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234 žmonės prapuolė ant 
ligonbučio laivo

Laukiama vokiečių ofensivo
Valdžia kontroliuos telegrafj

Vokietijos junkeriai nori kontri 
bucijų ir aneksijų

ITALAI SUĖMĖ 1,500 
BELAISVIŲ.

True transhdion filcd svilti the post- 
masler at Chicago, III., July 2, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, lliepos 1. — 
Oficialis Rymo pranešimas sa
ko, kad italų ir franeuzų spėkos, 
ant Asiago augštumos, paimda- 
mos Vai Dilia kalnų suėmė 1, 
500 Im‘laisvių.

paskęsti ar išplaukti, kaip jie ga
ilės tai atsiekti. Ir nors šiame at
vejyje jis buvo Kanados ligon- 
bučio laivas, grįžtantis iš Hali- 
fnx be sužeistųjų, tas prasižen
gimas atidengia nedorų koman
duotojo siekinį ir beveik išduo
da jo viltį, kad jis ras jį pilnų 
sužeistų ir bejiegių žmonių.“

LAUKIAMA NAUJO VO
KIEČIŲ OFENSIVO.

VOKIECIŲ SUBMARINA PAS
KANDINO LIGONBUČIO

LAIVA.
Talkininkai ir amerikiečiai 

yra gerai prisirengę.

234 žmonės turbut žuvo, tik 24 
išsigelbėjo.

True translation filcd with the post- 
masttr at Chicago, III., Jidy 2, 1918, 
as t cųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS liepos L — An
glijos admiraltija šiandie paskel
bė, kad hifželio 27 d. už 116 my- 
lių į pietvakarius tino Fastnet 
vokiečių submarina paskandino 
anglų ligonbučio laivų Llandove- 
ry Castle.

Illandovery Castle plaukė na
mo iš Kanados. Ant jo buvo 258 
žmonės. Jų tarpe buvo 80 Kana
dos armijos medikalio korpuso 
narių ir 11 moterų slaugytojų.

Ikišiol tik viena valtelė su 24 
išsigelbėjusiais žmonėmis pa

siekė uostų.

Trnc transhilion filcd with the post- 
niaslcr at Chicagų, UI., July 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, liepos 1. - 
Vietos armijos viršininkai lau
kia kaš valandų atsinaujinimo

Glasgowe 1914 m. dėl Union

Admiraltijos pranešimas sa-

“Apie 10:30 vai. birželio 27 
d., 116 mylių į pietvakarius nito 
Fastnet ligonbučio laivas Llan- 
dovery Castle tapo torpeduotas 
priešo submarinos ir paskendo 
už apie 10 miliutų,. Jis plaukė 
namo iš Kanados ir lodei ant jo 

.nebuvo sužeistų ir ligonių, bet

lių ir jurininkų ir jis vežė 80
Kanados armijos gydytojus ir

“Iš šių 258 žmonių ikišiol tik 
viena valtelė su 24 išsigelbėju
siais pasiekė uostų. Vis dar j ie
škoma ir kiti galbūt dar bus ra

“įteikia patėmyti šiame, kaip 
ir visuose kituose atsitikimuo-

nutarimais. vokiečių submarina 
turėjo pilnų teisę sustabdyti ir 
iškratyti lligonbučio laivą, bet 
vieton to ji torpedavo Llandove- 
ry Castle.“

Lodei admiraltija išleido seka 
mas pastabas apie paskandini
mų:C

“Vokietijos baisi skola pasau
liui didėja. Dar vienas ligonbu
čio laivas tapo torpeduotas, šį 
sykį už 116 mylių nuo artymiau 
sios žemės ir jo žmonės tapo iš
mesti valtelėse ant vilnių valios,

Manoma, kad prezidentas dar 
galutinai nenusprendė paimti 
telegrafus kaip tik bus duota 
jam galė. Jis galbūt lauks pasek
mių VVestern Union operatorių 
streiko, kuris yra paskelbtas lie
pos 8 d., kadangi VVestern Uni
on atsisakė pildyti karės darbo 
tarybos nuosprendį* ir vis dar 
šalina iš darbo unijistus opera
torius.

PreąMMta*įmins 4 d. Liepos Archangelsk kares stovyje
I Mount Vemon pakviesta tautų atstovai, 

r ■■ i . ------------

VOKIETIJOS JUNKERIŲ 
APETITAS.

True transhition filcd willi the post-master ai Chicago, III., July 2, 1918, 
as rc<|iiired by the act of Oct. o,‘ 1917.

Ketvirtoji* Liepos prezidentas 
Wilsonas pasakys prie Wasbin- 
gtono grabo, Mount Vernone, 
kalbų, kuri gal blts < dklžiausia 
visame jo gyvepitnc. Vieta ir 
laikas tyčia taip paniukta, kad 
pabrėžus Amerikos poziciją pa
saulio demokratybės apskritai

Nori Belgijos, 45 miliardų ir Rusijos demokratijos klausi- 
dol. kontribucijos ir daug,' me ypatingai, kurį išdėstys pre- 
daug kitų žemių ir ddly- zi,(lentas. Talkininkų diploma

tai tapo pakviesti dalyvauti to- 
--------  jo iškilmėje. Prezidentas Wil-Į

True trnnslnlion filed wilh Ihe post- ,(11i nn tiktai nniol
master at Chicago, III., July 2, 1918, so,u‘s Sal no UKiai apici
as rcųiiįrcd by Ihe acl of Oct. 6,1917. Rusijos padėjimą, o ir apie Aus-

PARYŽIUS, liepos L — Ang-| Iro- Vengri jos ir Turkijos daly-l 
lija turi atiduoti savo karės tai- kus. Prezidento žodžiai bus 
vyną Vokietijai, sugrąžinti Gib- jiems galutinas Amerikos atsa-| 
raltarą Ispanijai, o Egiptą ir Su
ezo kanalą Turkijai. Anglija, 
Francija ir Suv. Valstijos turi 
užmokėti Vokietijai mažiausia 
$45,000,000,000 kontribucijos. 
Belgija ir Francijos teritorija 
turi būti atiduota.

Tai yra dalis sąlygų Vokieti
jos taikos programe, išspaus
dintame Prūsijos i

ky.

Prezidento žodžiai bus

kyiiias į keletą punktų, kurie iki 
šiol buvo keblus klausimai tal
kininkams. . . ,

Dalyvaus tautų aUtavai.
Leiitcnantas B< Mastauskas, 

Coinmitteo on Public; Informa
tion Lietuvių skyriaus vedėjas,!

Kiekviena ateivių grupe, ku-

volpe^^nsivo V?f!‘^>»>'H’?,<;i. :),FtondrijoS ncprigulnrybč,, ,

augštesniojo ri pasirašė po Ketvirtosios Lie- 
bnto nario grafo Roon, Goerlitz, pos peticija, tapo pagerbta pre-, 
Prūsijoj, laikraštyj Nachricblcii.! zidento VVilsono pakvietimu, perj 

Sekamos yra Rodrt taikos są-!
lygos:

Aneksavimas Belgijos su ad- 
ininistratyve autonomija vidu
je. ■' a Z1’

v

Rusai paskandino savo laivus
Vokiečiai paėmė Tiflisą

ARCHANGELSKO GUB. KA
RĖS STOVYJE.

[ 4-os Liepos Peticija.

Ketvirtoje Liepos dienoje, 
1776 metais, šios Respublikos 
uždėtojai pradėjo judėjimų žmo
nių laisvei ir tautų teist i savęs 
valdytis, šimtų keluriosdešim- 
lys du metu vėliau atrandamo
pasaulio demokratijų, kuriai šilr_ . ... ... ,. . , c , . True translation filcd with the posl-
tauta pioniere buvo, reakcijos ir masler at Chicago, III., July 2, 1918, 
autokratijos galybe smarkiai ns ,C(lnire(I hy the act of Oct. 6,1917. 
Užpulta. MASKVA, liepos 1. — Karės

Mes reprezcnhiojiimc tas tau- stovis (sla,e of wlar) ,HP° Paa; 
tas ir žmones, kurių sunai ir <hi- Įdelbtas Archangelsko gubernijo, 

(Archangelsko gub. tęsiasi 
nuo Uralo kalnų j vakarus ik 
Finlandijos, apie D00 myflių il
gumoj, ir nuo Vologdos ir Olo- 
Jiec pietuose iki Arktiko vande
nyno, apie 400 mylių pločio. 

Joj yra uostai Archangelsk ir 
Kola, Rusijos išėjimai į Arktiko 
vandenyną. Murmansko pakraš
tyj kiek laiko atgal tapo išsodin
ti anglų ir franeuzų kareiviai 
apgynimui Murmansko geležin
kelio, kuriuo ėjo talkininkų reik 
menįs į Rusiją).

kterįs i šią žemę atvažiavo vė
liau, kaip šios Respublikos už
dėtojai, bet tų pačių idealų trau
kiami. Tautos, rasės ir žmonės, 
kuriuos mes reprezentuojame, 
ar šiokiu ar tokiu būdu dalyvu- 
mą kovoje ima. Vieni, laimin
gai plotiniu esimu džiaugda-j 
mies, viešai ir ginklu prieš pa
žangos priešus kovoja. Kili, ne
laimingai prislėgti, vien t ik pasy
viai priešintis tegali. Treti gvo- 
Itu buvo paimti visų priešo ar- 
mijosna. Galop, keletas dar

Į nuošaliai lieka, sunkiai spau-l 
džjami, gcležuoto kumščio grą- 
sinami, baimydamies būti įtrau-

Ikfais ir mio kilu ntiiniiiktiii*! I Irue triiiislation filcd with the post- iKiais ir nuo Kilų alilrauktais,! n;|stcr at Chicago> July 2 
kuomet galutino nuosprendžio as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 

j vąlanda ateis. Bet visi, perdi- VVASHINGTON, Ijįepos L 
dąliausias kančias, ar aklais ari Rusijos gub. Ąv^b^ngelsk, kur 
atviromis akimis tam pačiam paskelbta karės stovis, anot pra
liesim koWj’a,"iYž' fcfiibnfty ’tVlšVMpiešĮmo iš Maskvos, yra Arktiko

..................... ■! " 11 " ' ' ' ' ■

KĄ TAS REIŠKIA?

kandinti drcadnaulas Carienč 
Ekaterina II, bolševikų pervar- 
dytas į Svobodnaja Rusija ir ke
letas torpedinių laivų naikinto
jų. “Likusioji dalis laivyno yra 
Sevostopolyj, musų, rankose“, 

sako pranešimas.

MICHAIL KVIEČIA NU
VERSTI BOLŠEVIKUS.

Vokiečiai paėmė Tiflisą.

True translation filcd xvilh the post- 
inastcr at Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, liepos 1. - Ex- 
change Telegraph žinia iš Ma
kedonijos datuota birž. 25 pra
neša, kad didysis kunigaikštis 
Michail išleido manifestų, jog 
jis skaito savo pareiga atgaivin
ti ir atgimdyti Rusijos žmones. 
Jis kviečia žmones nuversti da-

’‘r<‘ 'ffl-.J, 
' ,.....
tųipgi apglų ir franeuzų žinios 
iŠ fronto parodė diena iš dienos 
didėjantį priešo veikimą kas 
parodo, kad vokiečiai rengiasi 
prie naujo užpuolimo. i

. ! • . . ‘1*1 ‘ I
Didelis veikimas ir judėjimas 

vokiečių eina prieš amerikiečių 
linijas apie Cbateau Thierry. 
Dalis užpuolimo bus atkreipta 
šiame fronte atnaujinime besi- 
veržimo ant Paryžiaus linijoj 
nuo Compiegne iki Chateau 
Thierry.

Jei taip, tai Amerikos armijos 
korpusai vėl stovi petis petin su 
franeuzais uždaryme vokie
čiams kelio.

ai

Vienok kaip talkininkai taip 
ir kasdien didėjanti Amerikos 
armija yra gerai prisirengusios 
ir nėra abejonės, kad vokiečiai 
laimės tiek, kiek jie laimėjo pir- 
mesniuose užpuolimuose — vien 
baisius nuostolius.

VALDŽIA PAIMS SAVO 
KONTROLĖN TELE

GRAFUS.

Bilius jau įneštas. Prez. Wil- 
sonas tam Pritaria.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, liepos 1. — 
Prezidentas VVilsonas šiandie 
rekomendavo kongresui val
džios kontrolę ir operavimą Ša
lies telegrafo ir telefono linijų.

Iš priežasties gręsiančio Wes- 
tern Union Co. unijinių operato
rių streiko, bus dedamos pas
tangos, kad pravedus tai prieš 
kongreso pertraukimo posėdžių 
šių savaitę ir įgaliojus preziden
tų paimti linijas.

Rezoliucija įgaliojanti prezi
dentą paimti linijas galbūt šian
die po piet bus prielankiai ra
portuota atstovų buto tarpvals-
tinės ir užrubežinės pirklybij Ties La Brca žaibais uždegė iš- 
komiteto. • einantį iš žemės aliejų.

! valstybės, kiireš ir, lį|^yn0 sek
retorius ir Ged. GreeKą,' Viešo
sios Informacijos Kiomituto pir
mininką, kad jbs turėtų! savo at
stovus Wnshing(bhe, IDtp C., ap- 
v^ikščiojime ir butų su 

Aneksuvimas viso. F.^-ijos .&• Mou»4 Vomomu kuB in-Orlfr"" JCT! “ ""T™8'
.Kryčio, įSKunain «,«,.» ziikntte Uik'Vs krflių. K«. Mir, V v ?’ k,Ur,Ol.15<'.1^,:nkcl,!i,

u \ li*'.^ u 1 Uiuvin n,V atrodo’ telsln'gh ‘h* pašto-saugoj amks iafenhikų ir’
Aneksavimas Briey ir Long-. <k EielUMųL..3 . j..*^.unV ? .n-.mn. i/’ m
y baseinų ir Toni. Belfort ir' Yartrts Whos pirminūUlns. ai, la'7^.Sfc!?,k'L
>r,limo apygardų.•»'>«) ^stovaus lietukus”. ■,! (Seka ant 3 pusti, .

'(lipĮomaiai laužo ^atvas ką galb- 
fų reikšti paskelbimas karės s to- 

ViA. • ,b: i;
Visi dabartiniai pranešimai

pakrąščių^ įskųitapl Calais.(

}yy baseinų ir Toni, Belfort ir 
Verduno apygardų.

Sugrąžinimas Vokietijai visų
jos kolbnijų, įškaitant Kaio- 
Chau.

Anglija atiduos Vokietijai to
kias laivyno bazas ir anglių sto
tis, kokias Vokietija pažymės.

Anglija turi sugrąžinti Gibral
tarą Ispanijai, atiduoti savo ka
rės laivynų Vokietijai, sugrųžin- 
ti Egiptą Turkijai ir Suezo ka-

Graikija turi būti ntsteigbi |X) 
buvusiu karalium Konstantinu 
su rubežiais kaip prieš karę.

Austrija ir Bulgarija pasida- 
lįs Serbija ir černogori ja.

Anglija, Francija ir Suv. Val
stijos turi užmokėti visus Vo
kietijos karės kaštus, kontribu
cija yra minimum $45,000,000,- 
000. Jos taipgi turi sutikti 
tuojaus pristatyti žaliąsias me- 
degas.

Francija ir Belgija pasiliks 
užimtomis jų kaštais kol sąly
gos nebus išpildytos.

SOCIALISTAS NUTEISTAS 3 
METAMS KALĖJIMAN.

Už priešinimąsi draftui.

True transhdion filed with the post- 
master at Chicago, III.,-July 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PROVIDENCE, R. I., liepos 1.
— Socialistų partijos valstijos

well, kuris buvo kaltinamas kur
stančiuose išsireiškimuose ir pri 

šiniešinimųsi draftui, šiandie 
tapo nuteistas trims mėnesiams 
federalin kalėjiman Alantoj. Jis 
apeliavo ir bus paleistas už $20, 
000 kaucijos.

LOS ANGELES, Cal. — žai-

liejaus kubilu ties EI Segimo

■ A *

True transhdion filcd with the post- 
master at Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, liepos 1. — 
Šios dienos Suv. Valst. drmijos 
nuostolių sąrašas paduoda 44 
vardus. Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauke 5; su
žeistų I; mirė nuo šiaip atsitiki
mų 5; mirė nuo ligų 7; mirė 
nuo atsitikimų aeroplanuose 1; 
sunkiai sužeistų 26; prapuolu
sių 26; prapuolusių karės lauki' ‘ Į '

«• . ,-.>r > k* , .
šios lietuviškai skamlwriČi'os pa
vardės: A /' *

Anlbony Wisnįski, Delroit, 
Micb., sunkiai sužeištrts.

Josepli J. LaskosvskL Bay Ci
ty, Mich., jureįvis, sunkiai 
žeistas. r’ 4 •

su-

.Did. kunigaikščio alsišauki- 
mųs nuversti bolševikų valdžių 
yra paremtas paleidimu Steigia
mojo' susirinkimo, kuris buvo 
sušauktas nusprendimui formos 
Rusijos valdžios, gi bolševikų 
paleidimas Busijos iš- |
sidflini^, , . • V

rry * ii. r ? lu’i1
nity kasdien miršta;|,rtr(^qp|p iv 
padėjilmas Rusijoj yra despera
tiškas.

Raudonoji gvardija naktimis
patruliuoja gatves ir šaudo j J valslybes departamentui sakė, 
praeviius. kad padėjimas apie Archangcfl-

Maskvos žinia, atėjusi per Bc-|sk? Pal('i kelią iš Kola yra ra- 
rliną, sako, kad jokių reikmenų ,ni,s *r manoma» paskutinis 
Petrograde negauta per 4 dienas. a!silikin,as nereiškia nieko dau

giau, kaip kad bolševikai paskel
bė paprastąjį karės stovį (Mar
linį law) palaikymui tvarkos.

ja už vilius iMrciliis.Įprasįkalli; 
mus visiems, kių’ic (lalyvau^^- .į , 
Vbliucijoj. ..

Excbange Telegraph pranešu' ’ 
iš Maskvos, kad vokiečių kiirciJ ’ 

viai užėmė dižiansį Kaukdzo » 
distrikte miestą ir Kaukazo val
džios sostinę — Tifisų. Vokie
čiai pradėjo organizavimų toj 
apygardoj esančių austrų-vokie- 
čių karės belaisvių.

a

CARAS TEBĖRA GYVAS.
ARMĖNIJA PASISKELBĖ

“NEPRIGULMYBF-

True translation filcd with Ihe post-Į
mastei at Chicago, III., July 2, 1918,1 tjitcjąt dacuzamimma
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917. RUSAI 1 ASKANDINO SAVO 

’ AMSTERDAM, birž. 29. — E-l KARIŠKUS LAIVUS, 

katerinburgo pildomojo komite
to prezidentas skaito gandus, 
kad buvusis caras Nikolai yra 
nužudytas kaipo turinčius tikslų 
sukurstyti publikų. Žinia yra 
datuota birž. 24 ir buvo telegra
fuota iš Maskvos per Berliną.

Rusija susitaikiusi su Ukraina.

Debs kanadidatu į kongresų

TERRA HAUTE, Ind., birž. 30 
čia šiandie penkto durt rikto 

socialistai nominavo kandidatu 
i kongresmenus Eugene V. 
Dobs. ■

Kada Ctevelande susirinki
mui, kuriame jis turėjo kalbėti, 
pranešta apie drg. E. V. Dėbso 
areštą, susirinkimas tuojaus su 
dėjo $1,000 jo apgynimui.

---- : .................. „ . ......... !

PETROGRADAS BADAUJA 
. ' ' r

True I rimšini ion filcd with the post- 
•'lasicr :d Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired by Ihe aęt of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 29. — Ma
lin žinia sako, kad šimtai žmo-

1 " k- -JJi        ——    

IMPERFECT IN ORIGINAL

Kad nepakliūtų į vokiečių 
rankas.

True translation filcd vvilh Ihe post- 
master at Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. (J, 1917.

BASiEL, birž. 30. ?— Pasak 
vietos laikraščių, Rusijos amba
sada Berline pranešusi Darms- 
tadt dvarui, kad buvusis caras 
Nikolai Romanov yra sveikas.

TELEGRAFAI STREI
KUOS.

Streikas prasidės liepos 8.

CHICAGO, — Telegrafistų li
nijos prezidentas S. .1. Konen- 
kamp vakar paskelbė, kad tele
grafistų streikas prieš Western 
Union telegrafo kompanijų pra
sidės birželio 8 d., 6 vai. vaka-

Geležinkelių telegrafistai ne
streikuos, bet gelbės streikie- 
riams ir nepriiminės persiunti
mui kitokių negu geležinkelių 
telegramų.' 1

•___ _

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., July 2, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos L — Pa
sak šiandie gautos nedatuotos 
žinios iš Maskvos, Rusijos Juo
dųjų jurų laivyno jurininkai 
išsprogdino eskadros dreadnau- 
tus ir keletą kruizerių, kad jie 
nepakliūtų į vokiečių rankas.

Žinia sako, kad tik du mini
ninkai ir vienas kitokis laivas 
nuvežti į Sevostopolį, kur juos 
paėmė vokiečiai.

Žinia toliau sako, kad Archan- 
gcnlsko gub. paskelbta karės sto
vyje ir kad vokiečių valdininkai 
paliepė vokiečių kolonistams 
Tauridos gub. (Kryme) apsigin
kluoti.

True translation filcd vvith Ihe post- 
master ai Chicago, III., July 2, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917.

AMSTERDAM, birž. 30. — 
Pasak Berlino Local Anzeger 
Kaukazo Armėnija pasiskelbė 

savo neprigulmybę. C. R. Kača- 
zuni tapo paskirtas premieru, 
o šatisian užrubežinių reikalų 
ministeriu. Laikraštis priduria, 
kad Armėnijos deputacija atvy
ko į Konstanlinopolį.

Telegrama iš Kijevo Berlino 
laikraščiams sako, kad taikos 
tarybose tarp Rusijos ir Ukrai
nos pasiektas susitarimas apie

ginčai kįlantįs po įvykimui tai
kos turi būti išrišti arbitracijos 
teismo. Abi delegacijos buvo pa
linkę pašalinti kokį nors aneksa- 
vinią ar priverstinų užgriebimų

' Vokiečių pranešimas.

True translntion filed with the post- 
miistcr at Chicago, III., July 2, 1918, 
as rccyiired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 1. — 
Pasak pusihu oficialio praneši
mo iš Berlino, savvitarpiniuose 
barniuose Rusijos Juodųjų jurų 
laivyne tapo torpeduoti ir pas- kyklų reikalai.

tiškus, ekonominius ir itokius 
interesus tų dviejų ša'lių nutar
ta, kad nustatant rubežius turi 
būti vadovaujamasi etnografi
niais principais.

PITSBURG, Pa. — čia prasi
dėjo 56-tas metinis National E- 
ducational Association suvažia
vimas. Dalyvauja virš 500 dele
gatų,, Daugiausia svarstoma mo-

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

* lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės“. —K. Mark s.

Apžvalga
j AMERIKOS PAGELIU 

RUSIJAI.

Truč translation filed with tbe post- 
inaslėr ai Chicago, III., July 2, 1918, 

*. as reųūired by the acl of Oct. 6,1917,
Nežiūrint į visas blogas žinias 

dhbartiitį Rusijos1 politišką 
’ pšdejlnių, bežiūrint į bolševikų 
d valdžios klaidas ir neda teklius, 
| Amerika rengiasi duoti tikrų 
(pagelbą Rusijai.

Gniid laiku prezidentas Wil- 
’sonas čengiasi Įkūnyti savo žo- 

■"'džius “Mes neapleisime Rusi
jos”. Bengiama yra komisija 
nuodugniam ištyrimui, kai|f ir 
kokių pagelbą galima duoti Ru
sijai iš Amerikos.

laikraščio The Cbicago Daily 
Ne\vs korespondentas L, E. 
Browne, geras bolševikų drau-i 
gas, vakar plačiai aprašė, kokiai 
bus Amerikos komisija ir koks 
darbas jos laukia Rusijoj. Pa
duodame čia iš jo straipsnio 
kaikurias svarbesnius vietas.

“Komisija”, rašo p. Bro\v-| 
ne, “susidės iš Įvairių valsly-< 
bines ekonomijos šakų spėri-J 
nlistų. Firmutinč tos komi-’ 

sijos pareiga bus užinrgzli ry |

komisija 
Rusijon, 
važiavusi Maskvon komisija 
tuojaus pradėtų tarybas su 
sovietų valdžia, jeigu ta vai- , 
džia tuomet dar lenai tebebū
tų. O jeigu Į lą laiką šalis pa
sirinktų naujus vadovus, ko-j 
misija pradėtų tarybas su tais. 
naujais vadovais”. j

I

Browne pažymi, kad Ameri
kos valdžia nepaiso prieštarau
jančių žinių dabar ateinančių iš 
Rusijos ir nesiliauja rengusisĮ 
duoti pagelbą Rusijai.

Rengiamos komisijos uždavi
nį Browne nužymi sekančiai:

“Rengiamoji Amerikos ko
misija ištyrinės sovietų val
džios formą, patirs kaip toli 
siekia jų gale ir specialiai at
kreips domų į santykius tarp 
dabartinių Rusijos valdytojų 
ir kitų šalies spėkų. Ši komi
sija važiuos Į Rusiją patirti iš 
sovietų valdžios ir kitų priei- 

' namų informacijos šaltinių

atvažiavusi i

Triic translation filed wilh the post- ■ 
mastei* ai Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuiied by the act of Oct. 6, 1917,
Vakar “Naujienų” redaktoriaus i 
vardu atėjo laiškas iš Šveicari
jos nuo vieno įžymaus Lietuvos 
social-deinokrato, kurio pagdr- ( 
Nėjusieji laiškai apie Lietuvos 1

kokia užimtų Lenino ir Troc
kio valdžios vielą nuo dabar 
iki komisijos atvažiavimui 
Maskvon”.

“Kada komisija turės su
rinkus užtektinai žinių, ji pir
ma nuspręs, kaip Amerika 
galėtų apsergeti Rusiją nuo 
vokiečių pavojaus ir palaiky 
ti ja demokratijai; paskui, 
kokią pagelbą-Amerika turė
tų duoti Rusijai ir kokios pa
gelbos galėtų laukti sau, kuri 1918 m., ir išbuvo kelionėje 
padėtų talkininkams laimėti dauginus kaip
karę. j Taigi jo turinys kaikuriais žvil-

“Talkininkų valdžios nrbu-, gsniais jau yra gerokai pasenęs, 
vo tikrai tyrinėjusios sovietų| Žeminus ,mes paduosime kele- 
Rusijos. Jos net neturėjo jo
kio tikro susidūrimo. Prezi
dento VVilsono kalba, kurią 
jis pasakys 4-toj liepos dienoj, 
bus pirmas žingsnis prie išri
šimo milžiniško klausimo — 
revoliubijinės Rusijos klausi
mo, — kurs buvo taip mažai 
suprastas ir apvertintas an^e- 
rikiečių.

“Jeigu komisija raportuos 
prielankiai — o aš nematau, 
kaip ji kitaip galėtų rapor
tuoti sykį susidūrus su sovie
tų vadovais, — Amerika pra
dėtų toliaus vykdinli savo 
programą “pagelbos Rusijai”. 
Pirmučiausias uždavinys bu
tų atnešti pagelbos tiems ap- 
skričiams, kurie jau miršta 
badu. Amerika pasiųstų lo
kio maisto, kaip kondensuo
tas pienas, žemdirbystės įran
kių, drabužių, odos, batų ir

Ge ležinkelių žinovai nu-

padėjimą po vokiečių buvo pa- 
| skelbti dveji metai atgal “Nau- 
I j ienose”. Šilas laiškas rašytas 
I lapkričio 10 d. 1917 m., bet išė
jo ir Limsaniut’os tiktai kovo 28

tt.
važiuotų Rusijon, kad pagel
bėjus suorganizuoti Rusi jos j 
traąspprtaciją., Visokių sky- j 
rių armijos oficieriai nuva-, Idvos 
žinotų Rusijon, kad pagelbė- j,nns- 
jus siiorįhnizudti rcyoliuęin^ 
armiją. Aliejų, f anglies ir 
geležies žinovai nuvažiuotų,

mčs šiluos gamtos turtus.
“Finansine ktablterja duotų 

valdžiai . pagelbos, o Rusija 
šioj srityj labiausia pagelbos 
reikalauja, nes 
taip suirę, kad

tris mėnesius.

».

jojimo ncptoiK)i‘čioftėliai irin- 
žas ir luoml aiškinanins, kad 
Lietuvos konferencija (išrin
kusi l.ietuvos Tarybą. “N.” 
Red.) buvo sušaukta papla
tintos kooptacijos principu; 
jos sušaukime visų-pirma da
lyvavo klerikalai ir tautinin
kai. Mes, kaipo partiją,’ tik 
pačios konferencijos delega
tams kviečiantį gidejoinė bent 
kiek tame darbe dalyvauti. 
Galutinas kandidatų į kohfę- 
renciją patvirtiniiirias prigulė
jo nuo visuomeniniai mums 
priešingų grupią, ir todėl pa
čioj konfeceneijoj musų obal- 
siais einančių žmonių buvo

“Šelpimo darbas po senovei 
varomas pas mus atskirai, bū
tent: Lietuvių Komiteto, kuni
gų sudarytų organizacijų Ka
uno ir Suvalkų gubernijose ir 
mūsiškės Agronomijos Drau
gijos’*.
Ir toliaus:

tą įdomesnių ištraukų iš jo. Au
toriaus vardą delei suprantamų 
įiricžasčių skelbti negalime; va
dinsimi* ji “Vilniečiu”.

Politiški obalsiai.
Kaip “Naujienų” skaitytojai 

žino. Vilnietis rašė 1916 m., jo- 
gei Lii'tuvos Social-D0nokratų 
Partija nutarė perkeisti savo 
programo reikalavimą sulig Lie
tuvos ir priėmė “Nepriklauso- ; 
mos Demokratiškos Lietuvos” o- 
balsį Tą patį obalsį jisai kartoja 
ir savo paskuliniaine laiške, tik
tai dar labinus pabrėždamas žodį 
“demokratiškos”. Vienoje savo 
laiško vietoje jisai sako, kad so- 
cial-demokratai stato savo tiks
lu—

I

“visur propaguoti ne tik ne
priklausomą, bet ir demokra
tišką Lietuvą”.
Kas dėl vidujinės Lietuvos 

Įvarkos, tai sopiem, partija sto
jau į i už tai, kad ją nustatytų (|cj- 

(mokrališkii budu išrinktas LIč-
Stf’tgliįliįį'šj^; Srisirinl: - 

Vilnietis,
. , “Gjiluljnas vidujinio gy^<- 
r pilno nustatymas ir santyki j 

su kaimynais sudarymas M- 
vedama demokratiškarišrink-i 
tai Lietuvos konstituantai.” .

Toliaus aiiibrėžiamn Lietuvoj
Iri .JL ‘ H J -'.ik* . '<

I šitas ViĮniečio pasakojimas 
patvirtina tą, kas yra senai žino
tam muslį skiiil^tnjams, būtent: 
kad Vilniaus konferencijos iiii- 
biatoriais buvo dė&niųjų parti
jų Žmonės; kad konferencija bu- 
įvo sudaryta paįal tą iniciatorių 
lioVą iš elementų, kokius jiė ra
do reikalinga pakviesti ir pa
tvirtinti, o ne iš žmonių išrinktų
jų atstbvų; ir kad pačią konfė- 
renęiją toiĮid valdė dešiniosios

l teritorija, žemes plotas, kuris tu
ri įęili į IJetuVoš čibiis: ’’

nebuvo turėjus, 
me čia Amerik 
kuri tvarkytų tonažą, pTlrki-] 
mą ir kontroliuotų medžiagą, 
kooperuodama visokiais bu
dais su komisija Rusijoj.

“Mes Amerikoj įsteigtume 
kreditus Rusijai, o už medžia
gą pasiųstą Rusijon Rusija at
silygintų eksportu žalios me
džiagos ar aukso, taip kad 
Rusijos skola mums nei kiek

jos finansai
jokia tauta
finansų dar n() gnb., lietuviškosios Sūval-i
Mes turėtu- kų, Vilniaus (be Disnos ir Vi

leikos pavietų) ir Gardino, be 
lenkų ir baltgudžių gyvena
mųjų pavietų, gubernijų da

“Gauti pinigų butų dėl mu
sų labai svarbu, nes vargo Lie
tuvoje turime neapsakomai 

'daug, mnriitai, nepalyginamai 
daugiau, hegu pabėgusieji Ru
sijon, kuriuos Ugi šiol valdžia 
šelpė. Mes nuo pftt pa vasario 
nieko iš Jūsų nebega imame.”

“Be šelpimo darbo, kaip e- 
su minėjęs, labai svarbu gauti 
iš .Tušų pašalpos politiniam 
dhVbui ir kiek gulima grei
čiausia.”

Išvedimai.
šitos žinios kaip jau pastebė

jome, piešia dalykus, kokie bu
vo apie aštuoni mėnesiai laiko 
Mtgal. Per tuos aštuonis mėne
sius tečiaiis Europoj įvyko daug 
svarbių atsitikimų, kurie turėjo 
žymiai atsiliepti ant padėjimo 
Lietuvoje ir ant Lietuvos žmo
nių nuomonių.

Vilnietis savo laiške dar išrei
škia viltį, kad Lietuvos Taryba 
gal gaus teisės veikti, kaipo sa
varankiška šalies įstaiga, ir net 
kontroliuot okupacijos valdžios 
(t.y. vokiečių valdžios) agentų 
ir įstaigų darbus, paliečiančius 
Lietuvos gyventojus; tik tokio- 

t mis sąlygomis, pasak jo, social- 
< demokratai sutikę dalyvauti ta-

- i-i ! tarvboje. Bet mes jau žino- 
leidimą spausdinti savo laik- ka(l vokjeiijos valdžia sten-

Rengimąsi prit,platesnio darbo
Laiško autorius spėja, kad ne 

iižilgio gaT busią galima prade 
^oc.-dėmokVatanis Lietuvoje pla
taus veikti. Sako:

I ■

“Jeigu išviso politiškas mu
sų gyvenimas pačioje Lietu 
voje gaus bėnt klek laisvės,
turėsime imties tuojaus plato-į
snio darboy Jąu esame gavę Į.

i i .....................", ■ ••J
raštj “Darbo Balsą”, kuris tu

i<fTęjQ 4Ht?irx>dylįJąp|ęn^iQ 8^1 . ......  _ ........
Jie t<>» U’ty* datyyaųli buS |eįsiUga ta žinia, kurią

n, ądmtjyvįąpi Lietuvos 
tvarkiiųe, ųMp. ^į^lųose, or-j 
ganizavime darbininkų ir lt.

-.^Ptlžilh tiaras gnli .but ir 
'ii italus*..bei gąįį^ĮMUbųt ųori- 
,. i, <ma psakytii kad, ąutoiĮųa nė- 
... m MkijSfi’M! bW

i i ___ i? $$ .1 \

“Trečia pagelbos stadija 
gal prasidėtų, kada pagal so
vietų kvietinio Suvienytos' 
Valstijos pasiųstų Rusijon ka- 

riiiomenės apsaugojimui pa
siųstos ten medžiagos nuo 

plėšikų ir nuo priešų.
Bet visoj šitoj programoj 

nėra nei užsiminimo apie ja
ponų intervencijų Siberijoj. 
Kodėl prezidentas Wilsonas 
priešinus intervencijai, yra vi
sai aišku tiems, kurie pergy
veno paskutinius atsitikimus 
Rusijoj, ši šalis turi bent du 
vyru, kurie yra puikiausia pa
informuoti apie Rusiją, Vie
nas jų yra prezidentas Wilso- 
nas, o antras pulkininkas IIo- 
use. Jiedu lygiai puikiai yra 
painformuoti apie Vokietijos 
pasirįžinius ir norus linkui 
re ve >1 i nei nes R usi j os”.

Tolinus Browne nurodinėja, 
kodėl Japonijos intervencija ne 
tik ne gali būti pageidaujama tal
kininkams, bet dar ir užkenktų 
jų reikalams šioj karėj.

Santykiai su Lietuvos Taryba.

Įdomiausia yra ta Vilniečio j 
laiško dalis, kurioje jisai kalba 
apie plačiai išreklamuotųjų A- 
merikos lietuvių spaudoje '‘Lie
tuvos Taryba” arba “ Landesra- 
tų” ir apie soc.-dem. santykius 
su ja. Apie tai jisai sako:

“Partijos nusistatymas dėl 
l.ietuvos Ttirybos: -----

vniiti joje ir, kiek sąlygos leis, 
per ja eiti į patį gyvenimą, se
kant savo programo ir takti
kos nurodymais; dalyvauti 
lik tuomet, jei vokiečių vald
žia tikrai leistų užsiimti ša
lies tvarkymo ir statymo dar-

m-t.Panil"y?H 
Itinitt5;lil i *./];, ai .r <b jlf į 

’ ‘’ Susj ii hojimtte sti ’ užsieniais- >

Tolinus Vilnietis rašo:
“Del politiško Veikimo koor 

dinacijbs, partija eina dar to
linus. FripaŽjšta ji, kad &uo 
svarbiu mitšų ateičiai momen
tu rtepamestinos yra pastan
gos tų veikimų paremti suor
ganizavus akcijų užsieniuose, 
būtent, Vakaru Europoj. Ak
cijų tą mes suprantame tokiu 
budu: iškelti per spaudą, pVa- 
nčšihniš? ipfoHnaėijas ir as
meniškus santykius politiškus 
savb rbikalavitniis prieš Euro
pos demokratiją ir mobilizuo
ti ją ginimui visa, ką mes tik 
pa jiegiame padaryti... Jei są
lygos lėis, tėkš pasiųsti Švei-Į

ties, jei nepadaroma ankstyva 
operacija, tai yra, jei vėžio mė
sos neišpjaujamos pilnai. Gy
dymas radiumu ir X spindu
liais galimas tik tuomet, jei au
gimas yra viršuj ir tai duoda 
neužganėdinančias pasekmes. 
Senoji metodą —T išpjoviinas - 
yra geriausia ir tikriausia. Bet 

j svarbu, kad operacija butų pa
daryta anksti, nes kada augimas 
pasiekia neoperuojamas buda- 
vones\ arba yra plačiai išsišako
jęs, tuomet operacija gali sutei
kti tik laikinį palengvinimą, bet 
išgydymas darosi negalimas. 
Ant nelaimės, skilvio vėžys ir 

• daktarų nėra visuomet patėmi- 
i jamas, jog jis yra — pertai di

džiuma Iv, kas turi skilvio vė
žį, eina ant operacios tik tada, 
kada jau vėlu. Apart kilų ligų, 
skijlvio votis tankiausiai apgau
na gydytojų, nes neretai skilvio 
voties symploinai gerokai panė
ši į skilvio vėžio symptomus. 
Kada yra abejonė apie skilvio 
Vėžio buvimų, gydytojas abehiai 
daro skilvio syvų egzaminavi
mų, iš ko jis atranda, kad jeigu 
bydrocblorinės rūgšties yra ma
žiau negu reikia, jeigu randama 
pienines bei sviestinės rūgšties ir 
jeigu da randama Oppler Boas 
ir filiformis bacilai, tuomet ga
li būt veik teisingas spėjimas, 
kad yrą skilvio vėžys. Retkar
čiais randama ir augimo dale
lės. Tuomet be jokio laukimo 
turėtų būt atidaryta pilvas ir 
jieškoma, ar nėra vėžio augimo, 
nes kitikio, tikresnio budo at
rasti nėra. Retuose atsitikimuo
se gali pasirodyt, kad atidary
mas buvo nereikalingas, bet di- 
džiunioj atsitikimų gulima tikė
tis rasti, augimų, jeigu skilvio 
syvų egzaminavimas davė virš- 
minėtus atradimus ir jeigu tuo 
pačiu laiku yra skilvio vėžio sy- 
mptęmat Žinoma, pačioj pra
džioj jokių sj'mptomų nėra^ar* 
ba yra labai menki, bet’kada 
hugiiiias pasididibii, hioMets li
gonis puola ant svaro, jatičiš'ši 
silphas, nchMika enčrgijoš, Irė^- 
ka išblyškęs arba pageltas, nėl 
turl gero apetito, prasideda rlitV- 
gėjintni, kartafe koktumas ir ki
ti dyspepsijos symptomai.11 Tc- 
čiaus jauni žmonės apetito ne
pameta per ilgokų laikų. Pap
rastai gydymas mažai phgelbsti 
symptomų pašalinime ir visi tie 
symptomai atsiranda be mato
mos priežasties. Koktumas ir

Musų Moterims

BLIUZĖ vaikams.— 
Pavyzdys No. 8859.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS i 
G. M. Chernaucko Darže.

savarankiškos krašto įstaigos, 
teisę iniciativos krašto reika
luose, teisę liuoso su gyvento
jais bendravimos, teisę kont
rolės okupacijos valdžios a- 
gentų ir įstaigų veikimo, tiek 
kiek jisai lies krašto gyvento
jus ir gyvenimą. Jeigu vo
kiečių valdžia tų sąlygų nepri
imtų ir mėgintų iš L. Tarybos 
pasidaryti priedangą saviems 
tikslams — tuomet griežt!ii 
mesti Tarybą.” |

Iš žinių, šiais metais pasieku
sių amerikiečius, mes jau esame 
patyrę, kad soc.-demokratai bu
vo pasiuntę savo atstovus į Lie
tuvos Tarybą. Kaip tatai įvyko, 
Vilnietis pasakoja savo laiške: (* 

I “Tekęs mums Taryboj vie- tebevhro skyrium nuo klerikalų 
tų skaičius yra be jokio abe- ir dtžagareivių. Jisai rašo:

gimui savo tikslų. Todėl tur-but
i, mes 

nesenai paėmėme iš lenkų spau
dos, kad socialistai ir demokra
tai pasitrauki iš Lietuvos (Tary
bos. ’dh.H. r h

h riklią dęl politiškų Jjptpvo^g- 
balsių, tai mi^ gulime pritarti 
Lietuvos social-demokratų rei- 
kalavimui, kad galutinas nusta- 
lydias vidujĮiiės tvarkos IJietu- 
voje ir jos santykių su kaimy
nais turį būt pavesta Lietuvos 
’,,...., i ,j ,   ,
Steigiamamjam Susirink^imui, 
kadangi šis reikalavimas sutin
ka su apsisprendimo principu. 
Bet Lietuvos social-demokrątų 
pageidavimų, kad Lietuva nepri
klausytų nuo jokios šalies, mes, 
skaitome klaidingu dalyku prie vemimps prasideda tik vėliau ir 
dabartinių sąlygų. Galimas te- tai ne pas visus, bet kada augi- 
čiaus yra daiktas, kad ir jie pa- mas pasidaro nemažas, tuomet 
matė savo klaidą, kuomet Vokie- koktumas ir vėmimas yra pa- 

. tijos valdžia uždėjo savo leteną Į prastas atsitikimas. Paprastai

šita b.lhizė vaikams tari marškiniu 
pavidalu, žemutinio krašto pasiūlė; 
jinm eina juostelė bliuzei sutrauki i 
per iuosmenj. Vartomas kalniečius 
gali bus susegamas augštai kakle, ar
ba plačiai atlenkiamas. Bankovės 

< gali būt ilgos ir šiauresniais antran
koviais, arba trumpesnės plačiai at
lenktais antrankoviais. Materijų ga
lima vartot tokių kaip madras, ging- 
hain, perkali, dryžuotų c repe elc.
i Tokiai bliuzei pavyzdys No. 8859 
hukirplas penkeriopo didumo, mie- 
ros vaikams (i, 8, 12 ir 11 metų am
žiaus. 8 metu vaikui reikia 1% jar
do materijos 32 colių pločio, 1% jar
do 36 colių pločio, arba 1 ‘/i jardo 11 
Į olių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai bliuzei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėli rnierų, parašyti savo vardu, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos į 
honveitų kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
ųžadresavus: NA l.l IENOS, l’AT- 
TEBN DEPT., 1840 S. Haisted Str„ 
Uhicago, III.
f NAUJIEN^Pat^

1840 S. Haisted St., Cbicago, 111.
Čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųskite man pavyzdį No. 8859.-—
Vaikui melų ......... . .....................

(Vardan ir pavardė)

I

6”
(Adresatu

• «J • 4»l < • • . « • 

(AdrCela)

Kasdieniais vokiečių 
melas.

(Beleased by tbe Committee on 
J Public Information).

įfrtic translation filed wlth Iho posl- 
Jnastcr Chirago, iii., July 2, 1018, 
p s reguired by the acl of Oct. 6, 1917.
; No. 3. — Committee on Pub
lic Information pranešta apie

Paprastai 
Vemianla po maisto priėmimo ir 
kartais išvemtose medžiagose 
yra kraujo. Skaudėjimas jau
čiamas yra po krutinę ir jis ga

vai šioje valandoje negali būti radiuoli į kitas kimo dalis, 
kalbos, nes dabar jokių pinigų Pradžioj skaudėjimas paprasta 
neleista siųsti iš Amerikos į Lie- sumažėja maisto priėmimu, be 
tlivą. Kils Ritu rč-riį^tios prie puskiii jis |»ii<li<lejn nuo muisto.

manome kviesti ir draugus išj to, kad galėjus padėti Lietuvos 
Rusijos, ir <lrailgus amerikie-) žihohėhis tuomet, kai atsidarys 
čius, kad, jeigu iš pamatų su į Ličtuvą kelias. Apie tai ameri- 
musų į tą dalyką pažiūra ir kiečiams reikėtų galvot.
taktika sutiktumėt, kad ir Jus 
atsiųstumėt Š-jort savo delega
tą. Pozicija, musų supratimu, 
šiuo momentu yra labai svar
bi ir išnaudotina. Siunčiant, 
reikėtų patikrinti (užtikrin
ti? “N.” Red.) savo delegatui 
užlaikymas. Ręikalatijafna 
taip-pat, kad politikos organi
zacijos dalyvautų šavo pini
gais bendrųjų išlaidų paden
gime... ■ :

“Mobilizuokitės* kad tinkamu 
momentu galima butų susilauk-

ne tiktai ant “nepriklausomos” 
Lietuvos, o ir ant Ukrainos, Lat
vijos ir Suomijos.

Apie pinigišką paramų Lietu-

SKILVIO Vėžys.

*-------------------------- j --- j «.«

1 kada augimas pradeda žlugt. Re
tuose atsitikimuose augimas ga
li hul apčiuopiamas, bet didžiu
moj negalima jo apčiupinėti. 
Kada liga eina tolyn, tuomet vi
si sym ploniai padidėja, ypač iš
blyškimas arba pageltimas, pri
sirenka pilve vandens, gilės vir
šuj menčių padidėja. Tuomet 
jau reikia laukt mirties. Butų 
reikalas paminėti ypatingus sy-

tiiš .Iuhu kurtrfauKlėušia T,IMii 
pOn ĮfrĮžud^ žtnt>ntą*nu«ąW'ė. 
rianiaiti darbiri/V 1 J;

I> • . ‘ .

Skaitytojai jau yra girdėję a- 
pie vėžio augimų ant lupų, lie- 
žilvio, krūtyse, gumbe ir tt. Jau 
teko mah sykį aiškinti, jog vė
žys yra naują mėsų augimas, 
kurios kiek nors skiriami nuo 
papYaštų'epithelijinių mėsų, jog 
tokis augimas yra be nustatyto 
kurso, be nustatytos užbaigos, 
neatliekantis jokios užduoties 
kūne ir vedantis prie mirties. 
Taigi vėžys pilve nė daug kuo 
skiriasi nuo vėžio kitose kimo 

Čia, suprantama, man 
i vėžio

ihpfoihus, kada vėžib augimas 
eina toj ar kitoj dalyj, bet dėl 
stokos vietos neminėsiu, tik pri
piršiu, kad skilvio vėžys tan
kiausia auga pas vyrus ir apla
mai einant p4e 40 metų am
žiaus iki apie 60 metų. Atsitin
ka pas jaunesnius ir senesnius, 
bet retai.

Dr. A. Montvidas.

Didelis vargas Lietuvoje.

Iš. Vilniečio laiško patiriame, dalyse, f 
kad Lietuvęs Žmonių padėjimas nėra reikalo išdėstinėti 
yra labai vargingas. Bet šelpimo rųšis, jo ypatybes, nes tai skai- 

į darbą sociąlistai ir demokratai tytojui nesvarbu, tik svarbu yra 
•■•••* 1 žinot, kad bile kokios rųšies vė

žio augimas kūne veda prie mir-
*

Kazimieras GugisII
Veda vHokiue reikalus, kaip IcrtminaUikuose 

taip ir civiltėkuose teieTV- tose, Daro 
visokius dokumentru tr vopierae.

Namų Ofisas:
Un S. Haisted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
H F N. Dearborn SI.

III II Unity BMg.
Tel. Cehtral 4411

—....... . .......... ..

čių, tos prasmės, kad “gen. Per- 
fdling’o vyriausioji buveinė 
Franciui joj valdžios nusamdy- 
ta septyniems metams, o kva- 
tiermeisterio (ųuartermaster) 
buveinė — devyniems, šiam ab- 
absurdui atsakyti reikalinga tik 
nurodyti, kad Revised Statutes 
3679 ir 3690, kaip Attorney Ge
neral išaiškina, jokis valdžios a-

ktų ar parendavima, kuriuos va
ldžia turčių ilgiau metų pildy
ti. Tolrsniai, gcn. r>ersliing"<> 

buveine norit pastovi, lygini kaip 
ir kitos karines buveinės besi

keičiančios karinės linijos už-

pYovokiškas išradimas, taiko
mas pertikrinti Amerikos žmo
nes apie pripažintų negirti m y bę 
(kaizerio galybės sutriuškinti be 
nepabaigia mos kovos.

Visos tokios pasakos turi būti 
pranešamos Committee on Pub
lic Information, 8 Jackson Pla
ke,' Washington, D. C., kad au
toritetingi užginčijimai gauti ir 
cirkuliuoti būt galima.

Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
PanedČlyj, Ketverge ir Subalof 

Pirmas Florai 15c. Balkonaa tdc 
Prie šių kuinų priakaitoma ir* 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

' HALSTED ir 3.t-va LATVES



l'taniiiikas, Liepos 2, 191S. NAUJIENOS, Chicago,,IJ1.
PREZIDENTAS KALBfiS 4 D. LIEPOS

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

(Tąsa nuo 1 pusi.)

•<-» o
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- J4O »

o

to

t/V n 
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Augėlesnieji rasių interesai, 
kurias mes užpakalyj palikome, 

J! pasidaro tolygiais augštesniems

M

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvaranluo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chlcagojė, Milwaukec, 
Pittsburglfe, Buffnlo, DetTOlt, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ..
Adresas .

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO,
31 N. 9 St, Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicago j e ir apidinkėje

AR TURITE SKOLININKĄ T

?>b'i galime iškolektuoti dėl jū
sų visokia* neatgaunarna.* uko- 
>:is, noias ir visokius beraatil- 
ki..< skoių jieškojimu., nuo pri— 
vatiškų ypatų. bixnierių, kompa
nijų ir kitų, kurie nenori au ju- 
ini; geruoju auiiyginti. Nepni- 

<>mc kokia skola yra ir ui ky, 
: .!<• tik teisingai reikalaujamu: 
i.ku it'kolektuaume jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

ki:.m ni’<> te jų. gyvenate, nei kur jūsų 
kuJininkai ran.’a i. Musų budus pasie

ki » '.kultnhikus visur, nes tam tikslui turi-
• kom|)on«ientU3, kolektorius ir advoka

tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kmadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NERASTUOS. Kreip
kite pas mu ypatUkai ar laiškais jd^da 
tol 8e. markę atsakymui ant sekančio ant-

Suvienytų Valstijų interesams 
Siame daug reiškiančiame laike. 
Mes skaitome save nelik kaipo 
.Amerikos bendrijos, vienos ir 

f lepadalinamos, nariais, bet pa- 
Į šaulio bendrijos, lygiai nepada- 
! linamos.

Susivieniję demokratinių pa
saulio valstybių principe, kurs,

I dabar dėl savo būtybės Europos 
karės laukuose kovoja, mes pasi- 
ryžome 4 liepos dit'nn. 1918, pa
rodyti specialiu apvaikšciojimn 
savo ištikimybę šiai šaliai ir tik- 

’slams, dėl kurių kariaujama, ir 
mes su pagarba prašomi' Jūsų į

• šį faktą Jnsų draugų piliečių (lo
mos atkreipti, kad jir galėtų su
sidėti su mumis pažymint netik

į tautos laisvės, bet pasaulio lais- 
I vės metines sukaktuves.

Prezidento Atsakymas.
į Musų svetimo gimimo
1 Piliečiams:

Su didele užuojauta perskai
čiau peticiją, man adresuotą jus 

j reprezentuojančių įstaigų, dėl 
jūsų sumanymo Nepriklauso-

• mybės Dieną apvaikščioti. Ir aš 
t noriu jums atsakymai! apn ikš-

ti mano nuoširdų pripažinimą 
jūsų ištikimybę ir gerą valią iš
reiškiant. Niekas šioj karėj ne- Jie Information padėti jums vi- 

| buvo taip malonu, kaip musų šokiuose prirengimuose, kokius 
Į svetur gimusių piliečių, sūnų ir tik šiam apvaikščiojimui daryti 
} dukterų kitur gimusių pakilimas norėsite,
didžiausiame musų tautos prie- Woodrow Wilson.

INTERSTATE LEGAI. SERVICE 
AGENCY

S. flahted st, Chicavo. III.

\VOR>I’0 ’ *
Rcnmatiško ir Abclno Skaudė-

A-l Z - jt a s 1 -. cs - .y* tvtvt '■■j (Tutrrrv • —

lllnai tižU^i iųlus;jtyikiohsjkuo'. 
Ketmlafizmo nšose fbrmosH r
Grąžinantijeigu 

ganėdinančios pasekmės 
gaunama j 5 dienas.

tu
li e-

]><’
CABL f. wobm.

] 3100 S. Halsted Si, Chicago, III.

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

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

puolyje. Jus parodėte, kur jus 
stovite, ne vien tik jūsų dažnais 
ištikimybės išpažinimais jieSki- 
matus, dėl kurių mes kovojame, 
bet per jūsų veržiantys! atbalsi 
pašaukimams patriotiiiėn tarny
bon, įimant viršiausių tarnybų 
paaukojant gyvastį kovoje už 
teisybę, laisvę ir demokratijų. 
Prieš tokį pasiaukojimų, kokį 
jus parodėte, visokie rasių skir
tumai nyksta, ir mes jaučiamės 
piliečiais liuosų dvasių Resptlbli-

Taigi aš laikau už malonumų 
su nuoširdžiais užgiri iriais, at
kreipti dotuos visų mano drau
gų tėvynainių į jūsų peticijų, ir 
aš prašau, kad jie susivienytų su 
jumis padaryti šių metų Nepri
klausomybės Dienų, kuomet visi 
principai, kuriems prisiekėme, 
yra išbandomi, padaryti viehų iš 
žymiausių musų tautos istorijo-

Kaip 4 liepos d., 1776 m., buvo 
demokratijos aušra šiai tautai, 
lai mes t liepos d., 1918, apvaik
ščiosime naujos ir didesnės de
mokratijos dvasios gimimų, ku
rios įtekme, mes vilimes ir tiki- 

f

me, ką po Nepriklausomybe* 
Deklaracija pasirašiusieji imie 
save ir savo tėvynainius svajojo, 
kad visai žmonijai išsipildytų.

Aš prašau Committee on Pub-

3,800 ŽMONIŲ AREŠTUOTA Austrijos promieroi von Sųydktr 
Už AUSTRIJOS STREIKĄ. “ ................. .................

22 žmonės užpiųšti.
i ' ‘ ' f I f ' i •> , ’ ' r 11 ’ ; H i • ii

Tniė Iranslation fited \vith tfie prtšl- 
mtistev nt Chicago, Ht, Julv :2,| 491H. 
as re||ipr<|<l by/he aet-ęf.O.ct]:q, 191^. 
,i|Z4;jUęiI, (liepos LĮ^.^iisak' 
funion įs Virimus, laikyti* Azr 
ėst nišų, luini 22 žimdaA’ai.i^k'ivU 
liai žmonės, tapo užmušti, o 3, 
9()(1 civilių žmoitių areštuotų ,sų- 
ryšyj su dnburt/niais genendiais

režignatiją. ir pašaukė 
parlamentą sušlrinktii tiejiosi 1<$ 
die.fnpi.lii :i ii'.njjtHi

‘D -U-4J—n ,į> b 1
> ’>WAIAAtfB MlRĄ iaf , 

KALĖJIME. ,«od

Buvti'tVėr^ju H ;ftu-į
iimli'u, iiJ .pikliui |

•i ii ijhridum ib hd'hiz HovnbjiJ
Ttafa' b ūhšlufioh' 'ji/rd-'
ll¥‘hlq>- 16 l'Aųntgo. .lĮUdh’l.v 
as rcųinred !>y the aet of Oct. 6, 1917.

Nuga-Tone
atimątattt and
tha vlcal pow 
•ra. lt lt!

i tOfitC. Ą

ANSONlA, CONN.

Birželio 23 dienų buvo čia ru

t n

| Dr.A.R.Blumenthal |

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
4 Padifra Galvą, RahdoMą Jlrau|ą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą

VyriSkUmą Ir

Stebukliągi vaistai nuo abolnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnu, štoko onorgiios, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo ajjotito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos ęirkulacijos kraujo, 

.žudyiIĮO kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tųlžinip, užketejimo 
skilvos, smirdąti kvapo, nepriimti© škonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tonb yra pasekmingi vaistai dėl 

i •'.

Moterl&kuma.

giviananČiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikntą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuesą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariatns kūno. Suteika 
ęveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.

streikais.

t > J!

Sergėkite savo akis

I

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bopkutč talpina devynios- 
dešlmtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, Šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamė visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
{stengti daviipu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chicago. III. . Elwood City. Pa.

Aavau jūsų laišką ir Nuga-Tone pitiutes ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jūsų 
vaizdi*. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tone piliutiu. M daviau klnleta piliutiu sava 
p re tekų dėl pabandyma ir jam labai patika. Aš steliuju vieną bonkuts dčl jio. Prisiunčiu $2. 
Siuskite vaistus ką greičiausei. . _______

, Su pagarba, GASPAR BERSEK, I3ox 547.
i ~ _______________

NATIONAL LABORATORY. Chicago. įlįs. Shenandoah, Pa.
Godotini Tamstai:—

Aš esu labai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų vartojimo.
* JOE DOMBROVVSKf, 333 W. Coai St.

Ntyg^-Tond Yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra '• apvilkti ’1 su cukrti; 
prlimąo &onl; Tarno dėl 
vartojimo; neątitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. : 
Bandykite. Jus teko- : 
męnd^osįtę tuos vaistus ■ 
visiems sava pretelems. •

Stelfukite vaistas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III.
Gerbiamieji: Prisiunčiu $......... ir meldžiu prisiųsti man
bonkutė Nuga-Tone.

I 1 ■ 7 , ; •
Vardas ir pavardė..................

Gatvė ir No. ar R. F. D.........

Miestas Valstija

Neužsitikčklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
ąptjekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
£aliu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė. Chicar 
Kampas 18-toe gatvėn 

3-cios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašą 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
kis EgzandKioja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

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

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai Metuviama žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.
r Gydo aštrins ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodą:) NiRsiy ir kitokius elektros prie
taisus.

OfL-.ns ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
2 6-8 vakarais. Teleyhone Canal 3110. 
> .'GYVENIMAS: f,412 S. Halsted Street 

VALANDOS: ryto, tiktai.
; > l l 111 : • i: • i •

DR* Aš MONTVID
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

1553 W., Mądbon at, l 2225 So. Leavitt St.
' 1' Sulffc 6ln)-6t2 n * • ' ’' į . Kampas 22nd pi.
ValanrftVsr io'-iki'iš ryto į ■••J Valahdos: 6 iki 8 vakttro
Pbone HaymarMeniajB L .Cenel ,

Aežldehcijoš Teleptione Albany 554fl l1,
■•rr hm .1 u.-

'Hugiii?*.' Žtiitinių iti/vd'susiVInkę 
ilAbai Mti ug.‘ W ktiAyėt F foti V6 -‘atvy-

-I"
JI ii lolninidTfjh vrtiirt.rum i , 

jiVMsAk d.'

Mfl^/ ramunių 
MMlliuikį^Mč visi 

iill;$o g/nži(Uv0ftindfilįW’nA'l? ty- 
bV(5,:4arp 'ž/ifiittSjttlfčiy ^fi^evų 

ir medžių. Draugijai likdMdan- 
giMRiM^iJ^lųrjų^U^IltUlK^Lrrių 
pelno.

:ožu*i > ir»4i?b 7 /.nuilu I'
(M'tižli'jtv*O'.OiijfnęĮ bd* ‘ |

Birž. 15 Liet. Šviesos Draugi
jos mėnesiniame susirinkime, 
kad bėgamieji draugijos reika
lai buvo apsvarstyta, d. P. Aus
trą trumpa prakalbele paagita
vo aukoti Socialistų Milijoni
niam Fondui. Nariai pritarė ir 
čia jau tapo suaukauta septyni 
doleriai. Aukojo pų 1 dol.: St. 
Bujauskas,. UĄ. Byazi]|iųnas, J.

i. ■<< ’

-Tf-r-
r—-

4 VuuŲ.iaiJ.

4 . ’ GYVENIMAS
f. vit.AMnn'

11 U'

31

t.

DR. M.
tirdktiku6j:C-*7 Inetai 

įil (iyirninuis if QfisaH 
3’49 S. Morgan Et, kerte 32 

Cliica-.d, Ji’. 1
, , SPECIALISTAS

Mbterišlui, Vyriškų ir Vai!
Taipgi Chronišku Ligų

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi’ot 
ir nuo (i iki 8:30 vai:. Nekėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.

■ Tėlcphonc Yards 087

Didžiausia Knygų K,vaų|ųvė Amęfikoje. , i JT'
;k....ir.;.,, . ūkiškų, lenkiškų, ii 

angliškų. Gramofonpi nuo iki *250. ParšiduOda ant Teng 
1’1 vb'U.tindKėšilUo. 'NATl.LV DIDELI lyA'l'ALOGA knygų, laikrodėlių 

žiedų, lenciūgėlių, gramofonų gekordų, drukuojamų mašinėlių pa- 
siunčhl klcKvi'enam, kas pnšiųs 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK
> ,3343-5. Halsted st. -tr)— r- Tel. Drover 8167
~ -r,77T7TT -7-=įgj ~ .įV , ...... . . . ....... . ,.

/< n i J)i(J«l»s.4V¥SiifinUjnHW. Jr>k()r(lų: lietuviškų, r

Fort Lonvcnworth, Kati, pasį-

VVallacc buvo vienu is pirmų-
mirė Daniel U. Wallace.'

■ r, 4 J. < .li-Jt.

Seydier pasilieka premierų

Tnie translation filed with the post-, 
luaster at Chicago, III, July 2, 1918,L 
aš rcųuired by the aet of Oct. 6, 1917.1

LONDONAS, birž. 30. — Ex-

1 pnhageno, kad Austrijos kara
lius Karolius atsisakė priimti

jų didvyrių šioj didelėj karėj. 
Į .Jis kariavo du metu su anglų 
spėkomis ir buvo atžymėtas už 

; narsumų. Jis matė mūšius ties 
Mons, Cbarleroi, La Basse, Yp- 
res, Soissons ir Neure Chapelle.

Tada is tapo sužeistas — pa-

--- ---- -------- JJ--- Lia.----i------  
dolerių pelno.

Birželio 1 tos pat LSS. 186 kuo 
pos mėnesiniame susirinkime 
padaryta stambi auka Socialis- 
įtų Milijoniniam Fondui, būtent,

rių, o pavieniai nariai dar sūdė 
jo 7 dolerius, vadinas visa $22

Chicago, 111.

Puoškite save ir savo namus 
Lietuvos trispalvėmis 

vėliavomis.

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir. Plaučių 

SPECIALISTAS
Lydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minules. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę li
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anonnalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek pinučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara v ra geriausias laikas gydymui 
viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki a . 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- /yl I R\lrnOn /Vi I) SL Chicago, III mis 10 iki 1-maI • ni* Ua H 11U1I, 1T1. V. prieš Pačtą

tomai pakeitė jo filozofiją ir jo 
gyvenimų.

Jis pabėgo išangių armijos ir 
atvyko į Ameriką. Iš narsaus ka
reivio jis pirmiausia patapo “są
žiningu priešininku,” paskui pa
cifistu, tada sllakieriu ir galinus

šiuras prieš karę ir sutvėrė or
ganizacijų “The League of Hu- 
manitv.”

Austro, V, Lilis, K. Ramanaus-

navičius; po 5().ceųtų: J. Vait
kevičius, J, ĄndriųĮį^ po 25c.: 
B. Navickas,. P. Austrą, M. Dc- 
jnikienė, B. Lamsajcgienū. Pirii- 

Fon-

vičius, A. .lakstys; po 50 centų: 
|K. Miliukevičius, A. Bieliauskic-

4-ta diena Liepos (lth of .Tu 
ly), kurioje parodaus visos A- 
merikojė gyvenančios tautos, 
pasipuošusios su savo ir Ameri
kos vėliavomis. Pavyzdyj kilų 
tautu ir lietuviams nereikėtu at-

V Cr

silikti, bet kiekvienam lietuviui 
reikalinga įsigyti Lietuvos tri-

relophonc Yarcr 5032
o

3109 S. Morgan st. Chicago

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

gai pasiųsta Milijoniniam 
tduL

BOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
__ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
O DirCC CHICAGO, ILLINOIS
lfB« I1VVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
\ ’ilandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyėioje ir Subatojc vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Jo vieši išsireiškimai pradėjo 
priimti aiškų pro-germaniškų 

toną. Tas atkreipė į jį federalės 
valdžios atidų.

Jis tapo areštuotas pereitų lie
pos mėn. Davenport, lo\va ir bu
vo apkaltintas šalies išdavystėj, 
teisiamas ir tapo pasmerktas 20 
metųLcavenyvorth kalėjimam

Birž. 9 bu<o atvykęs iš New 
York o Choras p. St. Šimkaus ve
damas. Pas žinomų tautininkų 
P. J. Tareilų buvo jiems suren
gta vakariene, o paskui davė 

Cho- 
visos

Dr »

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby išvidaus, po |1.1B oš gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 S. Halsted SL, Chicago, III.

Gatvekarių darbininkų 
streikas.

COLUMBUS, 0., birž. 30. 
— Čia sustreikavo visi ujus
iai gatvekariy darbininkai 
kompanijai atsisakius priim
ti atgal j darbą 7 pėtnyčibj 
pašalintus darbininkus. Visi 
gatvekariai sustojo vaikščio
ję-

Nepasižadėkite kitur. Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

Garsinkis Naujienose

koncerlų' VbkieČių halėj, 
ras neblogai išlavintas ir 
dainos,‘'kurių šddainuota 
tuzinas; išėjo labAi gerai. Belo 
dar p. St.' Šimkus pasakė trum
pų prakalbų apei dailę, 6 kuni
gas JPŽilihskAšIlcalbėjo apiė lie
tuvių dalykus ir Lietuvos Že
mes Banko reikalus. Kai-kas 
čia jau pirko L. Ži B-ko Šerų.

Žmpniųp bę^i buvo nedaug 
susirinkę, gal kiek daugiau kaip 
šimtasvl,Ulik-

• • 11 Ii D į bf ■
Birž. 2 LSS. 1$6 kuopa turėjo 

savo piknikų d. Vosyliaus far- 
inoj. Buvo visa, ir užkąst ir at
sigert ir dailių pramogų. Kuo
pa tie nesitikėjo kad tiek daug 
svieto suvažiuos į piknikų, kiek 
išliktųjų buvo suvažiavę. Die
na itiateišla labai maloniai, o ir 
kuopa už savo triūsų laimėjo 
daugiau per penkiatų dešimčių

Ansonijos lietuvių koolnija 
nedidelę, vis dėlto ikišiol ji su
aukojo Socialistų Milijoniniam 
•Fondui viso 29 dolerius. (Labai 
gražu. Neužnui\Mlute, draugai 
ansoniečiail ir Lietuvos Laisvės 
Fondo! Red.). Tatai parodo, 
yra ir pas mus pažangių lietu
vių, suprantančių darbininkų 
reikalus ir juos remiančių.

— Selemonas žiūraitis.

Vėliavas galite gauti visokio 
dydžio. Taipgi padarome vėlia
vas ir pagal užsakymus.

Kaulakiai Broliai
Lithuanian Printing and 

Binding House
2214 W. 23rd PI., Chicago, UI. 

Pbone Canal 107.

fe! Yards 3654. AKUŠERKA I 

Mrs. A. VIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko- , 
tegiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėsš ir Phila-, 
delphijoj. Pasekmin-į 
gai patarnauju prie1 
gimdymo. Duodu rodę 
isokiose ligose mote

rims ir merginoms. 
13113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
1 Chicago.

COLLINSVILLE, ILI

Kariuomenėn šaukimas.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

z Telepho116 Rj)ckwell 6999 t

Truc translalion filed with the post- 
nuister at Chicago, III., July 2, 11)18, 
las rcųuircd by the aet of Oct. 6, 1917.

Biržėlio 24 iš čih išvažiavo į 
kariuomenę 65 vyrai, tarp ku
rių buvo 15 lietuvių, kartu ir 
drhugaš A. M. Metelionis, LSS. 
18 *kp. narys. Drg. Metelionis 
buvo vienas veikliausiųjų drau
gų kuopoj. Viso iš LSS. 18 kp. 
išvažiavo į kariuomenę keturi 
dlaiigai. —Laisvės Mylėtojas 
L-' •

Vyrišky Drapanų Baronai
Naujų 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 b* 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. G O R D O N
J415 S. Halsted SU Chicago. III.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag« 
Telephon* Hayraarkat >644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St, Chicagt 
Tclephon* Drover 969S

VALANDOS: 10—11 ryto; l—l popiety
■> s 10—U diena.

Tol Boulevnrrt 9812
ir Drover 8448

DR. A. J. KARALIUS
8203 8. Halsted St. Chicago

X - 8 P I N D U L I A I 
Valandos: Nuo 9 iki 12; ir nuo 2 iki 9

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 va!, vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE” 

. . ■ Z. •• •

Skaitykite ir Platinkite

—o

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 

k G. M. Chernaucko Darže.

IMPERFECT IN ORIGINAL

NATl.LV


N A U J I E N O S, Chicago, IU.
■s?

Ufarninkas, Liepos 2, 1918.

Telegrafistai išeina 
streikan.

Valdžia gal būt paims «avo 
žinion visas telegrafo 
linijas.

Truc Iranslation filed wilh the post- 
niastcr ai Chicago, III., July 2, 1918, 
as reųuired by Ihe act pf Oct. 6, 1917.

Vnkar tapo paskelbta, jogei 
sekamas panedčlis. liepos S <1., 
yra nužymėtu laiku telegrafistu 
streikui prieš Westėm Union te
legrafo kompaniją,

Wasbingtone tečiaus yra ma; 
noma, kad prezidentas \Vilson 
Iorėsiąs daryli ūmių žingsnių, 
kati išvengus gresiančio telegra
fistu streiko. Laukiama, kad 
klausimas bus išrištas tuo. joge i 
valdžia paims savo žinion visas 
llegrafo linijas ir operuos jas 
kol tęsis dabartinė karė.

Jsakymą būti prisirengusiais 
streikan drtvė internacionalis li
nijos prezidentas. S. J. Konen- 
knnip. po bendro pasitarimo su 

. telegrafistų, tarnaujančių ant 
visų šios šalies geležinkelių, at
stovais.

Yra manoma, kad streikas pa
lies apie 38 tūkstančius telegra
fistų. Streikas betgi nepalies ki
los telegrafo kompanijos, bū
tent Postai Telegrapb Co.

Po apskelbimo laiko, kuriame 
turės prasidėti streikas, prez. Ko 
nėnkampo Įsakyme tarp kita sa- 
konia,

t “Streikas prieš VVestem Uni
on kompaniją yra būtinas, ka
dangi ji yra pasiryžusi suardyti 

Ld yra tę
simas tos kovos kuri eina per ei
kš metų. Kaipo amerikonai mes 
ųęlurhųeiiiorųJnili.jiraiHjos val
diniais. Jojjnkovii yra j^taroji 
įpultu 4>a|t|aii^a išlaikyt įsavo ojs 

gąuizą^Įją ppo, . a(
J^*n.'Įo' JZJlbo ,.IKOU "■

*pm»> |im |<oa m i i (• i b< < 
Areštavo turtingą verteivą.

i Olilo (Lity“ Užvakar buvo areš
tuotas turtingas C.hicagos ver
teiva. Andrews and Co. firmos 
manageris, \Varren E. Young. 
Kaitinamas nusukime l(M)O do
leriu.

Padidina auglių kainas.
Tnic Iranslation filed wilh the posl- 
niasler ui Chicago, III., July 2, 1918, 
as re<|iiire<i by the ari of Oct. 6, 1917.

Federalės valdžios kuro ad
ministratoriaus Cook paviete, p. 

’tRaymond 1\. Durbam, patvarky
mu lapo nustatyta nauja kainų 
skalė anglims. Sulig jos pirkė
jams priseisią mokėti po L> cen
tų už toną daugiau nei kad pra
eitais metais. Priežastis to esan
ti darbininkų jiegos pabran
gimas.

I •
Iškraustė likierių krautuvę.

Nežinomi blogadariai vakar 
naktį iškarustė Max Ebrman’o 
likierių krautuvę 122 Kinzie gat
vėj. Išnešta 65 statinaitės degti
nės ir šiaip įvairių likierių apie 

j už 1,600 dolerių. Sąryšyj su tuo 
policija areštavo devynis nužiū
rimus asmenis, jų tarpe dvi mo
terį.

“Pasiskolino” automobilių.
't ris nepažįstami vaikezai va

kar naktį užklupo Leonarda Kla 
veren’ą, <808 W. 59 gal., besiruo
šiantį apie savo garage’ų ir gra 
pindami revolveriais privertė jį 
atidaryti garage’aus duris ir “pa
skolinti“ jiems savo didelį “Le- 
mousin ą“. Susėdę automobiliu 
sveteliai mandagiai padėkojo p. 
Klaverenui ir nuvažiavo. Klave- 
renas kreipėsi j policiją, idant su 
jieškotų jam “paskolintąjį“ au
tomobilių.

Apdegė valkas. ,l;r; .
Tūlas jaunas palaidūnas va

kar užmetė degančią popiera 
ant trijų melų vaiko, Mielinei 

t ambūro. 1321 W. Tavlor gal., J '•I H i’• ' I. ■ ’ .
į ir padegė jo drabužėlius, t z po- 
roą valandų vaikas pasimirė pa
vieto ligoninėj. Policija jieško 
jaunojo palaidūno. ,,, . ;t.

Smarkus vyras. ' 1
Kažkoks jaunas palaidūnas

H i 11! ' • ' ’ ‘ ' 11 Į
vakar vakare iškūlė p. \Vilham 
F.nnis’o, 117 \V. Iluron gatvėj, 
langą.Ennjs’o butą smarkaus 
vyro: tuoj išbėgo gatvėn ir (la
vai šaudyti, lik pribuvus poli
cija padarė tvarką nuvedė jį 
į “šaltąją“.

Porelė pateko bėdon.
La Šalie viešbutyj policija va

kar naktį užklupo jauną porelę 
p-ią Effic Counot ir Charles Pat- 
ti. Pasirodė, kad jiedu atvažiavę 
net iš Kentucky valstijos. Bėdon 
juodu įtraukė p-ios Effie vyras, 
kuris telegrafavęs Chicagos po; 
licijai apie porelės atvykimą.

Atitaisymas.
Suimtoje buvo čionai praneš

ta žinia apie menamą suarešta
vimą Cicero’s šv. Antano para
pijos ktlebono, ! un. J. Vaičiūno. 
'Ta žinia tečiaus iki šiol nepasi
tvirtino. Matoma, tai buvo tiktai 
toks paskalas tarpe vielinių žmo
nių.

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiojimas,
True translaliųn filed with the post-master at Chicago, Jane 22, 1918, 
as rėųuired 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 
geresnį gyvenimą arba skurdą milionams darbo žmonių 
aplink visą žemės kamuolį.

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ap
vaikščiojimas įgįja VISAPASAULINĘ 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, gyvenantis 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
ters, seni ir jauni — visi bukite 4-je Liepos West Side 
Auditoriume!!! Uh. L. D. T.

Atyda Langų Plovėjams!
. T’ •'

Reguliąris susirinkimas Chicagos Langų Plovė
jų Unijos, Lokalo 12865, atsibus seredoj, liepos 3 d., 
156 Washington st., 8 vai. vakare. Kiekvienas na
rys privalo atsilankyti. Lietuviai langų plovėjai yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Svarbus reikalai 
bus svarstomi.

CHICAGO WIND0W WASHERS’ UNION, 
LOCĄL No. 12865.

Robert Hart, Pres., John Clark, Recording Sec. 
Stanley Glaza, Business Agent.

NAUJIENŲ DISTOIKTAS į BRIDGEPORT
Pranešimas. Susirinkimas.

Lietuvių Tautiškos Draugys
tės Liuosybės pusmetiniame su
sirinkime, birželio 29 dieną, G. 
M. Chernaucko svetainėj, tapo 
vienbalsiai nutaria dalyvauti 

Liepos ketvirtos apvaikščioji- 
ine kartu su Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba, kur priklau
so visos prbgresyvės Chicagos 
draugijos.

Taigi draugijos nariai yra kvie. 
čiami dalyvaut tame apvajkščio- 
jime. Apvaikščiojimas turės vie
tos didžiulėj Wešt Side Audito
rium svetainėj, kertė Taylor; ir 
Bucine gatvių. Pradžia 9:30 vai. 
ryto. Visi nariai malones tatai 
įsidėmėti — Valdyba.

^esFsFde.
šis ir tas.

Nedėlioj, birželio 21 dieną, 
Mildos svet, įvyko LSS 4 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Iš 
įValrių komisijų ir valdybos 
pranešimų paaiškėjo daugMar- 
buotasi ir daug kas nuveikta. 
Taipgi pranešta, kad nuo pikni
ko, kur buvo 26 d. gegužės,, gry
bo pelno Ijko $429.03.xViso apy
vartos butą net virš 1,000 dol. 
Pusė tų pinigų eina lygiečiams, 
nes piknikas buvo rengiamas 

bendromis .spėkomis.
Beje, išrinkta komitetas į ko

ngresinio rinkimų kampanijos 
omiteto posėdžius,,, Boto kuo

pa rengiasi sekamą žiemą persta 
lyti bent vieną gerą veikailą.

Buvo kalbama ir apie Sąjun
gos reikalus, bet nieko konkre- 
čio nenutarta..

Raeine, Wis.—LSS. 124 kuopa ren
gia eilę prakalbų. Jos įvyks subatoj, 
liepos 6, 7:30 vak. Nedėlioj, liepos 7, 
2 vai .po pietų, Panedėlyj, liepos 8, 
7:30 v. v. Kalbėtoju bus d, T. Ku
činskas. Visos prakalbos bus Union 
svetainėj, 428 VVisconsin gtv. Vietos 
lietuviai susirinkite skaitlingai .

—Komi^etaH

ASMENŲ JIEžKOJIMAI
Pajieškau savo brolių — Juozapo 

ir Stanislovo Savickiu, gyvena Chi
cago, III. Jie pat{s ar kas juos žino, 
malonėkite man pranešti.

Liudvikas Savickis, 
1121 Geneva st., Barine, Wis.

PAJIEŠKAU pijanisto, kuris galė
tų mokinti vakarais. Meldžiu atsišau
kti per laišką.

P. S.
1332 ' Lawndale avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Jono (tėvas 
Mykolas) Samsono, apie 35 m. įam
žinus, kuris apie penki metai algai 
gyveno Cicero, III. Jis paeina iš Ka
uno gub„ Panevėžio pavieto, Btuni- 
g.dos miesto. Jis pats ar kas apie 
jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Ona Sainsonailė, 
891 Ii liausimi ave, So. Chicago, III.

PAJIEŠKAU lietuvio farmerio ne
toli iiNo Chicagos, pas kurį norėčiau 
pabūti ant vnkiiCijų porą nedėlių, o 
lobaus lai padėti dirbti ant farmų. 
(■ristina gražioje vieloj, tarpe van
denų. Meldžiu pranešti, jei kas ži
not, arba farmeriai atsišaukite.

J. Baindis, 
1810 So. llalsted SU, Chicago, III.

Pajieškom savo pažįstamų: Fran- 
ciškails Endrulio, Onos Endmlienės 
ir Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me
tai tani atgal gyveno New Yorko a- 
pieliiikėj. Jie paeina iš Rygos. Jie 
)alis ar kas apie juos žino, malonė- 
<it'o atsišaukite, nes turiu labai svar
ių reikalą. Petras ir Ona Gudelaitis, 
8844 Commcrcial av., So. Chicago, III

Pajieško savo brolio Antano Ba
relio, apie trį.s melai atgal girdėjau 
gyveno Watcrbury, Conn. Pats ar 
kas ji žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu.

Antanina Borčytė—Kvesterienė, 
1530 So. 19 ave., Cicero, (II.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

DEL INGOT MOLD FOUNDRY

(’TPERII.J

LEIBERilJ

RAMMERIŲ

Atsišaukite į Bollinger Andrews Construction Co., 

VERONA, PENNA.

Tūli musų biznieriai, nebete
kę įtekmės žmonėse, pradeda 
naudoties įvairiais triksais. Kar
lais tie jų triksai pereina visas 
ribas, i Neveizint'to; kad žmonSsi* i 
atsimeta ni|o jų ir einhi^SaVliis; 
keliais“,urįie < b.etgi1 turi /.'drąsos; 
kalbėti jų gardimi šar VMenafc tų 
bizuiierių |piksiį. >uŠloiniB' di<J0O; 
mis -čia buvo-išiohilintirądekataiĮ 
Pleką te auinįnėts' netr ld<>X’iutps 
d ranigi jųy 'kurtos* rengia ' ^didęįį 
apvaikščiojimąij
tu Apvaikščiojimas ittiD apmik-*

H i m a sj i prieš i jį iriekp t uoga Ii* 
iiift- sakyti i turi! taisČ»’ir gali 
jųMTongtii Tik ve kmtitvbėilitvKo- 
fnisijtu pasivadinusi' savei^mn-* 
gin)p komisija'’, tpusivelyjo sau 
kalbėti vardu 'tų draugijų, kiH 
rios visai1 nieko'lapie tai nežino. 
Vadinas, keli asmens užsimanė 
kalbėti draugijų vardu. į ką tai 
panašu? Argi toks pasielgimas 
neliudija, kad jie yra anais gene
rolais lx' armijos?

Viena dyąugijn jau nutarė už
protestuoti prieš jų savavaliavi
mą. Matysime, ką pasakys ki
tos.

v t}'1 V .

Bodės, kad užstojus vasaros 
karščiams \vestsidiečių veikimas 
turės apsistoti. Bet taip nėra.
Gavę progos apleist tvankias 
svetaines westsidiečiai pernešti 
savo veikimą į “tyrą lauką”. 

Bengiama piknikai, išvažiavimai 
ir šiaip draugiškos sueigos. Su
sirinkę kur nors medžių pavė
syj musų draugai tariasi, svars
to ir daro naujų pienų sekamam 
žiemos sezonui. Tai labai getą. 
Tik ve, reikėtų, kuodažniau su
rengti tokių sueigų, ir rengti jas 
išaksto pieningai. Dažnai mat 
pasitaiko taip, kad “programas“ 
sudaroma tik išvažiavus. Supran 
tania, kad iš tokiu būdu suren
gto “programo” laukti pasekmių 
negalimu. Reikėtų tuo pasirū
pinti išanksto. —Westsidietis.

LDLD. konferencija.
Subatos vakare Meldažio sve-\ 

taineje buvo LDLD. Pirmo Ap
skričio konferencija. Delegatų 
dalyvavo Lt. Kalbėtasi plačiai 
apie įvairius apskričio bei visos 
organizacijos reikalus. Iš svar
besnių nutarimų pažymėtini du, 
būtent: Surengti maršrutą; pa
tiekti LDLD. ruštų leidimui kon
spektą ir tt. Konferencijoj be 
to nominuota apskričio valdy
bai kandidatai sekančiam termi
nui. Delegatų lipas buvo geras.

— LDLD. narys.

Šis susirinkimas, reikia pasa
kyti buvo buvo labai skaitlin
gas Tai geras ženklas.

Kuopon įstojo 6 nauji nariai. 
: : Dvyli8

—

p:4)rai|gy.»liėi LkrtifChfclfMd.* Kuli. 
Vytauto 2V {.A^itikšėvi^jiftlb
Lip<Mn lidalyvAfls šj»kii('CM- 
e u gosi Lietuvių Darbininkų Ta- 
nyba^' VMeht Side* Auditorium Ha
lėj. <k^ip0s> iTaylflii * tin - Raciire 
g<iĮkVM].pĮ‘.(ir.')*L‘ jpHpnųriįid j;* 

į a V<wų | nąrjų pėreigrt! tyro1 daly
vauti i•apy»ikšči<d,i'rtlt^ l?VaWžia 

9:.‘}Uivafci:yto.|''A. Greholfe,, tfaftt. 
.........

Pranešimai

LSS. Aštuntas Rajonas rengiu dra
ugišką išvažiavimą į Jeffersono gi
rią nedėlioj, liepos 7 dieną. Tode 
kviečiame visas priklausančias aš
tuntam rajonui kuopas būtinai daly
vauti išvažiavime. Bus puikus pro
gramas. Tarp kita kalbės “Naujie
nų” ,redaktorius, d. P. Grigaitis.

—Renginio Komitetas

Kenosha, Wis. — LDLD 94 kuopa 
rengia dideles prakalbas su paveiks
lais 3 ir 4 dd. liepos, Liberty svetai
nėj, kaip 7:30 p, m. -Kalbės d. T. J. 
Kučinskas. fTodel Kenos|ios ir apie- 
linkčs’ lietuviai yra kviečiami skait- 

Uingai atsilankyti ii šias prakalbas. 
Beto, ketverge vakare dainuos LSS. 
58 kuopos Aido choras ir bus ki
tokių pamargiijimų. —A. Pakšys.

Po pertraukos dviejų mėnesių L. S. 
J, Lygos Mandolinų Orkestrą pradės 
Lavinimąsi išnaujo, gerai žinomoje 
vietoj, Mark Whitc Sųuare svet, tik 
*jau nebetam pačiame kambaryj, o 
aht Vyrų maudynės. Repeticijos bus 
kiekvieną seredos vakarą, 7:30 v., 
pradedant liepos 3 d. —J ,Y—is.

Ro^eland. . LDLD. 79 kp. rengia 
išvažiavimą ketverge, liepos I d. 
Washington lleights mišką, arti Mo- 
tgan Prtrk (eiti 107-ta gatve j vaka
rus). Kviečiamo visus atsilankyti j 
♦šį išvažiavimą; bus žaismių ir tt. 

' —Komitetas.

Cicero, 111. — LSS.'138 kp. susirin
kimas įvyks seredoj, liepos 3 d. M. 
Jakaičio svet., 4837 W. 141h st. Drau
gai. stengkitės visi atsilankyti susi
rinkimam i ; ‘ —J. M.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choro repeticija vadovaujant p. S. 
Staniuliutei, įvyks seredoj, liepos 3 
d.. 8 vai. Vakare, Mark White S. sve
tainėje, Halstedvxr 39 gt. Visi žiedo 
nariai kviečiami atvykti.

—Globėja T. S. K.

Lietuvių Kriaučių Kliubo mėnesi
nis susirinkimas bus seredoj, liepos 
3, 7:30 y.v. Knygyno Svetainėj, 1822 
Wabansia avė. Malonėkite visi na
riai susirinkti laiku. —Valdyba.

LSS 235 kuopos susirinkimas įvyks 
seredoj, liepos 3, 7:30 v.v, West Pūli
niai! svet., 12001 S. llalsted st. Visi 
nariai malonėkite atvykti laiku.

S. Tilvikas, sekr.

NLSS. 4 kp.. JLSJL. 1 kp., LMPS.
9 kp., LDLD. 19 kp. rengia (Jraugiš- 
<ą išvažiavimą su plačiu programų 
iepos 21 dieną į miškus Beverly Hill. 

Meldžiame kitų kuopų ir draugijų 
nieko nerengti tą dieną. Smulkesnis 
pranešimas bus vėliau paskelbtas.

-—Komitetas.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ant formos, ar

ti Chicagos. Esu patyręs prie laukų 
darbų. Turiu su savim pustrečių me
lų kūdikį. Darbo noriu su valgiu, 
bei be guolio. Mis. Ona Bliumienė,

Auliųirn ^ve/, Hrdjfloor, Chicago

SIU LYMAl KAMBARIU

REIKIA jaunu moterų 18 iki 30 m. 
įvairiems dirbtuvės darbams. Leng
vas darbas. Geru mokestis ir bonus. 
Ateikile prisirengę į darbų. Emplo- 
yincnl DcpL, Continental Can Co., 
Ine.,

5101 \Vesl 65lh si.
460G Wesl Grand ave.

2201 So. Italsled st.
•

REIKIA vyrų prie sekančių dirb
tuvių darbų: Torkcrių, Karų strai- 
perių — llustleriu — šlavėjų. Gera 
mokestis ir Bonus. Ateikile prisire
ngę į darbą. Employmenl Dept., 
Con<incnt;d Can (k)., Ine.

5101 VVest G5th si.
4G0G West Grand Ave.

2201 So. llalsted st.
REIKIA vaikų virš 16 melų prie į- 

\airių dirbtuvės darbų Lengvas dar
bas. — (iria mokestis ir Bonus. At
eikite prisirengę į darbą. Employ- 
ment Dept., Continental Can Co., 
Ii:r.

•1606 Wesl Grand Ave. 
arba

5401 West 65th si.

REIKIA jarųforiaus pagelbiflinko 
arba porterio. $10 į mėnesį Jcatnki- 
rys .ir gėnįs užlaikymas.

E. J. Tnericn, 
6222 Harper ave., Chicago

NAMAI-ŽEME

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

. (ANT‘ RTNTI6S' 0 ■ 
hh 'ir1 tąalėtUUmųM 
frbhVd/.M 12.00/ 
2031 .4 'HaifstviUšr.;

VlIDf ’

ATI DUODAMA randon 3 ką*n|)ą; 
rtail TljHėlč‘v’lHti'vė, seklyčia ir mie- 
#dtrią8i.s,* -f-tfais .aur’**■ *
geriėmš' vandatin|n> 
rcl.'Rerinitn^<>T2

e

^YKk’th^N^^ įjoti! jei

nrntcrrs apsHms prižiumi trečių nle- 
tų nie)ig(il(\ ) Aisišau'kitc po G t vai. va- 
harcŲi '■ III ” ■

o ■ - . JuUirig, .
4515 S. Union avo., Chicago

REIKIA DARBLNJLNKl
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)

.(ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S* WABASII A VENŲ E. 
arba

116-122 N. DEABBORN ST. 
arba

524-526 80. DEABBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
-------o-----

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

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

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

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARRAS) į varines mainas, į 
(adumet, Michigaų, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į diena. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

Elmers Labor Agcncy, 30 South 
Canai st,. Chicago, III.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 

Missouri Malleablc Iron Company, 
East St. Louis, Iii.

REIKIA bcisterių, fcllerių puzikų 
siuvėjų ir sijonų finišerių prie mo- 
eriškų švarkų ir siutų.

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

REIKALINGI burdingieriai su val
giu. Geri, švarus kambariai. Mau
dynė ir telefonas. Gera viela pake- 
civiams.

< Lietuvių Hotclis,
1606 S. Halsted st., Chicago

REIKIA 10 prityrusiu moterų prie 
tvarkymo skudurų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

B. Goldman, 
1820 W. 11 st.. Chicago, III.

. f įėJ KALINGAS Siuvėjas dėl taisy
mo ir prųsijimo senų drapanų ir <li 
rbli prie naujų kelnių ir vešlių.' (»<*-» 
ra proga norinčiam tapti geru siuvė
ju. Darbas nuolatinis.

A. Mausner,
3239 S. llalsted st., Chičago

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

REIKIA vyro dirbti j pašaro krau
tuvę. 35 ir Parnell ave.

REIKIA tvirto žmogaus dirbti po 
likierių namų ir išvežioti alų. Gera 
mokestis, pastovus darbas geram 
žmogui. Atsišaukite tuojaiis .

IU B. Silverman, 
3322 So. llalsted si., Chicago

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
ris ant visados. Gera mokestis. At
sišaukite tuojaus.
704 \V. 35th str., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė, 

valymo ir dažymo užvedimas. Gera 
viela dėl lietuvio. Atsišaukite laiš
ku. Naujienos No. 26.
1810 S. llalsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI Real Estale — Tuš
čias lotas. Viena trečdalis mokės- 
ties kainos už penkis lotus parduo
dant arti Posen. Gera žemė. Gera 
huinsportacija. Bargenas. Atsišauki
te laišku į “Naujienas” pažymėdami 
No. 27.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

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

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

VISAI už pigią kainą parsiduoda 
keturių ruimų rakandai. Priežastis, 
pardavimo: sergu, prisieina apleisti 

tą vietą. Matyt rakandus galima vi- . 
sados. Atsišaukite šiuo adresu: 
1409 S. 501 h ave., Cicero, III.

5-kių akerių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos 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 Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti į darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

t Kaina už 5 akrus liktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokėti 
$150, tikusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žihių ateikite arba ra
šykite į t . M(', , JGU

H. PORCĖRI
106 Nj Lą ^ąlip gatvė, kamb^iry,!) fio 

7|* . «n hT"’1' ‘
n6 kambarių mdhPDainclis, maudy
nė, gezas, ptičiulzšil(1Bfnas', ištaisytos 
gatvės, lengvos išlVgd.s. :nVI? i'l sl,'lf: 
NVestcrni’iivč.' M170.08." '■ •' "l" '

McDonnelI,
2C3o w. ,38tji si.,.;. *,; 7. ębieago 

Atdara nedrliomis ir vakarais iki
° 4‘‘I^ii*V«lMJt,^ifg^iš‘fe?sGnen- 

las, $300 cash, kaina $1600.00. $15.00 
į mėnesį. . , ( .

Mėbonnell,
2630 \Y. 38th st., Chicago

516 W. 56tli st. 7 mimų nahiėliš, 
visi pagerinimai, lengvas išmokėji
mas, $1806.00.

McDonnelI,
2630 W. 38lh st., Chicago

Dviejų augštų, 4 septynių ruimų 
fialai, niuro namas, randos $130 į 
mėnesį. Vertas $13,000. Kaina tik 
$8,000. Išmokėjimai.

McDonnelI,
2630 \V. 38lh st., Chicogo

2 augštų, mūrinis 4—1, maudynė, 
gazo ir vandens šildytojas, užbaig
tas beismantas, $33(H).OO.w

McDonnelI,
2630 W. 381h st., Chicago

PARDUODI’ pigiai namą ant dvie
jų pagyvenimų, kampinis hitas, jei 
kas norėtų mainyti ant fanuos. Ge
roj vieloj uis blokai nuo Cranc ka
posi Savininkas nebenori gyventi 
Chicagoj.

‘ Paul Sadauski, • 
3913 S. Francisco aye., Chicago, III,

. MOKYKLOSr
“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 
tuojaiiH, nes taip — naudingiau^,
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senove*. 3001 S. Halsted Str.

VALENTINE DRESSMAKINO *?
COLLEGES \

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

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomat 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. j Phone Seeley 1643

SĄRA PATEK, Pirmlnlaki

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 VV. Madison St., Chicago.

-----o—. ■




