais rezervais, ta
po sutriuškinti pirmiau ne
gu priešas apsistojo. Pakalnės 
buvo juodos nuo lavonų ir už
klotos sidaužytais kidkosvai- 
džiais, pamestais durtuvais ir a- 
municijos skryniomis.

Nevykę vokiečių užpuolimai 
ant Paryžiaus.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, June 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 19. — Ex- 
celsior šiandie išspausdino vo
kiečių pastangas užpulti ant Pa
ryžiaus. Nuo sausio 31 d. vo
kiečiai padarė 14 bandymų, bet 
tik 22 iš daugiau kaip 300 daly va 
vusių užpuolimuose aeroplanų, 
įstengė pasiekti miestą. Iš tų 
22 pasiekusių miestą aeroplanų, 
9 tapo nušauti.

Darbininkų Ju 
dėjimas

Nušovė 29 aeroplanus į vieną 
dieną.

i/

Laimėjo $1 j dieną.

TAKOMA, Wash. — Vietos 
organizuoti vežėjai laimėjo pa
kėlimą algos po $1 į dieną ir 8 
vai. darbo dieną vieton 10 vai.
Reikalauja 75c valandoj.

True translation filed with Ihc post- 
niaster ai Chicago, June 20. 1018, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 18. — Ofi
cialis pranešimas anie orinį vei
kimą sako:

“Birželio 17 priešo aeroplanai 
veikė šiaurinėj dalyj anglų fron
to ir buvo daug susirėmimų ore, 
laike kurių mes sunaikinome 25

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 20. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. K, 1917.

WASHINGTON, birž. 19. — 
Jūreivių korpuso nuostolių są
rašas paduoda 130 vardus. Nuo
stoliai tokie:

Užmušta karės lauke
Mirė nuo žaizdų ....
Mirė nuo ligų..........
Sunkiai sužeistų............... 92
šiame sąraše yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

Anthony Boterus, Randshaw, 
Pa., jūreivis, sunkiai sužeistas.

Waller F. Dūda, 1715 N. Win- 
chester avė., Chicago, seržantas, 
sunkiai sužeistas (sąrašas birž. 
17 d.-.

VIENNOS DARBININKAI
REIKALAUJA TAIKOS.

Miesto durna protestuoja prieš 
sumažinimą duonos porcijos.

30
. 7

JACKSONVILLE, Fla.-Bri- 
cklayers ir Plflsterers unijos pra
nešė kon t ra k toriams, kad po 
birželiui alga bus 75 už darbo 
valandą dėl Jacksonviile ir Du- 
val pavietu.

to netekę kontrolės. Vienas prii 
orlaivis nukrito liepsnose.'’šo

I

$34,000,000 j dieną. f

AMERIKIEČIAI PAVAIŠI
NO VOKIEČIUS GAZU

True translation filed with the post- 
master at Chicago, .Tune 20. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA LO
TARINGIJOJ, birž. 19. — Pir
ma amerikiečių gazo ataka prieš 
vokiečių kareivius į šiaurę nuo 
Toni, padaryta šįryt ir matomai 
pridarė-didelių vokiečiams nuo
stolių.

Vokiečių nuostoliai dar padi
dėjo, kada jiems bandant pada
ryti atsimokamąją ataką, vėjas 
nupūtė vokiečių gazą į jų pačių

Amerikos inžinieriai, varpoda
mi Amerikos padarytus mėtyto-

ORAS
Lietus ir biskj šilčiau šiandie; 

abelnai giedra ir šilčiau ryto; į- 
vairųs vėjai.

Chicagos lietuvių draugijos 
ne užmirški te, kad 4 d. liepos 

bus
MILŽINIŠKOS PRAKALBOS 

West Side Auditoriume 
Rengia Liet. Dar. Taryba

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, June 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 19.—Sulig 
čia gautos žinios Viennos mies
to taryba utarninke priėmė re
zoliuciją, protestuojančią prieš 
sumažinimą duonos porcijų.

Viennos darbo taryba po ke
lių valandų tarimosi, priėmė re
zoliuciją, panaujinančią savo 
reikalavimą “greičiu tįsios visuo
tinos taikos, nežiūrint dabar e- 
sančių didelių kliūčių laikos pa 
stangose.”

i

ANGLIJA NEĮSILEIS RO
LANDUOS SOCIALISTO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Jane 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 19. — Pa
sak London Standard, Holandi- 
jos socialistų vadovas Pieler Tro 
elstro, kuris po pasitarimui su 
Vokietijos socialistų partijos va
dovu Philipp Sclieidemann ma
nė važiuoti Londonan į metinį 
Anglijos darbo kongresą, nebus

Troelstrai, sakoma, 
išduoti pasporlą.

Vokietija susirupinusi 
Bulgarija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 19. — Iš 
Amsterdamo į Morning Post 

pranešama, kad Bulgarijos ka
bineto rezignacija labai nupulde 
akcijas Berlino ir Frankfort bir
žose. Nors vokiečių laikraščiai 
tvirtina, kad Radoslavov minis
terijos rezignacija nepalies Bul
garijos užrubežinės politikos, 
Vokietijoj jaučiamas nerimavi
mas, kadangi yra aišku, kad Bul 
garijoj yra dideli nesutikimai.

Pakėlė algą.

CLEVELAND, O. — Trijų 
CIevelando liejyklų molderiai 
laimėjo 73V£>c už valandą. Dar
bo diena — 8 vai. Pakeltoji al
ga turės būti išmokėta nuo ba
landžio 1 d1.

Sustreikavo 2,500 darbininkų.

BOSTON, Mass. — 2,500 na
rių Hod Carriers and Building 
Laborers unijos narių sustreika
vo, reikalaudami 50c į vai. dėl 
išlavintų ir 47 ir puses centų 
j vai. dėl paprastų darbininkų. 
Visi didesnieji darbai mieste y- 
ra paliesti streiku.

ST. LOU1S, Mo. — Hod Carr
iers and Building Laborers uni
ja laimėjo pakėlimą algos po 5c 
į vai. ir 8 vai. darbo dieną. Jie 
dabar gaus 45c į vai.

Laimėjo pakėlimą algos.

post-
1918,

True translation filed with the 
mastei* at Chicago, June 20. 
as reąuired by the aet of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 18. — Iž
do kancleris Andrcxv Bonai* 
Law įnešdamas atstovų buto 
nubalsavimui $2,500,000,(MM) kn-

jos dieninės išlaidos laike šio 
finansinio bertainio vidutiniš
kai sieke $34,240,000.

Hinderburg sergąs.

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, June 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

GėNEVA, birž. 18. - Tribūne 
sakosi patyręs iš išlikimų šalti
nių, kad I ield-maršalas von Hin- 
denburg serga aštria nervų liga, 
kad jo protiškas veikimas atbu
ko ir kad jis guli privatiškame 
sanaloriumc. Laikraštis pridu
ria, kad Hindenburg neužėmė 
žymesnės vietos dabartiniame 

ofensive ir darbą atliko daugiau
sia gen. Lunderdorff.

CLEVELAND, O. — Stogų 
dengėjai laimėjo pakėlimą al
gos. Jie gaus 85c į vai., vieton! 
80c, o pagelbininkai gaus 55c į 
vai., gi po nigs. 1 <1. gaus 60c.

QUINCY, III. — Didelė dalis 
biznio distrikte Warsha\v mies
telyj sudegė.

Laimėjo 5c į vavlandą.
BOSTON. — Boston Cenicnl 

Finishers unija laimėjo 5c į v. 
Dabar darbininkai gaus $6 į die
ną, o foremanai $6 40.

VIS DAR TEBESTREIKUOJA

NOME, Alaska. — Vietos ang
liakasiai vis dar tebostreikuoja, 
reikalaudami pripažinimo uni
jos ir 8 vai. darbo dienos. Kom. 
panija gi siuntinėja pranešimus, 
kad esą hera streiko ir reikią

je prakalbas sekančiose 
vietose:
Ketverge, 20 birž. Liuosy-

avė., kainpas 39 PI., Briglu 
ton Park.
PėtnyČioje, 21 birž., čer- 
nausko svet., 1900 S. Union 
avė.
Subatoje, 22 birž., J. But
kevičiaus svet., 8131 Vin. 
cennes avė., Englewood.
Visose vietose pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės trįs 
kalbėtojai. Įžanga tiktai 
10 cetdų. —Rengėjai.




