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Italai toli už Piave
t

upes
Austru armijos apsuptos

Italai tebesiveja austrus

nuėjo už rytinio upės kranto. , 
Franclizų laikraščiai tebesigė-i 

iri italų pergale. Išreiškiama vil
tis, kad gert. Diaz pasinaudoda
mas priešo demoralizacija, neap- 
ru bežinos mūšio lokaliais veiki
mais, bet pradės smarkų ofensi- 
vų ir pavers austrų besitrauki? 

I mu nuo Piave j sprendžiamųjų
pergalę.

Keletas laikraščių svarsto ar 
vokiečiai suteiks austrams pa- 
gelbų. perkeldami savo spėkas 
iš vakarinio fronto. L’Homme 
Libre mano, kad toks veikimas 
yra vargiai galimas, kadangi kai 
zeris Wil heliu ir von Hinden- 
burgas yra jsitikrinę, kad jie ne
gali įgyti nuosprendžio niekur 
kitur, apart fronte nuo Šveicari
jos iki jurų.

Areštavo lietuvius 
už vagystes

DAUG LIETUVIŲ AREŠ
TUOTA WE8T PULLMAN

Už apiplėšimus geležinkelių 
vagonų.

Mums pranešama, kad vakar 
West Pullmime tapę areštuota 
daug lietuvių už vogimus iš ge
ležinkelių vagonų. Pas areštuo
tuosius esą rasta net už kelis 
tuksiančius dol. vogtų daiktų, 
taipjau visokių ginklų.

Visi areštuotieji yra geri ka
talikai ir parapijonįs.

giliname į priežųstis šios kares, 
tuo aiškiau darosi, kad valstybė, 
kuri pienavo ir troško karės yra 
Rusija; kad Frahcija lošė seka
mų blogiausių rolę kaipo kursty
toja ir kad Anglijos politika turi 
labai tamsių lapų parodymui.”

Kalbėdamas apie Belgijų mi
nisteris pasakė, kad Vokietija ne 
gali surišti savęs jokiais priža
dais.

Kalbėdamas apie 
kares tikslus, Dr. von 
sakė:

“Mes norime dėl
žmonių ir musų talkininkių, lai
svo, stipraus, neprigulmingo gy
vavimo užbriežtuose mums is
torijos rubežiuosc. Mes geidžia
me užjurinių žemių, atsakomų 
musų didumui ir turtui, laisvės 
jurų, vedant musų pirklybų vi
sose pasaulio dalyse.”

Vokietijos
Kuehlman

Vokietijos

VOKIEČIAI BOMBARDUO
JA LIGONBUČIUS

Daug gydytojų ir kareivių 
užmušta ligonbučiuose.

Vokiečiai K a u 
kaze

Austrai neteko 200,000 Italai suėmė 3,000 belaisvių.

Italai pradėjo naujų ofensivų 
kalnuose

True Iranslation filed with the post- 
, niaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Truc Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

KANADOS ARMIJOS KVA- 
TIERA FRANCIJOJ, birž. 25.— 
Pereitų naktį vokiečiai bombar
davo kanadiečių ligonbutį užpa
kalyj anglų fronto, užimtų jau 
18 menesių. Keli žmonės, jų tar
pe daktarai ir oficieriai ligoniai 
tapo užmušti ar sunkiai sužeis-

VOKIEČIAI IŠSODINO 
KAREIVIUS KAUKAZE

3,000 kareivių išsodinta arti 
Batumo.

True iranslation filed with Ihe posl- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, b. 25.-3,000 
vokiečių kareivių, lydimų kiaii-

PASKUTINIAI AUSTRAI 
PASIDAVĖ.

AUSTRAI DAR TEBESI
TRAUKIA.

Ant vakarinio kranto 
Piave upės. Pasitraukimas jiems bran

giau kainavo, negu ofensivas
Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, birž. 25. — Karės o- 
fisas šiandie paskelbė, kad italų 
kareiviai vakar privertė pasi

duoti paskutinį reargardų austrų 
ir pilnai užėmė vakarinį Piave

ITALAI PRADĖJO 
KONTROFENSIVA.

Kainų fronte.

True Iranslation filed with the posl- 
inaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 25. Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 

kad italai pradėjo kontr-ofensi- 
vų kalnų apygardoj. Austrai 

atkakliai priešinasi, bet italai lai
mėjo.

ITALAI RENGIASI DIDE- 
LIN UŽPUOLIMAN.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, b. 25.—Ofi
ciali Rymo žinia sako, kad ita- 
lų* spėkos rengiasi prie ddielio 
užpuolimo ant austrų Trentino 
apygardoj, ir tikisi pakartoti su
mušimų, kokį priešas aplaikė 

ant Piave upės.

DVI AUSTRŲ ARMIJOS 
APSUPTOS.

Turi pasiduoti, arba 
išžudytos.

taps

Ihe posl-
26, 1918,

True translation filed with 
niaster ;d Chicago, June 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 25. ---- Ex-
changc Telcgrapli liymo korės 

pondentas sako, jog Giornale 
D’Italia rašo, kad erzluTcogo 

Juozapo ir gen. \Vurm kareiviai 
yra beveik apsupti ir turi pasi
duoti, ar tapti išžudytais.

'l’rue Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU ITALŲ ARMIJOMIS KA
RĖS LAUKE, birž. 25. — Aus
trų pasitraukimas tebesitęsia ir 
svarbumas ir didumas italų pa
sisekimo kas valandų didėja.

Dabar pranešama, kad erch-j 
crcogo Juozapo ir gen. von 
\Vurm kareiviai turi pasiduoti 
arba likti išžudytais.

Piave upe yra užtvenkta prie
šo lavonais ir laužais jo ginklų. 
Austru karės ofiso bandvmasC v |

perstatyti, kad pasitraukimas y- 
ra liuosnoris yra melagingas. 
Tik keliose atskirose vietose upė 
galėjo būti pereita, bet ir tos nuo 
latos buvo apšaudomos italų ar
tilerijos ir talkininkų aviatorių. 
Tiltai taipgi buvo sudraskyti šo- 
viniaų ir orinių bombų.

ra tikrai ištirta, kad priešo 
nuostoliai buvo net didesni pa
sitraukime, negu iš tiesioginės 
pasekmės italų kontr-ofensivo.

Talkininkų orinės spėkos bu
vo ypač veiklios kenkime austrų 
pasitraukimui per upę ties Fal- 
ze, kada priešas tapo numestas 
nuo Montello. Amerikiečiai a 
via toriai lošė žymių rolę tame 
darbe.

rūkstančiai austrų tapo suim 
ta. Kiti tūkstančiai tapo nušluo 
ti artilerijom, kulkasvaidžių ir 
šautuvų ugnim, orinėmis bom
bomis ar prigėrė.

Italų artilerija vejasi austrus 
toli už Piave upės. Kavalerija ei
na priekyn linkui linijos tarp 
Conegliano ir Oderzo. Infanteri- 
ja nusekė kavalerijų skersai upę 
ir veikia ant rytinio kranto tri
jose vietose 20 mylių fronte tarp

fronte tarp Piave ir Brenta, 
Į Monte Grappa sektore, italai ata- 
Ikavo austrus, pridarydami prie- 
Ištii didelių nuostolių ir laimėda
mi žymų plotų žemes.

Italai vakar suėmė arti 3,000 
belaisvių ant Piave ir kalnų fro
nte.

Karės ofisas šiandie paskelbė, 
kad dešinysis krantas Piave li
pūs tapo galutinai užimtas italų. 
18 oficierių ir 1,607 kareiviai ta
po paimti belaisvėm apvalymo 
veikime.

Austrų pasitraukimas per Pia
ve tęsiasi didžiausioj betvarkėj 
po smarkia talkininkų artileri
jos ugnim. Anglų artileristai y- 
pač daro didelių nuostolių prie
šui šiame sektore.

Generalis strei 
kas Budapešte

4—A a

Austrai neteko 200,000 
kareivių.

Dinamito vagonas eksplio- 
davo.

Truc Iranslation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MONTRIAL, birž. 25.—šian
die čia geležinkelio jarduose ek- 
spliodavo dinamito karas. Daug 
turto esu sunaikinta ir manoma, 
kad ir žmonių žuvo.

Truc translation filed \vith the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 25. — Pa
sak Milano Secolo, austrų nuos
toliai siekia 200,000. Niekurios 
priešo divizijos pražudė du treč
daliu savo kareivių.

Matin žinia iš Turino sako, 
kad sumušimas austrų yra pil
nas ir kad Piave nunešė daug au
strų lavonų. Italų -kavalerija

Patvinusi Piave trukdo 
besivijimų.

Ihe post- 
26. 1918, 
t. 6, 1917.

Eve-

True translation filed \vith 
niaster at Chicago, June 
as reųuired by the act of Oc

LONDONAS, birž. 25.
ning Standard praneša, kad ita
lų linija palei Piave tapo atstėig- 
ta iki pakraščio ant vakarinio 
kranto upės.

Piave upė vėl kįla, nuplauda- 
jina niekurius italų pratiestus 
tiltus, tuo trukdydama italų 
besivijimų austrų.

Sumušti austrai ramina 
save.

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired t>y the act of Oct. 6, 1917.

V1ENNA, birž. 25. — Austri
jos oficialis pranešimas sako, 
kad italų nuostiliai nuo pradžios 
austrų ofensivo siekia 150,000 
pagal žemiausį apskaitliaVimų. 
Nuo birželio 15 esu suimta dau
giau kaiį) 50,000 belaisvių, 
tarpe 1,100 oficierių.

Reikalauja iš Turkijos 
pasiaiškinimo.

jy

True tr'iinslal ion file<l witli tlic post- 
master ai Chicago, Jane 20, 191«, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

WASHIN(rTON, b. 25,-rValsl 
lybės departamentas šiandie pa-i 
siuntė trečių paklausimų Švedi
jai, prašydamas valdžios gauti 
atsakymų iš Turkijos apie Tabri- 
zo nedorybes prieš Suv. Valsti
jų konsulatų ir ligonbutį. Į dii 
pirmesnius paklausimus Turki
ja nieko neatsakė.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
t bus NAUJIENŲ PIKNIKAS

G. M. Chernaucko Darže.

True Iranslation filed with the post- 
niastcr at Chicago, June 26. 1918, 
as rcųiiired by the act of Oct. 6,1917.

WAS1IINGTON, b. 25.-šios I Areštuotas Vengrijos socia- 
dienos Suv. Valst. armijos nuo-Į listy'vadovas,
slolių sųrašas paduoda 97 var- --------
<hi«i \’iinstnlini tokie* I True translation filed wilh Ihe post-
(IUS. AUOSlOliai lOKie. master at Chicago, June 26, 1918,

Užmuštų karės lauke ... .54 as reijuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Mirė nuo žaizdų.................. 7 LONDONAS, birž. 25. — Iš
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .21Geneva pranešama, kad Buda- 
Mirė nuo aeroplanų..............11 pešte paskelbta generalis strei-
Mirė nuo ligų......................kas ir geležinkelio, krasos ir telc-
Sunkiai sužeistų .............. 26 grafo veikimas visoj Vengrijoj
Sužeisti nežinia kaip .... 2 yra paįręs.
Šiame surašė paduota sekan-l jį Zurcho pranešama, kad visi 

čios lietuvi&ai skambančios pa-laustrų laikraščiai pripažįsta, 
vardės: kad politiška situacija yra labai

ISADOR CZARNIEWSKl, W.Įirusti. Politiškuose rateliuose ei- 
18th PI., Chicago. kareivis, už- na gandas, kad buvusia Auslro- 
muštas karės lauke. I Vengrijos užrulM‘žinių reikalų

JOE KASPEB, 115 Bunker St. Į ministehis bus sugrųžintas seno- 
Cliicago, kareivis, užmuštas ka- jon vieton, 
rėš lauke.

PETER PEPLINSKI, 940 Bre- 
men St., Baltimore, Md., karei
vis, užmuštas karės lauke.

UgonbuČio bombardavimas 
sekė po bombardavimui kitų 
dviejų kanadiečių ligonbučių ar
ti pajūrio.darnas ant kurio per
eita naktį numesta bombos glo
bojo tuksiančius sužeistųjų lai
ke mūšio pereito kovo mėn.

Kanados slaugytojos, taipjau 
daktarai, oficieriai ir pacientai 
yra tarp užmuštųjų ir sužeistųjų

naikintojų ir submarinos tapo 
išsodinti Porti, arti Batumo. Jie 
galbūt bandys pilnai užimti Kau
kazu, tuo gręsiant anglams Per
sijoj ir Mesopotanijoj.

.. ............................................. I II ...............I.........

Japonija susilaikysianti 
nuo intervencijos

5 ŽMONĖS ŽUVO 
VIESULOJ.

Daug žmonių sužeista 
Missouri valstijoj.

GREEN CITY, Mo., b. 25 - 
Pasiuntinis šiandie pranešė, kad 
šįryt į pietus nuo čia siautė vie
sulą, kurioj užmušta 5 žmones, 
o daug sužeista. Visas susine- 
šimas vielomis yra pertrauktas. 
Daug nuostilių pridaryta javams 
taipgi daug namų sugriauta.
ii IJ I t H > I M 1 ..... »

Šaukia 220,000 
kariuomenėn

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

TOKYO, birž. 21. — Laikraš
čiai šiandie praneša, kad po sva
rstymų patarimų tarybos apie 
diplomatinius reikalus, Japoni
ja nutarė nepildyti talkininkų 
prašymo ir kol kas susilaikyti 
nuo intervencijos, Siberijoj.

Vokiečiai giriasi bombarda
vę St. Louis

True Iranslation filed with the post- 
niastcr ai Chicago, June 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ATLANTIKO UOSTAS, birž.

Kaizeris nebesiti 
ki Į pergalę

VOKIETIJA NEBESITIKI 
LAIMĖTI KARĖS 

GINKLAIS

True Iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 26. 1918, 
as reųuired by the aet of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 25.- Vokie
tijos užrubežinių reikalų minis
teris Dr. von Kuehlmann savo 
kalboje reichstage pasakė:

“Atsižvelgiant į milžiniškumų 
šios karės, į skaičių dalyvaujan
čių valstybių, jų tarpe ir iš už
jūrio, vargiai galima tikėties jos 
galo vien grynai karinėmis per
galėmis ir nepasinaudojau t 
plomatiškomis tarybomis.”

di-

KALTINA RUSIJA Už 
KARĘ.

Kaizerio ministeris taipjau
kaltina lAranclj^ ir AngrlijQ.

True Irnnslation filed with the post- 
niaster at Chicago, Juhe 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 25.—Vokie
ti jos> užrubežinių reikalų minis
teris Dr. von Kuehlmann vakar 
savo kalboje reichstage, kurioj 
palietė ir Vokietijos karės tiks
lus, vyriausių kaltę už sukursty- 
mų karės padėjo pas pas Rusijos 
duris. Francija ir Anglija taipgi 
priskirtos prie kaltininkių. 
Dr. von Kuehlmann sake:

“Aš manau, jog iš priežasties

Vengrijos finansų ministeris 
Popovic paskelbė, kad jei nesu
mažės karės išlaidos, reikės iš
leisti daugybę popierinių pinigų.

Eugene Andler, Vengrijos so
cialistų vadovas tapo areštuotas 
Budapešte.

LIEPOS MĖNESYJ

Iš Illinois valstijos nebus 
šaukiama.

Graikija turės 200,000 
kareivių.

True Iranslation filed with Ihe post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 25. — Su
lig vietos Graikijos legacijos, 

Graikija neužilgo turės daugiau 
kaip 200,000 kareivių po ginklu. 
Dar daugiau kareivių virš to skai 
čiaus bus neužilgo pašaukta.

200,000 POLITIŠKŲ KALI
NIŲ VOKIETJOJ

True translation filed with the |)ost- 
niaster at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 25. — Ex 
press sako, jog aiškiu pavyzdžiu 
kaip plačiai Vokietijoj yra var
tojamas geležinis kumštis už
gniaužimui kįlančio visoj šalyj 
neužsiganėdinimo, yra tas, kad 
Vokietijoj yra 200,000 politiškų 
kalinių. Laikraštis patyręs, kad 
(lidolis l<jl<>

Vokietijoj dėlei to, kad šventi
mas 13-tų metinių sukaktuvių 
nuo kaizerio užėmimo sosto ne
buvo pažymėtas amnestija.

VOklEčIAI SUKĖLĘ RE 
VOLIUCIJĄ KRYME.

True Iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 26, 1918, 
as i cųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 25.—Kai
to tolimesnis žingsnis prie įš
aldymo karės departamento ple 
no turėti 3,000,000 kareivių po

šių franeuzų laivu, vokiečių avi
atoriai išmetę palei visų talkiin- 
kų linijų Francijoj lapelius skel
biančius “blokadų” New Yorko 
uosto, “užpuolimus” ant Bosto
no ir Atlantic City ir “orinius 
bombardavimus” Amerikos mie 
stų “į vakarus iki St. Louis” su 
bmarinomis ar Gotha aeropla
nais.

Lapeliuose esu sakoma, kad 
visos Suv. Valstijos yra terori- 
jamos Vokietijos aviatorių, o 

Brooklyno gyventojai esu gyve
na skiepuose, bijodamies užpuo-

marshal Crowder šiąnakt palie
pė visų valstijų gubernatoriams, 
apart Arizono ir Illinois, sumo
bilizuoti tarp liepos 22 ir 25 d. 
220,000 baltų drafto regisi ran
tų, tinkamų kariškai tarnybai.

Tikimasi, kad šis šaukimas be
veik išsems iš 1 klesos visus tin
kamus kareiviavimui žmones. 
Prie to skaičiaus pridėjus 23,436 
žmones pašauktus į mokyklas, 
iš viso, kiek paskelbia, liepos 
mėnesyj bus pašaukta karinome 
nūn 243. 436 žmonės.

Išpildymui savo programo li
kusiai daliai metų, kares depar
tamentas turės remtis ant 400, 
000 pirmos klesos registrantų,

ir 250.000 ar 300,000. kurie bus
Ratili dabar daromąja reklasifi-

Amerikiečiai paėjo priekyn.

Truc Iranslation filed with the post- 
inasler ai Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 25.— Gen. 
Pershing vakar pranešė apie to
limesnį amerikiečių paėjimų 
priekyn Chateau Thierry apy
gardoj ir suėmimų 5 kulkasvaid-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 25.—Su
lig valstybės departamento gau
tų iš Vologdos žinių, vokiečiai žiu ir kitokios medegos. Vokic- 

alidengimų, galima pasakyti be Kryme sukėlė revoliucijų, kuri čių kontr-ataka ties Torcy tapo 
baimės, kad kuo labiau mes įsi- paleido totorių seimų. atmušta su dideliais nuostoliais.!

Talkinikų kareiviai pasijuokė 
iš lapelių, o franeuzų laikraščiai 
išspausdino juos su pašaipa.

Reikalauja 8 valandų darbo 
dienos.

WHEELING, W. Va..—Whee- 
ling Moki and Foundry Co. ma
šinistai sustreikavo, reikalauda
mi 8 vai. darbo dienos.

Molderiai taipjau reikalauja 
8 vai. darbo ir pakėlimo algos 
po 5 centus į valandų.

Reikalauja pakėlimo algos.

WHEELING W. Va.—Pigių
jų cigarų darbininkai pareikala
vo pakelti mokestį po $2.00 ant 
1.000 cigarų.

Merginos taipgi reikalauja 8 

vai. darbo dienos ir pakėlimo

ORAS

Giedra šilčiau šiandie, galbūt 
lietus vakariop; ryto giedra ir 
šalčiau.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.
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Ciceriečiai, kiek girdėjo
me, jieškos tiesos teisme. Vi
suomenė juos parems.

1918.

Kas rupi 
kapitalistams.

Bolševikai ir V 
jos Social-demo 

kratija.

Telephone ('anai 1506 the i><»sl •
26. 1918.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00
3.00

.65
7.00 
. 8.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Cbicagoje- -pačiu:

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

Cbicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.......................... 02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui .................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ...............1...
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiniu ... 
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui luikrai- 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros p 1- 
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai rai
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marki

Redakcijos
Straipsniai

Kada bus tam 
galas?

True Iranslation filcd with 
mastei* at Chicago, June 
us reųuired by the net of Oct. 6, 1917.

Nesenai Suv. Valstijų Au- 
gščiausis Teismas panaikino 
įstatymą, draudžiantį ga
bent iš valstijos į valstiją 
prekes, kurios yra pagamin
tos ištisai arba dalinai pa
vėlini vaiku darbo. Teismas O 4*

tą įstatymą apskelbė esant 
“nekonštituciniu”.

Kongrese dėlei šito dalyko 
laikė kalbą socialistas Me- 
yer London. Tarp kitko ji
sai papasakojo šitokį daly
ką:

“Oficialiam Bulletine 
šiandie ar vakar tilpo la
bai įdomi žinia, kuri pra
neša, kad nuo to laiko, kaip 
Augsčiausis Teismas pa
darė savo sprendimą, Dar
bo Departamentas tapo 
užverstas užklausimų tele
gramomis nuo samdytojų 
iš visos šalies. Jie teirau
jasi, ar jiems dabar bus 
leista samdyt vaikus nuo 
14 iki 16 m. amžiaus kasy
klose ir dirbtuvėse, ir šitie 
užklausimai rodo tiek 
daug susirūpinimo, kad 
prie jų paprastai priduria
ma žodžiai: ‘Už atsakymą 
telegrafu užmokėsime’.”
Kapitalistai nori samdyt 

vaikus vietoje • suaugusiųjų 
darbininkų, kadangi vaikų 
darbas yra pigesnis. Vai
kams dirbti kasyklose arba 
dirbtuvėse, žinoma, yra labai 
nesveika, bet kapitalistams 
jie neša daug pelno.

Time Iranslation filcd with the post- 
master at Chicago, June 26, 1918, 
as rcipiiicd by the act of Oct. 6, 1917.

[šį straipsnį yra parašęs 
žynius vokiečių socialistas iš 
kairiųjų nepriklausomųjų 
frakcijos. Straipsnis buvo 
atspausdintas Gorkio laikraš
tyj “Novaja Žizn”. Auto
riaus vardas užslėptas dėl su
prantamų svarbių priežas
čių].

Bolševikai veda prie 
katastrofos.

Del bolševikų darbų baisiai 
yra nustebę ir susirūpinę tie Vo
kietijos social-demokratai, ku
rie pagal savo pakraipos arčiau
sia prie jų stovi. Savo paskati
niais darbais bolševikai gali la
bai pakenkti tarptautinio prole
tariato reikalui ir net privesti 
prie visuotinos katastrofos. Bol
ševikų draugai vokiečiuose da
bartiniu laiku neturi progos 
pranešti savo rusiškiems drau
gams apie savo abejones ir kri
tišką alsinešimą linkui atskiros 
taikos. Nepriklausomiems vo
kiečių socialistams neduodama

tie atsišaukimai visvien nepada
rė jokio įspūdžio, štai delko da
bartiniai Vokietijos valdytojai 
taip įsitikinę yra, kad jų žmo
nės yra vergiškai jiems atsidavę, 
ir be jokių ceremonijų padeda 
išvežti j užrubežį pacifizmą ir 
revoliucioniškas idėjas; šituo 
žvilgsniu jie nesibijo nei savo 
fronto, nei savo žmonių namie.

Po to kaip šis straipsnis buvo 
jau parašytas, bolševikų Bresto- 
Litovsko delegacija pareikalavo, 
kad vokiečių valdžia išduotų pa- 
sportus vokiečių mdžumiečių at
stovams, bet nelabai spyrėsi su 
tuo reikalavimu, ir todefl negavo

—čiai, kad jais kas-nors pašalinis ;
Pirmutinis tarybų tikslas ry- pasinaudotų. Ji turi, kad ir po 

tuose persiuntimas armijų į'taip ilgo laiko, greitai pareika- 
vakarus — reiškia tapo atsiektas, j Jauti, galų gale, iš Vilties Fondo, 

ar iš kunigo Maliausko, pilnų ir 
patikrintų atskaitų, kiek buvo 

j surinkta pinigų ir kur bei kaip 
jie sudoroti! —A. Titanas.

“Vokiškfi taika”.

Iš Vokietijos pusės šitos ma
chinacijos iš pal pradžių siekė 
ne visuotinos taikos, bet “vokiš
kos taikos” ginklų spėka.

Sausio mėnesyje kaip tik ir 
prasidėjo didelis ofensivas vaka
ruose tuo tikslu, kad užbėgus už 
akių Suv. Valstijų karės spė
koms ir paskutiniam karės mo
mente atsiekus to, ko nebuvo at
siekta rugsėjo mėn. 191)4 m.,

Keistas bolševikų elgimasis 
kurs jiems garbės nedaro.

. : . / 1 t *

Musų klerikalams jau iš
augo perilgi ragai.

Kone kasdien ateina žinios 
iš įvairių miestų, kaip jie ar
do pažangių žmonių susirin
kimus, keldami triukšmą ar* 
ba melagingai įskųsdami 
kalbėtojus policijai.

Ant nelaimės, policija dau
gelyje vietų susideda iš to- 
kių-pat atžagareiviškų gai
valų, kaip ir klerikalai; ir ji 
.dažnai, nepasistengus nė iš
tirti dalyką, paklauso kleri- 
kališkų triukšmadarių ir 
skundikų ir padeda jiems ar
dyt susirinkimus.

Tose vietose, kur policija 
yra geriaus tvarkoma ir kur 
klerikalams nepasiseka gau
ti jos pagelbos, tai jie paper
ka svetainių savininkus arba 
gąsdinimais priverčia juos 
sulaužyt kontraktą, padary- (perspausdinta New Yorko 
tą su prakalbų rengėjais ir laikraštyje “Narodnaja Ga-

Rusijos bolševikai 
ir sovietai.

Šiomis dienomis visi Ame
rikos laikraščiai išspausdino 
žinių, kad Rusijos bolševikai 
nutarė prašalinti iš sovietų 
—kaip iš centralio komiteto , 
taip ir iš vietinių sovietų — 
socialistus revoliucionierius 
ir soc.-dem. menševikus.

Truputį anksčiaus buvo 
telegrama iš Rusijos, kad 
bolševikai išmetė iš sovietų 
entralio komteto menševiku 

c 

vadus, Martovą ir Daną.
Bet štai kokį pranešimą iš

spausdino geguž. 19 d. 1918 
m. laikraštis “Es-Er”, ofici
alia Vladivostoko soc.-rev. 
partijos komiteto organas

nas su Trockiu neparodė stip
raus noro susipažinti su savo 
draugų lipu vokiečiuose, nes, 
mat, jie (Leninas*su Trdckiu) 
yra slaptos diplomatijos prie
šai! Kaziuko nebuvo girdėt, kad 
savo tarybosą su vokiečių ge
nerolais jie butų reikalavę pas- 
portų išdavimo.

Bolševikai gal naudojos 
vokiečių pinigais.

Vokiečiu kariškose sferose 
tiesiog aiškinama, kad tarybos 
su rusais pasisekę, nes galima 
buvę papirkti intekmingus žmo
nes. Mes-gi vokiečių socialistai 
buvom draugais su Leninu ir 
Trockiu per ilgus metus ir per
daug gerai juos pažįstam, kad 
juos ii darus. Mes tiesiog stovi
me prieš neišrišamu klausimu. 
Atsakymui į šitą “prakeiktą 
klausimą” daugelis spėja, kad 
bdlšcvikai pradžioj gal būt nau
dojos vokiečių pinigais savo 
propagandai, o dabar šituo sa
vo lengvamanišku pasielgimu 
yra surišti kaip vergai. Vokie
čių socialistai yra priversti da
ryti tokius spėjimus, kadangi 
Vokietijoj niekas nedaleidžia, 
kad bolševikai nežinotų prie ko

Moterįs!
štai kenčlahėionis mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. 'I*. l’ri<-r iš 
Public, K y.: “Aš kentė
jau nuo sknusmii... ji ra
šo. “Aš sunykau <lel 
silpnumo mano nugaros 
ii* narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. AŠ beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

ImčiauJeigu ką nors chfeagiečiai 
nauja sumano, tai rytiečaii va
lio protestuoti.

Chicagiečiai įsteigė Liet. Darb. 
larybą, na ir pradėjo visokie 

: rašė 
straipsnius, rezoliucijas... 
O kada rusai įsteigė tokią-pat 
tarybą, tai musų “bolševikai” ne 
tik neprotestavo, ale patįs prisi
dėjo!

Clucagiečiai įsteigė Liet. Lai
svės Fondą. “Bolševikams” ir 
tas nepatinka. Jie ir vėl lieja 

'rašalą — veltui.
Na, pasakykite, gerbiamieji, 

ką-gi jus atsiekei tiek daug e- 
nergijos išeikvoję — tuščiam?

Kurie rėmė Tarybą, reniai ją 
ir dabar. Tas pat bus ir su Liet. 
Laisvės Fondu. Kurie supranta 
to fondo idėją ir mato, kad jis 
turės atlikti didelį darbą Lietu
vos darbo žmonių laisves judė
jime, jį visi rems ir rūpinsis, kad 
jis išaugtų milžinu. —G. Z.

sutriuikinimo talkininkų kniMutil,jui priešintis:
baisiu spaudimu.

Ne mažiaus svarbi ir ta aplin
kybė, kad bdlševikai sutiko ir 
su kitu Vokietijos reikalavimu 
— tuojaus atnaujinti ekonomi
nius ir pirklybinius susinėsimus. 
Tuo Vokietija užtikrina sau ga
limybę tuojaus gauti iš Rusijos 
valgomųjų daiktų ir žalios med
žiagos, kurie Vokietijoj greit 
nyksta. Maisto vos-vos butų pa
kakę iki pavasario. Pavojus bu
vo didelis, ir kaip tik tuo kritiš
ku momentu bolševikai atėjo pa- 
gelbon.

• Bet tai dar ne viskas.
(Pabaiga rytoj.)

Skaitytoju Balsai
[t/i Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.} Pabraižos

Del Fondų Atskaitų

Ponas A. M. Marius kadaise 
buvo viešai pareikalavęs,, kad vi
suomenė išrinktų tam tikrą ko
mitetą, kur padarytų reviziją vi
sų Amerikoj įsisteigusių Lietu
vai šelpti ar jos laisvės judėji
mui remti fondų. Kiek pame
nu, ir Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba buvo nutarus ką 
tai veikti tuo klausimu ir, regis, 
į jos pasiuntinėtus prašymus 
fondams, kad jie paskelbtų pil
nas atskaitas visuomenės žiniai, 

, tik vienas Lietuvos šelpimo Fo
ndas teatsiliepė.

Paskutiniame Tėvynės nume-

Motery Tonikas
Aš pradėjau ('.ardui. 

Trumpu laiku aš patC- 
inijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — Imt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
?eibės. Mėgink Gardui, 

as visus aptickorius.
E-73

(lepiausias būdas dėl itrinime 
’ Neturi stokudt nei viename name 

D-ro Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35e. Ir 65c. buteliukas ▼inoae aptlikuao .rba 
utučiai imu

F. AD. KICHTBR & CO.
74-80 YVaahington Street, New York, N. Y.

Gaila, kad ne biznierius

JEIGU drg. P. Grigaitis butų

Kazimieras Gugis

galėtų daryti. Tik žiūrėkite kaip 
plačiai jo vardas išgarsintas! 
Kokį'laikraštį paimsi, artai “bol
ševikų”, ar klerikalų, vis rasi po 
keletu dešimčių sykių pakarto
ta jo vardas. Ir tai vis už dyką!

Veda visokius reikalus, kaip PriminalUkuove 
taip ir civiliškuose tew <ose. Daro 

visokius dokumentus ir y opieras.

Namų Ofisas:
33211. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M toto Ofisas?

127 W. Dirbom St.
III -13Uni1y BMg.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

“Kazionieji” delegatai

Waterburyj yra du žmonės, 
kaip ir dvinučiai — “kazionieji” 
delegatai.

Kada tik esti SLA. seimas, ar-1 
ba koks-nors kitas seimas, Wa- 
terburys ką siuntęs ką nesiun
tęs, būtinai turi atsiųsti savo! 
“kazionuosius”. Ir juodu taip 
viens antram tinka poron, kaip 
dvinučiai o dvinučiai.

Dirva dykai—niekas nenori imti

— Povilaika ir Žementauskas.
—Stasius-Potašius.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadway SL, St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
a....................... Kinlock Victor 1026
Namų Telefonas: Central 7861 R.

Bolševikai užkenkė Vokietijos 
darbininkams.

Bolševikų agitacijos forma ir 
būdas padarė tik tą, kad net tie 
neskaitlingi veiklus ir subrendę 
vokiečių proletarai, kurie tik-ką 
|)uvo pradėję judėti, galutinai 
aptilo.

Plačios vokiečių darbininkų 
masoR.taip ilgai laukusios taikos, 
savo nuovargyj ir dvasiškoj u- 
bagystėj manė, kad lauktoji tai
ka tikrai atėjo. Tai kam dabar 
jiems bekovoti prieš valdžią? 
Juk la valdžia pati jieško taikos. 
O jeigu taikos dar vis nėra, tai 
kalti “kiti”, “piktieji talkinin
kai.” Ir lengvatikiai žmonės vėl 
tvarkiomis eilėmis eina paskui 
Hindenburgo ir Ludendorffo.

Bolševikai parėmė Vokietijos 
valdžią.

VėLgi bolševikai negalėjo bū
ti taip vaikiški, kad, nežiūrint į 
vokiečių diplomatų visus veid
mainiavimus, nebūtų žinoję, jog 
valdančioji Vokietijos kariškoji 
klika niekad tikrai nenorėjo 
žmonių demokratinės taikos 
ir kad ant tokios taikos ji 
niekad nesutiks. Ji geriaus pa
aukos paskutinį kareivį, negu 
atsisakys nuo tų užkariavimų 
dėl kurių karė buvo pradėta.

Dar rugpjūčio 4 d., 1914 m., 
konferencijoj su reichstago par
tijų vadais, tarp kurių buvo ir 
socialistų, Vokietijos valdžia 
užreiškė, kad užkariavimas ipa-
žų-niažiausia Kuršo ir Livonijos (rj j pastebiama, kad Amerikos 
yra jos karės tikslias rytų fron
te ir kad nuo šito tikslo ji negali 
atsisakyti jokiu budu.

Vokietijos kariškoji partija 
puikiai žino savo padėjimą. Jei
gu ji grįžtų iš šitos baisios avan
tiūros be jokio pelno, tai net vo- į 
kiečių žmonės, nežiūrint į jų 
kantrumą ir paklusnumą, pa- j 
mestų galų gale kantrybę, ir ta- < 
da galas valdžiai. Jai tokiuo bu-l.... . . . . . . . turėtu pareikalauti atskaitų, odu dalykas stovi taip: arba viską I . . '. , . .
arba nieko. 1 lai lš rinktV PraeltU metų gegu

žio mėnesyj taip vadinamoj Ka- 
Nesena! vokiečių karės minis- |a|ikH pjni Aln(,ri.

lens slaptu eirkul.aru armijai k()S lietuvian,s nickns t atskni. 
paskelbė, jog ‘Patriotų Puti-! Įu ncpaske|b5 ir Iliekas liežillo> 
a” (kraštutinė aneksionistų (k(u)1 suril,ktieji pinigui buvo su.

klika) esanti nepohtiška , o to-t 
dėl jis'leidžiąs karininkams prie) 
jos priklausyti, kas prūsiškai sa-j 
kant reiškia paliepimą įstoti 
JQ-

Vokiečių imperialistai tik 
juokėsi iš bolševikų.

Tai viską bolševikai turėjo ži-; 
noti, o todėl, jeigu jie, nežiūrint ’ pridurti. Metai keli atgal po A- 
į tai, nuduoda buk Wilhelmo ge
nerolai sutinka su jais — su kra- žinomasai kunigas Maliau- 
štutiniais kairiaisiais revoliucio-1 skas, tituluojųsis save metodolo- 
nieriais
muose, tai susipratę ir sąžinin- (ėdamas aukas ypatingam fon- 
gi vokiečių social-deinokratijos dui — ėjusiam tuomet Vilniuje 
elementai neglilv tokio pasielgi-l laikraščiui “Vilčiai” šelpti. Kū
mo kitaip pavadinti kaip kome-' ni«ui Maliauskiii toje rinkliavo- 
dija su išankšto išskirtinomis ro-] Je visur padėjo lietuviai 
lėmis. Vokiečių taikos delegaci- ; kunigai, ragindami iš sakyklų 
ja vedė tarybas su draugais hol-( žmbhes nesigailėti aukų “Vil- 
ševikais, begėdiškai tyčiodamasi ties” fondui- Tuo budu kuni- 
iš jų. Mfcui Maliauskiii pavyko surinkti

Kada jau buvo sutarta pertra- keli ar keliolika tūkstančių do- 
tūkti kariškas operacijas, vokie- lerią- Dar aukas berenkant, 
čių vyriausias štabas netik nesi- j Viltis paliovė ėjus. Taigi ji su

bliovė siuntinėjęs armijas į vaka-> rmktų pinigų Amerikoj negavo, 
rus, bet ir į taikos sąlygas įrašė i Kamė tie “Vilties” fondo pini- 

Trockio atsišaukimų j vokiečių paragrafą, kurs atvirai leido Vo- gili dabar? Visuomenei negali

lietuvių fondai, kaip Centralinis 
Komitetas, taip Lietuvos Šelpi
mo 
tos 
dos

1 tas
j fondų pajamas ir išlaidas.

. j tos pusės, sako Tėvynė, pavo- 
”į jaus nėra, kad butų kokios suk-

[ lybės. Tėvynė nurodo tik į vic- 
į ną atsitikimą, kur visuomenė

Fondas, taip klerikalų 
Fondas savo atskaitas 
skelbiu laikraščiuose, 
atskaitas seka, mato,

Tau- 
visa- 
Kas 

visas
Iš

Bolševikai žinojo, kad Vokie
tijoj nekils revoliucija.

Bolševikų vadai perdaug ge
rai pažinojo Vokietiją, perdaug 
gerai jie pažinojo ir Vokietijos 
proletariatą ir valdančias klo
das, ir todėl jie negalėjo nežino
ti, kad vienutinis pasitikėjimas, 
kuris galėjo bent kiek pateisin
ti jų politiką, neturėjo ir neturi 
jokio pamato.

Nebuvo jokios vilties, kad 
vokiečių proletariatas pasektų 
rusų proletariato pavyzdžiu iri 
dar mažiau galima buvo tikė
lius, kad įvyktų vokiečių revo
liucija bolševikiško sorto. * i

Per paskutinius trejus metus 
vokiečių proletariatas miega 
dvasiškai ir yra apimtas nepap
rastos politiškos apatijos. Tie
sa, darbininkai kalba apie fab
rikantų kares pienus, apie stoką 
maisto ir lt., bet tas nei kiek 
nesukelia jų iš letargo ir išsi- 
baigimo stovio. Praradimas vi
sokių idealų daugiausia metasi 
į akis. Jeigu ir yra kiek kitaip 
manančių, kitaip palinkusių, tai 
jų skaičius palyginamai men
kas ir jis pragaišta miniose pro-Į

neįleist publikos i svetainę.
Užvakar klerikalai su po

licijos pagelba suardė laisva
manių prakalbas Cicero, III. 
—ir tai, nežiūrint to, kad lai
svamanių kuopa turi čarterj 
ir prakalboms buvo gauta 
“permit” iš miestelio val
džios. Davatkų sukurstyta 
policija ne tiktai uždraudė 
laikyt prakalbas, o ir suareš
tavo keturis žmones! Ir pa
našus dalykai tame mieste
lyje atsitinka jau kelintas 
kartas.

Šitokiems bjauriems kleri
kalų darbams ir policijos sa
vavaliavimui turi būt pada
ryta galas. Jeigu klerika
lams nepatinka kieno-nors 
prakalbos, tai tegul jie neina 
į jas; bet jie neturi jokios 
teisės trukdyt viešus žmo
nių susirinkimus.

O policijos darbas yra pri
žiūrėt tvarką, bet ne bernaut 
klebonijai ir davatkoms.

Žmonės privalo pasirūpin
ti, kad žodžio ir susirinkimų 
laisvė nebūtų mindžiojama tuojaus pavartoja prieš juos 0 uždraudimas paskelbti 
po kojų. ’ spėką.

zeta):
“Atsitikimai Jaroslavlo, 

Tambove, Rybinske, Zlato- 
uste ir kituose miestuose 
aiškiai rodo minių pakry
pimą, liudijantį apie prasi
dėjusį prasiblaivinimą. Vi
suose miestuose nauji rin
kimai į sovietus davė did
žiumą soc.-revoliucionie- 
riams ir menševikams. So
vietų galia pateko į naujas 
rankas. Ir čia įvyko tas- 
pat, kas ir su Steiaigmuo-

■ ju Susirinkimu: sovietai 
tapo išvaikyti ginklų spė
ka.” ♦
Kaikurie naivus žmonės j- 

sivaizdina Amerikoje, kad 
bolševikų politika tai yra pil
dymas Rusijos darbininkų 
Valios, kuri apsireiškia sovie
tuose. Bet faktai rodo, kad 
bolševikai yra uzurpatoriai,
kurie tiktai dengiasi sovietų!Įdarų, kurie pritaria nacionalis- 
vardu, kada jiems tatai yra tams. Iš kitos pusės vokiečių 
patogu; O kaip tiktai sovie- cenzūra visai neleidžia kriti- 
tai pasipriešina jiems, tai jie kuoti,rusų-vokiečių taikos tary-

|vartoti, — sako Tėvynė.
• Labai teisinga pastaba. Tegu 
visuomenė, aukojusi Katalikę 

(Dienoje pinigus, pareikalauja 
i pilnų atskaitų, — kiek surinkta, 
'kaip ir kur tie Katalikų Dienos 
j pinigai suvartota.

Prie to aš norėčiau dar vieną

Pittsburgh, Pa. — Musų mie
ste augšti murai, juodos gatvės, 
kalnai ir 'pakalnės. Bet dabar 
kokia tai kompanija, kurios 
home ofice yni Clevelande, su
manė vietos lietuvius dirvomis 
apdovanoti. Kiekvienam siūlo 
dirvos šmotą dykai, tik žmonės 
nė dykai brukamos nenori imti. 
Girdi, perdaug ta dirva tuščia.

—šilaivis.

L.S. Sąjungoje

mcrikos lietuvių kolonijas važi-

principaliuose klausi- gi j <>» daktaru. Važinėjo jis rin-

- ...

Iš LSS. 209 kuopos veikimo

Gary, Ind. — Birželio 16 die
ną laikyta LSS. 209 kuopos susi
rinkimas J. Vaitkaus svetainėj. 
Delegatai į XII Rajono konferen
ciją davė savo raportą, kas ten 
buvo veikta ir tarta. Platesnės 
ir pasekmingesnės agitacijos va
rymo reikalu nutarta, kad kuopa 
atspausdintų apie tūkstantį tam 
tikrų laiškų-atsišaukimų į drau
gijas , " kviečiant jas stot
demokratijos ir darbininkų
judėjimo eilėsna. Tuo turės pasi
rūpinti valdyba. Buvo skaitytas 
laiškas nuo d. Kučinsko. Nutar
ta, kaip tik bus galima gauti sve-(
tainę, surengti čia jam prakal-l bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
bas. — Sąjungietis. G. M. Chernaucko Darže.

i nn Puikiai atspaustų ęi nn 
lUU KONVERTŲ vliUU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krušoj, urs 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prrsiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konverlų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

STOCKAI IK BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

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

Perkame Francijos, 
Canados bondsus.

ir gaukite
Room 312.

Anglijos ir

Nepasižftdėkite kitur. Liepos 1 4,
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Šaukdami Savo Telefono
Numerį

Č IS piešinėlis 
parodo mažą 

sekciją telefono 
sujungimo lentos 
ir tarnauja išaiš
kinimui kodėl tu 
ri būti pertrauka 
tarp šimtų ir de
šimčių, kuomet 
jus šaukiate nu
meri.

Be abejo jus 
pastebėjot būdą, 
kokiu telefono 
operatorė karto
ja numerj, kurį 
jai paduodat. Pa 
vyzdžiui, kuomet 
jus uzklausiatc— 
“Vienas — du —

šeši- -Irįs“, ji atkartoja juos “vii nas du—Šeši—trįs, susto
dama Iii; dalelę sekundos tarp šimtų ir dešimčių1.

Tnm yra tikra priežastis dėl tos praktikos:
Sujungimo lenta, prieš kurią telefono operatorė sėdi, 

Giri savyje šimtus skylių arba *‘olų”, kurių kiekviena yra 
skiria pi\numeratorio linijai. Šios skylės yra sekcijoje po 
101) kiekvienoje.

Suradimui “1263” operatorė pirma patčmija sekciją, pa
ženk tintų “12 ’, tuokart skylę numeriuotą "63’’, reikalau
jant du skii tingus protinius oprravimus suradimui kiekvie
na štiuaiaiuą telefono numerį.

Atsargus bandymai prirodė, kad .šis būdas šaukimui nu
merių *eda prie tikro patarnavimo, kadangi jis materialiai 
pagelbsti dperatoriams surasti pageidaujamas linijas.

I‘rcnnmrraloriai prašomi laikylies šios metodus, šaukiant 
telefono numerius, kadangi pagelbėsite geresniam pa tarną- 
vimuh

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

Viena.saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 RLL’E ISLANI) AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. .Co 

OTTO KUBIN 
Co. prez. Atias 

[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WIL1.IA.M OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

rezidentas

WALENTY SZVMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasteriąs
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

Iš Clevelando'
................. ........... ...

šis-tas.
Birželio 13 ir 14 dxl. buvo 

prakalbos, parengtos neprigul- 
niingos sv. Kryžiaus parapijos.

Clevelando tautininkai agi
tuoja ir pardavinėja sumanyto
jo atžagareivių tautininkų-kleri- 
kalų dienraščio Šerus. Dievai 
jiems padėk su jų tautiškais

i įlinkai ir klerikalai darbuojasi 
Į ir stiprina savo spauda, tai 
I lininis, socialistams, ir abehiai 
Į progresyvei darbininkų ’visuo- 
| menei reikėtų irgi darbuoties, I 
Į idant sustiprinus savo darbinin- 
Į kiškų spaudų. Juo musų darbi- 
Įninkiški laikraščiai bus stipres
ni, tuo mes daugiau laimėsime 
darbininkų klesai. Mes savo 
darbininkiškų spaudų galim pa
statyti ant taip tvirtų pamatų, 
jog musų klerikalai su savo pa- 

| gelbininkais atžagareiviais tau
tininkais visados atkus savo 
dantis. Musų draugijos ir kuo
pos privalo nusipirkti ne po 
vienų, bet po keletu Šerų “Nau
jienų” ir “Laisvės”. Mes priva
lome visus spaudos darbus duo
ti tik darbininkiškoms spaustu- , 
vėms, kaipo “Naujienų”, “Lais
vės”, “Keleivio” “Kovos”. Taip

prie sustiprinimo savo spaudos, 
darbininkiškos spaudos!

Clevelando progresyviškų 
draugijų ir kuopų Sąryšis tur
būt jau yra miręs, nes nieko a- 
pie jį nebegirdėti.

HHO’

U.'

Visi ""Farm Dirhtš
Sergėkite savo akis

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu j kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsrvystymų, kada kataras 
bul tinkamai gvdylas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU (iERA AKINIU PR1RLNK1MA
Valandos: 9 iki 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėtio- VV M I ati/hotl M 11 s*-’ Chicago. 111 mis 10 iki 1-mai W .IH. Utt WHUI1, Dl. V. prieš Pačtą

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Suile 6UO-612 Kampas 22nd pL

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarkct 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti 
Rezidencijos Telephone Albany 5546

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

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

R DirvC CHICAGO, ILLINOIS
If I n Ds nl. HV WW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th St Tel. Kedzla 8902 
Paulina. Tel. SVeatern 15 
WU-I6 W. I2lh 8L, arti 
Ht. Loma Ava. ii 1115-17 
So. Paulina 8L. arti 12th 
BU. Chicago, 111.

’ -j- T-" —■ MIIIUMBMUI!!■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą išvidaus, po $1.19 ai gaL 

CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

Vaikų Draugijėlė irgi pairu
si. Veikėjai ir veikėjos, pasi-

ti tą vaikų draugijėlę!

LMPS. 24 kp. susirinkimas 
turėjo įvykti birželio 10 diedą, 
nes 9 d. buvo piknikas. Bet ne
žinia delko musų kuopos valdy
bos narės apsnūdo ir susirinki
mo nelaikė. Gal mano laukti 
ateinančio liepos mėnesio ir ta
da ant sykio atlaikyti du susi
rinkimu?... Draugės progresis- 
lės, kadangi birželio 9 dienų tu 
rėjo būti reguleris pusmeti
nis kuopos susirinkimas ir taip
gi rinkimas kuopos valdybos, 
bet kad tų dienų įvyks kuopos 
piknikas, tai kuopos susirinki
mą mums reikia šaukti extra c

dar šį mėnesį, nes juk yra svar
bių reikalų apsvarstymui, kaip 
kuopos, taip ir centro. Taigi L. 
M.P.S. 24 kuopos valdyba atsi
buskit iš saldaus miego ir sušau
kit extra susirinkimą dar šį bir
želio mėnesį. Reikia apsvarsty
ti apie LMPS. kuopų tveriamų 
Rajonų Ohio ir Michigan valsti
jų, apie prisidėjimų prie darbi
ninkiškų laikraščių bendrovių-^ 
“Naujienų” ir “Laisvės”, apie 
LMPS. mitrųjį suvažiavimų ir 
taip tolinus. — Kuku-žemaitė.

LIETUVOS LAISVES 
FONDAS

Aukos
Woodlawn, Pa., A. P. L. A. 15 

kuopos prakalbose..........21.25
APLA (5 kp. iš savo iždo 10.00

K. Gugis, L.L.F. Ižd.

Redakcijos Atsakymai i 
-------- ------------------------ r, 
Augštam Vyrui. — Apie tai 

įdėjome kito korespondento an
ksčiau atsiųstų žinutę. Prašome 
rašinėti dažniau.

Reiškia: War Savings Stamps, 
Karės Taupymo ženkleliai.
Suvienytų jų Valstijų kongreso 

tarimu, vyriausybė išleido taip

Ženklelių — Wtir Savings Sta
nį ps — vertės už du bilionu

'* ' (»9 Of / ✓*“
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• Visos šalies sauksmas girdėt, kad visi eitų dirbt ant farmų, augintų daugiau kviečiu, 
avižų, rugių, bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avių, kiaulių ir visokių paukščių 
maitinimui pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai jis ir brangus, o toliau bus dar brangesnis. 

Pirk Farmų Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Woodboro, Wisconsin, 8 Mylios į Va
kartis nuo Rhinelander. Liberty Land & Investment Company.

Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko 10,000 Akelių Derlingos žemės, kurią dabar 
parduoda pigiai visokio didumo farmomis po 40, 80, 120 akerių ir daugiau pagal žmogaus 
reikalavimą. Prekės po $12.50 ir augščiau už akerį ant lengvų išmokėjimų. Prekės bus pa
kelius trumpame laike — norintieji pasikabinkite, pigiau nupliksite ir išsirinksite geresnę 
farmų.

Žemė yra labai derlinga — molis su juodžemiu ir žvyrių ir randasi labai gražioj api<‘- 
linkėj prie puikių upelių ir didelių ežerų kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant va- 
kacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo “sum mer resorts.”

Korporacija ‘pagelbsti visokias budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pabuda- 
voja nantą ir storrią ant lengvų išniokėjinfų ir išdirba nuo 10 akerių ir daugiau. Kurie nori, 
su korpOracijos Arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus dėl nupirkimo gyvulių ir viso
kių fariuiškų įrtdikių.

< • • . -A. i1 !
Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu Woodboro, kuriame yra geležinkelio stotis, 

dvi mokyklos, butelis, restauracija, krautuvė (department store) ir 40 kitokią visokių namų.
Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pusę akerio ir didesni, prekės po $75.00 ir au- 

gščialL kurių gi didelių lotų vienas galas atsiduria ant Main si., o kitas i puikų ežerą, kajpo suminei; resort. 
kesčia žiemos laike ir bile kada nėra darbo ant farinos.

Parsiduoda 30 namų viršininėtame lietuviškame mieste; nuo $500 ir augščiau; lengvi išmokėjimai.
šilo lietuviško miesto gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per visą kolonizacijos žemę eina 

geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam miestui, kuris vadinasi Rhinelander, kuriTimc 
randas didelė turgavietė ir 24 dideli fabrikai kur tūkstančiai darbininkų gauna darbus su gera užmo
kesčiu žiemos laike ir bile kada nėrė darbo ant fanuos.

Korporacija turi daugybę farmų gatavų išdirbtų su geriausiais ilaisymais, su triobomis, sodais, gy
vuliais ir visomis mašinerijomis, kokios tik yra reikalingos ant farmų, kurias parduodame pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų arba mainome ant miesto praporčių.

Korporacijos,keliaujanti direktoriai važiuoja iš Chicagos kožną utarninką, 3 vai. po pietų i \Viscon- 
sin aut farmų. Tokiu budu kurie norite važiuot kartu, malonėsite duot žinią vieną dieną pirmiau, 

t
Korporacija tilti du ofisu. Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau.

Liberty Land & Investrpent Co
Chičagos Ofisas

* i 4 z. t * -v,

3301 South Halsted Street
Ant Farmų Wisconsine Ofisas

Woodboro, Wis., R. F, D. Root 1
_.lj!
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Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bittetia, ir po 3 mėn. savo paveiks]* pa 
mačiau tok| skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sj’kių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sj, tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J, BaRrenas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, UI.
---- --------------- ' ■■ '-i . ---------------- _ ■■ --------------—■ .-------------- -- —---------------»

(2,000,000,009) dolerių. Tie žen
kleliai turi .but parduoti žmo
nėms bėgiu šių 1918 metų.

Kiekvieno ženklelio kaina da
bar, birželio mėnesiu, yra $4.17. 
Už penkių metų kiekvieno jo 
vertė užaugs ant $5. Vadinasi, 
kaf dabar perka 20 Karės Tau
pymų ženklelių, užmoka viso 
$83.40. Po penkių metų, būtent, 
1923 m., valdžia atpirks atgal 
tuos ženklelius ir tas, kur bus reikalinga įsigyt, 
pirkęs 20 ženklelių už $83.40, s,,i,lvc 8U Žvrcva 
gaus tuomet iš valdžios $100, tai 
yra $10.00 procentų pelno.

l iksiąs ,kuriuo valdžia išleido 
tuos Kares Taupymo ženklelius, 
yra dvejopas: viena, kad surirt- 
kus piuigųukurių valdžiai reikia, 
karės reikalams; antra, kad pa
lenkus žnu»nes prie . taupumo.

Dabar vedama didele kampa
nija, kad ktiodaugiau tų Karės 
Taupymu Žengteliu išpurdavus 
žmonoms. O ateinanti pėtnyčia, 
birželio. 28 diena, yra paskirfti 
kaipo speciplė Karės Taupymo 
Ženklelių pardavimo diena.

Puoškite save ir savo namus 
Lietuvos trispalvėmis 

vėliavomis.
4-ta diena Liepos (4th of Ju- 

ly), kurioje parodaus visos A- 
inerikojc gyvenančios tautos, 

i pasipuošusios su savo ir Ameri
kos Vėliavomis. Pavyzdy] kitų 

Į tautų ir lietuviams nereikėtų al- 
J'silikti, bet kiekvienam lietuviui 

1 Lietuvos tri
spalvę su Žyrgvaikiu vėliavų.
I Vėliavas galite gauti visokio 
dydžio. Taipgi padarome vėlia
vas ir pagal užsakymus.

" Kaulakiai Broliai 
Lithuanian Printing and 

Blnding House
12214 W. 23rd PI., Chicago, III. 

Phone Canal 107.
(Adv.)

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

rusiškai.
Valandos: 10-1—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

OMh9< 
..Telephone Yąrds 5834.

D r. P.fi. Wiegner į 
■ Priėmimo valundos nuo 8 iki 12 e 
j iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. g 
L So, Halsted St., Chicago. ■

Rezid. 933 S. Ashląnd Blvd. Chlcog# 
Tohphone Haymarkct 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visą chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 9893

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S popiety 
Nc<Uliom<» 10—19 dieni*7 .V

Į Tel. Pullman 342
i Dr. J. Bagočius, M.D.
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ar*.
_____Roseland, |11.

LIETUVIS ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. 

Telephone Central 6390
. Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 6999

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 

G. M. Chernaucko Darže.

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

Aš turiu 15 meti) patyrimų ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
4ums akinius tikrai. Darną atlie- 

u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egaarclauoja DykiDykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėiims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i .vai

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

Telephone Yards 4317

DR. 6. ^.GLfiSEP
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriški) ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Liga 
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 5032

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

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

DR. M. HERZMAN 
!S SUSUOS

' Gerai lietuviam# žinomas per 16 me- 
\ tų kaipo patyręs jfydy tojus, chirurgas 

ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas. vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias . 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- . | 

< taiaua.
♦ Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
iSt. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir Į L,S vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. HalsUd Street 

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA i 

’■ .A. VIOIKAS 
Akušerijos Ko- . 

; ilgai praktika-1 
Pennsylvanijos!

ir Phila-, 
ijoj. Pasekniin-i 
patarnauju prie 
mo. Duodu rodą 

ligose mote- 
ir merginoms.

Įlegijų 
ivusi

delph 
Kai

Irimą ir merginoms. 
'.3113 So. Halsted Str. 
i (Ant antrų lubų) 

Chicago.

REUMATIZMĄ 
yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitų liga, jeigu liktai jus 
pataikysite teisingus vaisius.

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

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu kruša už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugrąžiusiu! pini
gus. CARL F. WORM, 

3100 S. Halsted St.. Chicago, III

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant. užsa

komo siutai ir overkotai, vedės 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, vcrtčs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0h 
iki $7,50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R I) O N
1415 S. Halsted SU Chicago. I1L

....................... "T" '
Tel. Armhage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENt

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligone. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

i
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Chicago ir Apielinke
Chicagicčiams žinotina.

Penkiolika tūkstančiu vyru fe fe * •
paskirs į pirmą klesą.
True translation filed with the post- 

as . eųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Visi Local Boardai gavo įsa
kymų paskirti į pirmą drafto 
klesą visus tuos kareivinio am
žiaus vyrus, kurie apsivedė pra

at Chicago, June 26,

Ileursto geltonlnpini ruso il
ginusių “istorijų” ttpie lą ('ro
pe ir piitnrnautojų unijos suo
kalbį. l ito gi tarpu Chicagos 
Darbo Federacijos sekretorius 
Hoackels tvirtina, kad visas tas 
skandalas esąs tik išmistas, fe

Ettelsonas jieško naujo . 
“džiabo”.

esą nepaprastai blogos: tūli pas- dytų savo priedermes deramai 
| toriai dargi negavę nei vieno) *• * *
< naujo parapijono, ir nei vieno
i dolerio. Taigi dabar jie norėtų opos susirinkime pakėlus klau-
< gauti nors tuos pinigus, kur bu- simą apie įsteigimą socialistų
vo išmesti pastatymui min. šet-.mokyklos? Pagalvokite, draugai, 
ros. Bet niekas nenori jos pirkt.piešą sakant, tatai ji...___ 2 __1

Kažin, kad taip busimame ku-

mokyklos? Pagalvokite, draugai, 
au senai rei

kėjo padaryti. ’ — Kuopietis.
Nelaimė.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

IREKIADEL INGOT MOLD FOUNDRYČIPERIŲLEIBERIŲ

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra*. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davis, 2942 W. 3!) Street, Chicago

tų ir neturi kūdikių.
Tatai reiškia, kad mažiausia 

11 tūkstančių vyrų, kurie dabar 
yra priskirti 2 ir 3 klesosna, bus 
tuoj neklasifikuoti j pirmą kle
są. Pa l vaikymas paliečia ir 
tuos, kur užsiregistravo birže
lio 5 d. š. m.

Taip greitai, kaip min. vyrai 
bus rcklasifikuoti, bus pašaukti 
daktaro egzaminavimui ir, jei 
praeis, bus įsakyti būt pasiren
gusiais stoti kariuomenėn sulig 
valdžios pareikalavimu.

Miesto korporacijos advoka
tas, Samuel Ettelsonas, jieško 
naujo “džiabo”. Eina gandas, 
kad jisai besirengiąs “runyt” i 
valstijos senatą. Mat sekamą 
pavasarį baigiasi majoro Thom- 
psono terminas, taigi kartu ir 
Ettelsono. Tatai prisieina j ieš
koti naujos vietos.

Ettelsonas yra žinomas kaipo 
uolus gatvekarin kompanijos 
reikalų rėmėjas. Spėjama to
dėl. kad ir ji neužmirš busimo
jo kandidato.

Ant kertės Sheffield ir Oak- 
dale gatvių visu smarkumu ėjęs 
gatvekaris užbėgo ant Stewart 
Lightfoot, 4708 N. Winchcster 
gt., ąutomobiliaus. Pasekmėje 
to du vyru ir viena moteris ta-i 
po pavojingai sužeisti. Gatvc- 
kario motormanas, tur būt, bus 
areštuotas. •'

Išplėšė krautuvę.
Nežinomi piktadariui vakar 

naktį įsilaužė William J. Por- 
ter drabužių krautuvėm 2352 
Milvvaukee gt. Išnešta 225 “siu
tai” ir virš 300 kelinių. Policija 
įieško piktadarių.

WEST SIDE
šis ir tas. '

RAMMERIŲ
Atsišaukite j Bollinger Andrews Construction Co

PARDAVIMUI aptieki), lietuvių, 
čekų, ir slavų apielinkėje. Nėra ki
los aptiekus šioj(* apielinkėje.

Gera pardavimo priežastis 
Klauskite: R. A. Cavanaugh, 
106 N. La Šalie SI, Tel. Main 1275

Jūreiviai rengiasi streikai!.
Sutinka.

Apiplėšė lietuvį.
Praeitos nedėlios naktį, birže

lio 23 d., du nepažįstami plėši
kai ant kertės 47 ir Marshfield

Tie nuolatiniai straksėjimai 
musų Sątinjgos centre, tos nesi
liaujančios insinuacijos, kurio
mis stengiasi “pasižymėti” tūli 
abejotinos garbės vyrukai, pasi
vadinusieji “kairiaisiais”, galu
tinai veda iš kantrybės ir t. v. 
“lėtuosius kuopos narius”. Ir 
ne be pamato. Tie nariai veikė 
Sąjungoje jau tada, kuomet to
kie Stilsonai ir jam panašus 
“kairiieji”, kurie dabar stengia
si pmliktuot kas socialistui yra 
galima, o kas uždrausta veikti, 
nei nesapnavo apie socialistų 
partiją. Taigi tie nariai, kurie 
daugiausia yra prisidėję stipri
nimu savo organizacijos, dabar 
terliojanii oficialiame Sąjungos 
biuletine!

VERONA, PENNA

REIKIA DARBININKŲ
Roseland, III. — LDLD. 79 kuopos 

susirinkimas įvyks birželio 30 dieną, 
10:30 vai. rytų, Aušros Mokykloj, 
10900 Michigan avė. Draugai, susi
rinkite laiku, nes Imis išduotos kny
gos “Ant rytojaus po socialės revo
liucijos’’. —A. Grebelis, rašt.

L. S. S. aštunto rajono draugiškas 
išvažiavimas įvyks liepos 7 dieną 
Jefferson miške, todėl prašome ger
biamų kuopų bei draugijų tą dieną 
nerengti punašių išvažiavimu, kad 
vieni kitiems neužkenktume.

—Komitetas.

LMPS. 25 ir 9 kuopoR rengia drau
gišką išvažiavimą i Washington par
ką nedėlioj, birželio 30 d. Ilus pui
kus programas, kalbės M. Dundulie
nė: dainuos Ateities žiedo choras ir 
kili. Kviečia visus —Komitetas.

VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jiešknnlieji darbo kreipkitės siais

adresais:

843 S. WABASH AVENUE.
116-122

524-526

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

Samdytojai naudojasi “juoduo
ju listu”.

10 tuksiančių darbinin- 
ivių, priklausančių t. v. 
‘amen’s unijai, nutarė

Majoras Thompson, kur pora 
savaičių atgal vetavo miesto ta- 
rybos nutarimą, kad butų pada
ryta atidus tyrinėjimas visuose 
miesto valdžios departamentuo
se tikslu sumažinti miesto išlai

notą, gyvenantį 4611 So. Pauli
na gt. 'Atėmė apie 50 dol. pini
gų, laikrodį ir žiedą. Blogdariai 
dar apmušė savo auką ir pabė
go. —J. Z.

jungos biuletine nepasiliaus tas 
asmenų ir kuopų terliojimas — 
22roji kuopa turės pasitraukti iš 
Sąjungos Įstojant stačiai j Soe.

Tatai butų betgi negera.

agentai se-

o ja prieš juos 
Tatai turi būt

stoti apie 100 laivų, plaukiojan
čių Michigan ir kituose “di
džiuosiuose ežeruose”. Mano
ma tečiaus, kad streiko pavojus' j 
bus nušalinta arbilraciia — su-’

Naujas skandalas.
Kur randasi (’rones?

Andais valstijos prokuroro 
detektivai areštavo kelis waite- 
r‘ių patarnautojų unijos na
rius. Jie kaltinami sumoksle 
prieš tuos viešbučių ir valgyklų 
lankytojus, kur neduoda kyšių 
už “»gerą patarnavimą”.

maisto užnuodijiine. 
nes pagelbininkai darg
kad tūli areštuoti sumokslinin- 
kai jau prisipažinę. Tas prisi
pažinimas esą be galo svarbus: 
jis galbūt duos galimybės susek
ti ir pasakiškąjį Crone’ą. Esą, 
daroma viskas, kad patyrus kur 
dabar randasi tasai Crone, ir pa- ,

tariant
Hoy-

butuc

jį darytų viena Chicagos Clea- 
ring Ilouse asociacija. Jisai ne
norįs, kad į lą darbą maišytus 

ir 
to

Chicagos Darbo Federacija 
viešųjų įstaigų biuras, kai|

Gabenasi streiklaužių.
Mark Mimufacturing kompa 

ni.ja, Evanstone, kurios darbi
ninkai išėjo streikai! 1 d. birže
lio. vis dar atsisako išpildyt jų 
reikalavimus. Vietoj to ji gabe
nasi streiklaužių. Paslaruosiu 
sergsti policija. Streikininkai 
reikalauja didesnių algų.

Nuvers Billy Sunday šėtra.

Evangelikų sorkininko misijos 
nedavė lauktų pasekmių.

Didžioji šėtra, kur per 10 sa
vaičių laikė savo “šventus pa

būt bus nuversta, šėtros pasta 
tymas kainavo apie 65 tuksian
čius dolerių. Ponai pastovia 
betgi visiškai nesisielotų už tuos 
išmestus tūkstančius, jeigu Bil- 
lio misijos butų jiems davusios 
naujų parapijonų, kaip kad bu
vo tikėtasi. Bet dabar... visi 
jie skundžiasi, kad pasekmės

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiojimas
True translation filed with the post-master at Chicago, June 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Liepos mėnesio 4 d. 1776 m. Suv. Valstijos pasiskel
bė NEPRIGULMINGA nuo svetimo jungo šalim, ir to
dėl kasmet ta diena yra apvaikščiojama, kaipo didžiau
sia šalies šventė.

šįmet tečiaus, už 142 metų po Suvienytųjų Valstijų 
neprigulmybės paskelbimo, pasaulyje verda kova 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 
geręsnį gyvenimą arba skurdą milionams darbo žmonių 
aplink visą žemės kamuolį.

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ap
vaikščiojimas įgįja VISAPASAULINŲ REIKŠMĘ. Ame
rikos gyventojai panaudos jį tam, kad pažymėjus tuos di
džiuosius žmonijos reikalus, už kuriuos 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. Tad sukruskite, lietuviai! Sukruskite,lietuviai 
darbininkai, ir pasirodykite, kad jus stojate už laisvę ir 
demokratybę visai žmonijai ir savo gimtajai šaliai!

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

Rusų Socialistai rengia didelį pik
nikų National Grove, Riverside, ne- 
(lėlidj, birž. 30. Dainuos chorai ir 
bus šiaip įvairių pramogų.

PARSIDUODA barzdnskutykla —r 
(barber shop)—yra kambariai <1el 
gyvenimo. Gera proga vedusiam 
Žmogui, kuriam nereikia eiti j ka
riuomene. Atsišaukite laišku Į Nau
jienas, pažymėdami No 25.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

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

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

NAMALŽEMt

Apdraskė 23 žmones.
Bėgiu pastarųjų 21 valandų 

paklydę šunes apdraskė 23 žmo
nes. Policija dar kartą perser- 
gsti šunų savininkus neleisti jų 
gatvėn be antsnukių-narvių. 
Priešingame atsitikime jie ne
teks savo šunų ir bus nubausti.

galima leisti, kad darbas, prie 
kurio dirbta ilgas melų eiles, 
griūtų. Bell jeigu taip atsitiktų, 
pasidėkoti išpultų tik tiems 
“revoliuciniams veikėjams” 
be saiko ir takto.

Rockford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimus 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.

—o-----
LDLD. 1-mo Apskričio konferenci

ja įvyks subaloje, liirželio 29 d., M. 
Meldažio svet., 2242—44 W. 23rd 
Place, kaip 7:30 vai. vak.—Kuopos, 
kurios dar neturite išsirinkę delega
tų i konferenciją, tatai padarykite, 
nes šioje konferencijoje bus svarsto
ma daug svarbių klausimų naudai 1- 
mojo apskričio. Delegatai malonė
kite hesivėluoti ir atsivešti gerų su
manymų. 1-mo Apskr. Nut. Rašt.

Joe. Klikunas.

105-107

Už darbo parupinimą visuose 
valdžios {steigtuose ir užlaikomuo

se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

tuo
se

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

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

5-kių akerių forma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apieiin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti j darbų. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis.

Ginsburg and Alter, 
2707 VV. 12th St., Chicago.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint j vietų. Reikia (mokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra-

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

Kad p-nia Anna Kenrich, 621 
W. 43 gat., norėjo greitai pasi
gaut Į gatvekarį, “sulig vyrų ma
dos“ ir neteko 80 dol. Bešo
kant gatvekarin ant gatvės li
ko piniginė, kurią nusinešė tū
las “nežinomas džcntelmonas.”

Keturi saliuninkai turbut ne
lėks laisnių. Praeitą nedėldienį 
laikę atdarais savo saliunus, va
dinas pardavinėję svaiginamuo
sius gėrimus.

BRIDGEPORT
It LSS. 4-tos kuopos veikimo.

Užstojus vasaros karščiams 
pasiliovė ir ketvirtosios kuopos 
veikimas. Nįors tiesa, praeitą 
žiemą kuopiečiai parodė nema
ža veiklumo, vis dėlto, pastaruo-

leidimą: daugelis jų “nebeišga
li” atsilankyti net į kuopos susi
rinkimus... Kame to priežastįs 

būti teisėju nemanau, tatai 
jų nei nejieškosiu. Pasakysiu tik 
tiek, kad dabartiniais laikais snu 
duriuoti neišpuola. Socialistai 
privalo dirbti netik rinkimų lai
ku, bet visada -- prieš ir po rin-

rinkimai yra organizavimo ir 
švietimosi darbas. Tuo tarpu 
nariai j tai kreipia maža domos. 
Draugai, sukruskime!

Kada gi jvyks kuopos “drau
giškas išvažiavimas”? Jau gero
ka valanda, kaip nutarta jį su
rengi. Prie to rengimo, rodos, 
prisidėjo ir LDLD. kuopa. Vy
rai, op! .j . .

Klerikalų judošėliai truputį 
aprimo. Kažin, ar prieš blogą, 
ar — gerą?

Nesenai “westsi<lės” socialis
tai (visų tautų) pakėlė klausi
mą apie įsigijimą nuosavios sve
tainės. Kol kąs betgi tas suma
nymas vra tik sumanymu. Bei- 
ketų gi daryt šiokių tokių “pra
ktiškų pienų”. Draugai sako, 
kad jie rasis su pradėjimu pra
kalbų ir vakarų sezono. O man 
rodos, kad nieko nekenktų ii’ 
dabar pagalvojus. Prakalbo
mis, baliais ir teatrais “socialis- 
tiškos svetainės” juk nepasista- 
tvsime!

Niekas, tur-but, taip nepade
da išgarsint musų dienraštį, 
kaip “tėvelio armija”. Nabagai, 
juo atkakliau jie agituoja prieš 
“Naujienas”, tuo labiau žmonės 
jas skaito. Visoki “dniugai“ ir 
kitokie “darbininkų prieteliai” 
čia pasidarė nelauktais svete
lius ./ —Westsidietis.

k

Tel. Boulevard 9812
ir Drover 8418

DR. A. J. KARALIUS
3203 S. Halsted St. Chicago
, X- SPINDULIAI
Valandos: Nuo 9 iki 12; ir nuo 2 iki 9

T. M. I). 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks nedėlioj, birželio 30 
d., 1 vai. po pietų, Fellowship Han
se. 831 \V. 33 Place. Malonėkite at
silankyti susirinkimai! kuoskaitlin- 
giausia, nes šis susirinkimas yra 
svarbus; seimo delegatai išduos savo 
raportus ir bus naujų reikalų svars
tyta, kurie paliečia pačių T. M. D.

—Valdyba.

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

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

PARDAVIMUI gerai Įsteigtas gro- 
serio biznis šu namu ir lotu — la
bai gera proga bučeriui irengti bu- 
černy su groserne. Parduosiu dali 
Įmokant, likusius ant išmokėjimo. 
2101 S. Peoria St., Kampas 21-os

MOKYKLOS

LSJL. 1-mos kp. mandolinų orkes
trą laikys susirinkimų ketverge, bir
želio 27, K vai. vakare, Aušros svet., 
31101 S. Halsted st.— Draugai ir drau
gės, atsilankykite paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų apsvar- 
stvti. —J. Verbickas.

North Sidės Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas Įvyks pėtny- 
čioj, birželio 28 d., 7:30 vai. vakare, 

D. S. svetainėj, 1822 W. \Vaban- 
ave. Visi draugijų delegatai teik- 
pribuli Į susirinkimą.

Sekr. W. Czepalewicz.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterjs prie svaraus Šapos da
rbo. Algos $12.00 i savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

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

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

siu

LMPSA. 29 k p. ir Pirmyn choro 
draugiškas išvažiavimas į Jefferson 
miškus Įvyks birželio 30 d. Progra
mas susidės iš kalbu, dainų, monolo
gų ir 1.1. Kviečia visus —Komitetas.

Brighton Park. — LSS. 174 kuopos 
extra susirinkimas bus birželio 26 d. 
A. Mažeinio svet., 3834 S. Kedzie av. 
Draugai, malonėkite būti laiku, nes 
vra daug svarbią reikalų: reikia 
rinkt darbininkų piknikui ir tt.

—J. Gustaitis.

REIKIA LEIBERIŲ dėl statymo 
gelžkclio. tartoko, lumberyard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
są melą, gera mokestis, 't aipgi dar
bas pagal kontraktą. Už kelią su
grąžinama, jeigu išdirbsite devvnias 
dešimts dienų. Praneškite mums 
laišku arba telegrama.

Lake Independence Lumber Co., 
Big Bay, Mieh,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:36 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Antanas Endrulaitis Kauno gnb., 

Raseinių pav., Eržvilko parap., Tel- 
veku kaimo, (Petro Endrulaičio su
ims) jieškau K. Endrulaičio — savo 
brolio, A. Zdanavičiaus, Onos Dainie
nės. K. Peckausko, dėdės K. Endru
laičio, Jurgio Laurinaičio Franciš- 
kos Norkytės, Joe Beinoriaus, A. Da
manskio, giminių ir pažįstamų Erž- 
vilkos. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba žinantis praneš
kite šiuo adresu: A. Endrulaitis, 
942 \V. 33 Str., C.hicago, 111.

REIKIA molderių ant gelžkclio il
gam laikui, pastovus darbas. 

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

Sekamą nedekiienį bus ketvir- 'g~-—-gsasssa*.'----------
Įlos kuopos susirinkimas Mildos! Pranešimai 
svetainėje. Kiekvienas kuopos L.L.S.A. PRAKALBOS 
narys privalo atsilankyti. Tuo-| LLSA. rengia prakalbas se- 
labiau, kad iš Sąjungos centro I kančiose vietose:
yra atsiųsta vertingos literatu-Į 3) Ketverge, birž. 27, Mildos 
ros, kurią pru alėtų perskaityti I svet., Bridgeport.

| kiekvienas kuopos narys. Kny-| 4) Pėtnyčioje, birželio 28, Fr. 
gos, rodos, bus dalinama veltui. | and James svetainėje, kertė 23 
Kuopiečiai, nepamirškite! Į ir Lake gatvių, Melrosc Park.

* * * Į Visose Vifetose pradžia 7:30
Ketvirtoji kuopa, beto, turės I vak. Kalbės trįs kalbėtojai, 

išrinkti tris nariusrdelegatus į I žanga tiktai 10 centų, 
ketvirto kongr. distrikto kampa-1 —Rengėjai,
nijos kom. posėdžius. Sekamas I ---- -
rinkimų kampanijos komit. po-1 draugijų Am. Liet. Darbininkų Tary

bai ir visų draugijų, kurios dar ne
priklauso į ALDT. valdybą, yra kvie- 

‘ ikti subatoj, birželio 29 
d., 8 vai. vak., M. Jankaičio svetai- 

... Cicero, III.
Yra labai svarbių ir neatidėtinų rei
kalų. Taipgi bus tariama apie ap-

—ALD'I’. (’Jcero distrikto org.
* P. Kaminskas. 1840 S. Halsted st.,

v.

(iarment Workers’ Hallej, 2343|čiami susirin
So. Kedzie avė. Tatai delegatus I ^37 vw? ĮSth"" 
prisieis išrinkti Išiame. kuopos I.

.... _ . , ,1 kaiy. . ■ »»un i<u luinu iipiv il|F
susirinkime. Draugai, pasiruptn-A vaikščiojimą 4-tosios liepos dienos, 
kilę, kad ketvirtoji kuopa išpil-

Pajieškau pusbrolių: Nikodimo ir 
Izidoriaus ir Jono ir pusseserės Mar- 
cijonos Petraičių. Girdėjau kad gy
vena Mc Kees Roeks, Pa., apielinkėj. 
Meldžiu atsišaukti ar žinantis pra
neškite. .1. Petraitis,
2024 Canalport Avė., Chicago, III.

. BEIKIA beisterių, fellerių guzikų 
{siuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų Švarkų ir siutų.

Pcrcivai B. Palmcr Co.,
367 W. Adams st., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų’* name, 1739 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Jamontą,
1810' So. Halsted st., Chicago

ATIDUODAMA randon kambarys 
vyrui arba merginai, su valgiu ar
ba be valgio. Remtos $1.00 . savaitę. 
2239 W. 23 place., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario; vienas vai

kinas, tarp 31—-35 ir tarp Halsted ir 
VVallace gatvių. J. J.

Atsišaukite į barbernę.
3405 So. Halsted st., Chicago, UI.

RASTA-PAMESTA

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

Hammond Brass Works, 
Hammond, Ind.

REIKALINGI burdingieriai su val
giu. Geri, švarus kambariai. Maudy
ne ir telefonas. Gera vieta pakelei- 
viapis.

Lietuvių Hotclis, 
1606 So. Halsted st., Chicago, UI.

VALENTINE DRESSMAKINO i 
COLLEGES \

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
S10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirminieU

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 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

HA5TER 5Y5TEI1

REIKALAUJU atsakančio barbe- 
rio. Darbas ant visados; mokestis 
$20 ir coinmision. Atsišaukite grei
tai.

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

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Gera mokestis, pastovus darbas.

Joe. Kowoliawski
1801 Wegg avė., Te! East Chicago 
1103 J.; East Chicago, Indiana.

MOKYKIS KIRPIMO IR DR8IGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Mimu >t»tema ir ><.nti4kas mokinimą* m 
darys jus žinovu i trumpą laiką.

Mos turimo didžiausiu* ir (iriausiu* klrpfe 
mo-<1es|pnin;r ir siuvimo skyrius, kur m** *u 
teiksime piaktižkn patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomo* malino* mu*ų siuvimo *k>- riuose.
Jus esate užkviečinml aplankyti Ir pama

tyti musų mokyklą bile laiku — diena Ir va. 
knruis ir gauti »pwiu)ilkai pigi* kain«.

Patreno* daromo* pagal Jūsų miera — ull* 
* tai lės arba dydžio, ii bile madų knygo* 

MASTEI! DESIGNING RCHOOL 
J. F. Kasnicka. Ptrditinie,

I1S N. im 8*11* gatvl. Kambary* 411-4H.

n 7** REIKIA jauno žmogaus prie teng- - KAS PALIKOTE “Naujienų” ofise’vn dMrhn 
vasarinę skrybėle, atsišaukite i 

K. Jamontą, 
‘ , Chicago, UI.

Gera mokestis. n. .. . .. .
Dougias Baths, Skaitykite ir Platinkite

3516 W. 12th st, Chicago “N A (J j IENAS”




