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Italu padėjimas kasdien PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS TIES 

RHEIMS.

eina geryn 36,000 vokiečių atmušta 15 
mylių fronte.

jus, paleido tuksiantį Amerikoj 
padaryty gazinių šovinių į nedi-

lankų kareiviai 
tranšėjose.

Italai suome 9.000 belaisvių
True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, June 20, 1918, 
is reguired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 19. — Fran-

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.

Nepasekjningoji vokiečių ga

Mušis dar tebesiaučia

Francuzai atmušė vokiečius nuo 
Rheims miesto

ITALAI SUĖMĖ 9.000 
BELAISVIŲ.

Italai atmuša smarkiausias 
austrų atakas

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

LONDONAS, birž. 19.
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-

ra Amerikos aviatorių, išlavin
tų Italijoj šiandie išvažiuoja I- 
lalijos frontan ir tuojau stos 
darban kaip tik atvyks.

Aviatorius lydi kongreso na
rys kapt. La Guardia, kuris jau I 
keletą mėnesių yra Italijoj.

bū, kad deseperališkas pereitą 
naktį vokiečių bandymas paimti 
Rheims “bite kokia kaina”, tapo 
pilnai atmuštas franeuzų.

Užpuolimas padarytas 15 my
lių fronte tarp Vrigny ir forto 
La Pompclle, sudarantis pilną 
pusratį apie miestą šiauriniame 
fronole, iš rytų į vakarus. 36,000 
vokiečių dalyvavo pakartotino
se atakose. < I

Atmuša vokiečius nuo 
Reims.

- Ita- ITALŲ REZERVAI DAR 
NEPALIESTI.

Austrai stumiami atgal.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 20, 1918, 
as reguired 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 Reims fron-

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

Smarkus mušis taipgi įvyko 
Fossalata 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 besiveržimą jų 

ofensive šiaurinės Italijos fron
te.

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

LONDONAS, birž. 19. — H

Nuo atramos palei Montello, 
svarbią 8 mylių augštumą, kuri 
valdo šalį tarp Bassano ir Trevi- 
so, austrai deda 
pastangas, kad visai austumus

laippat atkakliai mušasi, kad lai
kius priešą arti upes pakraščio.

Pastarųjų dviejų dienų mušis 
iSojo naudai italij. Contrc 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.

'Pečiaus 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.

kad italai turi dideles sĮiėkas 
rezerve strategiškose vietose už
pakalyj mūšio lauko, kurias ga
li mesti mušiu, jei austrų besi- 
veržimas pasidarytų pavojingu.

Tosalta apygardoje italai at
stume austrus atgal iki Piave li
pęs ir paėmė Capodargine, at- 
kirsdaani austrus Mcolo 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) 
mėj imą.

Italijos padėjimas šiandie 
geresnis, negu buvo vakar, 
vojus Montello sek tore yra 

desperatiškas^ bai sumažintas.
Tarp Brenta ir Astico upių 

austrų laimėjimai vėl tapo su
mažinti. Trįs austrų atakos at
mušta tarp Brenta ir Piave li
pių.

Francuzai priešinasi vokiečių 
užpuolimui pilniausiu pasiseki
mui.

Vakariniame fronte atakos 
ant Reims priešas net negalėjo 
pasiekti franeuzų linijos. Cen
tre, prieš miestą vokiečiai lapo 
pilnai atmušti ir aplaike dide
lių nuostolių. (rytus nuo Reims 
franeuzams lygiai pilnai pavy
ko.

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

True translation filed wlth the post 
mastei’ at Chicago, Jane 29, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917

WASH1NGTON„ birž. 19. - 
šios dienos S. V. armijos n uos- 
tolių sęrnJas paduoda šimtų ke-hi»č «'aka sekė po bombardavi-
turios dešimt keturis vardus.) >m«i. > • '4,^
Nuostoliai tokir I ■ — ■

Užmuštų karės lanke .... 28 VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
Mirė nuo žaizdų..............12 UŽDARYTAS BRUGES.
Mirė nuo aeroplanų ............ 21 --------
Mirė nuo ligų .................. 21 Daug submarinų uždaryta už-
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. 31 puolimuose ant Zeebruge.
Sunkiai sužeistų..............871
i «ir>pkhi 11 črue translation filed with the post
Lengvai suzusių..................J mastei- at Chicago. June 20, 1918,
Prapuolė kares lauke .... 11 as reguired by the act of Oct. 6, 1917. 
Belaisvėje..................... 21 LONDONAS, birž. 19.—Tho-
šiame sąraše yra paduotos šios! 111US j. McNamara, admiraltijos 

lietuviškai skambančios pavar-l fjnansų sekretorius šiandie pra
dės: I nešė atstovų butui, kad 21 vokie-

Branslavv Andrzyiwski, Chel-lįįų torpedinių laivų naikintojas, 
sea, Mass., kareivis, užmuštas Į didelis skaičius submarinų ir 
kares lauke. I daugybė pagelbinių laivų yra

Victor Kobnsky. Slienandoah,Į uždaryti Bruges kanalo dokuose 
Pa , kareivis, užmuštas karėsi nesenai padarytu anglų užpuoli- 
lauke. Į nui ant vokiečių submarinų ba-

Walter Jasinski, 350 Superiorl ZOs Zubrige, Belgijos pakraštyj. 
St., East Detroit, Mičh., korpora-Į Jjg sakė, kad tas užpuolimas 
Jas, sunkiai sužeistas. I labiau pavyko, negu išpradžių

Stanley Tarkow«ki, 3319 Wall buvo manyta.
si., Chicago, kareivis, sunkiai! jjs pridūrė, kad dabar tie vo- 
sužeistas. kiečių laivai yra nuolatos bom-

Frank Zilla, 986 — 24th st.,Į barduojami.
Detroit, Mieli., kareivis, sunkiai 
sužeistas. Už taiką

4

lai-

yra
Pa

AUSTRŲ OFENSIVAS 
NEPAVYKO.

Prisipažįsta patįs austrai

AMERIKIEČIAI AVIATO
RIAI ITALIJOJ.

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

VVASH1NGTON, b. 19.— Ita-

True translation filed with the posi- 
inastcr at Chicago. June 20. 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917,

RYMAS, birž. 19.. — Pusiau 
oficialus pranešimas sako, kad 
suimtieji vakarykščiuose mū
šiuose priešo oficieriai išpažįs
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 kai
no apygardos, beturėjo vos ke
lis tūkstančius kareivių. Mont
ello pakalnėj 31 -ma divizija ne
teko 2,000 kareivių. Čia maža 
užpuolamoji italų grupė prasi
mušė per priešo linijas, sužeidė 
ir suėmė divizijos komanduoto- 
ją maj. gen vvon KronstatU ku
ris mirė ligonbutyj.

106-tas vengrų infanterijos 
pulkus tapo visai išnaikintas.
........................   — ■ II *. „ ■■■!■—

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.

ITALUOS FRONTE, birž. 18.
— Priešo nuostoliai yra milži
niški. Tūkstančiai austrų lavo
nų guli krūvomis prieš italų li- 
nijtiM kuliui sektore, užvcrsdiuni 

mulų takus ir pripildydami ta-

25 mylių fronte tarp Vai D’- 
Assa ir Tomba kalno, field-mar- 
šalo Scheurchenstel 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 sulaužytais kulkosvai
džiais, pamestais durtuvais ir a- 
municijos skryniomis.

Nevykę vokiečių užpuolimai 
ant Paryžiaus.

True translation filed with the post- 
maslcr ut Chicago, June 20, 1918, 
us reguired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 19. — Ex- 
celsior šiandie išspausdino vo-

ryžiaus. Nuo sausio 31 d. vo
kiečiai padarė 14 bandymų, bet 
tik 22 iš daugiau kaip 300 dalyva 
vusių užpuolimuose aeroplanų, 
įstengė pasiekti miestą. Iš tų

lijos ambasadai šiandie praneša- AUKAUKITE LIETUVOS pasiekusių miestą aeroplanų, 
ma iš Rymo, kad pirmoji eakad- LAISVES FONDAN. 9 tapo nušauti.

True translation filed wlth the post-1
master at (Imt’ VIENNOS DARBININKAI 
”Xhington. birž." 19.—Į REIKALAUJA TAIKOS. 
Im-vivių korpuso nuostolių sąj jjjeaį0 juma protestuoja prieš 
raš.<s paduoda 130 vardus. Nuo-1 sunlažinimą dlIonos porcijos, 
stoliai tokie:

Užmušta kares 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.

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

AMERIKIEČIAI PAVAIŠI-
NO VOKIEČIUS OAZU

’ True translation filed with the post- 
, 7rniaster at Chicago, Jane 20, 1918, 

as reguired by the act of Oct. 6,1917.
AMSTERDAM. b. 19.- Sulig 

čia gautos žinios Vienuos mies
to taryba utarninke priėmė re
zoliuciją, protestuojančią prieš 
sumažinimą duonos porcijų.

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

True translation filed with the po»t- 
nuister at Chicago, June 20. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

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

Vokiečių nuostoliai dar padi
dėjo, kada jiems bandant pada
ryti atsimokamąją ataką, vejas 
nuputė vokiečių gazą į jų pačių 
tranšėjas.

Amerikos inžinieriai, varpoda
mi Amerikos padarytus mėtyto-

ORAS
Lietus ir biskį šilčiau šiandie; 

abelnai giedra ir šilčiau ryto; į- 
vairųs vejai.

Cbicagos lietuvių draugijos 
ne užmirškite, kad 4 d. liepos 

bus
MILŽINIŠKOS PRAKALBOS 

West Side Auditoriume
Rengiu Cį, Liet. Dar.

t

ANGLIJA NEĮSILEIS HO-
LANDIJOS SOCIALISTO.

True translation filed with the post- 
master at Chictigo, June 20, 1918, 
as reguired 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 Scheidemann ma
nė važiuoti Londonan į metinį

Troelstrai, sakoma, 
išduoti pasportą.

Vokietija susirupinusi 
Bulgarija.

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

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

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

True translation filed wilh the post- 
mastei' at Chicago, June 2(1, 1918, 
as reguired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, birž. 19. — Ka
riaujantis po tautine Lenkijos 
vėliava, pirmas lenkų 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 karčn tal
kininkų pusėje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 20, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917. 
“aMSTERDAM, b. 19. — Bul
garijos karalius Fcrdinand pa
prašė buvusį premjerą ir užru- 
bežinių reikalų ministerį Mali- 
nov sudaryti kabinėta, vieton 
Badoslavov kabineto, rezigna

vusio šią savaitę.

Laimėjo $1 j dieną.

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

JACKSONVILLE, Fla.-Bri- 
cklayers ir Plifstcrers unijos pra
nešė kontraktoriams kad po 
lirželiui alga bus 75 už darbo 

valandą dėl Jacksonville ir Du- 
val pavietu.

Pakėlė algą.

CLEVELAND, O. — Trijų 
Clevelando liejyklų molderiai 
laimėjo 73jX»c už valandą. Dar
bo diena — 8 vai. Pakeltoji al
ga turės būti išmokėta nuo ba
landžio 1 d.

Sustreikavo 2,500 darbininką.

BOSTON, Mass. — 2,500 na
rių Hod Carriers and Building 
Laborers unijos narių sustreika-

išlavintų ir 47 ir pusės centų 
į vai. dėl paprastų darbininkų. 
Visi didesnieji darbai mieste y- 
ra paliesti streiku.

ST. LOUIS, 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.

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

Laimėjo 5c į vavlandą.
BOSTON. — Boston Cenient 

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 tebestreikuoja, 
reikalaudami pripažinimo uni
jos ir 8 vai. darbo dienos. Kom. 
panija gi siuntinėja pranešimus, 
kad esą hera streiko ir reikią 
daugiau darbininkų.

Didelis sukili
mas Ukrainoj

40,000 UKRAINV SUKILO
PRIEŠ VOKIEČIŲ JUNGA

Mūšiai eina Kijevo ir kitų 
miestų gatvėse

True translation filed with the post* 
master ai Chicago, June 20, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 19. — Su
lig perimtos bevieliuos telegra
mos iš Maskvos į Exchange Te- 
legraph Co., didelis sukilimas 
prasidėjo Kijeve.

Artilerijos sandėliai lapo iš
sprogdinti ir gatvėse nuolatos 
eina mūšiai.

Sukilimas plėtojasi Poltavos 
ir Černigovo gubernijose.

40,000 organizuotų ir apsigin
klavusių valstiečių dalyvauja su 
kilime.

Nušovė 29 aeroplanus į vieną 
dieną.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, June 20, 1018, 
as reguired 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 
vokiečių aeroplanus ir 3 nukri
to netekę kontrolės. Vienas prie
šo orlaivis nukrito liepsnose.”

$34,000,000 į dieną. į

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, June 20, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917,

LONDONAS, birž. 18. — Iž
do kancleris Andrew Bonar 
Law (nešdamas atstovų buto 
nubalsavimui $2,500,000,(100 ka
rė® kreditų pasakė, kad Angli
jos dieninės išlaidos laike šio 
finansinio bertainio vidutiniš
kai siekė $34,240,000.

Hinderburg sergąs.

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

CieNEVA, birž. 18. — Tribime 

sakosi patyręs iš išlikimų šalti
nių, kad field-maršalas von Hin- 
denburg serga aštria nervų liga, 
kad jo protiškas veikimas atbu
ko ir kad jis guli privališkamc 
sauatoriume. Laikraštis pridu
ria, kad Hindenburg neužėmė 
žymesnės vietos dabartiniame 

ofensive ir darbu atliko daugiau- 
šia gen. Limderdorff.

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

L.L.S.A. rengia Chicago- 
je prakalbas sekančiose 
vietose:
Ketverge, 20 birž. Liuosy- 
bės svet., 3925 So. Kcdzie 
avė., kahipas 39 1*1., Brigh- 
ton Park.
PėtnyČioje, 21 birž., čer- 
nausko svet., 1900 S. Union 
avė.
Subaloje, 22 birž., J. But
kevičiaus svet., 8131 Vin. 
cennes avė., Englewood.
Visose vietose pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės trįs 
kalbėtojai. Įžanga tiktai
10 centų. —Rengėjai.
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Vienam menesiui .........

Chicagoje—per nešiotojus
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Savaitei .........................
Mėnesiui ........................
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1.45
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kuopa daro visa tą pat, ką ir. oai sunku. Bet galima jį 
literatūros,draugijos kuopa,! žymiai sumažinti, 
arba moterų susivienijimo 
kuopa, arba apšvietos kliu- 
bas, tai, rodosi, kam tuomet 
reikia tų įvairių organizaci
jų? Kodėl žmonės negalėtų 
pasitenkinti viena kuria tų
jų organizacijų ir varyti vi
są darbą “po jos firma’’?

Šitoks sanprotavimas ke
letas metų atgal vertė kaiku- 
riuos sąjungiečius smarkiai 
priešinties L.D.L.D. steigi-

ne
paėtu:

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

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

... .02 
... .12 
... .50 
Chicagoj,

. >5.00 

.. 3.00 
.. 1.65 
.. 1.25 
,... .65
.. 7.00 
.... 8.00

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

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

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

Redakcijos 
Straipsniai Į

Darbo pasidalini
mas visuomenei 
judėjime.

Amerikos lietuviai turi 
daug visokių organizacijų, 
bet pastebėtina, kad visos 
tos organizacijos yra labai 
panašios į viena kitą.

Tiesa, jos skiriasi pagal 
sroves: vienos jų yra socia- 
listiškos, antros — tautinin- 
kiškos, trečios — klerikališ- 
kos, ketvirtos daugiaus arba 
mažiaus linksta prie -vienos

Jos skiriasi ir vardais ir 
pamatiniais savo tikslais. 
Bet aplamas jų veikimo bū
das yra labai vienodas.

literatūros draugijos kuopas

draugijas arba kliubus: vi
sos šitos organizacijos daly
vauja vadinamam “visuome
nės judėjime’’, dalyvauja

bais.
Tiek socialistų kuopos, 

tiek susišelpimo draugijos, 
tiek literatūros draugijos 
kuopos rengia prakalbas, re
ngia teatrus, balius ir pikni
kus, aukauja įvairiems vie
šiems reikalams, dalyvauja 
seimuose, daro įvairius ap- 
vaikščiojimus ir tt.

Ir tose prakalbose kalba 
tie patįs kalbėtojai, ir vis 
daugiausia apie tuos pačius 
dalykus, nežiūrint ar jas ren
gia draugija, ar politiška 
kuopa. Teatrų ir balių pro
gramai vienodi, ir juose lan
kosi kone vis ta pati publika.

Taigi, neveizint gana dide
lio organizacijų skaičiaus, 
varančių pirmyn musų vi
suomenės judėjimą, jisai yra 
pusėtinai vienodas. Ir todėl 
nenuostabu yra, kad pas dau 
gelį žmonių atsiranda min
tis, jogei tas visas organiza
cijų įvairumas esąs bereika
lingas daiktas. 1

; Ištiesų, jeigu _ socialistų išvengti to blogumo yra la-

tiktai “spėkų skaldymas”, ir 
ragino L.D.L.D. steigimo ša
lininkus veikti daugiaus Są
jungoje, ažuot tverus naują 
organizaciją.

Iš to paties sanprotavimo 
.taip-pat kilo dvejetas metų 

> atgal sumanymas steigti 
prie L.S.S. pašalpos skyrių. 
Mat, pašelpa yra reikalingas 
daiktas darbininkams, bet 
Sąjunga neduoda jos savo 
nariams; taigi kaikurie są- 
jungiečiai ir manė, kad tą 
dalyką reikėtų įvest Sąjun
goje, idant socialistams ne- 
priseitų blaškyties po viso
kias pašelpines draugijas ar
ba po S. L. A. kuopas.

Nuosekliai laikanties šito
kios nuomonės, reikėtų pa
naikinti visas organizacijas, 
paliekant tiktai vieną, ir įra
šyt į šitos vienos organiza
cijos programą visus tikslus, 
kuriuos turi dabar įvairios 
organizacijos. Šita viena or
ganizacija tuomet užsiimtų 
ir politika, ir apšvietos pla
tinimu, ir knygų leidimu, ir 
pašalpos teikimu, ir pasilink
sminimų rengimu, ir visu 
kuo. Ji negalėtų tiktai ap
rėpti visas sroves, ir todėl po 
tokią vieną didelę organiza
ciją turėtų turėt kiekviena 
srovė.

Nėra abejonės, kad dauge
lis žmonių to geistų. Prie ši
tokių žmonių socialistų tar
pe priklauso visų-pirma tie, 
kurie nuolatos kalba apie 
veikimą “po savo firma”.

Bet toks pageidavimas y- 
ra utopija, neįvykinama sva
jonė. Jau tas faktas, kad lai
kui bėgant pas Amerikos lie
tuvius dygsta vis daugiaus 
organizacijų įvairiais tiks
lais, rodo, kad ta svajonė ne
turi pamato išsipildyti.

Politiškos organizacijos ti
kslai yra tokie, kad dažnai y- 
ra negalima sutaikyt juos su 
šelpimo darbu arba su eko
nominės darbininkų kovos 
reikalais. Partija priima į 
savo tarpą tiktai tuos žmo
nes, kurie išpažįsta tam tik
rus principus; kuomet apr 
draudos organizacijai yra 
pageidaujami visokie žmo
nės, kurie tiktai sutinka re
guliariai mokėt savo duok
les ; o unija stengiasi suorga- 
nizuot visus vienos industri
jos šakos darbininkus, nežiū
rint kokios butų jų politiškos 
arba kitokios pažvalgos.

Jeigu organizacija vado
vausis narių priėmime susi- 
selpimo žvilgsniais, tai ji pri
sirinks visai netinkamų ele
mentų politikos žvilgsniu; o 
jeigu ji narių priėmime var
tos politišką mastą, tai nuę 
to nukentės josios susišelpi- 
mo reikalai. Panaši istorija 
bus ir tuomet, kuomet politi
ška organizacija mėgins už
imti unijos vietą, arba kuo
met unija mėgins lošti parti- ' 
jos rolę. j

Reiškia, svajot apie vieną i 
visiems tikslams tarnaujan-Į 
čia organizaciją yra tuščias' . . . . . .,... , „ .
, , , * rr • - > , ..i niais prietarais ir jų skelbėjais irdalykas. Kaipgi tada atsiek-Į .... „
ti to, kad įvairios organizaci
jos nedarytų to paties darbo 
ir nepareitų viena kitai į ke-

Reikia pastebėt, kad visai

organi

Viena, butų gerai, kad į- 
vairios organizacijos, turin
čios vienodą tikslą, vienytų- 
sl į daiktą — pav. pašelpines 
draugijos. Nėra būtino rei
kalo, kad tame pačiame mie
stelyje arba toje pačioje mie
sto dalyje gyvuotų tuzinas 
pašelpinių draugijų; viena 
didelė ir gerai sutvarkyta 
draugija galėtų atlikti tą pa
tį uždavinį pasekmingiau, 
iwgu keletas mažų ir menkai 
tvarkomų draugijėlių.

Antras dalykas
zacijos ,turinčios įvairius ti
kslus, turėtų daugiaus speci- 
alizuoties savo srityje. Ypa
tingai tai reikia pasakyti a- 
pic socialistų organizaciją^: 
ažuot eikvoję kone visą savo 
energiją spektakliams, ba
liams ir panašiems “veiki
mams”, jos nariai turėtų su
koncentruoti savo jiegas po
litikos darbe ir socializmo 
mokslo studijavime ir sklei
dime. Tada jie pamatytų, 
kad kitos organizacijos nėra 
konkurentai jų organizaci
jai.

Bet jeigu kiekviena orga
nizacija, turinti atskirus tik
slus, stengsis visų-pirma vei
kti savo specialėje srityje, 
tai tuomet atsiranda reika
las toms visoms organizaci
joms tarties tarp savęs delei 
bendrų visoms joms reikalų. 
Ažuot vienai kokiai organi
zacijai mėginus atlikti kokį- 
nors stambesnį darbą, palie
čiantį visą visuomenę, vien 
savo jiegomis, naudingiaus 
butų ir jai ir visuomenei, kad 
to darbo imtųs daug organi
zacijų kartu.

Tai šitokiu budu ir spėkos 
nebūtų skaldoma visuome
nės darbe, ir organizacijų 
“firmos’’ nenukentėtų, ir ju
dėjimas pasidarytų įvaires
nis, ir rezultatų butų galima 
didesnių atsiekti.

Organizacijos turi geriaus 
pasidalinti tarp savęs darbą 
ir tvirčiau 'jungti į daiktą sa
vo jiegas.*

Apžvalga
LAISVAMANIAI 
ORGANIZUOJASI.

Spaudoje jau buvo minėta, 
kad lietuviai laisvamaniai keti
na tveri savo susiyienijimą. Bu
vo girdėt, kad įvairiose vietose 
j.ui susiorganizavo laisvamanių 
kuopos, ir kad ncužilgio jos 
gaus konstitucijos projektą, ku
rį priėmus, susivienijimas ims 
formališkai gyvuok

Dabar “Keleivyje” tapo pa
skelbta tas žadetasai laisvama
nių konstitucijos projektas. Iš 
jo matyt, kad Lietuvių Laisva
manių Susivienijimas ketina 
tvarkyties panašiai ,kaip kitos 
“didžiosios” lietuvių organiza
cijos. Jisai susidės iš kuopų, tu
rės centro komitetą (iš sekreto
riaus, išdininko ir 5 narių), tu
rės rajonus, rajonų konferenci
jas ir Sus-o suvhžiavimus. Na
riai gali priklausyti į kuopas, ar
ba kaipo pavieniai, užsimokėda
mi mokestis tiesiog į centrą; me
tine nario mokestis $1.00.

Prie konstitucijos yra pridėta 
da ir programas. Iš šito pro- 
gramo patiriame, kad laisvaina- 

• nių susivienijimas bus ne poll- 
I tiška partija, o propagandos or
ganizacija. Jisai skleis laisva- 
; manybės idėją, kovos su religi-

- platins apšvietę. Šitie tikslai y- 
(ra sekamai išdėstyti minėtame 
i programa:

ši organizacija tveriasi ir 
gyvuoja ne kaipo skirtinga 
politiška partija, bet kaipo or-

ganizuota spėka vedimui ko- buvo pirma nepriklausomųjų Dnlnni
vos su visais algaleiviškuis c-* soęinlistų tvirtovė. Kaulsky’o uKulljIUIlĮ Udludlj 
lementais, kurie trukdo žino- parodo, kad čia yra alsikartoji-!  
gaus minties pletojbnąsl, ku- mas to paties, kas kitąsyk įvy- 
rie pastoja kelią visokiam kO po Prūsijos pergalių 
progresyvini veikimui, kurie ir 1870 m. karėse, 
savo prietaringom religijom Į 
ir kitom idėjom, trukdo de-į 
mokratijos įsiviešpatavimą ir J 
kurie vienokiu ar kitokiu ke-^ 
liu pasidaro varginančią naš
ta musų visuomenei. Vedi-! 
mas kovos ir skleidimas žino
jimo apie religijų istorijas, 
politikoj, ekonomijoj, gam
tos moksluose ir tt., yra mu-j 
sų tikslu. |
šitų tikslų laisvamaniai keti

na atsiekti sekamais budais: 1
t . iL furime fondą, kuris su
sideda iš narių duoklių, aukų, 
pelno nuo parengimų, litera-’ 
luros ir lt., iš kurio bus visa
da pavartota reikalinga suma Į 
musų kovos vedimui ir ap-i 
švieto.s skleidimui. I

2. Mes rengsime publiškuSj 
• susirinkimus, kur bus arba|
mokslai išguldinėjami arba j s i reiškė tnrp kitko rinkimuose, 
nurodinėjami tikslai progreso pricš 1866 m. karę liberalų o- 
trukdytojų, arba bus skelbia- I)OZiciįa atstovų bule turėjo di- 
mos pirmeiviškos, su moks-! dėlę didžiumą balsų, 241 iš 352. 
lu neprieštaraujančios idėjos. į () kariški laimėjimai padarė to-

3. Msc remsime pinigiška^ |tją įtekmę, kad vėliaus iš 113
ir darbu visas pirmeiviškas, atstovų liberalai turėjo tiktai 50. 
draugijas, kuomet jos reika-; Prieidamas prie dabartinio 
lauš musų pagalbos kovoj su, padėjimo, Kautsky sako: 
algaleiviais arba apšvietos 
platinime. '

4. Mes visa savo išgale pri-| 
sidėsime prie kovos teisumo-< 
se, jeigu juose bus teisiami1 
žmones arba organizacijos už’ 
agitaciją prieš religiją arba’ 
skelbimą su mokslu sutinkan-< 
čių idėjų.

5. Per laikraščius įvairiose 
kalbose ir ypatiškai, mes aiš
kinsime visuomenei, kokio

1866 m.

sako K. 
taip ne

kaip

| Už išreikštas šiame ukt)riuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

junga daug nukentėtų, ir už tų 
viską ant jūsų kristų atsakomy
bė, taptų užrašyta Sąjungos is
torijon, jog tai per jūsų įsimai
šymą, per jūsų netaktą tas at
siliko,— lyginai kaip kad tapo

Pagalvokite “kairieji” drau
gai ką darote.

“Joks žmogus”
Kautsky - “nebuvo 
apkenčianias žmonių, 
Bismarkas 1866 m. karės pra
džioje. Ir jokia kare nciš- 
šauke triukšmingesnių prote- Sąjungos referendumų ir savo
sio apsireiškimų gyventoj no- . tišką Sąjungos vertėjo paaiškini- 
se, kaip loji. Jeigu Prūsų ar- mą, taip ir prisimena laikai Da- 
mijoms butų nepavykę per- mijonaičio ir Žemantausko S.

vus ta, kad arba butų kilus li-J jimo 
k ra revoliucija, arba niažiau-

Perskaičius “Apžvalgos” 4-mc 
i numeryje rezultatus paskutinių

galėt, tai pasekme butų bu- L. A.; kada jie, tie du susivieni- 
-....‘ M1..0 i._ y “geradėjaį” pagal savo na
mu arba mažiau-Į u ją konstituciją, narius ir kilo
sią butų buvus, bent nuversta * pas suspendavo, o kilus visai 
bismarkinc valdžios sistema braukė laukan, todėl kad jų dik- 
ir jos vieton butų buvus jve-^atura ir nauja konstitucija taip 
sta parlamentinė sistema. Bet norėjo. Taip per kelis mėne- 
Prusų armijos pergalėjo, ir sius rodžius suvirs 4,(MM) narių 
luojaus, po pirmos pergales,j buvo išbraukta laukan, už ap- 
žmonių ūpas atsimainė, ir skričių steigimą, o dabar visas 
Bismarkas pradėta garbint 
didžiausiu entuziazmu.

niijonaičio ir Žeinantausko var
dai.

Dabar, mano nuomone, butų 
labai gerai, kad, jei ne ta pati 
60 kp., tai nors bilc kokia kita 
padaryty įnešimą — gražiai be 
jokių pykčių atšaukti minėtus 
referendumus, kas išeitų Są-gai 
ant naudos, o sąjungiečiams ant 
garbės. Tai to aš nuoširdžiai 
linkiu -i-J. P. Raulinaitis.

Atsakymai į klausimus .

Šilą atmaina žmonių upe

“Vasarų pereitųjų melų di
delė didžiuma Vokietijos žino 
nių buvo tokiame upe, kad

švarių' priemonių griebiasi’ 
musų tautos atgaleiviai, kad: 
pakenkus laisvės pietojimuisi 
tarpe lietuvių.

6. Mes darysime įvairius pa
rengimus sudrutinimui savo 
organizacijos ir išreiškimui 
musų užsibriežto tikslo.

7. Mes leisime laikraščius ir 
knygas, kur bus išguldinčja- 
mi laisvainanybės tikslai, nu
šviečiami bėganti nuotikiai, 
išguldinėjami tūli mokslo da
lykai ir vedama agitacija už 
musų organizaciją.

Paskui prograine da yra visa 
eile “reikalavimų”. Tnrp jų į- 
domesnieji šie: kad mokyklose 
nebulų išguldoma religijos; kad

1 *

įstaigos mokėtų taksas, kaip ir 
privatiškas turtas; kad valdžia 
neduotų jokių privilegijų reli
giškoms sektoms; kad teismuo
se butų panaikinta religiškos 
prisiegos, ir lt.

šitie reikalavimai tečiaus yra 
politiški, ir L.L.S.-ui, kaipo ne 
politiškai organizacijai jie ture
ly bul bereikalingi.

Girdėjome, kad laisvamanių 
susivienijimas rengiasi paimt į 
savo rankas “Kardą” ir padaryt 
iš jo populeriškai-mokslišką žu
rnalą. ’

už kurią stojome mes (nepri
klausomieji socialistai). Tai 
buvo matyt iš tų nusileidimų, 
kuriuos buvo pagatavi pada
ryti tuomet tik-ką susiorga
nizavusiojo didžiumos bloko 
šmaikštūs idėjai taikos be a- 
neksijų ir su apsisprendimo 
teise tautoms. Bet keletas 
paskutinių menesių padare 
didelę atmainą dalykuose; ir 
tai galima taip-pat pastebėt iš 
tų pačių šmaikščių pozicijos. 
Laikinojo lipo politikieriai, 
reichstage ir žmonių miniose, 
nematę nieko daugiaus, kaip 
liktai einančias pirmyn Vo
kietijos armijas, ir nedaug te- 
kvaišina sau galvas delei prie
žasčių, nuo kurių tai priklau
so. Jie mato tiktai taiką — 
labai pelningą taiką — ir ne
pagalvoja apie pasekmes, ku
rios veikiausia turės paskui 
ateiti. Jie mato tiktai pasi
sekimus ir entuziastiškai pri
taria valstybės politikai, kuri 
išrodo atnešusi šituos pasise
kimus.

“Koliai šitoks ūpas tęsis, 
mums, nepriklausomiem- 
siems, bus sunkus laikai. Ne- 
apsigaudii’čkime: srovė da

bar eina prieš mus.”

lyk u Vokietijoje ne pasitaisė, <> 
Jar pablogėjo.

Išgydyt Vokietijos žmones nuo 
atžagareiviško lipo galės tiktai 
geras talkin’nkų ir Amerikos 
armijų smūgis Hindenburgui.

KARIŠKI LAIMĖJIMAI 
IR REAKCIJA.

Lietuviuv

Susivienijimas yra padalytas į 
apskričius, ir viskas dabar ge
rai Tąsyk gi buvo tai didžiausia 
prasižengimas, užtai kad socia
listai tam jų įstatymui priešinos. 
Taip lyginai tas pats įvyko da
bar ir musų Sąjungoj. Keletas 
užsispyrėlių užsimanė pastatyti 
/ant savo, na ir tu čia nors ir su 
medum jiems tepki, tai jie vis 
sako, kad kartu ir gana. Se
iliau turėjom kovoti su tautinin
kų konservątivais ir atžagarei
viais, o dabar turime kovoti su 
saviškiais konservą tivais ir at
žagareiviais, ir, ant galo, po vi
sų tų kovų ir blogų pasekmių, 
padarius didžiausios bledies Są-

Alek. V-zulis iš Delroit, Mieli, 
rašo:—“Turiu vidurių užkietė
jimą per 6 metus. Kol imu ko
kių pilių, tol šiaip-taip eina vi
duriai, kaip tik neimu, tuoj ir vėl 
užkietėja. Pirma svėriau 162 
svarus, o dgbar 140. Esu silp
nas ir negaliu sunkiai dirbt. Gy
dytojai nepagelbsti. Kas daryti?

Atsakymas. — Nustokite ėmę 
visokias pilės. Daugelis susirg- 
diua skilvį ir žarnas ėmimu į- 
vairių vaistų per ilgą laiką, kad 
palaikius vidurius liuosais. Vi
sokie skystimai ir pilės vidu
riams liuosuoti anksčiau ar vė
liau pradeda neveikt ir tuomet 
yra labai keblu bent kokiu bu
du Sureguliuoti vidurių ėjimą. 
Tuomet gydymas turi būti ilgas 
papročiai aštriai reguliuojami, 
maistas pritaikytas. Blogai da
ro žmones, kurie be pasiklausi-

palies budo, kuris buvo griau
nama, kad atstatyti kas buvo 
sugriauta.

Na, argi lai čia gerai? Argi 
lai taip socialistiškai? Argi tai 
čia to reikalauja socializmo 
principai? Ne, draugai, ir de
šimts syk ne, niekas čia dau
ginus nėra, kaip tik jus užsiva- 
\rinejimas, užsispyrimas ant sa
vo pastatyti. Jeigu jus remia
te rusų darbininkų tarybas, tai 
jus 
turite remti ir šioj šalyj lietu
vių Darbininkų Tarybą. Jeigu 
jus Rusų Darbininkų Tarybai 
pritariat-remiat, o šiai lietuvių 
tarybai priešingi, tai pagal jūsų 
taktiką išeina, kad Rusijai tai 
reikia darbininkų tarybos, o 
šioj šalyj nereikia. Negana to, 
musų są junga priguli prie S.P., o 
S.P. kuopos ir P. Komit. visur 
pritaria ir organizuoja darbinin
kų tarybas. Jus gi su savo re
ferendumu likitės ir norite 
drausti sąjungiečiams tverti 
ba nors prigulėti prie LDT. 
noma, jus sakysite, 1 
mialės referendumu, 
duodat ir pildot didžiumos va
lią ir todėl jus slojat už žmo
nių valią. Gerai. Jeigu taip, 
(ai pagal jūsų tokią logiką jus 
ir mes visi turėtumėm užčiaup-j 
t i burnas prie Šeidemano par
tijos didžiumą, nes jų buvo di
džiuma. Bet ypatingai jus d.d. 
kairieji ant šeidemaniškių šu
nis karstol, ir čia jus turit tiesą. 
Tai jeigu jus galit priešinties 
Šeidemano didžiumai, kuri, mes 
visi manom, kad nors didžiu
moj, bet klysta, tai taippat ir 
mes lygiai tokia pat tiesą turim 
priešinties ir jūsų didžiumai, 1.1 
y. paskutiniam sąjungos refe
rendumui, nei mes aiškiai ma

neveidmainiaujate,

li z- 
ar- 
ži- 
re- 

jųs pasi-

negerai daro daktarai, kurie ste
ngiasi vien tik vaistais pataisyt 
vidurių ėjimą. Tinkamas mais
tas, mankštinimasis, papročių 
sureguliavimas, gana tyro oro 
yra svarbiausi daiktai ir vidurių 
užkietėjimo gydyme, nes tie pa
tįs daiktai kada netinkanti veda 
prie užkietėjimo. Jeigu varto* 
jami vaistai chroniškam vidu
rių užkietėjimui, jie turi būti 
lengvi, geriausiai tik mechaniš
kai veikiantįs, kaip Rusijos mi
neralinis aliejus. Lengvieji vai
stai, tiesa ,neduoda greitų rezul
tatų, bet kada jie duoda, tuomet 
tie rezultatai ateina be užkenki
me skilviui ir žarnom ir yra vil
tis, kad jie bus pastovus. Bet 
pirma negu vartojami bile kokie 
vaistai, reikia surasti užkietėji
mo priežastį, nes tankiausia ji 
yra maiste ir maisto sutvarky
mas gali privesti prie pasitaisy
mo. Jeigu priežastis mechani
ška— susiaurėjimas išeigos j žar
nas iš skilvio, mūsų augimai ar 
kokia kita, tuomet gydymas ga
li būt chirurgiškas. Kada vidu- 

l rių užkietėjimas paeina nuo 
džiovos ar kitų chroniškų užde
gimų, tuomet gydymas turi būt 
aštresnis ir gali reikėti net pilių. 
Gydantis daktaras, kuris yra li
gonį išegzaminavęs, turi nusprę
sti. kokis gydymo būdas turi būt 
pavartotas. Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Truc Iranslation filcd wilh tlie posl- 
inaster ai Chlcago, Jane 20. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Jau ne kartą buvo šioje vieto
je nurodyta į tai, kad Vokietijo
je paskutiniais menesiais vis la
binus stiprėja reakcija, apsireiš
kianti ne tiktai valdžios politi- *no*ij.........................................r**o.v.v**
koje ,o ii* minių upe. Apie šitą (sic) ir teisingiausių (?) žinių prie demokratų arba rcpubliko- 
dalyką kalba garsusis socializ- apie lenkų darbus Lietuvoj per. »ų ii’ su jais kartu veikti, ar tai 
mo teoretikas, Kari Kautsky, ne- 5(M) metų”. Tos knygos uždą-, mes, mažumoj likę, ir tąsyk tu- 
priklausomųjų Vokietijos soei-j vinys — neopius ir opius klausi- 
dlistų vadas.

Paskutiniame savo straipsny- ir netiesioginiu budu pagelbėti 
je jisai rašo apie rinkimus Nie- 
der-Barnimo apskrityje, kuriuo
se šeidemaniniai socialistai per
galėjo nepriklausomuosius, ne
žiūrint to, kad šitas distriktas bar los knygos prenumeratą.

LEIDŽIA KUNIGO 
KNYGĄ

vadinama “Amerikos 
Spaudos Draugija”, su 
$25,000.00 (?), kurios

sekretorium yra V. K. Račkau
skas, o kasierium A. M. Strimai
tis, yra pasiryžus išleisti kun. K. 
Prapuolenio knygą, vardu “Len
kų Apaštalavimas Lietuvoje”. 
Toj knygoj sako esą “gražiausių

šeidemaniečiai klystat, nors jū
sų ir didžiuma. Negana to, jei
gu jus, didžiuma, irntumCt ir 
nubalsuotume!, kad prisidėti

Veda visokius reikalui, kaip i'riminaliikttose 
taip ir civihAkuost tcismib.se. /kiro 

visokius dokamtniss ir) opieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Hilsted St.

Ant trečių lubų
Te). Drover 1310

Miv'ito OfisAHi

H T ii. Dearborn SI
111 DVnhyBMt.

T«I. Central 4411

mus padaryti opiais ir opesniais.

kun. Olšauskui ar kokiam kitam 
Karevičiaus pagelbininkili pasi
daryti Vilniaus areivyskupu. 
“Spaudos Draugija” renka da-

retume su jumis sutikti? Tur
būt jau čia ir jus sakysit, kad 
ne. Jeigu taip, tai, draugai, mes 
ir su šiais paskutiniais Sąjungos 
referendumais nesutinkam, ir 
jus jų gyvenimai) nei nebandy
kit vykinti, nes pasekmės iš to 
butų labai skaudžios, musų Są-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie hių kainų priskaitoma ir 

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

Tol. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Ava. 
Roseland, T H.

tcismib.se


Birželio 20, 1918. NAUJIENOS, Chioago, III,
-

DIDELIS MIETINIS PIKNIKASv Sergėkite savo akis

Parengtas
/

Lietuviškos Tautiškos Draugystes Vienybes
Atsibus

Nedalioj, Birželio-June 23, 1918 m.
GEO M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, Illinois

Pradžia 10 valandų ryto Inžanga 25c porai.

Darbo Laukas.

Pažink Save
iiii'iiiiiiiiiiniiif lllllllllllllllllll

Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi?

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

hje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstatai didžiausius miestus, 
tu padarai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, pri
kasi anglių, nutiesi gclžkeHus. iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, 
kaip valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pa
saulį rėdai ir maitini — Štai ktokios tu garbės vertas esi.

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

Darbo žmonių Knygyne galima užsirašyti sekami laikraščiai: 
“MOTERŲ BALSAS”—mėnesinis žurnalas, metams kašt. $1.00 

“NAUJIENOS”—dienraštis, melams už Chicagos kaštuoja .. $5.00 
“LAISVĖ”—eina du kariu savaitėje, metams kaštuoja .. $2.50 
“KELEIVIS”—savaitinis laikraštis, metams kaštuoja.... $1.75 
“KARDAS”—mėnesinis iliustruotas žurnalas, kašt.........$1.00
“Dilgėlės?—mėnesinis iliustruotas žurnalas, kaštuoja .. $1.00

Darko žmonių Knygyne tu surasi tą, ko nesitikėjai iki šiol, 
dello kad Darbo Žmonių Knygynas lai yra apšvietos šaltinis, kuris 
duos tau progą išstudijuoti nuo A B C iki Z. visas priežastis neti

ko eina ir taip aš- 
priešais. .

kusio surėdymo, čia tu pažinsi ir suprasi prie 
Iriai kovoja susipralusicji darbininkai su savo

Čia gaunamos sekančios knygos:
Literatūra ir konspektas. Kaina ...............
Karolius Marksas. Jo gyvenimo ir mokslo

tiku. Kaina $1.00. Apdaryta...............
Badas. Kaina 75c. Apdaryta ....................
Komunistų manifestas ..................................
Kovotojų giesmės ...............»........................
Apie žemę ir kitus svietus. Kaina.............

........................... 10
charaktcris-
...................... $1.50
...................... 1.00 i

Scnų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Kaina...........
Paėjimas organiško svieto .._........................................
Kada ir kokiu budu gali svietas kada nors pasibaigti
Žvėris ir žmogus ............................................................
Etnologija ........................................................................
Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje.......................
Gyvenimo Mokykla ....... . ............ . ................................

.. .15 
. 1.00 

. 2.00 
. 1.25 
.. .40 
.. .50 
. 1.25 
. 2.50 
. 2.00 
. 1.50

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

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

Iš geležies liejyklos 
darbininkų streiko.

Kad Chicagos Steel Foundry 
darbininkai sustreikavo, reika
laudami, kad butų pripažinta li
nija ir įvestos geresnės darbo 
sąlygos, lai kompanija pradėjo 
vartoti Įvairių priemonių strei
kui sulaužyti. Nuėjo taip toli, 
kad pradėjo areštuoti streikinin
kus. Buvvo areštuoti tuo budu 
du lietuviai, Petras Čcsna ir Sta-

; ninku, buk jie mušę streiklnu- 
I žas. Unija, užsistodama už ne
kaltai areštuotuosius pareikala
vo prisaikintųjų teismo. Kom
panija matydama, kad čia nieko 
nepeš, vėl įskundė tuos pačius 
keturis darbininkus ir vieną sa- 
liuninką, buk jie esą šaliai įleis
ti!1 imi, nes trukdą gaminimą 

šaliai reikalingų daiktų. Birže
lio 11 dieną jie buvo pašaukti 
tyrinėjimui, liula kvost darbi
ninkai, delko jie streikuoją. Tie 
atsakė, kad jie sustreikavę dėlto, 
kad jie priklausą unijai ir reika
laują, kad samdytojai pripažin
tų uniją ir padarytų geresnes da-

Auditoriumc. Kalbėtojui buvo 
Frunk Boscnblum, S. Levin, H. 
Scbmidt, E. Grandinneti ir ge- 
neralis prezidentas A.C.W. of A. 
S. Ilillman. Susirinkimas buvo 
labai skaitlingas. Didžiumą sve
tainės užpilde tie, kur dar nepri
klauso prie unijos. Kalbėtojai 
buvo sutikti gausiais aplodis- 

mi ntais. Šitas susirinkimas bu
vo tai pradžia agitacijos kampa
nijos tarpe rubsiuvių. Sekamas 
susirinkimas įvyks greitu laiku 
šiaur-vakarinūj miesto daly j.

Rubsiuviai jau daugiau intere
suojas apie savo judėjimą. Ypa
tingai prie siuvinio uniformų, 
kur daugiausia darbininkai iš
naudojami, nes visi tie, kurie tu
ri kontraktus, nori daug pada
ryti pelno neužmokedami tinka
mai darbininkams.

Visi tuojau buvo paleisti.
Kompanijai pasidaro pikta, 

kad negal priversti darbininkų 
šokt pagal savo muzika, bet ji 
mane, kad dalykas dar nepra-

Birželio 12 buvo prisaikintų
jų teismas. Patsai kompanie- 
rius atsivežė liudininkais du 
streiklaužiu, kurie buk buvę su
mušti. Atvažiavo ir dirbtuvės 
superintendentas. Prasidėjo 

kvotimas kaltinamųjų darbinin
kų ir saliunčiko iš vienos pusės, 
ir streiklaužių iš antros.

— Ar jie tave mušė? — kvo
čia teismas vieną streiklaužį.

— Mušė.
Kuris jų mušė?

S. Hillman užreiške, kad Chi- 
cagoj gręsią pavojus rubsiu- 
viams dirbantiems prie unifor
mų, jeigu nesusiorganizuos. Jau 
matyt nepasitenkinimai rubsiu
vių kai-kuriose įstaigose, kaip 
taiJohn Hali, kur siuvamos uni
formos. Darbininkai turėjo jau 
keletą susirinkimų, nutarė susi
organizuoti ir kaipo organizuo
ta spėka statyti reikalavimus fir
mai. Ateityje galima tikėtis su
sirėmimo darbininkų su darb
daviais. šiais metais žmonės 
jaučiasi tvirtesni kovai su išnau
dojimu, nes lengviau gauti dar
bo ir kituose amatuose. Dar
bininkai daugiau neprigulmin- 
gi, lodei greičiau galima priver
sti samdytojus nusileisti.

— Koresp.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

llllllllilIlIlIlIlMIlIM

Buvo beįsikišąs superinten
dentas, bet teismas liepė jam nu- 
lill ir sėslius.

Pašaukta antrasai strciklau-

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios akįs, silpnins 
kis, galvos skaudėjimai ir ūžimai 
ra priežastimi akių nuovargio.

a

y

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

Tel. Boulcvard 7328.

— Ar tave muse?
— Mušė.
— Kuris jų muse?
Kvočiamasis parodė pirštu į

vieną streikierį.
— Už ką mušė?
— Mat jie streikuoja.
Tuo teismas ir pasibaigė. Ko

mpanija nieko nelaimėjo. Už 
tat dabar ji vėl deda visokių pa-

Ausys:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per spccialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijai. •

Tel. Boulevatd 2570.

Akutšerka
M r s. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
šiuomi pranešu, kad aš persikėliau į kitą vie

tą. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po nu 
ineriu

720 W. 35th Str., Chicago, III.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mmlison st. 2225 So. Leavitt St.
Saite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandoj.: 10 iki 12 rvto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone tlaymarkei 2563 Pbone Canal 4626

Nedeldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

ardyti ir streiką sulaužyti. .įieš
ko visaip slrciklaužų, bet nesi
seka. 'liesa, yra dagi lietuvių 
lokių tamsunelių, parsiduodan* 
čių kompanijai, kuri pažadėjo 
jiems visokių malonių, ir gerus 
darbus, by tik padėtų streiką su
laužyti. Tokie neišmanėliai tu
rėtų betgi suprasti, kad ilgai ko
mpanijos prižadais jie negalėtų 
džiaugties: jeigu kompanijai pa
vyktų sulaužyti darbininkų spė
ką, tai ir streiklaužas pasijung-

Aplamai, streikininkai laiko
si gerai ir tikisi pilnai streiką 
laimėti. — Darbininkas.

Nosįs:,

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.11 už gaL
CARR BROS. AVRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted St, Chicago, III.

Rubsiuvių Judėjimas

Malonini užkviečiame visus lietuvius ir lietuves, senus ir jaunus 
ulsilnnkyti į musų pikniką, kur galėsite linksmai praleisti laiką, prie 
gražios muzikos pasišokti. Netminirškite dienos. Kviečia Komitetas

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

2—9 vakare.

AR JUS NEKENČIATE NUO 
KOJŲ KEBLUMŲ.

JAUTRIAS, sopančias, prakaituojančias,— 
** suirusias, sulenktas, — silpnus riešus, už 

trinas, naujikaultus, surembėjimus. Įaugusius na
gus arba kokią kitokią iš daugelio negalių, kokią 
žmogaus koja gal sirgti.

Neutidėliokite gydymo.
l’žsisenėjusios kojų ligos gali lapli pavojingo

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

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

30 ScTHALSTED ST. CHICAGO

AR TURITE NE8TROPŲ SKOLININKĄ?
Mes Iftkolektuojame nuo nestroplų skolininkų eenaa ir ne- 

ntKaunamas ekolaa, notas ir viaokiun IternštiAkus akolų ii- 
jieŠkojiinuH au palukinia ant nuo&imčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompaniją ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką. biie tik teisinga, mes galime jums iAkolcktuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugi- 
to. Pamčginimas ir rodą juma nieko nekaštuos.

'IMipgi prie to viso tukime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo
se ir kriminališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujantiems 

gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neiinam. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAM YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, Re- 
redoms ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergius ir Suba- 
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškui ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street, Chicago, III.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Nėgales.
So. Dearborn St. kampas Monroe, 

llr U M DfrCC CHICAGO, ILLINOIS 
Ūla Da Ivla 11VVV 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.

Didžiausia knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų i 

angliškų. Gramofonai nuo $10.06 iki $250. Parsiduoda ant leng 
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, I 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUBRIK, 
3343 S. Ilalsted st.---------- Tek Drover 8167----------- Chicago, III.

100 s® 81.00
su jūsų 

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų los ypatus, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskile $1.00 ir pilnų jūsų 
ant l ašų, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisių-

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

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų. 
■' Šios gyduolės išsiunčiamos 
bilc adresu knisa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
diniiuą arba sugrąžinsim pini
gus. CARL F. vVORM, , 

3100 S. Halsted St., Chicago, 111

Tel Yards 3654.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf w
Kampas 18-toa gatvėn 

3-čios lubos, virš Platt’o apliek
Tėmykite J mano para&ų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS 
gzaodaaoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pm 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

__ patinga (loma at-
< T kreipiama į vai

kus. Vcl.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčklien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317

Apliekos*Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulcvard 9812

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

XSPIN DŪLIAI

»B. S. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

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. Nedėto
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

Telohone Yards 5032

Dr. M. StHGRicki
" 11310!) S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMANAKUŠERKAJ

Mrs. A. VIDIKAS' 
laigusi Akušerijos Ko- , 
legiją; ilgai praktika- 

usi Pennsylvanijos 
ospitaičse ir Pliila- 

delphijoj. Pasek m i n-1 
ai patarnauju prie Į 
iindymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

NAUJIENOS 
1840 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.

Vyriškų Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir 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
ti) overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
f5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 

4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
ki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-! 
karais.

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted SU Chicago. III 
.............. ■■■ ■.......   .i ;..... . ............... .

Aš Esu 20 Metų ant State gt. Į stockai ir bondsai.
i Noriu pirkti už grynu! pinigus Li
berty Bonds, Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Franci jos, 
Canados bondsus.%

Rtdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 
vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
gr dusulis išdydomi per speciali gy
dymų ir operacijų.

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

les gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas: 
1900 8. Halsted SL 

Viršuj Riachoff’o Aptiek**.
T*l*ph«n* Canal 114.

Didelis susirinkimas — 
Pradžia rubsiuvių organi
zavimo kampanijos.

CHICAGO. — Utarninke birž.
* 18 d. įvyko viešas Chicagos rub
siuvių susirinkimas West Side

F.O. Carter,M.D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGAS.
120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandom: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
Nedėldieniais 10—12

llllllllllllHllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

ir gaukite 
Ro'om 312. 

Anglijos ir

JO8EPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6999 
........................... .

Q Valandos; 9 ryte iki 9 vakare. ■
| DR. W. D. LEWIS g

12 melų patyrimo ■
8678 Vincennes Aye., Chicago £

Skaitykite ir Platinkite 
“N A IT 1 I fi’ M A C! »

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChlcagJ 
Telephone Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 9643 

VALANDOS t 10-A1 ryto; 2—3 popietu 
7—S vakare Neflėliomie 10—12 dieną

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

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

TELEPHONE YARDS H14.

& r. r.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki II 
ii ryto ir nuo 7 iki * vaL vak. 
1325 So. Halated flt, Chlcaga
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Kun. A. Oriškos 
byla.

Ir iš aštuonių šimtų galėjai

klausė advokatas.
“Astuoni šimtai tai dar ne vis

kas, ką kunigas gauna; jis dar 
daugiau gauna extra,” atsake 
kun. Briška.

“Už ką jis gauna extra?”
“Už krikštus, šliubus, pagra-

bus ir tt.”
“Ar tai ir vikaras už tai gau

na?“
“Taip, vikarus gauna trečią 

dalį visų įplaukų; o kaip klebo
nas išvažiuodavo, lai aš gauda
vau ir pusę.“

“Tai tamsta čia nori pasakyti, 
kad kunigai ima pinigus už pa
grobus? Ar tai gali būt? Ar 
taip kur-nors galėtų dėties?“ 
prispyrė advokatas kunigą Bri- 
Šką.

Kun. Briška išsigandęs atsa
kė: “Taip; taip visi daro’’.

“Tai kiek tamsta gaudavai tų 
extra per metus?’’

“Tris tuksiančius dolerių.“
“Ar tai galimas dalykas, kad 

kunigas liek uždirbtų extra?”
“Taip; išbuvęs trejus metus 

vikaru šv. Kryžiaus parapijoj, 
aš susidėjau $9000.00 dolerių,” 
prisiekė kun. A. Briška.

Po kunigo Briškos liudijo dar I vai. vakaro.
jo liudininkai Zeubaras, Bogins tojai. Įžanga tiktai 10 centų. Vi- 
ir Viktorija Kozlowakienė, buvu- si lietuviai kviečiami atsilankyti, 
si Viktorija Marcinkevičiūtė, ku- —Komitetas.

Bylinėjas su savo buvusiu 
vargonininku už pinigus.

Kunigas Antanas Briška ve
da bylą su savo buvusiu varga- 
mistra Augustu Salduku. Jiedu 
viens kitą kaltina, kad vienas 
kitą apmovę. Byla jau buvo 
perkratinejama pirmiau, ir ku
nigas Briška buvo rastas kaltu 
Jo advokatai prašė perkratyti 
bylą išnaujo. Tas buvo leista. 
Vakar tatai prasidėjo naujas 

teisinas prieš teisėja tutliill.
Dalykas eina apie notą ant 

$1,153, kurią kun. A. Briška 
išdavęs Saldukui 1914 metais 
Kun. A Briška tvirtina, kad jis 
atmokėjęs tą notą, o A. Saldu 
kas sako, kad jis visų tų pinigų 
negavęs. Pinigai buvę paskolin
ti kun. A. Briškai apmokėjimui 
už bažnyčios žemę Nekalto Pra
sidėjimo parapijos, kur kun. A.

Briška klebonauja nuo 1914 
metų.

Kun. A. Briška liudijo, kad 
parapijos pinigų jis neužtekti- 
nai turėjęs notos apmokėjimui, 
tai jis pilnai notą apmokėjęs iš 
savo locnų pinigų, išduodamas 
A. Saldukui 7 čekius, čekiai 
buvę išrašyti vasario 9 d., 1915 
m., o apmokėti įvairiais laikais. 
Vienas čekis turi banko pečetį. I Šiandien bus klausinėjami 
liudijančią, kad jis buvo apmo-1 Salduko liudininkai, 
ketas net dieną ankščiaus negili Byla dar gali neužsibaigti 
buvo išrašytas, t. y. vasario 8| šiandien.
d.. 1915 m. - I Kun. A. Briškos advokatas

Kun. A. Briška turėjęs viso-1 ra J. J. Cobarn ir Wolon, o

būtent, papasakojo, kad d. Trni- 
nis, kurs tume išvažiavime kal
bėjo, po savo prakalbos agita
vęs prieš musų gerbiamą dien
raštį Naujiena*. Tai, jau netie
sa. Man beveik visą laiką teko 
būt su d. Trainiu,. ir jis ne tik 
neagitavo prieš Naujienas, bet 
sakė, kad Naujienos tai musų 
geriausias įrankis kovai su visu 
pikiu ir su visais, kas nori dar
bininkams kelią pastoti. Tai
gi, draugai, neapkaibėkime ne
teisingai savo draugų.

LSJL. 1 ku. LSS. 4 kp. ir LMPS 9 
kuopos bendrus lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioj, birželio 23 d., 10 
vai. ryto, Aušros svetainėje. 3001 So. 
Halsted SI. Skaitymai bus iš gamtos 
mokslų. Meldžiu visus draugus ii 
drauges susirinkti laiku.

—J. J Jonuševičius.

Dramatiško Ratelio metinis susi
rinkimas įvyks subatoj, birželio 22 
dieną “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
J laistei! st. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Nariai kviečiami atsilankyti lai
ku, nes turim daug svarbių reikalų: 
rinkimas naujos valdybos, sekamojo 
sezono reikalai ir II. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO) PRIRODYMO BIURAI

(U. S. hree Employment Service)
Jieškunticji darbo kreipkitės šiais 

ndresais:
843 S. WABASH AVENUE.

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST. -o-----

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

116-122
524-526

105-107

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEME

Klounas, 
girdėjau 
kitais ir

(Netiesa. Aš irgi
Trainį besikalbant su 
jis kalbėjo visai ką kitų. Jis 
agitavo, kad jie spirtų Naujie
nas aiškiai pasakyit savo pozici
jų, nes dabar N-nos esu nedarbi
ninkiškos. —K. V. B.)

LSS. 4 kuopos valdybos susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, birželio 21, 7:39 
v. v. pas d. Meškauską, 3752 NVallace 
st. Visi komiteto nariai malonėkite 
sykiu atvykti. —Organiz.

Brighton Park, — Išleistuvių vaka
rėlis. — Keistučio Pašelpinis Kliu- 
bas rengia išleistuvių vakarėli savo 
nariams išvažiuojantiems i kariuo
menę. Vakarėlis bus subatos vaka
re, birŽ. 22 d., A. Maženio svet., 3831 
S. Kedzie avė. Bus prograinėlis įvai
riais pamarginimais. Kviečia visus 
narius ir pažįstamus atvykti.

—>K. P. K. valdyba.

NORTH SIDE ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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

REIKIA merginų mokyties ope
ruoti spėka varomomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
24 19 VVallacc st. Chicago

PARDAVIMUI

KAS REIKALAUJATE senų bučer- 
nės n grosernės intaisymų. Galite 
gauti pigiai. Jie kaštavo virš $500. 
Dabar parduodu pigiai, nes turi būti 
išvežti j trumpą laiką. Tai yra ba
rai, sokelsai, kirviai, peiliai, vogus, 
mašinos arba žodžiu sukant viskas 
kas tik priguli prie lokio biznio. 
Meldžiu ątsisaukti vakarais po 5 vai. 
šiuo adresu:
8466 Vinccnnes avė., Chicago

. PARDAVIMUI—80 tikrų, 1% my
lios nuo gero miestuko, viduryj Wis- 
consin. Visas užsėtas. 6 kambarių 
medinis minias ir mažas tvartas pui
kiame stovyje. Nauja įrankiams pa
stoge, svirnas, .šaknim:; skiepas ir 
kornams aruodas. Geros trobos. Ge
ra žemė be akmenų ir kelmų; ran
dasi prie didelio kelio. Pigiai už 
$6099 su šlaku, mašinomis ir šių me
lų Javais. Gali greit tapti savininku. 
Gali išmainyti j išmokėtą namą ar- 
bp-k’lą gerame mieste. .L C. Genske, 

Kenosha, Wis.255 Main St.,

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

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

duku. Kovo menesyje 1914 m. 
jis jam paskolinęs ant namo 

$500. Paskui jis jam pa gelbė
jęs pasiskolinti iš Depositors 

State Bank $2,000 ir kariu su 
Saldttku pasirašęs ant notos.

Prakalbos apie klerikalų 
politiką.

šiandie, seredoj, birželio 19 d., 
įvyks didelės prakalbos, kurio
se bus išrodoma musų klerikalų 
politika. Prakalbas rengia L.L. 
S.A. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bausiu avė. Pradžia lygiai 7:30

Kalbės trįs kulbė-

Pajieškau Juozapo Pilkio, paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pavieto, kai
mo Pabalčius. Jeigu kas apie jį ži
no, malonėkite pranešti šiuo adresu 

Pranciška Gedvilienė,
R. F. D. No. 3 East Bluff, Pekin, III.

REIKALINGA Iramerlų (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, į 
Calumct, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te | musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės j

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

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

PARDUODU saliuną. Lietuvių ir 
svetimtaučiu apgyventa vieta.
1791 So. Halsted st., Chicago, Iii.

FARMA
PARSIDUODA visai pigiai 65 ak

rų farma. Laukai užsėti, gyvuliai ir 
Įrankiai. 7 akrai ganyklos su miš
ku ir per ganyklą bėga upė. Priežas
tis pardavimo — savininkas užside
da kiaulių skerdyklą. Atsišaukite 
tuojaus.

M. Jakubka,
R. N. 4, Hart, Mirk.

JieŠkau savo trijų pusbrolių: An 
tuno, Motiejaus ir Martyno; jie pa
eina iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pavieto, Balbieriškio gmino, Gude
lių parapijos, Baudenių kaimo; aš 
pats paeinu iš Suvalkų gub.

Julius Balanauckas, 
4<cx 446, Westville, III.

. . 1 r-1....— —........... . 1 1

KEIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
prie visokių lengvų darbų į dirbtuvę. 
Geriausia mokestis.
Ralhborne Hair and Bidgevvay Co., 
t 118 W. 22 st., Chicago

A.

Dr. A. J. Karalius susilaukė 
dukters.

Daktaras A. J. Karalius dabar 
K | išdidus vyras, patapęs tėvu. Jo 

mylima žmona, p. Karalienė, 
2121 Western avė., apteikė jį 
šaunia, sveika ir dikta dukteri
mi — kaip lašas vandens pana
šią į savo tėvą.

MELROSE PARK

Mirtinai tapo pašautas prie 
Union avė. ir 37-tos gatvės tū
las John Morgan, 3646 So. Nor
mai avė. Tai buvo utarninko I Netikusį pasirinko sau amatą, 
naktį. Žttdeikos kol-kas polięi-| ....

i i Pus Vaitkus, šeimininkei nėjai nepavyko susekti. I
__ P Shilinskas I nam*e» Pasi6kę du burdin-

Agathą Gailius, kad ji pasko-l _______ .Igieriai buvo truputį įsilinksmi-
lintų Saldukui $1,(XK). Ji pinigus | Automobilium suvažinėta Hal I nę. Vienas jau miegojo, kitas 
jam paskolinus pagal kunigo Į s(e(| gatvėj, prie 21-mos gat„ še-j taip sau bastėsi. Tuo tarpu al- 

užtikrinimo. “Saldukas padarei šių metų vaikutis Stanislovas I eina trįs vaikezai. Vienas jų 
notą ir atidavė ją man, o pro- I Bukartas, 3708 Canalport avė. įduoda burdingicriui pinigą ir 
centus mokėjo jai,” liudijo kun I Vaikutis buvo nugabentas į Cou-Į prašo, kad jis alaus parneštų. 
A. Briška. Visą tų laiką A. SaL Į n(y Hospital. bet čia tuojau mi-ĮTas išėjęs užtruko apie, pusva- 
dukas buvęs kun. A. Briškos I rė. l iaudį. Tuo tarpu vaikėzai pa-
vargonininku ir jo taktišku par-1 -------- — Į sirupino apkraustyti napius. Pa-

I 120 paskaitų žadama surengti I _ . , . . . ‘ .tneriu. I , _ . I eme seimymnkų 92 doleriu ir
“Ar liesa, kad liepei Saldukui I nnesto paikučiuose begiu seka- k|ikrodčų vertgs 25 do]erių< taį. 

niekam nieko nesakyti apie vi-1 aS <>s.. 11 Į pjau burdingierio laikrodėlį ir
sas tas bizniškas transakcijas?” j mois vi s įjos is oi įjos, I keje^ dolerių pinigais. Šalia gy-
klausė advokatas. <UJ(),I1<>S P au lomis a jo Į venaI1|i moteriške matė tų vai-

* Bet kun. A. Briškos advoka-l ni,s suI,« luo’ tautV zmo’ ktzų atsilankymą ir vieną jų pa-’ 
■v»«inru>tinn fnm klmidmiii I učs parkucio kaimiuijoj gyve-l... r* . v, . . .vtas pasipnesino tam Klausimui i J I žino. Jis tapo areštuotas, ir is-

ir nedavė jam atsakyti. In,h I davė kitu du savo sėbru. Areš-
“Iš kur kun. A. Briška gale-Į ---------- —------------ - Į (uolieji prisipažino, kad jie yra

jai apmokėti Salduko notą, jei-1 WJtiST I ULLMAN_____ I apvogę-ir Darbininkų Vartotojų
gu parapija neturėjo užtektinai I Įvairios pastabos. Į Bendrovės sankrovą ant 200 do- 
pinigų?” buvo klausimas. kampeiyj lietuviui lcri«- Visi j‘e s£di dabar Pavie-

Atsakymas: “Iš savo locnų I , . t ~ ‘
. . „ I yra daug, bet prie vietines LSS.

puugų. L ii. . . . t » I kuopos priklauso vos apie pen-Kiek savo locnų pinigų ture-1, . ... . ... lv. . ,
. . . „„ I kioliką narių. Didžiuma dar tojai namie? 1, . .. .

“ I užmiega ilguose kunigo sutanos
<4I. n ... . . . . . I skvernuose. LDLD. 38 kuopa
“Delko tiek daug pinigų lai-j . . a ,

, . . I nariais taip jau neskaitlinga, f •?kei namie?” |v . . ° |
„ .. ... . .. I Kad pritraukus jon daugiau na-1ketinau siųsti savo broliams! . , k

• i • i „Inu, kuopa rengia liepos 7 die- , 0 v
Europoje, kurie yra karėje, | išvažiaVima i W Pullmano LSJL. I ma kuopa rengia draugiš- 
aiškino kun. Briška. ną išvažiavimą į w. i uiimano L išvažiavimjJ biržcIio 23 d { Jcf.

, . ... . . ... I girias prie Calumct upes. Buslferson mišką. Bus puikus progra-
IŠ kur kun. galėjai turėti Į , v Imas. Kviečia visus atsilankyti.. . . . . . . . 1 surengtas gražus programas, nvucm v* u uvvi .

tiek daug pinigų, kad savo pini-l. . . . . . , , Komitetas.
. . . ,_.... I taipjau pasirūpinta ir kalbėto-Į ——-------- ,gaiš ir notas apmokėjai ir dar Į. r . .. .. . ,, Į CHICAGO, III. — LSS. 158 kuo-

i r v; L i v I B1, pasitaikys pmki die-Inos susirinkimas įvyks pčtnyčioj,skolinai? Kiek kunigas gauni k Ibiri. 21 <1, (inubaus bule, 1257 Ėr<>w-’
hIpos?” I ’ 8c‘u,,ia UKencs pastK ford avt. 8 vaI vak _ Draug6s ir

” | mių. | draugai, visi malonėkite pribūti su-
“Kada buvau Šv. Kryžiaus pa-I , Įsirinkiman laiku, nes turime daug

rupijos vikaru, gaudavau algos! . . ’’ Į neužbaigtų reikalų. Gaubienė
1 J ... ... . i Kam tfirdet. daugelis dramini —org. Gaublene.

$800 į metus,” liudijo kun. Briš
ka.

WEST PULLMAN

čio kalėjime. Du tų vagilių yra 
v< s apie 16 metų amžiaus, die
vobaimingų lietuvių tėvų, vai
kai. Trečias — vokietukas.

— Senas Vargdienis.

Pranešimai

Kaip girdėt, daugelis draugų 
nelabai patenkinti įvykusiu per-| L. S. S. aštunto rajono draugiškas 
pilu np/loldipni «npinli«hi iv.rli išvažiavimas įvyks liepos 7 dieną tilą m (IcldK.tų socialistų paltį |jefferson miške, todėl prašome ger- 

Pirmas Iškilmingas |j°s pikniku. Nusiskundžia ant himnų kuopų bei draugijų tą dieną ® I * v. .... . i. i , J nerengti panašių išvažiavimų, kad 
| |k| ■ ja I Aštuntojo Rajono valdybos, kadi vieni kitiems neužkenktume.

B* 11^ IM I I nepasirūpinus nė vienu lietuvių • —Komitetas.

Rengiamas LSS. 119 kuopos kalbėtoju. (Bereikalo kaltina 
M * D* **13 72 101R r ^aj()no valdybą, nes ne jos 
lNCCl.| DirZLliO Zdj IzlOpj., kalte. Kalbos laikyti pikni- 

HAUERWAS PARKE | ke buvo leista tik anglų kalba.
Prie 8-tos ir Manitoba avė.

Durjs atsidarys nuo 1 vai. po piety. 
Inžanga j daržą dovanai.

Tikietas vakare į šokius—15c
tuviai viršijo daugelį kitų tautų.

----- o-----
Milwaukiečiy domai! LSS. 119 kp. 

rengia pirmą šimetlnį pikniką nedė
lioję, birželio 23 d., Hauerwas par
ke. Durjs atsidarys nuo 1 vai. po 
pietų.. Bus ir programėlis. Komitetas

Asmeniškas pranešimas.
Kadangi aš esu pašalintas nuo vie

tos prie Lietuvių Tautiškų Kapinių, 
todėl meldžiu lotų savininkų kapi
nių reikalais i mane nebesikreipti.

—.Edvvard Čepulis, 4030 Artiz avė.

REIKIA TĖVŲ
DVi neturtingos šeimynos geidži: 

rasti gerų žmonių, arba bevaikių šei 
n:ynų, kurois norėtų paimti ir augin 
;i kaipo savo jų kūdikius. Viena šei 
įnyna turi mergytę, antroji — ber
niukų. Taigi, kas norėtų užsiaugin
ti šunų arba dukterį, malonėkite su
sižinoti su Mrs. Auna Kailis, 1436 N. 
Ashland Avė. Telefonas Armitage 
6580.

REIKIA laisvos merginos abelnam 
namų darbui, $8.00 į savaitę. Liuosa 
ketvergais ir nedėliomis po pietų. 
Visi namų parankamai. Atskiras 
miegruimis. Gera viela gerai mer
ginai.

Mrs. A. Miliauskas, 
1247 So. 48 avė., Cicero, 111.

REIKIA beiluotojų prie elektrinio 
preso, beilavimui skudurų. Atsišau
kite į
1447 So. Sangamon si., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų’’ namo, 173!' 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Jamonlą,
1840 So. Halsted st., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA gabaus jauno žmogaus 
)ie 25 metų, kalbančio lietuviškai 
enkiškai į daktaro ir optiko ofisą. 

Medikalis prityrimas nereikalingas. 
Gera mokestis. Atsišaukite į 

l)r. F. (’. Carter,
120 So. State st., antras uugštas

a- 
ir

IŠSIDUODA kambaris, be valgio, 
vienam blaiviam vaikinui, gražioj

Chicago30.31 S. Union avė.,

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiai porai, be 

vaikų, jei moteris apsiims prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.(

J. Grig.,
4515 Union avė.,

REIKALINGI siaučiat, kurie norite 
turėti gerų uždarbi ir pigų pragyve
nimą. Galima uždirbti nuo $25 iki 
$30 i savaitę. Už porų apačių moka 
po $3.50 ir $4.00. čia yra žmonių išdirbusių po 30 meti/. Geras bosas. 
Kas norėsite atvažiuoti bus atsiųstas 
tikietas kad ir visai šeimynai.

C. H. Hyers and Sons, 
Olathe, Kaus.

Chicago

REIKIA UARR1N1MKV
REIKIA suvirintoilų, 40c iki 60c 

į valandą; bačkų dirbėjų, boilerių 
dirbėjų, vežimų ir automobilių nu
dirbėtų, molderių apmušėju, 3 sar
gų, $75 iki 90 į mėnesį, rakandų ir 
medžio nudirbčjų, medžio tekorių 
ar!»d suleidėjų, apysenių vyrų viso
kiems lengviems darbams, pečkurių 
ir pagelbininkų 40-50c i valandą, ga
ro nutaisylojų ir pagelbininkų, 40— 
65c j valandą, automobilių plovėjų, 
vyru i barnę, javų krovėjų, 50c Į va
landą, kalvių, nudirbčjų ir pagelbi
ninkų, 40 iki 75c | valandą, karpen- 
terių, 45 iki 65c į valandą, pastovus 
darbas; surankiotoijų, prie varstoto, 
dryliuotojų, išmušėjų ir gręžėjų, ma
šinų operuotojų, malūnų statytojų ir 
pagelbininkų, 60r i valandą, šėpų 
dirbėjų, bufferių ir pališuotoją, a- 
liejuotojų .vyrų prie eleveitonaus, 
jvairių darbininkų i hotelius ir res
toranus, prie jvairių darbų, $35 iki 
$5a, valgis ir kambarys, nedčldie- 
niais nedirbama. Pakuotųjų $20 j 
savaitę. Janitoriaus į bažnyčią, vai
kų 11 metų ir senesnių inokinties ge
ro amato arba ofiso darbo, maši
nistu ir pagelbininkų, tOe ir augš- 
čiau. MOTERŲ IR MERGINU reika
laujame prie lengvų darbų naktimis 
ir dienomis prie visokių darbų; taip
gi i hotelius ir restoranus.

Vaikų ir mergaičių norinčių dirb
ti atostogų laike, turi užsirašyti daJ 
bar musu ofise.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted St., 2-ras augštas. I 
Visi darbai South North ir Westl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA molderių ant gi-lžkelio ii 
gani laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleafrle Iro n Company, 
East St. Louis. III.

REIKIA merginų 16 metų arba 
senesnių dirbi i į drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmei' and Co., 
367 W. Adams si., Chicago, 111.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-

Chicago \Vindow Clcaning Co., 
62 W. VVa.shington st., Chicago

REIKIA beisterių, fcllerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palnicr Co., 
367 W. Adams si., Chicago

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drapanų nereikia. Adresas: 

Mlss Misevičiutė,
3548 S. Halsted st., Chicago-----o-----

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

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis.

Ginsburg and Alter, 
2797 VV. 12th St., Chicago.

REIKIA VAIKŲ 16 metų arba se
nesnių dėl dirbtuvės darbo. Prity
rimo nereikia. Ateikite prisirengę 
j darbą 7:30 vai. ryte. Mokame už 
darbą ir išdirbinio bonus. Darbas 
9 valandų. Mokama už 10. 

American Can Co.,
3951 So. Canal st., Chicago

PERKU iššukuotus ir nukirptus h.... ..... ..........  ■■■■ .............. !
plaukus. Morris Goldstein.  š

1727 W. 13 St., arti Paulina St.

REIKALINGA mergina i kostume- 
rišką kriaučių šapą. Turi kalbėti 
biskj angliškai.

Ant. Bagdonas, 
60!) N. State st., Chicago, III.

Lietuviai ir lietuvaitės, tėmykite 
ta dieną, kurioj 119 kuopa surengė 
pirmų šįmetinį lietuvišką pikniką ir 
atsilankykite į jį. Grieš gera muzi
ka ir bus deklemacijų. Vakare šo
kiai Kviečiame visus Milvvaukee 
lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlin- 
aiausiai atsilankti. Karai eina iki 
to daržo 8tos avė. Pikniko Komitetas

Birželio 9 dieną buvo išvažia
vimas į miškus LSS. 235 ir 137 
kuopų. ' Apie tą išvažiavimą
Naujienų 136 num. paminėjo visi „tsilankyI(itc, nes turlme
K. V. B-as.. Tik gaila, kad jis ir daug svarbių reikalų, taipgi turime 

li« darbininkus rinkt pikninkun.ru teisingų žinių pi u ase. Jis, —RaŠt. K. Kazlauskas.

LSS. 37 kuopa laikys ekstra susi
rinkimų nedėlioj, birželio 23, 10:30 
vai. ryto, Malinausko svetainėje, — 
1843 Š. Halsted St. Draugai ir drau- 

nes turime

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

REIKIA MERGINŲ 16 metų arba 
senesnių dėl dirbtuvės darbo. Prity
rimo nereikia. Ateikite prisirengę 
darban 7:30 vai ryto. Mokame už 
darbą ir išdirbimo bonus. Darbas 
9 valandų, mokama už 10.

American Can Co., 
3951 So. Canal st., Chicago

. REIKIA LEIBER1Ų dėl statymo 
gcĮŽkelio, tartoko, lumberyard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
są metą, gera mokestis. Taipgi dar
bas pagal kontraktų. Už kelią su
gražinama, jeigu išdirbsite devynias 
dešimts dienų. Praneškite mums 
laišku arba telegrama.

Lake Independencc Lumber Co., 
Big Bay, Mlch.

PARSIDUODA bučernč ir grosernė 
j miestelį apgyventą gerai lietuvių 
ir kitų tautų. Biznis gerai išdirbtas 
ir pirkėjas turi būti geras spraunus 
žmogus., Tokiam žmogui labai gera 
proga įsigyti biznį. Biznio vartojant 
apie $59,099 per metus. Del tolesnių 
informacijų kreipkitės ypališkai ar 
per laišką į

J. J. McNisky, 
1015 Markei st., Dc Kalb, III.

PARDUODU kampini lotą 27x126, 
prie gražaus parko, lietuviškos baž
nyčios — kliošloriaus. Mainyčiau į 
Fordą ne mažiau 5 pasažierių.

George čižinauskas, 
915 \V 19tli Place, Chicago, III.

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

E. Conner,
957 E. 62 st., Tel. Midway 2099

AUTOMOBILIAI MOKYKLOS

PARDUODU motorcyklį labai pi
giai ir greitai.

J. Mikshis,
2917 So. Lowe avė., Chicago, III.

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
automobilių Cole, 8, 4 sėdynių, arba 
Sludebaker 6, trijų sėdynių. Abu
du 1917 metų; yra geram padėjime. 
Sludebaker yra geras dėl daktaro— 
Landau Roster (coupe). Savininką 
galima rastil

Monarch Bravarnėj, arba 
5517 So. Paulina st.. Chicago, III.

Geo. L. Ukso,

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite į 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., Chicago, UI.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, ptayer piano ir Victrol.i $55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai,

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., 1-mas augštas.

PARDAVIMUI rakandai vedi 
$699.99. Kas nori pirkti sykiu arba 
atskirai. Pnrlor setas 3 šmotai, ge
ras buffetas $80.00 ir visi kili daik
tai reikalingi prie gyvenimo.

Adomaitis,
ChicngoW.

NAMALŽEMZ

Negirdėtas iki 
šiol Bergenas
5-kių akerių farma, valanda važia

vimo gatvekariais nuo vidurmiesČio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apieiin- 
kč, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti j darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

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

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

EXTRA! EXTRA!
Farma ant pardavimo, 110 akių 

žcjjvs su gyvuliais, visokios paiši
nos, kokių tik ant farmų reikia. 
Wisconsin valstijoj, netoli miesto 
Labai puiki farma. Del platen. ų 
informacijų kreipkitės šiuo adresu: 
T. J. 937 W. 34 pi., Chicago, Iii., 
1-mas augštas užpakalyje. Nuo 6 iki 
8 vai. vakare.

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

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

VALENTINE DRESSMAKING t 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, del biznio Ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. PhonejSceley 1643

SARA PATEK, PlrmHlBki

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystės ahnato.

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.
BURKEBARBERSCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago.

nA5Ttn 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DES1GNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI’BtDALŲ
Mu«ų shiema Ir spatlikan mokinimą* p* 

darys jus tinovu | trumpą laiką.
Mes turime didiiauaiua ir gertauaiu* kirpi- 

mo-designinic ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomH Ju mo
kysitės.

Elektra varomos malino* musų *iuvimo aky- 
riuoae.

Jus esate atkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyki* bile laiku — diena ir ra
darais ir gauti specialilkai pigia kaina.

Patreno* daromo* pagal Ju*ų m Ura — oile 
stailės arba dydiio. ii bile madų knygos.

MA8TER DES1GNING 8CB00L
J. F. Kas nieką, Pcrditlnla.

N. La Sali* gatvi. Kambary* 4K-41T. 
n riet City Hali.

ii*

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE 
Lengva išmokti 

30 lekcijų buvo $10.00. 
Dabar tik $2.

Pataisome visas užduotis
Jei nepatiks, sugrąžinsime 

jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti, lai mokinkis savo namuose iŠ 
musų ypač tam tikslui sutaisytų lek
cijų. Jose ištarimas angliškų žodžių 
ir vertimas Jietuvlškon kaltum yra 
laduota taip aiškiai ir praktiškai, 
tad kiekvienas išmoksta be vargo.

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

Pirma šilo kurso kaina buvo $10.90, 
o dabar paskyrėme 500 kursų po $2, 
vien lik išplatinimui savo metodos, 
po to ir vėl bus $10.00.

Užsirašyk šį kursą dabar—šiandie.• • M* • • V

PARDUODU bizniavę mūrinį na
mą ant 2 augštų; pirmas atigšlas ge
ras visokiam bizniui ;ant antro aug- 
što atsibuna mitingai—mainierių, 
tymslerių ir kitokių draugijų mitin
gai ir šokiai. Namas yra prie di
džiausios gatvės, čia yra 2 didelės 
naujos anglių kasyklos. Lietuvių, le
nkų ir kitokių tautų apgyventa vie
ta. Dar nėra nė vieno lietuvio biz
nieriaus. Parduodu už 22 šimtu— - .............. ...   .
“cash” ir 13 šimtų ant išmokėjimo.'kolei gali gauti už $2. 
Pardavimo priežastis — išeinu į ka-l Prisiusk $2 pinigais ir už 15 cen- 
riuomenę. Del platesniu žinių ra- tų markių nusiuntimui, mes tuojaus 
šykite laišką arba atsilankykite ypa-’ 1
tiškai. Namas parsiduoda North 
City, III. Mano antrašas: 

Wm. Glinskio,
R. F. D. No. L, Box 112, 

Mulkcy Town, III.

'nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks sugrąžink už trijų die
nų, ,mes nusiųsime atgal jūsų pini- 

<gus.
“N”. Ainer. College Prep. School.
3103 So. Halsted st., Chicago, III.




