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Italai suėmė 45
000 austru

Austrai pasitraukė už Piave
Italai juos vejasi
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lavonų patvinusioj Piave upėj

ITALAI SUĖMĖ 45,000 
AUSTRŲ.
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Piave upę.
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pagelbon au-

UŽMUŠTI 
birž. 24.—Iš

skubiai siunčiama 
strų armijai.
9 STREIKIERIAI

AMSTERDAM,
Budapešto gauta telegrama, kai 
šiandie susirėmime su policija 
Budapešte nušauta 9 streikie 
riai, o 36 sužeisti.

VIENNOS STREIKIERIAI 
REIKALAUJA TAIKOS.

BOLŠEVIKŲ VADOVAS 
NUŠAUTAS.

Austrija prisipažįsta prie 
pasitraukimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Vieniui, birž. 24. — Karės o- 
I 

fisas šiandie paskelbė apie aus
trų kareivių evakuaciją Montel- 
lo ir dešiniojo kranto Piave u-

AUSTRAI SUŠAUDO ČE- 
CHUS BELAISVIUS.

True translation filed vvith thc posl- 
master at Chicago, June 25, 1918, 
as rcųuired by Ihe act of Oct. G, 1917,

LONDONAS, birž. 24. Iš 
Haagos j Times pranešama, kad 
įvairių Viennos dirbtuvių strei- 
kicriai subatoj suformulavo rei-

Užmuštas spaudos reikalų 
ministeris.

Naujas drafto 
dilius

Girnas, kad jis paliko daugybę 
kanuolių ant vakarinio kranto 
upės, kuomet besitraukiančios 
infanterijos eilės yra spaudžia
mos italų pulkų, persikėlusių į 
rytinę upės pusę.

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, Jane 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 23. — Ati

True translation filed with 
mastei* at Chicago, June 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

WASHINGT()NA, birž. 24. — 
Šiandie gautame Italijos amba
sadoj oficialiame pranešime pa
skelbiama italų suėmimas 45,- 
000 belaisvių ir daug karės me- 
degos, jų kontr-ofensive, kuris 
nuvijo austrus atgal už Piave li
pūs.

“Ofensvvis veikimas musu ka- •r v
reivių prasidėjo neilėlioj”, sako 
pranešimas. “Po smarkaus ar
tilerijos prisirengimo, kuris su
naikino visus tiltus, apart vieno, 
infanterija puolė priekyn su ne
atlaikomu smarkumu. Patvi- 
nusioj Piave randasi tūkstančiai 
priešo lavonų. Divizijos,, ku
rios perėjo Piave, tapo sunaikin
tos musų artilerijos ir infante-

pietus iki Adriatiko jurų ateina 
hVpati žinia apie austrų trauki
mąsi atgal. Piave upė pirmiau 
įpuldavo į jurą arti Venecijos, 
bei pastaraisiais metais ji per
mainė savo ėjimą į dabartinę 
vietą. Pirmame smarkume au
strų ofensivo priešui pasisekė 
pereiti senąją upės lovą, kuri 
dabar yra kanalu. Iš tų pozici
jų priešas tapo išmuštas ir ita
lai matomai smarkiai jį vejasi.

Vėliausios žinios iš Piave upės i 
fronto sako, kad italų pulkai ta
po perkelti per Piave upę, kas

sušaudo paimtuosius italų ar
mijoj belaisvei) cechus, kurie 
sukilo prieš savo prispaudėjus 
austrus ir įstojo italų armijom

visą pasaulį, kad stojus karėn 
prieš prispaudėjus. Jie atvyko 
iš Rusijos, per Siberiją, Ameri
ką ir į Italiją, kur prisidėjo prie 
itidų armijos.

Areštavo socialistą 
redaktorių.

“Montello tapo užpultas trijų 
kolumnų. Priešo linijos tapo 
sulaužytos ties Cella Delta Ma- 
donna ir Nervesa ir atsiimtos. 
Nuo Meserada iki Sardona aus
trai išpradžių priešinosi musų 
atakoms despereatiškai, bet pa
galios tapo priversti pasitraukti 
į kairįjį upės krantą. Smarkus 
mušis tebesitęsia Cardona sek- 
tore. Italai suėmė 45,000 belai
svių ir daugybę grobio.

“Amerikos aviatoriai parode 
didelį narsumą pirmuose susirė
mimuose. Lieul. Young, užpul
tas dviejų austrų aeroplanų, tu
rėjo nusileisti žemesnėj dalyj

mas neapsistojo ant rytinio kra
nto upės.

Kavalerija vejasi austrus.
iš autoritetingų šaltinių patir

ta, kad italai perėjo Piave upe 
keturiose vietose daugiau kaip 
20 mylių fronte.

True translation filed wlth the post- 
master ut Chicago, Jane 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

D.ULUTH, Minti., birž. 22 — 
Suv. Valst. maršalai pagal iš
duotą Suv. Valst. distdikto pro
kuroro Alfred Jacųues varian
tų, kaltinantį maištingumą, a- 
reštavo John Carney, redaktorių 
Didu t h socialistų laikraščio Tr- 
uth. Carney pastatytas prieš 
Suv. Valst. komisionierių Whar- 
ton tapo paleistas užstačius $2, 
000 kaucijos iki federalio grand

onte <li Piave ir Capo Si-

Italų artilerija stumiasi per 
upę tarp Conegei ir Oderzo( 12 
mylių fronte į šiaurryčius nuo 
Treviso).

AUSTRAI BĖGA BE
TVARKĖJE.

Tūkstančiai pasiduoda prie 
pirmos progos.

AUSTRAI SUMUŠTI.

Bėga viską palikę.

True translation filed vvith the post- 
mastei' ai Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, birž. 24. — Ita
lijos pergalė ant austrų Piave 
fronte pasirodo patampa dideliu 
triumfu italams ir baisiu Smil
gių sumuštam priešui.

Jau paskelbta oficialėse Rymo 
žiniose, kad austrai pražudė 45,- 
000 belaisviais ir daugybę karės 
tnedegos, kuomet didumas kito
kių nuostolių gali būti nuspręs
tas iš tuksiančių lavonų, plau
kiojančių pa tvinusią upe.

Negalėdamas prasimušti to
liau nuo vakarinio kranto upės, 
su pratiestais tiltais nuneštais 
smarkios patvinusios upės sro
vės, priešas pradėjo skubų pasi
traukimą subatos naktį.

įkilai perėjo Piave.
Taip skubus buvo jo pasitrau-

Truc translation filed vvith thc post- 
master nt Chicago, J u n e 25, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

ITALIJOS ARMIJOS KATIE- 
IIA, birž. 24. — Austrų pasitrau
kimas, kuris prasidėjo tvarkiai, 
greitai pavirto visiškai ilizorga- 
nizuotu ir sumišusiu. Daug tūk
stančių austrų-vengrų pasidavė 
prie pirmos progos, kada tapo 
perimti besivejančiųjų.

Vokiečiai einą austrams 
pagelbon.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Jane 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINjGTON, birž. 24.
Italijos ambasados gautoj šian
die iš Rymo bevielinėj žinioj iš
reiškiama nuomone, kad karė 
gali užsibaigti šiemet, jei talki
ninkai rems Italiją, jos busian
čiame ofensive prieš austrus.

Pranešimas sako, kad austrų 
pasitraukimas pavirto į tikrą 
bėgimą, bet slaptos žinios paro
do, kad daug vokiečių divizijų

Karės krizis
DABARTINIAI MŪŠIAI 

YRA SPRENDŽIAMI.

Talkininkai yra pilnai prisi
rengusiais, sako Lloyd 

George.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 24. — 
Premieras Lloyd George šiandie 
paskelbė, kad sekami pora me
nesių bus labiausiai neramus.

Jis sake, kad už kelių valandų 
gali prasidėti dideli smūgiai, ir 
tikrai už kelių dienų ir nuo 
tų smūgių galbūt prigulės visa 
karės užbaiga.

Jis pridūrė, Ikad talkininkai 
niekad nesijautė taip gerai pri
sirengę, kaip dabar, juos pasitik
ti.

Premieras sakė, kad austrai- 
vengrai yra pilname pasitrauki
me. Dabar yra klausimas ar jie1

Caras Maskvoje

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERNE, birž. 24. — Pasak 
Berlino Zeitung Am Mi Hag, bu- 
vusis caras Nikolai tapo perkel
tas į Maskvą iš Ekatarinburgo,
kuris pasidarė nebesaugiu de- dančials iš sriubos, 100 gramų 
lei čechų-slovakų judėjimo. mėsos ir daržovių, ‘

Truc translation filed vvith the pnst- 
inuster at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,'

VVASHINGTON, birž. 24. —, 
šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda 
62 vardus. Nuostoliai tokie.

Užmuštų karės lauke .... 8
Mirė nuo žaizdų ..............
Mirė nuo ligų.................
Sunkiai sužeisti ............
Sužeisti nežinia kaip ..
Šiame sąraše paduotos seka-1 

mos lietuviškai skambančios Į STREIKAS VOKIETIJOJ. 

P"Zimv DnniArei i«i» Vokietijoj irgi sumažinta
MAUTIN J PIACKI, duonos porcija.

Eastern avė., Baltimore, Md., | 
seržantas, sunkiai sužeistas.

JOHN PALADAS, 12% Vine (
S,t„ Nashua, N. H., kareivis, sun
kiai sužeistas.

Birž. 22 d. sąrašas:
STANISLAUS WAJECIECHA-

WSK1, Delroit, kareivis 
nušautas kares lauke,

TONlF. MARCKIE, 4522 Mar- l,orcij°s ir 
shficld avė., Chicago, kareivis, | *”cts <lil1 *,if 
mirė nuo žaizdų.

PF.TER POLCHINSKI, New
York City, korporalas, sunkiai 
sužeistas.

JOHN PARADIS,
Mieli., kareivis, sunkiai sužeis
tas.

ZY€rMUNT BRANSKI, Syra- t .
cuse, N. Y., kareivis, užmuštas) motenĮ.inu«jo tirštomis edenus

į atvirą vietą, kur atlaikyta vie
šas susirinkimas. Visi kalbėto
jai, kurių tarpe buvo formanų 
ir moterų prižiūrėtojų, sake:

“Jei mes negausime daugiau 
valgyti, mes nedirbsime”.

Holandas sako, kad tarp Kru- 
ppo darbininkų Esscnc labai

True iranslation fUed wiib the post-1 
master at Chicago, June 25, 1918, | -------------------------------- —
as reųtiired by the act of Oct. 6,1917, AMERIKIEČIAI PAĖJO

WASH1NGTON, b. 24.—Gen. PRIEKYN.
March savaitinėj konferencijoj ——7 ., _ , y.. , . |True translation filed wlth tne post-pasakė laikraščių korespomien-Į niast€1. at chicago, June 25, 1918, 
tams, kad 900,000 kareivių nu- |M reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
gabenta skersai jurą SU AMERIKIEČIAIS ANT

Tas apima visus kareivius iš- MARNE, birž. 24. — Amėrikie- 
gabentus iš Amerikos uostų. Jislčiai šįryt pasistūmė priekyn 400 
pridūrė, kad Suv. Valst. pen-|mąstų Belleau miško pakraštyj, 
kiliose mėnesiuose yra priekyje nežiūrint atkaklaus vokiečių 
Savo programo pristatyme ar- priešinimus. Daug vokiečių už- 
mijos Francijon mušta ir nemažai kulkasvaidžių

Skaitlinės yra reikšmingos, paimta. Priešas dabar laiko tik 
Gen. March savo pirmoj konfe- Į biskutį Belleau miško, 
rencijoj pereitą savaitę, pasakė Amerikiečiai tvirtai apsikasė 
nugabenta “daugiau kaip 800, | savo naujose linijose.
000”. Padidėjimas nugabentųjų 
beveik 100,000 laike vienos sa
vaitės parodo kokis didelis pro
gresas yra daromas.

kalavimą, kad Austrijos valdžia 
pasirodytų pati prisirengusia 
prie visuotinos taikos ir pakvie
stų priešo šalių valdžias prade1- 

• 4*ti taikos tarybas. Darbininkę
2| atstovai įteikė reikalavimą Aus- 

451 tro-Vengrijos užrubežinių reika- 
3|lų ministeriui baronui Burini).

True translation filed with the post- 
inHMvi m i.inviiMo, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 24. — Iš 
Haagos į Daily Mail pranešama, 
kad ketverge, Cologne ir Muel- 
beim ant Bliine kilo dideli strei- 

|kai delei sumažinimo duonos 
20,000 darbininkų 

amunicijos dirbtu-
vėse.

Sugrįžęs
-Į darbininkas

Į mene ir policija įsimaišė,

į Bangą holandas 
sako, kad kariuo- 

bet 
Dctroit, I nePajiegč sulaikyti daugiau kaip 

’ Į 9,000 streikierių demonstraciją 
Į Cologne.

Streikieriai, kurių tarpe buvo

karės lauke.

JAU 900,000 AMERIKIE
ČIŲ FRAKCIJOJ.

100,090 atvežta J vieną 
savaitę.

Paskandintas 
transportas

Austrijoje 67 ŽMONĖS PRAPUOLĖ

True translation filed with tbe post- 
master ai Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, birž. 24. — Voloda- 
rski, spaudos reikalų komisaras 
ir žymus bolševikas šiandie tapo 
nušautas gatvėje Petrograde.

Du trečdaliai submarinų 
paskandinta.

True translation filed with the post- 
intisler ai Chicago, June 25, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 24 — Lai
vyno sekretoriaus pagelbininkas 
pranešė atstovų butui, kad du 
trečdaliai vokiečių submarinų 

jau yra ant jurų dugno

Kare artinasi prie galo.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MANCHESTI1B, Anglija, birž 
24. — “Karės pabaiga yra ar
čiau”, užreiške Sir Auckland 
Campbell Geddes, direktorius 

civilio rekrutavimo savo kalbo
je čia šiandie laike pietų.

“Jeigu Vokietija butų galėjusi 
sutriuškinti talkininkus atski
rai,” sakė jis, “ji butų galėjusi 
atsteigti galę ir įtekmę.

“Tečiaus dabar jos talkinin
kėms nevyksta ir ryšiai tarp

pnėja. Gulas konflikto yru 
čiau.”

cec
sil-
ar-

EŽERŲ JURININKAI NU
TARĖ STREIKUOTI.

Jei iki liepos 29 nebus išpil
dyti jų reikalavimai.

10,000 ežerų jurininkų, dir
bančių ant arti 400 laivų vakar 
tižiųjų Ežerų uostuose liepos 29 
nutarė sustreikuoti visuose Di
li., jei samdytojai iki to laiko ne- 
panaikįs darbo knygutės, į ku
rias įrašomi visi rekordai ir ku
rios yra tikruoju “juoduoju la
pu”. Jie taipgi reikalauja pakėli
mo algos, bet tą paliktų gabeni
mo tarybos nuosprendžiui, jei 
samdytojai išpildytų pirmąjį rei- 
ialavimą, kuriam pilnai prita
rė gabenimo taryba.

INŽINIERIUS MIEGOJO

Todėl tuščias traukinis už
važiavo ant cirkaus trau

kinio.

IMTŲ KARIUOMENĖN 
18—45 M. ŽMONES.

Bilius jau įnešta senatan. Tik 
21 metų hutų statomi mūšio 
linijon.

True translation filed vvith Ihe po»t- 
nuister ai Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, b. 21.— Se
natorius Fall iš Ne'vv Mexico šia
ndie popiet įnešė priedą prie ar

onijos paskirimo biliaus, apie, 
permainymą drafto amžiaus nuo 
18 iki 45 melu.

Priedas tečiaus patvarko, kad 
nė vienas žmogus, jaunesnis 21 
metų negali būti slalomas mūšio 
linijon kol jis nepasieks to 
v • ziaus.

Antra nacionalė loterija 
prendimui eilės šaukimo
865 užsiregistravusių pereito 

birželio 5 d. žmonių, sulig jiarin- 
ktinio tarnavimo įstatymais, į-

am-

iuis-

traukimas galbūt bus ketverge 
ar pelnyčio j, žiūrint kada bus 
gauti galutini raportai nuo ilis- 
triklo boardų.

Siuntinės drafto blankas.
True translation filed with thc post- 
mastei' at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, b. 24.—Pro- 
vost Marshall gen’. Cr6wder pa
liepė. drafto viršininkams visose 
valstijose pradėti birželio 25 d. 
ir per sekamas tris dienas siun
tinėti 1918 m. klesos “ifiiestioii- 
nary.”

SUMIŠIMAI PLĖTOJASI 
VISOJ AUSTRIJOJ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MUNICH, birž. 24. — Vien
nos laikraščiai pripažįsta, kad 
streikai, riaušes ir betvarkė da
bar išsiplėtojo visoj Austrijoj ir

True translation filed vvith thc post- 
master ai Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTEBDAM, b. 24.—Esse- 
no Bheinische Weslfaelische

masis socialistas Hofer ketver
ge Prūsijos žemesniajame bulę

Arkliena austrams.
True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, June 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, birž. 24. — 
Maisto ministeris Paul po pasi
kalbėjimo su Viennos korespon- 
dentivLokal Anzeiger (Berlino) 
užreiškė, kad nors jis padaręs 

•ie|yfską galimą, kukurūzų užtekti
nai yra tik dėl pusės porcijos 
Austrijoj. Maisto departamen
tas bando sulyginti tą trukumą 
kitokiu maistu ir šalę 250 gra
mų jautienos kiekvienas žmo
gus savaitėje gaus du svaru ar
klienos. •

Karinės virtuvės bus panau
dotos suteikimui kasdien per 
keturis mėnesius 100,000 žmo
nių sn karštais pietomis, suside-

Transportas paskandintas 
700 mylią nuo Amerikos

už

I True translation filed \vith thc post- 
inaster at Chichgo, .June 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, b. 24.—Lai
vyno departamentas šiandie o- 
ficialiai paskelbė, kad Amerikos 
nusamdytas talkininkų trans

portas tapo paskandintas sub- 
| marinos birželio 18 d. už apie 
į 700 mylių į rytus nuo Delawarc 
priežemių.

81 žmogus lapo išsodinti New 
Yorke, Hampton Roads ir Ber- 
mudor, bet trįs gelbejimos val
telių su 67 žmonėmis vis dar 
nesurandama.

Tuo transportu yra laivas 
Dvinsk, pirmiau priklausęs ru
sų linijai ir vežiojęs pasažierius 
tarp Netw Yorko ir Archangels
ko. Ant jo nebuvo jokių karei
vių, bet vien įgula.

Vakar koroneris Hammond, 
Ind., pradėjo tyrinėjimą kad nu
sprendus kas kaltas yra susidū
rime traukinių subatos naktį 

ties Ivanboe, Ind., kuriame žu
vo apie 85 cirko darbininkai.

Liudyti atvyko ir pečkuris 
Krauss. Jis prisipažino nežinąs 
<ą darė inžinierius. Kiti liudyto
jai, kurie buvo arti garvežio 

prieš susidūrimą, irgi sako, kad 
jie nematę kad kas butų- buvęs 
garvežyj

Galinus Micliigan Centro gele
žinkelio advokatas pripažino, 

kad tuščiojo traukinio inžinie
rius Alonzo Sargent miegojo, 
todėl neinate visų tų daugelio 
ženklų, išstatytų ant kelio, ka(l 
kelias yra užimtas ir todėl jis 
užvažiavo ant kito traukinio.

Nežiūrint tokio pripažinimo

“10,000 raudongvardiečių la
po begaileslingai išžudyta Ta- 
ganroge vokiečių kareivių ir dar 
jus sakote, kad mes esame tai
koje su Bosija! Aš esu įsitikri- 
nęs, kad Rusija prišoks prie 
musu kaklo kada atris laikas, v

da jis tapo apakintas nuodin
gais gazais. Žmones turi nuvers
ti valdžią, kuri nepajiegia įgyti 
greitos laikos per susitarimą.'’

Prezidentas Lohmann išbarė 
atstovą Hofer už jo kalbą.

ORAS
Lietus ir perkūnija ryte, gai

liui giedra popiet; ryto giedra; 
nedidele permaina tcmperalu- 
roj

inžinierius nors ir buvo areštuo
tas, tapo paliuosuotas užstačius 
tik $3,000 kaucijos.

REIKALINGAS TUOJAUS gyvas, 
apsukrus vaikas prie Naujienų cir
kuliacijos. Pastovus darbas ir gera 
alga.

Naujienos,
1810 So. Halstcd st., Chicago
□EX3EX3DDDa£3aE3D
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drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

UŽHisakoinoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

per nešiotojusChicagoje

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Viena kopija .............................02
Savaitei ......................................12
Mėnesiui ..................................... <r>0

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

oo
Money

Metams ................ ............ $5.00
Pusei melo .......... .............. 3.00
Trims mėnesinius .............. 1.05
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vil'HJHH 111 f* f 11'S! 111

Kanadoj, melams .. .............. 7.00
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siusti Pačio 
Orderiu, kai tų su užsakymu.

Musų Moterims

<Varda* ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)
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NAUJIENOS Pattcrn Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia fdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 8868. —
Mieros .......... colių per krutinę.
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Iškirpkite šį apgarsinimų ir 
nusiųskite j/
KING RAZOR MAN UFAC TUR

INO CO/
3J N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje

Tel. Boule\ar<i 98)2 
ir Drover 8448

DR. A. J. KARALIUS
3203 S. HalaUd St. Chicago

X ■ 8 P 1 N I) U L I A I 
Valandos: Nuo 0 iki 12: ir nuo 2 iki 9

KIETAI BARZDAI

KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milsvaukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Detroil, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite Čia.

KRASOS Dėžė
Gerb. Michalinai Talalys. — Užsa

kymų išpildome. Musų Patiem Dep’- 
tas parūpina lik pa vyzdžius (pat
iems), sulig kuriais pačios moters 
siūdinasi, arba siuvasi namie, drapa-

i nas. Užsakymų pasiuvimui neima- 
me.

Gerb. R. čepauskienei. — Užsaky
tų pavyzdžių aštuonis 
anksčiau, likusiu du, dėl kurių turė
jome abejonės ir rašėme tamsiai lai- f 
škelį, pasiunčiame dabar.

Gerbiamųjų moterų prašome pa
vyzdžių užsakymams vartoti blan- 
kutes, iškirpus iš laikraščio. Blanku- 
tę išpildant, prašome rašvti kiek ga- 
lint aiškiau, kad luitų galima teisin
gai užsakymas išpildyti.

Utarninkas, Birželio 25,1918
versli pradeda, kad tokis paliu
dijimas butų pristatytas.

3. Angliškai vadinasi certifi- 
cate of physical statė ir turi būt ( 
prisiektas, nes kitaip yra be ver- j 
tės. Dr. A. Montvidas. j

Ta pastaba tečiaus neturi j ienų“, tai pigu yra jų aplamius 
kadangi minėtasai žodžiais peikti; bet tegul jisai 
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negera. Mums rodosi tečiaus, 
kad “Naujienų“ kritika buvo ne 
be pamato, jeigu‘net pats sei
mus, kurio didžiuma susidėjo 
iš p. Račkausko partijos žmo
nių, išreiškė jam savo nepasi
tenkinimų, atmesdama įnešimų, 
reikalaujantį nesvarstyt papeiki
mo p. Račkauskui.

Lietuvą, tai L.L.F. rems Lie-
tuvos darbo žmonių organi- vertės, kadangi minėtasai žodžiais peikti; bet tegul jisai 
zacijos, padės jiems įsitaisj t žurnalas jau senai nebegy- pasako, kas ir kodėl joje buvo 
spaudą, padės susižinot su'vuoja, o Max Eastman da- 
khų šalių darbininkais ir tt. '.bar redaguoja “The Libera- 
T.ur-but nėra reikalo nė kal-Įtor”, kurio valdžia visai ne
bot apie tai, kad šitokia pa-‘kliudo. Svarbu yra tas fak- 
gelba jiems bus bė galo rei-ltas, kad Eastman dabar sto- 
kalinga. f ja už karę ir pilnai pritaria

Tai šitokie yra L. L. F. tik-\prezidento Wilsono karės ti- 
Kviečiame protaujant kslams.

dvarininkais ir kitokiais po-1 čius darbininkus ir darbiniu-
nais daro pienus, kad Lietu-1 kų draugijas aukauti kiek iš-
vą valdytų “Dievo pateptas”! galėdami. Čekius ar money 
karalius ir dagi ne bile koks,' orderius rašykite A. L. D. T.

|o vokiškas! Jie, vadinasi, iždininko, adv. K. Gugio, va-
i nori ne žmonių valdžios — rdu, ir siųskite juos sekreto-
j demokratijos — Lietuvai, o riaus, A. Lalio adresu.
monarchijos, despotizmo. -------

Vienok, kad Lietuvos lais- Ko jie bijosi.
vė butų užtikrinta, tai jąi | 
reikia ne tiktai turėt laisvą 
demokratinę tvarką šalies paragino savo draugus stoti

Jie todėl ne tiktai kad nerei
kalauja teisių ir laisvės dar
bo žmonėms, o ir priešinasi 
jų teisėms ir laisvei. ,

Kiekvienas žmogus šian
die žino, kad tiktai tokia val
džia gali tinkamai vesti ša
lies reikalus, kurią išsirenka 
patįs žmonės ir kuri pildo 
savo rinkėjų valią. Bet žlu-

• rėkite: Lietuvos kunigija su Jai.

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 popieros pu
sės, be to paliekant platesnius l;.r- 
pus tarp (‘ilučių. Redakcija pasilai
ko visus teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelio pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. v a k.

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės”. —K. Murks.

Redakcijos
Fhaipsniai

Aukaukite į Lietu
vos Laisves Fondą.

Kaip tiktai “Naujienos”

viduje, o ir susivienyt su lai-, 
svomis kitų tautų šalimis.
Viena Lietuva neįstengtų at- tinti dienraštį, tai Chicagos 
silaikyt prieš tokios galingos 
valstybės grobikus — impe
rialistus, kaip Vokietija, —- 
jeigu jai ir pavyktų laikinai 
igyt visišką nepriklausomy
bę. Nepraeitų daug laiko, 
kaip jie vėl pavergtų Lietu
vą ir uždėtų ant jos savo jun-

,i “Naujienų Bendrovę ii 
stengties daugiaus prapla

Jeigu “The Liberator” re
daktorius ištiesų tapo paski
rtas socialistų kandidatu į 
kongresmanus, tai reiškia, 
kad Nevv Yorko socialistuose 
jau ėmė galutinai keisties 
nuomonė apie karę.

Reikia, beje, pridurti, kad 
Max Eastman simpatizuoja 
Rusijos bolševikams. Jo re
daguojamam žurnale nuola
tos bendradarbiauja John 
Reed.

i Sveikatos Skyrius

Atsakymas j klausimus.

J. Klimka, New Lisbon, N. J., 
kliausia: “Ar galima išsigydy
ti nuo kaulų džiovos“?

Atsakymas. — Taip, kaulų

Tą kiekvienas protaująs 
žmogus gali lengvai perma
tyti. Ir todėl A. L. D. T. 
skaito labai svarbiu dalyku 
skleisti lietuvių darbininkų 
miniose tą mintį, kad Lietu
vos liaudis privalo užmegst 
tvirtų, ryšį su linudimis kitij 
pasiliuosavusiųjų arba už 
laisvę kovojančiųjų tautų.

0 ką daro musų atžaga
reiviai, Lietuvos dvasiškų ir

klerikalų organas ir ėmė plū
stiem, t. y. dar latiaus plus- 
ties, negu paprastai.

Mat, bijosi nabagas, kad 
darbininkiškos spaudos su
stiprėjimas visai nepakirs- 
tų klerikalizmo įtekmės. Nuo 
to laiko, kaip “Naujienos” 
pradėjo eiti kasdien, visi kle
rikalų tvirtovės pamatai 
Chicagoje ėmė smukti. Pra
ėjo jiems tos laimingos die
nos, kada jie galėjo be rū
pesčio gyvent ir vadžiot už 
nosies savo aveles. Dabar 
jiems priseina paskutinę ja 
statyt, kad šiaip-taip apgy
nus savo pozicijas.

Klerikalų organo riksmas, 
tikimės, tik dar labiaus pa
skatins darbininkus spiesties 
aplink savo dienraštį.

Apžvalga
“SUROK AVO”!

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, June 25, 1918. 
as required by the act of Oct. 6.19l7.

Spaudoje jau buvo keletas

lai Lietuvos Laisvės Fondo, 
kurį įsteigė Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba, pa
gal vienbalsį Chicagos ir a- 
pielinkių darbininkų organi
zacijų konferencijos nutari
mą. Bet kadangi tuo fondu 
musų visuomenė tolyn inte- 

’ resuojasi vis daugiaus ir i- 
ma siųsti vis daugiaus aukų 
į jį, tai, manome, ne pro šalį 
bus čionai dar šiek-tiek pa
aiškinti apie jį.

Mes norime, kad visuome
nė aiškiai žinotų, kas yra to
ji įstaiga, kuriai ji siunčia 
savo aukas.

Kaip pats to Fondo vardas 
rodo, Lietuvos Laisvės Fon
das tapo įsteigtas tikslu rin
kti pinigų Lietuvos laisvės 
reikalams. O kain A. L. D. 
T. supranta Lietuvos laisvę, 
tai visi žino.

A. L .D. T. nenori Lietuvai 
tokios “laisvės”, kokią jai 
duoda kaizeris. Pakliuvus 
po kaizerizmo letena, Lietu-

gijų. Ir jeigu Lietuva amži

vincija, tai per metų metus 
ji turėtų kęsti vargą ir prie
spaudą.

Todėl A. L. D. T. skaito, 
kad pirmas žingsnis prie Lie
tuvos laisvės turi būt jos pa- 
siliuosavimas iš kaizerio na
gų. Lietuvos žmonės turi 
įgyti teisę patįs nuspręst sa
vo šalies likimą ir pasidaryt 
tvarką, kokia jiems geriau
sia tiks.

Bet Lietuvos žmonės yra 
ne vienodo padėjimo ir ne 
vienodų nuomonių. Vieni jų 
gyvena savo darbu, kiti — 
svetimo darbu, išnaudojimu. 
Ir išnaudotojai geidžia, kad 
jie visuomet galėtų savinties 
svetimo darbo vaisius, laiky
dami skurde darbininkus.

neaiškina tų svarbių dalykų 
musų žmonėms; priešingai, 
jie net stengiasi supainiot jų 
mintis ir nuvest juos į klai
dingą kelią. Tik pasiklau
sykite, kaip jie savo spaudo
je ir susirinkimuose niekina 
rusus, kaip jie kursto lietu
vių neapykantą prieš lenkus 
ir kitas tautas!

Taigi ta Lietuvos laisvė, 
už kurią stoja ALDT., žy
miai skiriasi nuo “laisvės’, 
kurią skelbia darbininkų 
priešai ir jų partijos. Taip- 
pat labai skiriasi ir budai, 
kuriais veikia Lietuvos lais
vės labui ALDT., iš vienos 
nusės, ir darbininkų priešai, 
iš antros pusės.

Jie sako, kad laisvę Lietu
vai galima esą gaut, prisige
rinant didžiųjų valstybių po
nams; ir jie siuntinėja savo 
“diplomatus” šen ir ten, eik
vodami tūkstančius dolerių 
kelionių lėšomis. Tuo-gi tar
nu A.L.D.T. yra įsitikinus, 
Kad vienintelis būdas įgyt 
’aisvę Lietuvai yra — kovot 
už ją. Ta laisvė yra reika- 
inga darbo žmonėms, todėl 
jie privalo ir būti jos kovoto
jais. .

Taigi veikti Lietuvos lais
vės labui, reiškia, A. L. D. T. 
nuomone, organizuot ir švie
sti lietuvius darbininkus — 
kad jie butų stiprus ir kad 
jie žinotų, kokie yra jų rei
kalai, su kuo eiti išvien ir 
prieš ką.

Šitam tikslui ir/ tarnauja 
Lietuvos Laisvės Fondas.

Koliai eina karė ir Lietu
vos negalima pasiekt, tai L. 
L. F. pinigai yra apverčia
mi tam, kad paskleidus tar
pe Amerikos lietuvių darbi
ninkų teisingą supratimą 
Lietuvos laisvės; kad užbė
gus už akių visiems tiems , 
klaidinimams, kuriais musų < 
atžagareiviai stengiasi su-i ivuaniiynum, n
painiot žmonių mintis Lietu-! po teismu už menamą “šni- 
vos laisvės klausime; kad su
pažindinus kitų tautų žmo
nes su tikrais Lietuvos žmo
nių reikalais ir troškimais.

O kada atsidarys kelias į ’kė). -

Pralošė.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Jone 25, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Austrai tapo atmušti Ita-

Jie turėjo ne tiktai sustot, 
vos spėję persikelt per Pia- 
ve upę, bet pagalios ir sku
biai pasitraukt atgal, palie
kant daugybę armotų ir ki
tokių daiktų priešo rankose.

Baisybė žmonių pražudyta 
veltui. Sužadintos nuvargin
toje šalyje viltįs neišsipildė. 
Vietoje pergalės ir grobio, 
susilaukta gėdos.

Išrodo, kad tas visas aust
rų “drive” buvo daugiaus pa
našus į rizikuojančio lošėjo 
darbą, negu į rimtai apmą
stytą stratego žingsnį. No
rėta, mat, urnai “pralobti’, 
statant ant kortos visus sa-l 
vo “turto” likučius. Taip 
daro lošėjas, kuomet jį api
ma sielvartos ūpas.

O dabar kas? Namie ba
das, žmonių nepasitenkini
mas, streikai ir riaušės, dar
bininkų grūmojimai... Ir Au
strijos žmonėms ir visam pa
sauliui butų daug geriaus, 
kad ta agonija kuogreičiau- 
sia pasibaigtų.

“Vien. Lietuvninkų“ nori pa
rodyti, kad socialistų spėka Su
sivienijime esanti labai menka, 
palyginant su tautininkų spėka, 
nežiūrint to, kad paskutiniuose 
S. L. A. viršininkų rinkimuose 
socialistai gavo netoli pusės vi
su balsu. Ir sako:

Ki< k socialistų priklauso į 
SLA. ir kiek jiems rupi SLA. 
garbė parodo, kiek aukų su
plaukė laiko SLA. seimo į fon
dus. Kuomet į L.NV. atėjo a ti

ku netoli $400, tuomet Lais
vės socialistų fondai) atėjo tik 

13 dol.
Į Taigi faktai parodo, 
i kuom ir kiek rūpinasi.

Apie S.L.A. “garbę” čia, žino
ma, ji kalba yisai ne vietoje. 
Bet kas dėl aukų skaitlinių, tai 
jos nieko neparodo (kiek mes 
girdėjome, tai į Lietuvos Lais
vės Fondų suaukauta daugiaus, 
negu “V. L.“ paduoda). Nejau
gi “V.“ nesupranta, kad Lietu
vos Laisvės Fondas dar negalė
jo taip išsigarsint Susivienijime, 
kaip tautininkų Neprigulmybes 
Fondas, — ypač kad šį be palio
vos reklamuoja SLA. organas?

Ir, be to, “V. L.“ puikiai žino, 
kad Lietuvos Laisvės Fondui at
kakliai priešinasi visas konser
vą tyviškas socialistų sparnas, 
vadinamieji “kairieji“ arba 
“bolševikai“, kurie kulkas dar, 
deja, sudaro didelę didžiumų 
tarpe lietuvių socialistų. Mes 
pažiūrėtume, kiek aukų surink
tų Neprigulmybes Fondas, jeigu 
didžiuma pačių tautininkų taip 
ant jo šunis kartų, kaip musų 
“bolševikai” ant Lietuvos Lais
vės Fondo.

Turime betgi pasakyt, kad 
paskutiniu laiku į L. L. F. ima 
plaukti vis daugiaus ir .dauginus 
aukų. Neužilgio, tikimės, jisai 
ims “bytint” tautininkų N. F.

BE REIKALO 
NERVUOJASI.

kas

tais užtenka tokio gydymo, ko
kis aplamai džiovoj yra varto
jamas, o kartais prisieina krei
ptis prie chirurgijos. Gydymo 
būdas priklauso nuo to, kokia
me kaule džiova yra ir nuo to, 
kaip toli ji nuėjusi. Jeigu pūli
nių bakterijų nėra džiovos su
gadintame kaule, tuomet gali 
užtekti įėjimo į tų kaulų, atida
rymo jo taip, kad išeitų pasida
riusios medžiagos ir iškaišimo 
susigadinusio kaulo. Didelis at
sargumas turi būt operacijoj, 
kad neužkretus kitom bakteri
jom, nes tuomet užgydymas ke
blus. Jeigu yra pūlių, tuomet 
gali reikėt kaulų išpiaut. Laike 
gydymo reikia duoti pilnų pail
sį sergančiam kaului. Tečiaus 

negalima tikrint, kad kiekvienas 
kaulų džiovos atsitikimas yra 
užgydomas ir kad jis bus grei
tai prašalintas.

J. G. Jusius, iš St. Joseph, Mo., 
rašo:

1) Aš nustojau noro valgyti 
— silpna, o valgyti nesinori.

Eastman—kandi
datas į kongresą?
Prue translation filed with the post- 
ntasler ai Chicago, Jane 25, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917-

Anądien Chicagos “Tri
būne” pranešė, kad New Yo
rko socialistai (bene 13 dist- 
rikte?) nominavę kandida
tu į kongresmanus M a x 
Eastmaną.

Laikraštis nepraleido pro
gos pastebėti, kad tasai kan
didatas buvo žurnalo “The 
Masses” redaktorium, ir yra

“Tėvynės” redaktorius be rei- 
I kalo nervuoja^i ir prasivardžia- 
| vimus vartoja, minėdamas 

‘Naujienų” reporterio praneši
mus apie S.L.A. seimų. Gali 
būt tiesa, kad ten įvyko klaida 

Įsu tuo pasakojimu apie kun.
Mirskį, bet tai juk nėra taip 
svarbus dalykas, kad dėl jo rei
kėtų taip storai kalbėti.

Kituose dalykuose “Tėv.” re
daktorius neparodo nė vieno pa
vyzdžio, Jkame “N.” reporteris 
butų kų neteisinga parašęs. 

Į Jam nemalonu, kad reporteris 
pajuokė p. Račkauskų? Bet kas- 
gi kaltas, kad p. Račkausko el
gimąsi buvo ištiesų vertas pa

kiai mainomas ir, rodos, geras, 
bet negardu. Tam sugedimui 
apetito statau dvi priežastis: 
viena, pirmiau labai prakaituo
davo kojos, tai išbarsčiau “Pow- 
der Alum” ir urnai sulaikė pra
kaitavimų; antra, pradėjau ma
nyti apsivesti, kas labiau įtem
pia. Ar gali viena jų kenkti 
tam? Svaiginamų gėrimų ne 
rūkymo nevartoju. Kas dary
ti pagerinimui noro valgyti?

2) Jei per laiškus susipažinus 
su mergina ir norint vesti jų 
dėl atsargumo kad nelikus la
bai apgautu dėl įvairių ligų ar
ba ir nėštumo ar galima reika
lauti nuo daktaro paliudijimo 
prisiųsti ir ar negali daktaras 
pakreipti pagal paciento noro— 
reiškia slėpti kų?

3) Kaip tokį paliudijimų an
gliškai vadina? —J. G. J.

Atsakymai:—

1. Kojų prakaitavimo sustab
dymas apetito nesugadino. Jei
gu apsivedimo sumanymas 
jums labai nervuoja, gali apeti
tas šiek-tiek susigadinti. Mat, 
taip vadin. meilėj sympatetiš- 
kieji nervai įžymiau veikia ir jų 
veikimas turi ypatybę sutruk
dyti skilvio ir žarnų veikimų. 
Neveltui sakoma, kad įsimylė
jusieji valgyt nenori. Tečiaus 
gali būt ir kokia kita priežas
tis: nuovargis, netikęs maistas, 
šiluma vasaros laike, stoka iš- 
simankštinimo ar kas kita. Ger
kite šalto vandens prieš valgį. 
Biskutis silkės, orančio, alyvų 
uogų ar kokio kito stimulianto 
pradedant valgyti galima paim
ti. Gal neprošalį 
šaukštelį geležies, 
strychninos elixiro 
jei apetitas labai
Bet pirmiausiai reikia 
priežasties, kuri sugadina apeti
tų, ir ją prašalint.

2. Taip, paliudijimo galima 
reikalaut. Tūlos valstijos jau

butų paimti 
ųuininos ir

sugadintas.

_ _____ __________ 1

Pabraižos e.-. ------ ■ . ■ —
Vilkai ir avinai.

Atidarant SLA. seimų, p. Birš
tonas kalbėdamas tarp kita ko 
pasakė:

“Reikia mums tvarkos. Aš ne
norėčiau matyt šiame seime to
kių atsilikimų, kaip kad Nevv 
Yorko visuotiname (t. y. tauti-

ine. Ten mes važiavome pilni 
vilties, kad galėsime daug kų 
nuveikti, o nuvažiavę pamatėme 
visai kų kita. Išnyko visos mu
sų viltįs, kada pasirodė, kad 
klerikalai žiuri Į mus kai vilkui 
į avinus“.

Taip ir buvo. Klerikalai buvo 
gudrus vilkai, o tautininkai — 
negudrus avinai. Ir tie vilkai 
ne lik žiurėjo į avinus, bet juos 
klupdė, pjovė ir paščiavojo.

- Stasius-Potašius.

Davatkos turi svetimu protu 
gyvent.

Chicagos kunigų organas, 
plusdamas savo parapijomis, į- 
kalba jiems vadovus ir sako:

“Tarpe katalikų yra inteligen
tų, bet jie irgi ko nors klauso: 
vyskupų, popiežių etc.“

tikėti vien savo protu”.
Žinoma, klerikalai niekad sa

vu protu neprotauja. Kaip 
jiems vyskupas liepia, jie taip 
daro.

Protaujantis darbininkai se
nai jau sakė, kad davatkos ne 
savu protu gyvena. Dabar jau 
ir patįs kunigai tai pripažįsta.

—G. Z.

Pastabėlės

MOTERIŠKA JAKUTe 
Pavyzdys No. 8868.

Šiame paveikslėlyj parodyta labai 
patogi šiltoms vasaros dienoms ja- 
kutė. Tokiai jakutei tinka tokios 
materijos kaip crepe de chine, pus- 
sywillow taffeta. plaujamasai sati
nas, arba georgettc crepe. Erdvas 
kalnierins dideliais atlapais persi
meta kairėn. Nugaros pečių kraš
tai truput} persimeta priekin, kame 
jie susiduria su truputi parauktais 
priešakio pečių kraštais. Ilgos ran
kovės pasibaigia giliais atlenktais 
antrankoviais. Jakutei juosmenėlė 
gali būt kitokios materijos juostelė 
apsiuvama kalnieriaus krašteliais.

Šiai jakutei pavyzdys No. 8868 su
kirptas penkeriopų didumo, mieros 

’Šti, 38, 40, 42 ir 44 coliu per kruti
nę. Mieros 36 colių 'jakutei reikia 
2V£> jardų materijos 32 colių pločio, 
arba 2Vi jardų 36 colių pločio, arba 
1% jardo, jei materija 40 colių pla
tumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai jakutei su

kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankulę, pa
žymėti miera, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos j 
konveit:; kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip

t M A l :.l !!•:>.’< >S. I’AI"
TKHN Dl-U’r., 1840 S. Ual.Hted Str., 
Chicago, III.

KAIP matyt, tai merginos taip 
įšalo per pereitą žiemą, kad nė 
vasaros saulė jų nebeįšildo.i 
Karščiausią dieną jos vaikščio
ja gauruotais kailiais apsiupu- 
sios — kai ledų gadynėj.

TRIS asabos, vienas Dievas 
— šitokių traicę man primine 
viena Chicagoj karkiama šito
kiu ant lango antrašu:

Rošin
Poliš
Litunian •

Buffet
O pačiame tame Buffet už ba

ro—Pat Murphy!

VIENAS kala, antras zalati- 
ja. Kų p. Yčas Lietuvoj nuka
lė, jo uošvis atvažiavęs Ameri
kon nori nuzalatyti. Vargas 
tik, kad zalatas ant surūdiju
sios geležies nelimpa.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip i.riminaUikuose 

taip ir civihSkuose ttism tose. /Jaro 
visokius dokumentus iry.opieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tol. Drovor 1310

MUvjto Ofisas t
Y1J N. Doertern «.

III ISUnlty Bldg.
Tai. Central 4411

King Midas
Geriausi Skustuvai 

Amerikoje

□

pavimo įstatymo” peržengi
mą (viena byla prieš “The 
Masses” buvo be pasekmių, 
kadangi “džhiri” nesusitai-j imitacijos,” už kurių “Tėv.

daktorius taip pyksta ant “Nau-
• I ..

lykų tai juk nėra nusidėjimas.
Kas-gi dėl “priešrinkimines 

re-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie siy kainy priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir l?-ra GATVfiS 
"STOCKAI IR BdNDSAI.

Noriu pirkti už grynus pinigus Li
berty Bonds. Ateikite

_____ ___Snlle st.,
Perknme Francijos, 

Canados boiulsus.

j ieškoti >nM’s-' 118 N. La Šalie

ir gaukite
Roorn 312.

Anglijos ir

Skaitykite ir Platinkite
i TT T T V M A 0 »
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Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minules. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opli- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kįs, neaiškus matymas, arba kliokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES. GERKLftS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kirk plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytus, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara vra geriausias laikas gydymui 
\iršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI 

UŽTIKRINU GEBA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki _ 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- \V M I /Vi I) st>’ Ghicago, Hlmis 10 iki 1-mai ITl.IA prieJ pačtą

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st 2225 So. Leavltt St.
Saite 61)0-612 Kampas 22nd pi.

\ Mindos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Plium* Hayiuarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ __ So. Dearborn St. kampas Monroe,n»» ES DfrCC CHICAGO, ILLINOIS

Ul« Oa nUOJ Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
• elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedč- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

lel. Boulevard 2570.

Chicago, III.

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

tą. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str.,

■M
AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?

Mes Ukolektuojame nuo nestropių skolininku senas ir ne- 
ntiraunam.-ui skolas, notas ir visokius beražtiSkus skolų i4- 
Jieikojlmus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, bisnierią, kompanijų Ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką. bile tik teisinga, mes galime jums iSkolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. Pamėginimas ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo
se ir kriminališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikiiu. Reikalaujantiems 

gabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala-ren> ir gabau. advokato, musų olme visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimum. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MI SŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedčliais. Se- 
redoms ir Fėtnyčioma nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais tVikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 South ilnlsted Street, Chicago, Iii.

yVlciLišer'lca
Mrs. M. Kulikauskas

- i- i'.y p ,į .,i f

Chicaso Heidits UI lTuipgi dalyvuvo vietiniaiVllILclgU UUlglUd, HL|chorai. viHj()S) Aušros ir A.
Kliubo, kurie gražiai sudainavo !
keletą dainelių. Išvažiavimas 'Gaisras. Du geri katalikai 

kaltinami padegime.

arklių žvengimas,

Naktį iš 2 į 3 birželio apie 12: 
30 vai. mano kaimynijoj kilo 

I' baisus gaisras. Nubėgau ir aš.
tiriu, Uega Vinco Meškos 

duonkepykla, kurią tuo laiku 
turėjo parendavojęs tūlas Bal
kaitis. Iš ugnies girdėt šunų 
kaukimas,

bet niekas negali prieit gelbėt, 
nes veizėsi didelės liepsnos. Ka
ria pribuvo ugnegseiai ir polici
ja, ugnis su dideliu vargu tapo 
užgesinta, bet iš budinkų liko 
tiktai griuvėsiai.

Ten pat ant vietos tapo areš- 
I luotas Antanas Talmontas, V. 
Meškės geras priedelius, o ant 

I rytojaus tapo areštuotas ir pats 
ĮV. Meškė.

Pottfis V. Meškė buvo gerokai 
prasigyvenęs žmogus. Turėjo I 
du nameliu ir vieną tuščią lotą;l 
turėjo duonkepykla ir tvartą i 
gyvuliams. Keletą metų jis 
pats užsiėmė duonos kepimo 
bizniu, bet kada gerokai pratur
tėjo, atidavė duonkepyklą tū
lam Balkaičiui. Jiedu kažinko 
vienas su kitu nelabai sutikda
vo, nors abudu buvo karšti ka
talikai. i

Duonkepykla ir tvartai užsi
degė kaip tik tada, kada turėjo 
užsibaigti jų apdrauda. j

Birželio 8 d. prasidėjo tyrinė
jimas. Buvau ir aš paklausyt.

Dar prieš ateisiant tyrinėto
jams, A. Talmontas jau buvo 
atvestas. Aš ir dar keli prade*-

jom jį klausinėti.

suoja?” paklausėm.
neišbond-

ant geleži-
nės lovos?” atsakė.

Mes ėmėm toliau klausinėt:

“Ne, ne aš. Aš ik dabojau, 
kad Meškės niekas neužkluptų, 
o jis pats padegė”.

“O kuriam daikte jis pirmiau
sia padegė?”

bžt aš stovėjau 
dabojau, o kaip 
ir nubėgau už 

lerminukii trekių, o Meškė mi

ant saidvoko ir

degė, tai ir aš atėjau pažiūrėt 
kaip dega”.

‘‘Tai delko tu taip darei — 
tokių iškadą žmogui?”

“Mat, aš tada buvau girtas. 
Mudu su Meške gėrėm Stegeryj 
per visą dieną iki penktai, o pa
skui parvažiavom pas Balkaitį

“Ar Meškė pirmiau neketin
davo tokio darbo atlikt?”

“Taip, jau kokie trįs metai, 
kaip jis, vis sakydavo, kad rci-

inšiurins pats pastatys geresnes. 
Dabar ir manęs prašė per dvi 
savaites, kad padegčiau, bet aš 
ncatsivožijau”.

Nusiųsk Nuxated Iron
Savo Vaikui j Stovyklą

Antrus iSvužiuvimus buvo bir-, G^roia* Gibeon Sako Kad kiekvienas Kareivis, Kuris Eina In
I želiu 11 d. Jį surengė'LSS. 34 
kuopa savo parke. Bet kadangi 
diena buvo vėsesnė, tai žmonių 
atvyko mažiau.

Mus kuopoj kartais iškįla 
karšios diskusijos dėl komisijų 
raportų.

Dar vienas dalykas reikia pa- Iš

minėti, kurs kaip kam gal bus niuj sįos PHS'ek-

| ginu nėra mano 
patyrime, ką aš 
suradau taip ver
tingu, kaip Orga- 
nic — Nuxated 
Iron, siiko Dr. 
Francis Sullivan, 
buvęs Bellevue Ii 
gonbulyje išlau
kiniame departa
mente) Ne\v Yo- 
rke ir VVestches- 
ter Pavieto Li- 
gonbutyje: “Aš 
pats suradau kad 
jis yra didelės 
Vertės kaip<\ to
nikas, sveikatos 
ir kraujo subil
da votojas. Aš ti
kiu, jeigu Gene
rolo Gibsono pa
tarimas butų iš
klausytas, dau
gelis iš musų ka
riaujančių vyrų 
surastų sau di
delę naudų. Ma
no nuomone, nie
ko nėra geres- 
nia, kaip Organic 
ron praturtinimui 
bėjimui padidinime sveikatos, ener
gijos ir pakantrumo.

Generolas Iloratio Galės Gibson 
sako, kad Nuxated Iron sugrąžino 

jam geroku saiku kitados buvusį ja
me lengvumą, smagumą ir energijų, 
kuris pripildė jo gyslas 1817 meluo
se, kuomet jis su generolu Scott tii- 
luulaliai įžengė į Miestą Mexico, ir 
jis jaučia, kad kiekvienas kareivis 
einantis frbntan privalo imti Nuxa- 
ied Iron.

Kitas žymus atsitikimas yra tas, 
kad generolas David Stuart Gordon, 
žymus kariautojas su indijonais ir 
tiei'ojus mūšio lies Gettysburgu, sa
lo: — “Kuomet aš pasijutau didžiai 
nusilpusiu šiais metais aš pasijutau 
esąs visai bejiegiu, kad atsitaisius, 
kaip tas būdavo jaunose dienose. Aš 
mėginau įvairius taip vadinamus to- 
nikus ir vis be pasekmių iki aš nu
girdau, kad gydytotojai plačiai re
komenduoja orgUnic iron, kad at
naujinus raudoną kraują/ir atbuda- 
vo'jus sveikatą sumenkėjusiuose ku
liuose. Kaip pasekme to aš pradė
jau vartoti Nuxated Iron ir su vic- 
ųu mėnesiu jis prikėlė mano nusilp
nėjusį gyvumą ir vėl jaučiaus stip
riu, davė man tokį pakantrumą, ko
kio aš niekuomet nebesitikėjau.”

Vėl kitas žingeidus atsitikimas y- 
ra pasitaikęs Generolui John Lin
coln Clem, kuris dar savo jaunose 
dienose, vos turėdamas 12 melų, jau 
buvo Suvienytų Valstijų armijoje 
šergentu ir paskutinis veteranas ci- 
vilės karės, kuris dar esti ant Suvie-

Frontą, Privalo Pasiimti Nux»ted Iron. Dr. James Francis 
Į Sullivan Išaiškina, Kodėl Nuxated Iron 
l - gas, Pakantrumą ir Atbūdavo 
ja Nervuotus bei Nusilpnėjusius 

žmones.

ir naujiena. Musu vietinės LSS.. n.,es nit‘ko dau- . Į giliu nėra mano
kp. organizatorius taip pamylė- patyrime, ką aš 
jo tautininkus, kad jau neturi1 !*urudau ,iU,) ver- 
laiko nei ant kuopos susirinki
mų atsilankyt. Mat kaip buvo.
Artisto A. Vitkausko vadovau
janti Waterburio dailės mylėto
jų grupa sustreikavo prieš A. 
Vitkauską, kuris ruošėsi persta- 
tyt veikalą “Musų gyvenimo die
nos”’. Tai mus draugas nuėjo 
“skubanti”, paėmė rolę ir suko 

’ j galvelę, kad tik pasirodžius ga
biu prieš tautiečius. Nebūtų 
nuostabu, jeigu pasirodytų kai
riausiu bolševiku. —Blogai.

P. SADULA
8847 Houston Avė., 

So. Chicago, III.
Yra “Naujienų” įgaliotas agen
tas, rinkimui prenumeratos, ap
garsinimų, spaudos darbų ir 
pardavinėjimui Naujienų Ben
drovės Šerų.. Naujienos atsako

Naujienų Administracija.

Chicagos žinios
Laike pastarųjų 24 valandų 

vagiliai pavogė aštuonis automo
bilius.

M. Baldarsino valgyklos savi
ninkas 61 Monroe gatvėj, pate
ko bėdon. Pardavinėjęs savo ko- 
stumeriams svaiginamuosius 

gėrimus.

Policija nieku budu negali su
laukt vagilio, kur užvakar naktį 
buvo užkluptas bandant išplėšti 
Montor Building ka f tori jos sau
giąją šėpą ir paspruko į požemi
nį tunelį. Policija tikrina, kad 
“žuvytė” dar esanti tunelyj. Bet 
kaip ją iš ten iškrapštyti nežino.

Tik-ką išleistas iš kalėjimo 
ponas Herbert S. Browne, 1808 
Ogden gat., ir vėl pateko bėdon. 
Kėsinosi nunuodyt savo moterį 
Ferną.

Žemaitės Raštai

Karės Metu

Sergėkite savo akis

Gelbsti Padidinti Jle-

[įlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu:

ur. James F. Sullivan, 
buvęs Bellevue ligofti) li
čio (iAlnukiniame (lept) 
N.Y. ir Westchesteryio 
pavieto ligonbutyje.

Iron—Nuxated I 
kraujo ir prigel

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EtfianilMiioja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317

■Ui*

Ko kiekvienas kareivis daugiausiai 
, reikalingas, tai to baisaus “buk ten” 
i stiprumo, galybės ir pakantrumo su 
"plieniniais nervais ir krauju iš ge- 

, Kad prigeibėjus pagamini-

Generolui Horntio Gatca 
I Gilmon, U. S. A. (At»i- 
tarnnvęn), kuriu K‘j<> | 
Mcxico mie-itą karėj 1847 

^drauge bu generolu Scott, 
Lako: “Sprendžiant iž
Į rezultatu mano paties at- 
' litikime, a& norėčiau, kad 
kiekvienas einantis fron- 
tan kareivis vartoti) Nu- 
xated Iron.”

Viršuje Dr. Suilivano recep
tas praturtinimui kraujo ir 
prigelbėjimui tapti stipriais, 
gyvais, (trasiais ir veikliais 
raudonkraujais Amerikonais.

, 11 ii 111111111111 į n [i11 iiiniiiiiiiiii į tnirĮ;
nytųjų Valstijų aktyviu 
surašo. Generolas Clem 
sako: — “Aš radau Nux- 
ated Iron’e atsakantį to
niką. Už dviejų mėnesių 
po pradėjimui jį vaitot

esu stipriu vyru.”aš vėl
Taipgi ir Sainuel S. Yoder, Stales- 

man, juristas ir bėgyje 1 metų pra
ktikavęs gydytojas, buvęs chirurgu 
Major armijoje ir dabar ' 
komanduolo'jas Union Veteran Uni
on, sako: 
atgaivina 
70, kaip kad aš esu taip yra smagu', 
kaip vos priaugančiam jaunikaičiui”.

Stebėtina, kaip dalig žmonių ken
čia nuo stokos geležies ir jie to ne
žino. Jeigu jus nesate tvirtas arba 
sveikas, jus patįs galite padaryti se
kantį bandymą: Patėmykite kaip il
gai jus galite dirbti ir kaip toli jus 
galite eiti nenuvargę. Paskiau pa
imkite du penkių granų plotkcliu Nu- 
Xated Iron, tris kartus dienoje po 
valgio per dvi savaites. Tuokart vėl 
patirkite savo spėką ir pamatysite, 
kiek sustiprėjote.

Išdirbėjo Pastaba.—Nuxated Iron, 
kuris yra prirašytas per Dr. Sullivan 
ir kuris buvo vartotas per Generolus 
(iibson, Gordon, Clem, Judge Yoder 
ir kitus su tokiomis stebėtinomis pa
sekmėmis. Tai nėra koks paslaptin
gas vaisias, bet vaistas gerai žino
mas aptiekoriams visur. Nepana
šiai į senus Inorganic Iron produk
tus, šis yra lengvai asimuliuojamas 
neužgauna dantų, neapjuodina jų, 
|iei nesugadina vidurių. Išdirbėjai 
užtikrina pasekmingus ir visiškai už
ganėdinančius rezultatus kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugrąžins jūsų pi
nigus. Pardavinėjama visose gero
se ap tiekose.

vyriausis
— “Nuxated Iron atstato, 
įgalioja sistemą. Žmogui

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.(10 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJzk DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių/ 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, (kukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167 ■
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Chicago, III. I

Tel. Pullman 342
Dr. J. BagoČius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Ava.

Roseland, TU. '

E

NeužsitikCklt savo regėjimo pir
majam by kokiam acpritynisiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar kcliau- 
iančiam pardavėiui. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

AŠ turiu 15 pietų patyrimą it 
galiu fštyrt jus ūkis ir pririnkti 
imns akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalo* 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios Jubos, virš Platt’o aptiek 's 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto lk> 
8 vai. vąkaro. Nedėlioję nuo ž 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

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

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

SPECIALI STAS 
Moteriškų, ^yriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Tclcphonc Yards 5032

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

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aStrias ir chroniškas lieaa. vy
rų, moterų ir vaikų, pasai naujausias . 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- | 
tahus. |

Ofisas ir Labarato:ija: 1025 W. 18th <
St. netoli Fiak St. ?

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

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai. f

VONATINU RKO1MTRUOTA* RŪBAI APTIMKORIU8 ANT BRIDGKPORTO

S u AUGIEMS
Akiniai aukso rtanosa nuo 13.H tr a«- 
gidiaa. Sidabro rimuose nuo *1.H ir 
auMtčlaa. Pritaikomo akinius uldyką. 
Atmiakitt Galvos sopėjimas, norvilka* 
mas, aklą skauddjimas, uivilkimaa tr 
tt. yra vaisiais (vairią ilgą, kuria sali 
būti praialintoe gerą akinią pritaiky
mu. iityrimas uldyką. Jei parlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sil
psta, netęsk ilgiau, u jislkok pagslboe 
aptielcoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
Simai uidyką. Atmink kad meo koB- 
t>am gvarantuojam akiniu, tr kteakio* 
"am <or«i nrirenkaM.

VYRAMS IR

Tyrinėtojams A. Talmontas 
ską tą patį pasakojo. Klausi

mai buvo atkartoti keletą kartui, 
bet jis savo kalbos nepermainė.

Aš juos pažinojau per penke
tą metų. Buvo labai geri kata
likai. Ponia Meškienė kožna 
dieną komuniją priiminėjo, o 
V. Meškė komuniją priiminėjo 
kožną pėtnyčią ir nedėlią. A. 
Talmontas irgi buvo geras kata
likas ir tankiai lankė bažnytėlę.

—Kliubo Narys.

Waterbury,Conn
s. m. MMiBorr, optikų,

J<t Jv Mr«*t« ir r«ikalaoj*t« patarimo arba vaUtu, ateikit paa mano. Al buraa ap- 
Uakortua Rusijoj virt 19 motą, AmorikoJ 11 motą. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bUe kokius rus Ūkus vaistus. Al rokomeuduoju tik GERUS daktarus. Al oaa 
draa«M tmonią B. M. MK81R0FF, 1141 80. MORGAN ST., CHICAGO,

Autingai ir blogumai.

LSS. 34 kuopa nusipirko skly
pą žemės piknikams. Kuomet 
apdirbs, tai vieta bus patogi iš
važiavimams. Prieina dar ir 
prie ežero. Manoma ten pasta
tyt “kempę” šokiams.

Birželio 9 d. pirmu kartu bu
vo ten išvažiavimas Waterburio į

r A RClNlf TTFQM A IT TlFMnQL:1’ir'",iviikų draugijų Sąryšio. U (AiNDIllIVl 1 lūolY AU Jltill VUE Žmonių atsilankė labai daug.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

3903-3939 S. Halsted SL, Chicago, III.

Įdomi 126 puslapių pasi- 
skaitymui knyga. y ir-

* ' ■ . * '

šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise— < *

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

iii m ' ■" ■■f i '

i n n Puikiai atspaustų ęi nn 
lUUKONVERTŲ^bUU 

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverlo, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes. atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Akis
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių ūkių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akįs, silpnins a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagi 
Telephon* naymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 9593

VALANDOS i 10—11 ryto; 2—S popletą 
-» » vakarą Nedėliotąja 10—12 dieną.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
1 Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, pušų tekėjimas. Išgydoma dve- 
jonai: per speciali gj’dymą ir opera
cijas.

Nosįs:.
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, Čiaudėjimas 
ir dusulis išdydoini per speciali gi

rdymą ir operaciją.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę ge

ltės gydoma, užkimimas ir sunkumas I dvčsavime paliuosuojaiua. Tonsilai I gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
I operaciją.
Į Aš Esu 20 Metų ant State gt.

F.O.Carter,M.D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGAS. •
1120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS 
I Valandom: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
I Nedėldieniais 10—12

Vyrišką Drapaną Bargenai
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
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1416 S. Halsted SU Chicago. III.

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

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

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Rockwell 6999

Tel YardB 3654. AKUšĖRKA l

Mrs. A. VISIKAS
baigusi Akušerijos Ko- , 
legiją; ilgai praktika-1 

■v u si Pennsylvanijos
hospitalėse ir Phila- ( 

[delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 

H3113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

m

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 už $1.10.

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

3100 S. Halsted St., Chicago, III

rBMi ■■■ ■■■ ■■
Valandos: 9 ryte iki 9 vakare. ■

| DR. W. D. LEVVIS |
* D E N T I S T A S . 
R 12 metų patyrimo *
■ 8678 Vincennes Avė., Chicago Lį

Telephone Yards 5831.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago. 1

a
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o ir Apielinke
daugiau “griekų” negu kad buvo 
suminėta jo oficialiame kaltini
mo akte, įteiktam Civil Service 
komisionieriams.

Protesto susirinkimas

Reikalauja, kad Mooney byla 
butų atnaujinta.

l'žvtikur viikarc buvo sušau
kta didelis viešas susirinkimas 
VVorkers’ I nion llall’ėj tikslu 
užprotestuoti prieš mirties bau
smę žinomam San Francisco 
darbininkų vadui, Hiomas 
Mooney. Susirinkusieji priėmę 
protesto rezoliuciją, kurioj tarp 
kita reikalaujama, kad Mooney 
bylu butų atnaujinta. Belo, 
kalbėtojai ragino susirinkusius 
siųsti privačių telegramų-prašy- 
mų Californijos gubernatoriui 
Stephens’ui ir prez. Wilsonui, 
prašant jų daryti reikiamų 
gsnių bylos atnaujinimui.

Y •__zm-

Bado daug pavogtų 
brangenybių

Policijai pavyko susekti Sai
ką negrų-vagilių. pas kuriuos 
rasta tipie už 12 tuksi, dolerių į- 
vairių pavogtų brangenybių. 
Sąryšyj su tuo areštuota šeši į- 
tariami vagiliai — trįs vyrai- 
negrai, dvi negrės ir viena balt- 
veidė mergelė.

Buvo taip. Karlą kažkas Pa
ului pakuždėjęs, kad bankus nė
ra ganėtinai saugi vieta jo pini
gams. Paulas patikėjo ir an
dai# nuėjęs bankan atsiėmė sa
vo taupinį ir įsidėjo jį senojon 
užrašų knygelėn. Gatvėje jį pa
sitikę du nepažįstami, bet “geri 
žmonės“ ir paprašę jo parodyti 
savo užrašų knygelę. Esą, jie 
žadėję mokėti jam “didelius pi
nigus“ už tą knygelę, kadangi 
perką visas “senas retenybes". 
Paulas parodė jiems savo kny
gelę. Šie pažiūrėję, pavartę ir 
sugrąžinę jam alga/, žadėdami 
nupirkti ją "kitą kartą". Pau
las sugrįžęs į namus ir... jo už
rašų knygelėje buvę lik seni ne
likę popiergaliai vietoj 2,380 do
lerių. Paulas dabar spiriasi, 
kad policija Nujieškolų jam tuo
du “gerus žmones“. Jie turį nti-

Gaisras
Kilęs gaisras Harris Bros. Ho- 

usc-Wrecking kompanijos jar
de ant kertės 35 ir So. Ashland 
gatvių vakar pridarė nuostolių 
apie už 10 tūkstančių dol. Gais
ro priežastis nežinoma.

sidarbivinuu“ vakar vakare 
lapo išardyta lietuvių laisvama
nių prakalbos, surengtos p. M. 
Jankaičio svetainėje ir areštuo
tu keturi žmonės — pats kalbė
tojas, T. Kučinskas, ir trįs vieli
niai: K. Kaminskis, J. Miliulis ir 
A. IK'mikis.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

J ieško žudeikos
Policija įieško lulo Scolore, 

italo, kuris pereitos subalos na
ktį nušovė Nicholas Ga lianą ant 
kertės Taylor ir Clinton gat
vių.

Nelaimė

Lietuviai pašaukti kariuo
menėn
True transiation tiled with Ihe post- 
inastcr ai (’hieago, .tune 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Skelbiamuose naujokų sąra
šuose, kurie vakar išvažiavo iš

Ežere lies Bellplaine gatve už
vakar besimaudant staiga prade 
jo skęst Alma Kramer, 1751 
Beliptame gi. Mergelės gelbė-

rciviu lavinimus stovyklas, 
duodama sekamos lietuvių 
'ardės:

tas paniro. Laiku betgi spėje 
atvykti gelbėjimo valtis ir iš 
gelbėjo abudu jaunuoliu iš mir
ties nagų.

Jum negaila tų pinigų, bet...
Belydint jaunų panelę Trippel 

poną Zuck’ą ištiko priepuolis: 
du jauni banditai, važiavę di
deliu juodu automobiliu, pasto
jo jam kelią ir atėmė paskuti
nius 3 dol. Jaunasai kavalierius 
betgi ne tiek paisąs tų paskuti
nių dolerių, kaip savo garbės: 
jaunoji panelė, įsitikinus, 
jos kavalieriaus ki Seniuose 
jai švilpia’’ — apleido jį.

Prie šito juodo darbo, sako 
prisidėjęs ir pats “dvasiškas tė
velis“. Jo pastangom buvę su
organizuota “bunčius” davatkų, 
kurios pasirašę po tam tikra “pc- 

denunciacija ir įteikę 
Pastaro-

neleido lai-

kad
“vė-

Rengiami Liepos 4 
apvaikščiojimai.

Cliicagos lietuviai rengiasi 
prie didelių apvaikščiojimui ne-

Ketvirtosios
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Taryba rengia milžiniškas 
prakalbas didžiulėj West Sidc

'or ir Bucine gatvių. Prasidės 
1:30 valanda ryto. Čia susis-

v ♦

pieš visa progresyvioji darbi* 
linkiškoji Cbicagos lietuvių vi- 
atomenė, kad manifestavus sa
vo lojalumų demokratijos prin
cipams ir paskelbus savo troš
kimus ir geidavimus Lietuvos

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

AUTOMOBILIAI

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

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th si., Chicago, III.

RAKANDAI

Angliakasiai 'lt RIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus, player piano ir Victrol.i 
$.>5.00. Vartota vos 90 dienu. I’ar-

Bot. Brodzinski, 2207 S. \Vhipple st. 
H. Matavaitis. 2122 W. 2ltli st. 
Josei)l) Misevicz, 2156 \V. 23rd st.
M. Kaminskv, 2422 S. \Vestern avė. 
Petcr Cibulskis, 2343 \V. 23 pi.
Mike Guru irk i, 2416 \V. 2 lt h st.
S. Martinskus, 2112 W. 23rd Pt.
Wi Rusinskas. 343 S. Lowe avė.
A. Pudzianis, 3564 S. \Ventworth av.
K. Kuczinski, 1703 \V. 20th st.
W. Saukas, 2021 \V. 23 st.
K. Dokas, 2329 S. Iloyne avė.
S. Buitkus. 2109 S. Iloyne avė.
K. Slinkis, 2310 S. Hoyne avė.
B. Bukowicz, 912 \Vauponsce st. 
Piotr Niedziclela, 1903 \V. 21 st. 
James \V. Manlanes, 2208 W. 21st pi. 
Stanley Shermulas, 2322 W. 22nd pi. 
Augusi Kraujalis, 1809 W. 21 st pi.
P. Tavarkunas, 1112 S. Sacramento a. 
John Jushkiesviez, Kenosha, Wis.
G. O. Basta, 3502 \V. 26th st.

Norėjo “savaip apsidirbti“
Name 831 So. Ashland gt. po

licija areštavo keturis tariamu* 
pasikėsintojus ant policisto Fr 
Karitza gyvasties - tris vyruir

‘ ir vieną moterį. Ties namu su 
sirinko didelė minia 
kuri buvus besikėsinanti 
ipsidirbti" su areštuotais.
licija turėjo vargo kol numalši
no įpykusią minią.

Katalikų Vienybė rengia susi
rinkimus Chicagoj — McKiincy 
Parke, prie Western ir Arelio 
rgatvių, ir Rosehmde — - Visų 
šventųjų bažnyčioj, prie 108to- 
>ios ir Wabash gatvių.

ticija 
ją miestelio valdžiai.
ji, matoma patikėjusi klerika- 
liškai kaizerio bernų intrigai iš
pildė jų troškimą 
kyti prakalbų.

Šitas klerikalų žygis galutinai 
parodė visą jų purvinumą, bū
tent, kad jie, kaip ir jų sėbrai a- 
najMis Atlantiko, “darbuojasi“ 
už Lietuvos pavergimą ir už kai
zerį. Nes prakalbos buvo ren
giama tuo tikslu, kad parodžius 
žmonėms, kas pardavė “Lietu
vą baisiam tyrimui kaizeriui“. 
Juodieji klerikalai nusigando, 
kad prakalbose žmonės galės pa
tirti apie jų darbus ir lodei jie 
melagingai įskundė rengėjus po
licijai.

Tatai betgi yra paskutinis jų 
Iriupas. Miestelio valdžia jau 
spėjo patirti, kad ji buvo apgau
ta dargi pačių kaizerio bernų! 
Reikia todėl tikėties, kad atei
tyje tie juodieji bus priversti su- 
lyst atgal į savo urvus: vietos 
draugijos neužilgio žada suren
gti didelį protesto milingą, ku
riame bus išparodyta klerikalų 
judošystės ir pareikalauta, kad 
atsakomosios įstaigos pasielgtų 
su jais kaip pridera.

Teisybe turi imt viršų. Kleri
kalų judošystė pertoli nuėjo.

—Vietinis.

Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi
nigus turi ateiti į NEW RIVER DISTRICT West Virginia. ANG
LIS BĖGA NUO KETURŲ IKI PENKIŲ PĖDŲ AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už tonų. Musų GERI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nek|la. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba į:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N.
MCDONALD, \V. Virginia.

LMPSA. 29 kp. ir Pirmyn choro 
drmigiškiis išvažiavimas į Jefferson 
miškus įvyks birželio 30 d. Progra
mas susidės iš kalbų, dainų, monolo
gų ir l.l. Kviečia visus —Komitetas.

Brighton I’ark. — LSS. 174 kuopos 
eslra susirinkimas bus birželio 26 d. 
A. Mažeinio svet., 3831 S. Kedzic av. 
Draugai, malonėkite būti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų: reikia 
rinkt darbininkų,piknikui ir 11.

—J. Gustaitis.

ASMENŲ JIESKOJIMA1
Pajieškau brolio. Jono Bagentavi- 

čiiis išvažiavo į miškus dirbti į Mi- 
'higan valstiją, ir dingo jisai išva
žiavo piieš Velykas. Yra 27 melų 
amžiaus, šviesių plaukų, mėlynų ti
kiu, ant kaklo turi randą, 5 pūdų su 
virš augšČio, smulkaus veido. Kas 
palelius — malonėkite pranešti sese
lei antrašu:

Ona Bagenlavičiulė, 
1635 Girard si., Chicago, IB.

Pajieškau dėdžių: Juozo Zeko ir 
Eraiici.škaus Labanausko. Abudu gy
veno Baltimore, Md. Girdėjau, kad 
Labanauskas išvažiavo į Pittshurgą, 
meldžiu atsišaukti arba kas ži
note praneškite jo adresų, už kų aš 
atsilyginsiu. Mike Legeraitis, 
6536 Kenwood Avė., Chicago, II).

“Geri žmonės”

Kurie privalo atitaisyt 
savo klaidą.

Ponas Paulas Scbriberis 
didelį priepuolį. “Gert žmonės

tori

t i j jo seną užrašų knygelę, nu
sinešė pasiėmę iš jos 2,380 do
lerių visą Paulo taupinį už 
šešiolika metų.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzic avė., 1-mas augšlas.

NAMAI-ŽEM*

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

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

žmonių 
i “savai)

Po

Konferencijos posėdis neįvvyko.
Rusijos išeivių socialistinių 

organizacijų Konferencijos po
sėdis nedėlioj, birželio 23 d. ne
vyko. Priežastis tame, kad Ko
nferencijos sekretorius pametė

Gavome žinių, kad vėliau poli
cija areštavusi dar du, būtent 
dd. A. Liutkų ir C. Tuskenį. .Jie
du nuėję policijos stotin pasitei
rautų npie areštuotojų paliuosa- 
vimų ir ten tapę sulaikyti. Red.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
A'l'I DUODAMA randui) parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų’’ name, 1739 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Jamontą,
1840 So. Halsted st., Chicago

RASTA-PAMESTA

Pranešimai

REIKIA LEIBERIU dėl statymo 
gelžkclio, tartoko, lumberyard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
sų metą, gera mokestis. Taipgi (kir
bas pagal kontraktų. Už kelių su
grąžinama, jeigu išdirbsite devynias 
dešimts dienų. Praneškite mums 
laišku arba telegrama.

Lake Independence Lmnber Co., 
Big Bay, Mich.

5-kių ukerių farma, valanda važia
vimo galvekariais nuo vidurmiesčio 
Cbicagos ant Kedzic gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Cbicagoję <■' 
pėsčias gali nueiti j darbų. Parduo
siu 5, 19, 15 arba 29 akrų taip kaip

Kaina už 5 akrus tildai 1275 arba

150, likusius gi lengvu išmokėjimu.

H. PORCERI

REIKIA moldėrių ant gelžkclio il
gam laikui, pastovus darbas. 

Missouri Malleable Iron Company, 
East St. Louis, III.

REIKIA merginų 16 metų arba 
senesnių dirbti į drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmei* and Co., 
367 \V. Adams st., Chicago, III.

PARD1'ODŲ kainpinį lotų 27x126, 
prie gražaus parko, lietuviškos baž
nyčios — klioštoriaus. Mainyčiau j 
Fordą ne mažiau 5 pasažierių.

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

Funkhouserio tardymas 
prasidėjo.

Suspenduotojo antro polici
jos superintendento ir moraly
bės reikalų inspektoriaus, maj. 
Funkhouserio, tardymas jau 
prasidėjo. Kaltinamojo advo
katai bandė atidėti tardymą, bet 
nelaimėjo. Iš vakarykščio tar
dymo betgi nieko nauja nepa
aiškėjo . Trumpai paklausinė
ta patį veikiantįjį policijos vir
šininką Alcock’ą ir porą kitų liu
dininkų. Alcock’as, beje, liudijo, 

I kad maj. Funkhoseris papildęs

pats neatsilankė. Posedin buvo 
susirinkę tik keli delegatai. To
lei posėdis tapo atidėtas iki tol,

L.L.S.A. PRAKALBOS
LLSA. rengia' prakalbas se

kančiose vietose:
2) Utarninke, birželio 25, T.

Stančiko svet, 205 Ef 115 st.,

KAS PALIKOTE “Naujienų” ofise 
vasarinę skrybėlę, atsišaukite į

K. Jamontų,
1810 S. Halsted st., (’hieago, UI.

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

Percival B. Pahner Co., 
367 W. Adams st., Chicago

PARSIDUODA farmų žemės nuo .< 
akrų ir daugiau. “Clay sub soil” ir 
“Clay loan soil’’. Ypatingai pritai
kinta dėl abelno farineriavimo. 
Truck farmos, dairy farmos, kiaulių 
ir avių. 2 mylioj 
puikaus kelio, arti 
Reik jas paniat\ I, 
prasti. Pigiausios 
mos toj apielinkėj. 
k iek vienam.

> nuo miesto, ant 
gelžkclio siūlius, 

idant jų vertę su- 
ir geriausios far- 
Išlygos tinkamos

ruoni 108.

RANDAI

resni. — Delegatas.

PARTIJOS VEIKIMAS.

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiojimas

be 
dėl 
šia

LSS. VIII Rajono nariams.

. Visi tie Aštuntojo Rajono na
riai, kur buvo paėmę pardavi
nėtų Riverviėw pikniko tikietų, 
nuo maloniai prašomi sugražin
ti neparduotus tikietus Rajono 
valdybai. Gi nuo kiekvieno par
duoto tikieto 10 centų reikia gra
žinti Rajono iždan; 15 centų pa
silieka kuopai.

Draugai prašomi urnai su
gražinti neparduotus tikietus, 
kadangi Partijos ofisas reika

lauja, idant mes priduotame 
pilną atskaitą parduotų tikietų 
ir užmokėtume reikalingų mo
kesčių valdžiai.

—Aštunto Rajono Sekret.

3) Ketverge, birž. 27, Mildos 
svet., Bridgeport.

4) Pėtnyčioje, birželio 28, Fr. 
and James svetainėje, kertė 23 
ir Lake gatvių, Melrose Park.

vak. Kalbės trįs kalbėtojai. |- 
žanga tiktai 10 centų.

—Rengėjai.

Roscland, III. — LDLI). 79 kuopos 
susirinkimas Įvyks birželio 30 dienų, 
10:30 vai. rytų, Aušros Mokykloj, 
10900 Michigan avė. Draugai, susi
rinkite laiku, nes bus išduotos kny
gos “Ant rytojaus po socialūs revo
liucijos’’. —A. Grebelis, rast.

DYKAI RANDA vedusiai porai, be 
vaikų, jei moteris apsibus prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

J. Grig., 
4al5 So. Union avė.

REIKIA tvirto žmogaus dirbti po 
likerių namų ir išvežioti alų. Gera 
mokestis pastovus darbas geram 
žmogui. Atsišaukite tuojaus.

H. B. SUverman, 
3322 So. Halsted St., Chicago

MOKYKLOS

Chicago.

REIKIA DARB1N1N&V
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jicškanticji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
<843 S. WABASII AVENUE.
116-122

524-526

105-107

REIKIA pirmos klesos pečiaus pri
žiūrėtojo i misingio liejyklų mieste
lyje; 45 minutės važiavimo nuo Chi- 
cagos. Gera propozicija. Gera mo
kestis. Valdiškas darbas. Atsišauk 
ypatiškai arba rašyk.

Hammond Brass VVorks, 
Hammond, Ind.

REIKALINGAS barberis. Darbas 
ant visados. Gali dirbt i vakarais, 
arba subatomis ir nedėlioinis.

Ant. Janauskas, 
4563 Wentworth avė., Chihcago, III.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužei 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė 1*. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius inokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

True transiation filed with the post-master ai Chicago, Junc 22, 1918,
[><|uired by Ihe act of Oct. 6, 1917,

Liepos mėnesio 4 d. 1776 m. Suv. Valstijos pasiskeb
NEPRIGULMINGA nuo svetimo jungo šalim, ir to- 
kasmet ta diena yra apvaikščiojama, kaipo didžiau- 
šalies šventė.
šįmet tečiaus, už 142 metų po Suvienytųjų Valstijų

neprigulmybės paskelbimo, pasaulyje veda kovą už di
desnį dalyką, negu vienos tiktai šalies laisvė, ši kova 
nuspręs ateinančiųjų gentkarčių likimą, atneš laisvę ar- 
ba pavergimą ištisai eilei mažesniųjų tautų; prirengs . IjSS V1„ Centralinio 
geresnj gyven.mų arba skurdų mihonams darbo žinomų Komiteto nari domai 
aplink visą žemes kamuolį. 1

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ap- 
vaikščiojiinas įgįja VISAPASAULINĘ REIKŠMĘ. Ame
rikos gyventojai panaudos jį tam, kad pažymėjus tuos di
džiuosius žmonijos reikalus, už kuriups dabar eina kova 
pasaulyje. Ypatingai juo pasinaudos mažųjų tautų at
stovai, gyvenantįs šioje šalyje, kad užreiškus apie savo 
reikalus ir troškimus.

KETVIRTOSIOS LIEPOS šventėje dalyvaus ir LIE
TUVIAI, nes ir jie turi ką paskelbt pasauliui apie save. 
Svetimi despotai ir savi išnaudotojai jau žada pavergt 
Lietuvą, užkart jai karalių ir paverst ja kaizerio pro
vincija,
darbininkai, ir pasi
demokratybę visai žmonijai ir savo gimtajai šaliai!

Lietuvių draugijos, nariai ir pavieniai, vyrai ir mo
ters, seni ir jauni — visi bukite 4-je Liepos West Side 
Auditoriume!!! . Ch. L. D. T.

Cicero. — Delegatai priklausančių 
draugijų Am, Liet. Darbininkų Tary
bai ir visų draugijų, kurios dar ne
priklauso į ALDT. valdybą, yra kvie
čiami susirinkti subatoj, birželio 29 
d., 8 vai. vak., M. Jankaičio svetai
nėn, 4837 W. llth st., Cicero, III. 
Yra labai svarbių ir neatidėtinų rei
kalų. Taipgi bus tariama apie ap- 
vaikščiojinia 4-tosios Jiepos dienos.

—ALDT. Cicero dislrikto org.
P. Kaminskas.

arba
N. DEABBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
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 
rųsies darbininkų — j fabrikus, į ka
syklas, į tikins, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS geras barberys, 
darbas ant visados.

Kaz. Apacianka,
1711 W. 46th St., Chicago.

Pranešimas L. S. S. aštunto rajono draugiškas 
išvažiavimas įvyks liepos 7 dienų 
Jefferson miške, todėl prašome ger
biamų kuopų bei draugijų tų dienų 
nerengti panašių išvažiavimų, kad 
vieni kitiems neužkenktume.

—Komitetas.

REIKIA merginų nuo 16 melų am
žiaus ir moterų j musų iškabų sky
rių Pastovus darbas. Gera mokes
ti. 4554-58 West Congress St. Chgo.

VALENTINE DRESSMAKINgT?
COLLEGES \

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirminink* 
S----------- —-------------------------------- >

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 

reikalingas naktinis sargasI mokindamiesi. Daug dar-
vaikščioti geroje ramioje apielinkėj, A4-a;i,Ua g. ~ < i •
trumpos valandos. Jei kas norite Ateikite 11 pasimatykl- 
pirkti, mes parduosime labai ne- tp cn mumis tliniJHia brangiai už cash arba ant užmokė- e bU Inurms lU0J^US.
limo, mėnesinių įplaukų, $130 da-|R||DKF R1PRFD tAUAAI 
baldiniu laiku, bot kas menesi biznis I DU H n E DR II DEK vvnUvL 
didėja, nėra ekstra išlaidų, reikia £19 W Madisnn Šit patyrimo, turi rašyti ir skaityti ang-l VV.lViaUlSOn bl., CIUCagO. 
liškai. Rašykite viskų angliškai.

z A. Agnus, 
2314 Jackson Blvd., (’hieago.

REIKALINGI burdingioriai su val
giu. Geri, švarus kambariai. Maudy
nė ir telefonas. Gera vieta pakelei
viams.

Lietuvių Hotelis, 
1606 So. Halsted st., Chicago, III.

, REIKALAUJU atsakančio barbe
no. Darbas ant visados; mokestis 
$20 ir commision. Atsišaukite grei
tai.

J. J. Bagdonas, 
3265 S. Halsted st. Phone Yards 1981

Tad sukruskite, lietuviai! Sukruskite,lietuviai 
rodykįįtf, kad jus stojate už laisvę ir

LSS. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks U- 
tarninke, birželio 25 dieną, Au
šros svetinėj, 3001 So. Halsted 
gat. Draugai, bukit visi nes 

randas daug svarbių reikalų 
svarstymui

Sekretorius,
J. J. Jurgaitis.

LMPS. 25 ir 9 kuopos rengia drau
giškų išvažiavimų į Washinglon par
kų nedėlioj, birželio 30 d. Bus pui
kus programas, kalbės M. Dundulie
nė; dainuos Ateities Žiedo choras ir 
kiti. Kviečia visus —Komitetas.

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

Rusų Socialistai rengia didelį pik
nikų National Gr< 
dėlidj, birž. 30. Dainuos chorai ir • y • • • •• __ _ _

Kusu socialistai
ikų National Grove, Rivcrsidč, ne- 

‘ Dainuos chorai ir 
bus šiaip įvairių pramogų.

Rockford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimas įvyks seredoj, birželio 
26 d., 7:30 v.v., Malone svet., 1012 S. 
Main st Visos narės atsilankykite 
būtinai, nes bus renkama nauja val
dyba. —Rašt. O. Valiulis, j

----- o— , I
Melrose Park, III.—LSS. 43 kuopos 

ekstra susirinkimas įvyks utarninke, 
jirželio 25, Frank and James svotai-j 
nėj, kertė 23 ir Lake gatvių. Drau- 

Juodieji Ciceros klerikalai ir gai, malonėkite susirinkti, nes turi- 
_. „ A v. . „ me svarbių reikalų apsvarstyti.vėl “pasižymėjo . Ačiū jų “pa- H x —Org.A. Stafikus.

CICERO
Klerikalai išardė laisvamanių 

prakalbas.

PARDAVIMUI aptieka, lietuviu, 
REIKIA moterų prie tvarkymo čekų, ir slavų apiehnkėie. Nėra ki- 

skudurų. Gera mokestis. los apliekos šioje apielinkčje.
Ginsburg and Alter, I Gera pardavimo priežastis

2707 \V. 12th St., Chicago. Klauskite: R. A. Cavanaugh,
------------------------------------------------- 106 N. La Šalie St, Tel. Main 1275

r1A5TER 5Y5TEH

PARSIDUODA greitu laiku šiau- 
čiaus dirbtuvė, tik už 70 dolerių. Bi
znis eina gerai. Septyni melai kaip 
gyvuoja toje vietoje. Atsišauk it šiuo

Cicero, 1)1.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, įC,dūmei, Michigin, 50c valandoje iric'skiX:’J'iinTma 
bonus, galima uždirbti nuo «5 iki «7< esu- £ skl,k"’ >1'7 ■*><’• 1911, Avė.
Į diena. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisų su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės i

Elmcrs Lnbor Aaency, 30 South 
Canal st,. Chicago, 111.

PARDUODU greitai bučernę. Ge
rai išdirbta vieta per tris metus. 
Apgyventa Ųetuvių ir svetimtaučių. 
Priežastis pardavimo — paimu mie- 
stavą darbą.

P. š., 
4939 Baring avė., E. Chicago, Imt.

MOKYKIS KIRPIMO IR DK81GNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRUDALŲ 

Moru sistemų ir >,.Rti»kaK mokinimą, pa. 
darys jus iinovu | trumpą laiką.

Mra turime didtiausiu. ir Kariausiu, kirpk 
mo-designintr ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos matinos musų siuvimo skv riuose. '
Jus esate uikviecMąml aplankyti ir pama

tyti musų mokyklą bite laiku — dieną ir ♦*. 
karais ir gauti apec-ialiAUni pigią kainą.

P/vtrenos daromos pagal Jūsų mierą — niie 
stailčs arba dydiio, ii bile madų knygos

MA8TER DESIGNIN<J RCBOOL 
J. F. Ka.nicka, Perdėtims,

1 IK N. La Hnllr Kambarr, <11411
I'erdėtlnia.

Skaitykite ir Platinkite




