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Dūšiai Maskvoje
Talkininkai laimi AlbanijojKaizeris reikalaosMaskvos

Šimtai areštuoti Maskvoj

Baku šaukiasi vokiečių pagelbos Suėmė 1,000 belaisvių

Panaikino karės tarybų

VIENAS KIAUŠINIS Į MfiNESJ

DEGA MIŠKAI Ibert Bailiu, vieno žy

o, III., July 9 1918,

fesJ* n

MŪŠIAI MASKVOJE SU SO-
CIĄL-REVOLIUCIONIERIAIS

Užbaigimas kares butų/didžiau
sias laimėjimas, sako socialistas.

Negali suvaldyti sukilusių vals 
tiečių. Kabinetas rezignavo.

Siunčia tris armijos korpusus.
Laukiama naujo ofensivO.

Italų kareiviai vakar pastū
mėjo priekin savo priekinę lini
jų Col la Prible apygardoj. Su- 
batoje Monto Grappa apygardoj 
italai laimėjo daugiau žemės į 
šiaurių link nūo'Massik. 8 prie
šo aeroplanai tapo sunaikinti 

vakar oriniuose mūšiuose.

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

Pyksta už ambasadoriaus už 
mušimų. Mūšiai Maskvoje

True translation filed with the post- 
master at’ Chicago, Iii., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON liepos 7. — 
šiąnakt paskelbta, kad tarp ku
ro administracijos išdirbtų pie
nų išvengimui gresiančio atei
nančiu žiemų anglių trukumo 
yra įvedimas anglių porcija dėl 
šeimynų.

Kiekvienam anglių vartotojui 
namuose bus leista tiek anglių, 
kiek bus rasta moksliškai reika- 
inga apšildymui jo namo iki 68 

la psnių, žinoma prisilaikant kie 
kvienos taupumo taisyklės.

KERENSKIS PRIEŠ JAPONI 
JOS INTERVENCIJĄ.

KAIZERIS PERTRAUK® TA 
RYKAS SU RUSIJA.

SOCIAL-REVOLIUCIONIERIŲ 
SUKILIMAS MASKVOJE 

UŽGNIAUŽTAS.

Taipjau praleidimo kareivių j 
Murmansko pakraštį.

Ha m K 
užmuštas karės

NAIJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

BEMftSfiS SAVAITES VOKIE 
TUOJ.

MISSOULA, Mont., liepos 8. 
— Gaisrai, kurie grasina sunai
kinti didelį plotų miškuos šiaur
vakariuose, siaučia Sehvay, Cle- 
rwater, Pend O’Reille ir Kani- 

ksu miškuose. Gaisras kilo dvi 
savaiti atgal. Sakoma, kad nie
kad tokių didelių gaisrų nebuvo 
liepos mėn. Smarkus vėjas pa
gelbsti ugniai plėtotis, šioj apy

gardoj didelis miškų gaisras 
siautė 1910 m.

TALKININKAI UŽPUOLA 
ALBANIJOJ.

VOKIEČIAI EINA AUSTRAMS 
PAGELBON.

UKRAINA PRAŠO VOKIEČIŲ 
KAREIVIŲ.

Stipri sargyba tapo pastaty
ta prieš namų Rrtsijos ambasa
doriaus Berline, kadangi bijo
masi jog sostinės gyventojai 
padarys prieš-rusiškas demons
tracijas. ,į. ,

Visi Vokietijos laikraščiai už- 
reiškia, kad užmušamas grafo 
von Mirbach neiš vengtinai, turi 
padaryti didelę įtekmę į Rusijos 
Vokietijos sa n tikiu s.

šimtai areštuota Maskvoje. 
t

Keli šimtai rusų, jų tarpe so- 
cial-revoliucionierių vadovas A- 
le’ sandrovič tapo areštuoti Mas
kvoje.

šiandie Londone gauta žinia 
iš Rusijos beyielinės agentūros, 
datuota nedėlios vakare Mask
voje, sako, kad Rusijos sostinė
je kilo kontr-revoliucija, bet ji 
tapo užgniaužta.

Pasak vokiečių pusiau-oflci- 
alio Wolff biuro telegramos iš 
Maskvos, datuotos ncdėiioj ir 
perduotos Exchange Telegraph 
korespondentu iš Copenhageno, 
rimta kontr-revoliucija prasidė
jo Maskvoje. •

Vokiečių pranešimas sako, 
’ ad smarkus mūšiai įvyko gat
vėse tarp bolševikų kareivių ir 
social-revoliucionierių.

VOKIEČIAI REIKALAUS Užfi 
MIMO PETROGRADO IR 

MASKVOS.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,191Z

WASHINGTON, liepos 8. — 
Sulig oficialės žinįps iš Šveica
rijos, tuoj po nužudymui Vo
kietijos ambasadoriaus grafo 
l'on Mirbach įvyko mūšiai Mas
kvoje tarp bolševikų spėkų ir 
social-revoliucionierių.

Žinia sako, kad išėję iš Vokie
tijos ambasados užmušėjai pa-

True translation filed vith the post- 
inaster at.Chicago, III., July 9 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

RYMAS, liepos 8. — Italijos 
karės ofisas šiandie paskelbė, 
kad italų ir francuzų kareiviai 
Albanijoj subatoj pradėjo vei
kimų tarp pajūrio ir Tomorica 
klonio. Veikimas yra pilname 
ir užganėdinančiame išsivysi
me. Ikišiol talkininkų spėkos 
suėmė daugiau kaip 1,000 be-

BALLIN VIETON KUEHI 
MANNO.

Mažiausia' 14 tebėra Illinois 
upėj.

True translation filed with the post- 
mpster at Chicago,011., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oet. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepds 8. — 
Pasak Beritueh^Ugeblatt regu
liacijos įvedančiais ;■ Vokietijoj 
vienų beniėsę savaitę mėnesyj 
pradės veikli rugpjūčio mėn.

Reichstage subatoj centro pav
ijos narys Martzinger užprotes
tavo prieš tolimesnį siuntimų 

grudų Austrijai.
Socialistas atstovas Wils už- 

rcišjkė, kad tolimesnis sumaži
nimas porcijų yra nepakenčia
mas. Jis sake, kad dpugėlis žmo
nių neturi supratimo apie skur
dų viešpataujantį tarp masių.

Bedarbė didėja Berline ir al
gos yra nepakankamos įgijimui 
reikalingo maisto.

Kalbėtojas pridūrė, kad už
baigimas karės butų didesniu 

ekonominiu laimėjimu, negu 
užkariavimas provincijos.

Paliepta visus social-revoliucio 
nierius nuginkluoti ir suimti 

komitetų.

Ambasadoriaus užmušėjai pasi
slėpė pas soeiabręvoliucionierius

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liepos 8. — Ex- 
change Telegraph praneša iš Bu 
sijos, kad kaip lik kaizeris Wil- 
helm užgirdo apie užmušimų 

grafo voų Mirbach, jis paliepė 
užrubežinių reikalų ministeriui 
von Kuehlmann pertraukti tary
bas su Rusijos delegatais Berli-

True translation filed wlth the nosl- 
master at Chicago, III., July 9 918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 8. — Iš 
įvairių šaltinių atėjusios žinios 
parodo, kad užmušimas grafo 
von Mirbach sekė dideliu suki
limu prieš bolševikus Maskvo-

Tuo esu pasinaudotų tik 
bolševikai.

Vokiečiai eina pagel 
bon austrams

True translation filed with the post- 
master at Chįcago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

BERN, liepos 8. — Muensche- 
ner Zeitung praneša, kad Vokie
tijos užrubežinių reikalų minis- 
toris Richard von Kuehlmann 
rezignavo.

True translation filed with the post- 
mafcter at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, liepos 8. — 
Narės sekretorius Baker šian
die formaliai panaikino karės 
tarybų ir jos vyriausias parei
gas pavedė pagelbininkui karės 
sekretoriaus, gen. Marcį, štabo 
viršininkui ir maj. gen. Goeth- 
als pagelbininkui Štabo virši

ninko, užžitirinčio supirkimų, 
sandėlius ir gabenimų.

True translation filed wit|i the post- 
innster at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired py the act of Oct. (», 1917.

WASIIING)T</'. liepos 8. - 
Šios dienos Siiv. Ji iistijų nriniįos 
nuostolių sąrašas paduoda 50 
vardų. Nuostoliai tokie:

Užmušta karėsi lauke .... 6
Mirė* nuo žaizdų .................13
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .2
Sunkiai sužeistų..............29
Šiame surasi; paduodamos se- 

kamos lietuviškai skambančios 
pavardes:

(>ŲST ANIKEWICH 
lįgfifšk, Mass 
lauke.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 7. — 
Presos žinios iš Vokietijos sako 
kaizeris AVilhelm, kancleris Hcr 
tling ir gen. von Ludendorff nu
sprendė apie naudingumų pas- 
kirimo
minusių Vokietijos biznierių kai 
po įpėdinį Kuehlmann.

M mist* ris Kuehlmann, kuris 
nesoųai laikyta kalba recbslagc 
padarė jį '‘persono non grafa* 
(m geis* nu žmogum) d«‘l pan- 

germanų, tikimųsi regionuos 
užsidarant Reichstagui ir užsi
baigus jo apšmeižimo bylai

Kita čia gauta žinia sako, kad 
Baku miestas, Transkaukazijoi 
tapo apsuptas kalnėnų (gorci) 
ir armėnų'ir kad valdininkai at
sišaukė. į Vokietijų prisiųšti ka
reivių Cižimti miestų, kad neda- 
leidus armėnams jį paini Ii.

Vorwaerts už intervencijų
Kalbėdamas apie situacijų Ka

ukaze, VorWaerts sako:
“Sąlygos priverčia centralines 

valstybes tikrai užimti ta dalį 
Rusijos, turinčių šalies didžiau
sius nacionalius turtus. Supran
tama. vienatinis klausimas cen- 
tralinėms valstybėm* yra įvy
kiu imas tvarkos ir užgniauži
mas anarchijos.”

Sulig Lvovo žinios, Ukrainos 
valdžia rezignavo ir Markivič, 
socijlistui-federalistui pavesta 

sudaryti naujų kabinetų. Dabar
tinis užrubežinių reikalų ir ka
rės ministeris gen. Bogoza te- 
činus tikimųsi pasiliks savo vie-

True translation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917.

AMSTERDAM, liepos 8.
Kijevo žinia į Ukrainos presos 
biurą sako, kad Ukrainos*vald
žia paprašė Vokietijos sudaryti 
skrajojančius būrius, susidedan
čius iš vieno vokiečių* bataliono 
ir keturių apginkluotų automo
bilių dėl kiekvienos gubernijos, 
kad numalšinus valstiečių suki
limus.

vice-pirmininkas Aleksandrovič, 
kuomet specialiai paliepimai ta
po išleisti sugauti visus narius so 
cial-revoliucionierių ųiartijos pil
domojo komiteto.

“Raudonoji gvardija turi bu
dėti. Mobilizacija mūšų spėkų 
turi tęstis ir visi socįaLrevoliu- 
cionierigl
paskutinio žmogaus.

Wolff biuro telegrama iš Mas-1.4 * F * 4 * < ■*
kvos sake, kad social-revoliucio- 
nieriai prisipažjną, kad jie daly- 
y p vo suokalby j užmušti ambasa 
dorių.

Vokiečių hukraščiai nurodo f 
gen. 8avihkw, karės ministeriįi 
Kerenskio kabinete, kaipo įžiVio* ' 
gų užpakalyj von Mirbach suo
kalbio.

Wolff biuro Berline platina
ma Maskvos telegrama sako:

*‘Savinkov skaitomas a (šako
ju ingo už daliją.’Daugiau to, jis, 
sakoma, arti surištas su Čechų- 
slovakų ir social-revoliucionie
rių jiulėjimais. Jo buvimo vie
ta nežinoma.”

Smulkmenų apie mūšius ne
gauta.’ t> j
Intervencijos pienai slepiami.

Oficialiuose rateliouse leista 
suprasti, kad neužilgo galima 
laukti oficialio paskelbimo apie 
dabartinę Suv. Valstijų valdžios 
pozicijų linkui Rusijos.

Ikišiol nebuvo jokio oficialio 
pranešimo, kuris nušviestų 
svarbų nutarimų, padarytų su
imtoje, kada prezidentas Wilso- 
nas svarstė su viršininkais vai-j 
stybės» karės ir laivyno depar
tamentų ir vyriausiais kariniais 
ir laivyno oficieriais, talkininkų 
atsišaukimų apie bendrų veiki
mų Rusijoj.

TeČiaus neoficialiai parėjo žo
dis, kad tapo nuspręsta galuti
nas veikimo būdas, kuris už d ~ » * f , i I
baigs ilgų periodų laukimo, ku
ris sekė po bolševikų iškilimo.

Čia sprendžiama, kad dėlei Į 
karinių priežaščių mažiausia 
dabar nebus paskelbimo apie 
ikrų pobūdį veikimo, kokio bus 

griebtasi sulig naujo budo. Iš- 
dirbimas smulkmenų ir nuspre
ndimas kų galima paskelbti vie
šu! ir kada, sakoma, tapo palik-1 
tas vyriausiai karės tarybai Pa-Į 
vyžiuje.

Rusijos bevieline žinia sako, 
ka<t sukilimas dabar yra pilnai 
užgniaužtas ir pranešimo tonas 
parodo, kad užgniaužimas at
siektas didele prievarta su pa
liepimu, kad visi kurie parodo 
pasipriešinimų bolševikams tu
ri būti “nušauti ant vietos”.

Rusijos bevielis taipgi išpla
tino sekamų pranešimų, pasira
šytų Aralo^ (Orlov?) Maskvos 
komisaras:

‘‘Aš noriu pranešti, kad, mai
štas buvo sukeltas būrio pasiti
kinčių sau kvailių ir buvo už
gniaužtas Maskvos garnizono. 
Maištininkai tapo areštuoti ir 
tvarka sugražinta.

“Kontr-revoliucinis sukilimas 
Maskvoje tapo užgniaužtas ir 
social-revoliucionieriai daro be- 
gėdiškiausį bėgimų. Tapo išlei
sti paliepimai areštuoti ir nugin
kluoti visus narius social-revo- 
liucipnierių . pulkų ir nušauti

True trunslation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liepos 8. — Ren
giamasi prie naujo ofensivo 
Trentino fronte. Gen. Ludend- 
orff, sako iš ištikimų šaltinių 
žinia rš Šveicarijos į laikraŠ. Ma- 
tin, ypatiškai atsilankė į austrų 
kvatierų ir ten paskubino prisi
rengimų. prie naujo užpuolimo 
ant italų. Priduriama, kad di
deli sustiprinimai yra sutraukti 
Insbruke ir Trente.

Pasak Rymo žinios į Temps, 
Vokietija pasiųs tris armijos kor 
piįsus '.pąge^bon Austrijai. Jie 

bus pastatyti tiesioginėn koman- 
don gen. Otto von Bekm, vyriau 
šio komanduotojo Italijos fron
te ir bus priskirti į Alpų sekto
rius.

Trentino geležinkeliai atiduo
ti vokiečių kontrolėn ir bus var
tojami vien dėl vokiečių karei
vių. Sakoma taipgi, kad vokie
čių pulkai bus paskirti į kitas 
vietas fronte parėmimui austrų 
kareiviu.PEORIA, liepos 8. '— Jau 79 

lavonai žuvusiųjų ant pėrluŽu- 
sio pusiau ir paskendusio Illi
nois upėj laivo Columbia tapo 
ištraukti iš vandens. Kiek dar 
tebėra upėje, tikrai nežinoma. 
Koroneris mano, kad viso žuvo 
93 žmones, kuomet kiti tebesi
laiko senosios nuomonės, kad 
žuvo tarpe 100 ir 150 žmonių. 
Ant laivo viso buvo apie 500 
žmonių. >

Dabar pradėta tyrinėti prie
žastį perlūžimo pusiau laivo, 
kad suradus kaltininkų. Yra ži
nių, kad vienas senas jūreivis 
jau važiuodamas iš Pekino į Pe- 
orijų patėmijo, kad su laivu yra 
kaš tai negerai, kad jis pamažu 
grimsta vandenin. Jis pranešė 
inžinieriams, kurie irgi sakę tai 
,patėmijo, bet priežasties to gri- 
msdimo netyrinėjo. Tada jū
reivis perspėjo savo draugus ne
bevažiuoti laivu, o ir pats išlipo 
Peorijoj ir sugrįžo namo į Pe
kiną traukiniu, o ne laivu. Lai
vui grįžtant kaip tik ir atsitiko 
toji baisioji nelaime.

cijos.
Bulvių, 7 svarai.
Mėsos, 4V2 uncijos.
Kaulų i% uncijos.
Dešrų, 1% uncijos.
Cukraus, 6 uncijos.
Pricgtam kiekvienam žmogui 

skiriama 1 kiaušinis į mėnesį. 
Pienas leidžiamas tik dėl jaunes
nių kaip 6 metai vaikų ir del.pa- 
liegelių.

Ekcelslpr pasikalbėjime 
škia savo nuomonę apie

MIJIEN0S' 1840 SOUTH HALSTED STREET 

CH1CASO, ILLINOIS
* / į ’ * f 1 •

Telephone Can&l 1S06

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM,.— Dabartinė 
porcija porcija Berline dėl vie
no žmogaus vienai savaitei yra 
sekama:

puonos ir miltų, 4 svarai.

■ I Trite translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917,

PARYŽIUS, liepos 8. — Ex- 
premierns Kerenskis išspausdin- 

I tame 
išrf
.Japonijos intervencijų Rusijoj.

Po aprašymui dabar viešpa
taujančio chaoso Rusijoj, kur 
“kiekvienas miestas ir mieste 
lis, didelis* ar mažas, turi savo 
Sovietų, veikiantį kaip jam pa
tinka ir kur visos nuosavybės 
teises tapo panaikintos, apart 
dėl vokiečių”, Kerenskis sako:

“Laikas sykį ant visados su
prasti musų pozicijų. Męs ne
turime neapykantos linkui Ja
ponijos žmonių. Jie visuomet 
buvo kijrtliški, net laike musų 
kovos Manžurljoj, prieš karę ar 
laike karės, bėt tai nėra klausi- 

' mas.
“Yra klausimas kad dar sykį 

nesulošus žaismės bolševikų ir 
jų vokiečių apgynėjų, duodant 
jiems progų išnaujo pasinaudo
ti Rusijos masių tamsumu įti- 
krinimui jų, kad japonai*ateina 
paskelbti karę Rusijai. Ar ne
sakė Trocki, Kati tarp vokiečių 
ir japoiių užėmimo, jis pasirin
ktų vokiečius?”
, v . ..-u, '

‘ ' I :
I >.l ; ■ .r

79 Lavonai išimti.
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VOKIETIJOS UŽRUBEŽINIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS 

rezignavo:

“Keli šimtai dalyvavusių su 
kilime tapo areštuoti, jų tarpo ir ryto

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 19M ątjhe Post Office at Chicago, III., audei- the Act of March 3, 1879.

Sviesto ir margarino. 2% liks VlžrubežiniM reikat„
ministeriu.

GALI ĮVESTI ANGLIŲ KORTE 
LES.

True Iranslnlion filed with the nosl- 
inaster at Chicago, III., July 9 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, liepos 8. -r- Su
lig žinių iš diplomatiškų šalti
nių, iš priežasties užmušimo Vo

kietijos ambasadoriaus grafo 
Mirbach, Vokietija, po priedan
ga pdlaikyiiio tvarkos, reikalaus 
teises saugoti Maskvą ir Petro
gradu.

Vokiečiai, kurie tvirtina, kad 
užmušimas yra darbas talkinin
kų, toliaus reikalaus liuoso per
ėjimo kriviams į ^Murmansko 
pakraštį per Petrogradą. Tos a- 

pygardos rusai, prisibijodami 
vokiečių-finų įsiveržimo, jau at
sidavė talkininlcams ir tikimasi 
jų prisidėjimo prie talkininkų ka 
reivių, saugojančių ten esančių 
reikmenų bazų.

Rusijos Baltiko laivynas yra 
pavojuje suėmimo, jei bent ju
rininkai išsprogdintų 'savo lai
vus. i

Vietos rusai social-revoliucio- 
nieriai mano, kad jų partijos na
riai užmušė Mirbachų. Jie tvir
tina, kad teroristiniai suokai- ant vietos visus, kurie priešina 

sislėpe name, užimtame sočiai- bini yra padaryti prieš Leninų, si, 
revoliucionierių. Tas namas Trockį ir kitus bolševikų vado 
buvo ginamas kulkosvaidžiais, vus.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užaiaakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:
* Metams ............................... $5.00

Pusei meto ............................ 3.00
grims mėnesiams ..............  l.flo

viem mėnesiam ............... 125
Vienam mėnesiui .......................65

Kanadoj, metams ................... 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
niškuli ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius

$6.00
3.50
1.85

sesis menesius, 
vieną kartą savaitėje.

Butų .gerai, kad sąjungie- 
Čiai ir jų kuopos Chicagoje 
pasiskubintų prisidėti prie 
Mokyklos įsteigimo, kaip ga- 
lint greičiaus. Pagal tą, 
kiek bus suaukauta pinigų į 
Mokyklos fondą, ir kiek 
žmonių norės ją lankyti, ko
misija ir Mokyklos vedėjai 
turės spręst apie vietą Mo
kyklai, apie išguldinėjimo 
būdą ir kitus dalykus. O vi
sa tatai reikia nuspręsti ne
atidėliojant, idant galėjus 
prisirengt prie darbą prieš 
vasaros pabaigą.

Mokyklą galės lankyt ir 
nesąjungiečiai. Taigi ir jie 
tegul susižino su Mokyklos 
komisija (kolkas galima per 
“Naujienų” redakciją).

Partijinės 
oriįentacijos.

-------- įasllai- 
_______ teises rankraščius’ taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- ------._______------- ----- 1 u 
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.

Šiais didelių ginčų laikais 
ne tiktai socialistai, o ir ki
tos partijos uoliai perkrati- 
nėja savo organizacijos, tak
tikos ir principų klausimus. 
Partijų viduryje ima apsi
reikšti srovės, tarp kurių 
neišvengiamai kįla kova, ir 
vadovaujantiems partijų ele
mentams priseina nąroms 
nenoroms svarstyt, kokių 
pozicijų reikia užimti toje

Redakcijos 
Straipsniai

Laikraščiai 
brangsta.
' Pabrangus nuo 1 d. liepos 
mėm laikraščių siuntinėji
mui, leidėjai ėmė kelti savo 
laikraščių kainas arba ėmė 
mažinti laikraščius. Iš lietu
vių laikraščių tas atmainas 
įvykino pirmiausia “Vien. 
Lietuvninkų” ir “Laisvė”.

“Vien. L.” pirma buvo 12 
puslapių, o dabar sumažėjo 
ant 8 puslapių. O “Ląisvė”r 
kuri kaštaya-$2.50 metams, 
nuo ateinančią mėnesio 1 d. 
kaštuos $3.50. Atskiros 
“Laisvės” kopijos parsidavi- 
nės po 5c.

Palyginant su tais laikraš
čiais, “Naujienos” yra labai 
pigus laikraštis. Dienraščio 
leidėjai tečiaus nemano kelti 
“Naujienų” kainą. Jie tiki
si, kad draugams paremiant, 
jos įstengs pakelti ir Šitą 
naują pabrangusio siuntinė
jimo naštą. . .' -

Pastebėtina, kad jau ir at- 
žagareiviškiausioje musų 
partijoje, pas klerikalus, 
prasidėjo atviros kalbos apie 
vidurines partijos sroves. Jų 
laikraštis, “Draugas”, rašo, 
kad klerikalai suskils į dvi 
daNs, ir šis skilimas įvyks 
“ne kokiu tikybiniu žvilgs
niu, bet delėi politikinių įsi
tikinimų skirtumo”. Skilimo, 
girdi, pradžia jau įvykusi.

Dvi srovės, kurios, pasak 
“Draugo”, jau aiškiai apsi- 
reiškusios pas klerikalus, e- 
sančios: monarchistiška sro
vė ir republikoniška srovė 
(įdomus prisipažinimas, ar 
ne?).

0 pas tautininkus, tai jau 
senai išėjo į aikštę didelių 
srovinių skirtumų. Viena jų 
dalis yra konservatyvė, o an
tra progresyvė, ir jiedvi ga
na smarkiai imasi viena su 
antra. Šitose imtynėse pir- 
miaus dažniausia būdavo 
viršus konservatyvių — to
kių, kaip Sirvydas ir Balutis. 
Bet paskutiniu laiku persva
ra krypsta į pažangiųjų tau
tininkų pusę: jie dabar kon
troliuoja oficialį “Sandaros” 
3rganą ir juos ėmė tvirtai 
remti “Tėvynė” (Žiur. š. d. 
Apžvalgą).

Kokių yra srovių ir kokie 
jų santykiai pas socialistus, 
apie tai “Naujienų” skaity
tojai žino. <

Bet štai ką mės norėtume 
dar pastebėt delei tų viduri
nio partijų gyvenimo daly 
kų. Yra labai bloga, kad ju
dėjimas partijų viduje ėmė 
stiprėti kaip tiktai tuo laiku, 
kada musų visuomenė, jau ir 
be to neturtinga išlavinto
mis jiegomis, neteko dauge
lio gabesnių žmonių. Esant 
mažam veikėjų skaičiui toje 
arba kitoje partijoje, srovių 
kovos jos viduje įgįja daug 
asmeniško pobūdžio; jos da
rosi šiurkščios, nesmagios ir 
mažai vaisingos.

Tik imkite, pavyzdžiui, so
cialistų ginčuą. Pažvelgkite 
į tai, kaip polemizuoja musų 
“didžiumiečiai” prieš savo 
oponentus: kone visos jų po
lemikos -dabai* sukasi aplink ‘ 
Grigaičio asmenį. Paimsi į 
rankas “Apžvalgą”, “Mote
rų Balsą” arba “Laisvę”, tai 
beveik visuomet atrasi kokią

i jos bus nų” redaktorių. Jeigu musų 
bolševikuojantiems sąjun- 
giečiamę nepatiko Darbinin
kų Tarybos idėja, tai jie ra
šo ilgas litanijas visokių Gri
gaičio “griekų”; jeigu jie 
nori nupeikt Lietuvos Lais
vės Fondą, tai jie skalbia 
kailį Grigaičiui; jeigu jie no
ri sukritikuot poziciją tų są- 
jungięčių, kurie nepritaria 
bolševizmui, tai jie ir tuomet 
“tarkuoja” Grigaitį.... Mes
neabejojame, kad daugelis 
musų sąjungiečių yra šven
tai įsitikinę, jogei kone vi
sos lietuvių socialistų bėdos 
Amerikoje pareina išimtinai 
nup tos arba kitos blogos 
Grigaičio ypatybės.

Ašku, kad šitoks įsitikini
mas nedaug tepadeda jiems 
suprasti dalykus. Ažuot 
stengęsi įsigilint į klausimą, 
jie rodo palinkimo tiktai ka- 
binėties prie asmens; ir kur 
jiems nepasiseka surast tik
rų priekabių, tenai jie nau
dojasi fantazija. Tuo budu 
jie prieina prie to, kad tasai 
jų neapkenčiamas asmuo da
rosi ir “biznierium”, ir “bur
žuazijos pataikunu”, ir “bai
liu”, ir “veidmainiu”, ir “dik
tatorium”, ir “dezorganiza- 
toriu” ir “darbininkų klai
dintoju” — ir visa kuo, ką 
tiktai gali sugalvot įširdu
sių ir nemokančių savo protą 
kontroliuot žmonių vaiden
tuvė.

Panašią ginčų formą mes 
matome ir kitose musų par
tijose, tiktai ji tenai apsirei
škia kiek silpniaus, dėlto 
kad tenai kolkas dar ginčai 
nepasiekė tokio įtempimo, 
kaip pas socialistus.

Sumažėjus veikėjų skai
čiui, atskiri asmens darosi 
daugiaus matomi, ir žmonės 
tadaJnia varyti tarp savęs 
kovą už asmenis, o ne už idė
jas. O tokioje kovoje sekasi 
juo geriaus tiems^ elemen
tams, kurie turi daugiaus 
diąsos ir mažiaus padoru- J sių7vctoių, spėkų, net ir nekaL 
mo. Tai yra nemalonu, bet 
tai yra faktas.

jog tautininkai pa(y-|.smegenis jokiam žmonių mul-virtu
rė savo 'klaidas, kūrins padarė kintojui! 'I'aigi skaitymas gerų 

, bėgyje 4 metų savo gyvavimo,»laikraščių ir knygų atneša mil- 
ir kuriomis ne vien savo par- žinišką naudų,
tijai ir visai Amerikos lietu-.mes dešimtimis dolerių išlei- 
vių visuomenei daug blčdies džiame niekniekiams, tai kodėl 
padarė. Atsiminkime tiktai gailimės geriems laikraščiams 
sumindžiojimą Antrojo Lifc- bei knygoms?! —r A tomas,
tuvių Seimo nutarimų. Juk,) 
jeigu nebūtų buvę siiskaljiy-' 
ta Liet. Šelpimo Fondas, An
trojo Liet. Sehno jsteigl().|o, 
— <lar ir šiancke ir tautinin
kai, ir socialistiii, ir kairiojo 
sparno srovių-srovdlės butų 
bendrai tebeveikią rinkipH‘

aukų Lietuvai; bu

ir todėl, jeigu 
išlei-

Apžvalga
STOJA Už TAUTININKŲ 
PAKAIRĖJIMĄ.

Sąjungoje
................................ ........................... .. ............... ............................

t , — -ir t

LSS. XI Rajono Reikalai.
I

Įvykusioj birželio 9 dienų 0-
skišvel- hio ir Michigano valstijų LSS 

• Xr I 1/imtui L f ktl I orDllPl 1 <11nėję prietikiai tarpe socialia- XI Rajono kuopų konferencijoj, 
tų ir tautininkų ir butų ga- Detroite, be kita ko buvo nutar- 
lėję bendrai veikti organiza- ta, kad kiekviena rajono kuopa 
Vinie Amerikos Rietuvių —' išrinktų tam tikrą agitacijos ko- 
juk nei viena, nei kita tų pa r-1 m i tetą iš trijų žmonių. Šitą 
tijų nėra prisidengę švente- nutarimą kiekviena kuopa to

lybės ar sektantizmo skrats- retų išpildyti kuoveikiausia. 
te, kad negalėtų veikli orga
nizavime liaudies; ir butų ne
buvus duota proga sustiprė
jimui mutuj čia A- tų galima prideramai agitacijos

* menkoje ir Europoje. .

Išrinktieji agitacijos komitetai 
turėtų tuojau susižinoti su rajo
no valdyba, idant tuo bildu bu-

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Nauda is skaitymo.

Laimingas tas, kurs netingi 
skaityt ir skaityt gerus raštus. 
Ncupsiskaitęs žmogus, žmogus 
prietaringas, gyvena kaip ir ko
kioj geležinėj klėtkoj uždary
tas. Jo "protas sukaustytas ne
žinios retežiu ir jis nepajiegia 
plačiau pažvelgti į platų pasau
lį. Palyginimu,ą galiu1 padaryt 
pats su savitu. Norskaš netiek 
daug jaučiasi skaitai kaip * ki
ti, vienok skaitymas gerų raštų 
mano sąmonėj padare pusėtinai 
didelę revoliuciją. Kuonięt aš 
kvėpavau vien tik pagarsėjusiu 
kunigų “inJtslų4*,/fe buvau 
tuomet keisis sinve$Wias. Bai
džiusi viso bų nebuV&ių dva- 

to paukštelio suplezdenimąs na-
Ūkdavo ’nią- 
ičfr? kaip' nė-

Musų kimus yflrtfiip“|irircng-- 
tas, kad kiekvienas jo pageida
vimas butų užganėdinamas. 
Kuomet mums bemąstant kįla 
geiduliai vieno bei kito daikto, 
tuoj randasi, pakaktinai energi
jos jo atsekimui. Kiekviena 
musų minim yra atspindžiama 
visose kimo cėlėse ir mintis pa
geidavimo ko-nonf priverčia ce
les išduoti^ energiją, reikalingą

darbas’ (ftrbti.
Konferencijoj buvo išrinktas 

rajono susinešim,ų sekretorium 
d. M. Motejaitis. Jis turėjo užy 
imti mano vildą. Bet gavau su
žinoti, kad d. Motiejaitis nuo 
rajono sekretoriaus vietos atsi
sakė, ir jo vieton bus renkamas 
naujas sekretorius kuopų refe- 
rehdumu. Koi-kas, kuopos į- 
vairiais rajono reikalais tegu 
kreipiasi į XI Rajono orgaųiza- 
torių d. P. Pekoraitį, P. O. Box 
493, Central Sta., Toledo, Ohio.

Butų gera, kad ir visa rajono 
valdyba paskelbtų savo adresus, 
ypatingai tatai turėtų padaryt 
rajono finansų sekretorius, 
idant kuopos žinotų, kur savo 
mokestis rajonui siusti.

' V. V. Vasys,
Buvęs XI Rajono s£ki*.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

kiu budu žmogaus kūnas yra vi- * 
■suomet aprūpintas reikalinga et 1 
nergijn įvykdinimui savo suma- 
nyinų bei norų. Ret, jeigu ta 
energija nėra suvartojama at- 
siekimui to inierio ir jeigu ji 
nėra pervedama kituosna vers- 
mėsna su pagelba tam tikrų me
todų, tai ji išgaruoja oran esti 
išeikvojamiu Iš f čia paaiškėja 
kilip yrą pavojinga atsiduoti ne
išgydomiems geiduliams arbp 
dasileisti betikslio minčių skrai
dymo. ^Kiekviena betikslė min
tis, kiekvienas neatsiektas no
ras bei geidulys išeikvoja tūlą 
kiekybę musų energijos. Išeik- 
vojaina energija išeikvoja dar 
daugiau energijos, kaip kad tei
singai suvartota energija paga
mina dar daugiaus energijos. 

Iš to taipgi paaiškėja, kaip pra
žūtingas yra paprotys atsidavė 
mo ištvirkimo mintims: — jos 
daug daugiau išeikvoja energi
jos, negu patsai ištvirkimas.*

Vidutiniškai rokuojant, kiek
vienas žmogus kasdiena išeik
voja nuo puses iki devynių de- 
šimtdalių visos energijos, kurią 
jam sveikas kūnas suteikia. Tik 
pamislykifC, kaip toli pirmin 

žmogus pažengtų, kaip didesnius 
darbus jis pajiegtų nuveikti ir 
kaip geriau jis juos atliktų, jei
gu tik išmoktų taupyti savo e- 
nergiją — išmoktų kaip užkirs
ti kelią energijos eikvojimui.

J K

Viena iš svarbiausiųjų ener
gijos eikvojimo priežasčių yra 
musų netikusi ir klaidinga ati
da linkui darbo.

(Bus daugiau).

■z. 
S a

(Tąsa).

King Midas
Geriausi Skustuvai 

Amerikoje

KIETAI BARZDAI

</> S-‘

S K

KING skustuvai yra gvarantuo 
tL Parduota 300 
krovose Chicago, 
Pittsburgh’e

ctuvių san- 
Milwaukec 

u’ffalo, Detroit,

Pirkliai,

Vardas
Adresas

pasirašykite čia

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite J
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING COW
31 N. 9 St., s Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i riminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir y;opteras.

Namų Ofisas:
>123 8. Hiltted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 131*

Miesto Ofisas l
HT N. Bearborn lt.

III .ISBnityMt.
Te!. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

- Vod£viliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVES

4 r • ' i * • i * i. •

Mokykla 
organizuojama.

* Sumanymas įsteigt Chica- 
goje lietuvių socialistų Mo
kyklą, apie kurį mes kalbė
jome dvejetas savaičių atgal, 
jau pradėta vykdinti. L.S.S 
VII rajono komitetas pasky
rė komisiją pagamini Moky
klos pieno projektą; komisi
ja savo darbą atliko, ir komi
tetas jį patvirtino. Dabar 
jau yra išrinkta Mokyklos 
komisija, kuriai pavesta su
rinkti pinigų, sujieškot tin
kamą butą ir susižinot su 
žmonėmis, kurie apsiimtų 
mokytojaut.

Užvakar, rajono išvažiavi
me, “Naujienų” redaktorius, 
laikydamas prakalbą, paaiš
kino apie Mokyklą ir paragi
no sąjungiečius ir jų prita
rėjus aukaut į Mokyklos fo
ndą. Tenai-pat pradėta au
kų rinkimas. Kiekvienas, 
kuris duoda bent $1.00, esti 
įtraukiamas į nuolatinių Mo
kyklos rėmėjų surašą.

Mokykla ketina atsidaryt
Spalių mėnesyje ir veikti per -nors ataką prieš “Naujie-

“Tėvynė“ rašo:
Viešai pasakyta nuomonė 

tautininkų tarpe, jog sanda- 
rieČiamš reikia labiau artin- 
ties prie socialistų, o tolinties 
nuo klerikalų, yra tai džiugin
antis apsireiškimas lietuvių 
viešame gyvenime. Jis turi 
keleriopą prasmę.

Pirma, tai parodo, jog mu
sų tautininkai pradeda politiš
kai subręsti. Pradeda.i su
prasti, jog partija, jeigu nori 
egzistuoti lietuvių tarpe, tu
ri būti naudinga savo tauku, 
t. y. persiimti naujos gadynės, 
laisvę mylinčios žmonijos ide
alais, ir jokiu budu negali se
kti nei remti klerikalų parti
jos, persisunkusios vidur
amžių vergijos tradicijomis.

Antra — parodo, jog tauti
ninkų taktika žada logiškai 
pasekti jų partijos principus. 
Jų tvirtinama, jog sandarie- 
čiai išpažįsta socializmą, tik 
taktikoje jie skiriasi nuo lietu
vių socialistų. Gerai tai pa
sakyta. Bet kam buvo neap
kęsti, šmeižtį ir dergti drau
gai vienos idėjos, su kuriais 
skiriamasi vien veikimo bū
duose. šalip to, daroma kon
traktui s.u klerikalais, prie
šais net paties socializmo.
. Trečia r-v parodę, jog mu
sų tautininkai persitikrino, 
jog eidami į kontaktą su kle
rikalais, kiekviename atvėjuje 
jų partija nukenčia, o tuomi 
pat tvirtėja klerikalai, ir Kel-1

k ties tolumo 
no .plaukusį 
lyginant katei, kad pasipučia 
prieš margį. Kunigai nekuomet 
neaiškina, kas tai yra per žibu
rėlis, kuris nakčia nusidriekia 
per dangaus erdves*, kokiu budu 
pasidaro griaustinis, žaibai ir tt. 
Bet užtai jie aiškina, kad abe
jot apie dievų buvimą yra nuo
dėme, kad reikia kunigų klau
syt, kad reikia mišios pirkti, 
kad reikia ptiduoti dešimtinę. 
Aš pirmiau nežinojau, kad yra

Ateinantis žmogus pažins tei- 
i sybę, o teisybė paliuosuos ir iš

tobulins jį. Jis gyvens visoje 
gyvenimo cielybėje ir bus tikru 
savo viešpačių ir gamtos sūnu
mi.

Minčių sukoncentravimas rei
škia sukoncentravimą visos e- 
nergijos — visų pajiegų imt at
liekamo darbo ir todėl yra rak t 
pasisekimo.

Nuoseklus analizis visuome 
patvirtina, kad nepasisekimu 
yra pasekme išblaškytų — iš 
sklaidytų* žmogaus pajiegų 
kuomet pasisekimas yra pasek 
me sukoncentruotos energijos 
Pajiegų sukoncentravimas yri 
ne lik būtinai reikalingas, be 
taipgi turi būti tobulas — pil 
nas; priešingame atsitikime ne 
pasisekimas bus neišvengiamai 
nepaisant kaip geras metodai 
mes vartotume. Pamatinių pri 
ncipu minčių koncentravime 
yni “Tik vieną daiktą tedirbu’’ 
Vertę minčių koncentravimo ga 
Įima labai aiškiai suprasti iš šit 
pavyzdžio paimkime ratą si 
dviem dešimtimis špykių; kiek 
vienas špykis atskira dūda; to 
visos dūdos sujungtos centre ii 
savu laiku sujungtos <su “kita 
garą dpvedančia, dūda, taip km 
garas eidamas per rato dūdai 
pasidalins į dvidešimtį dalių. Jei 
gu mes prijungtume inžiną prie 
vienos iš šių dūdų, tai jie tegau
tų tik vieną dvidešimtą dalį vi 
so garo jiegos, kuomet likusio 
Ji jiega 
tųjų dalių visos pajiegos 
tų i^šeikvojapia * išgaruotų o- 
ran. Bet jeigu mes užkorkuo- 
tumem (užkiinštumėm) kitas 
dildąs, tai vienos dūdos teikia-

Keturios jaunos mergelės, ar 
ponios, vakar naktį stebuklingu 
budu ištruko nuo mirties. Ant 
Northw'estern geležinkelio bėgių 
jų automobilius staiga pasiga
dino ir sustojo. Tuo pačių mo
mentu ant jo užbėgo greitasai 
traukinys. Mergeles betgi spėjo 
iššokt iš automobiliaus ir išliko 
gyvos. Automobilius sutriškinta 
į šipulius.

AR TURI SKOLININKĄ
Mes galime ifckolektuoti dėl ju- 

' flb sų visokias neatgaunamas sko- 
las, notas ir visokius beražlil- 
kus skolų ji&kojimus nuo pri- 
vatiJkų ypatų, biznierių, kompa- 
nijų ir kitų, kurie nenori su ju- 
mis geruoju atsilyginti. Nepai- 
Home kokia skala yra ir ui ką, 
bile tik teisingai reikalaujama: 
meA ifckolektuosime jums ant

• nuošimčių,> nežiūrint kut ir ko-i 
kinm'“mieste juk gyvename, nei kur jūsų 
skolininkai randaaf. Musų budis pasie
kia jkolininkus visur, nes tam tikslui turi- ( 
me' korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje? PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NERASTUOS. Kfeip- 
kitės pas mus ypatiškai ar laiškais jdėda 
mt 3c. markę atsakymui ant sekančio ant
rašo :

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999

karkvabalių nioiaus mėnesyj. 
Aš manau, kad tai tik musų Je
hova vienas, kaip caras, danguj 
atsisėdęs viešpatauja. Prietarų 
buvo pilna mano smegeninė. Jei
gu margą šunį matydavau nak
ties laiku, apie 12 vai., tai many
davau, kad i
šventraštis sako,-kad--velnini iš 
dangaus snigo ]>er tris dienas, 
tai lik jų ir turėjo bul! (•) kuni
gai sako, anot Mockaus, kad “tas 
kukorius po smert keps tave ir 
niekad neiškeps“. Baisu, ar 
ne? Aš tikėdavau, kad jūrės be 
dugno, ir jeigu į jas skęstuiiji, 
tai niekad dugno nepasiektum. 
Taigi buvau tikras dvasios uba
gas, kokių .kunigai ir reikalau
ja. Kas jiems iš tokių, kur nebi
jo velnio, kur neYiki, kad yra 
Liųcjpieriaus karalysĮė. Iš to
kių “no business“.

Bet štai pradėjau skaityt “Ke
leivį“, “Naujienas“, “Laisvę” ir 
kitus gerus laikraščius bei kny
gas ir pasijutau kitas žmogus! 
Prietarai iš mano galvos išnyko 
kąip durnai. Pažinau tikfą gy
venimo kelią. Mano vaidentuvė 
daugiaus jau netveria tokių b^i-j mbji spėką padidėtų dvidešimtį 
šių paveikslų. O kas svarbiau- kartų. 
šia, tai gerų laikraščių bei kny
gų skaitymas išmokino^, nuine Jink žmogiŲe veikiančios spe- 
nesiduot įpilti nuodų į mano koą — energijos.

- devyniolika dvidešim 
bu

Tą patį galima pasakyti kas

Thomas Dickson, 85 W. Mar- 
quette gat., krautuvninkas, rasta 
staiga pasimirusiu savo name. 
Širdies liga.

Angliakasiai

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavltt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 < 

Nędėldieniaia tik pagal sutarti
, » ; m i A . . . T. '

Rezidencijos Telephone Albany 8546

1553 W. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 lyto
Phone Haynaarket 2563

■ ' ' ' ......... .......... ■■■■■■!*.-... .^■1’"" ""■■■■'■■i.. ^■■■...1. ............. ...............................

Didž|ausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusišku, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai rilio $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo IšrhokSjiino. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojainų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienttmrkas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDR1K,
3343 S. Halsted st.— — — Tel. Drover 8167------------ CTiicągo, III.

'■T*--1.........rnr.::-.---------- -- ----------------r-----------  i .......................- ■ --------- ----------------------------------------------------------- -

Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi
nigus Im i ateiti j NEW RIVER DISTRICT West Virginia. AN(i- 
LIS BĖGA NUO KETURŲ IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokąnia už toną. Musą GERI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA NŲO,$100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Tnansportacija nekfla. Platesnių Žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba |:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N.

HRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
# nnt Dury, Lentą, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby išvidaus, po $1.19 ai gal.

C ARR BROS. WRECKING CO.
8003*3039 8. H.l.ted 8t,' ehlea(«, III.
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'Vvue trnnslalion filed with the post-nuister at Chlcjgo, III., July 9 1918,ns rcųnired by the net of Oct. 6,1917

Skerdyklų Savininkai Ima Nelegalius Pelnus?
Labai Aiškus Faktai Mėsos Reikale

kad ir su savo bankieriu ir paprašy

• 3f I <

tiktai maža dalis

R. Blumenthal | Sergėkite savo akis

Tel. Canal 4367kare.

Skaitykite ir Platinkite
Garsinkis Naujienose

Armour & Company 
Cudahy Packing Co. 
Morris & Company 
Swift and Company 
Wilson and Company

Mėsos reikalas yra viena didžiausia Pramo 
Kiekvienas pilietis norintis gerai susipažinti, 
rengęs prie abelnų didelių sumų.

Federalės prekybos Komisija neduoda jokių prirodymų dėl 
patvirtinimo savo užmetimų, kad didelės skerdyklos turi mo 
nopolį. Pats komisijos raportas rodo didelę skaitlinę ir svar
bų kitų skerdyklų.

Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
Chieagoj pavogta dar septyni 

nauji automobiliąi. ,

Elizabeth Smith, nurse, 5426 
Greenwood gatvėj, bedegant ke- 
rosininę lempų padegė savo dra
bužius ir mirtinai apdegė.

Ta suma yra sulygyta su $19,000,000 praeito metinio pelno 
trijų metų prieš karę, arba, išpuola, kad karinis pelnas esąs 
$121,000,000 didesnju negu prieš karę.

Toliau, valdžios skaitlinės rodo, kad 5 didelės skerdyklos pa
minėtos raporte apima tiktai beveik vienų trečdalį viso mėsos 
intereso šiame krašte.

Jeigu esate vertelga, suprasite reikšmę šių faktų. Jeigu gi 
nėsate apsipažinę su vertelgyste, aptarkite tų dalykų su ko
kiu pažįstamu pirkliu
kitę jo sulyginti pramonės pelnų daromų parduodant mėsų su 
pelnais kokios kitos šakos pramonės dabartiniu laiku.

Trįs vyrai, važiavusieji moto
rine valtele Miehigan ežeru, ties 
Municipal Pier’u, per neatsargu
mų apvertė savo valtį ir paniro 
bangose. Laiku* bet gi pribuko 
gelbėjimo valtis ir išgelbėjo be
skęstančius.

Savininkai raporte minėtų skerdyklų yra ptisirėhgę prirbdy 
ti, kad jų pelnai yra teisingi ir reikalingi.

Raportas tvirtina, kad surinkti į krūvų* pelnai keturių didelių 
skerdyklų siekia $140,000,000 per tris karės metus. •

• Phila 
Pasekmin

Panašus atsitikimai, jeigu jie butų tikri ir teišingi, butų klau 
simais svarbios reikšmės ne tiktai užsiimantiems mėsos rei 
kalu, bet Ir dėl kiekvieno šio krašto piliečio. 1

Tel. Pulhnan 342
Ih i

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Miehigan Aro.

Savininkai minėtų skerdyklų yra prisirengę darodyti kiekvie* 
nai teisingai manančiai ypatai, kad tarp jų yra gyva konku
rencija ir kad jie ne turi tiesos manipuliavime kainų. 
Kad tai nebūtų tiesa, tai neturėtų drųsos daryti pozitivio tvir 
tinimo.

Vedimui šio reikalo karės laike, su padidintais iškaščiais ir 
reikalingumu mokėti du arba tris sykius daugiai! už galvijus 
reikalavo panaudoti du arba tris syk didesnio kapitalo vedi-

''Henry Young, 8033 So. Union 
gat., konduktorius, tapo pavojin 
gai sužeistas elektriniu trauki
niu ties 52 gatve. ♦

mmai 
dyta faktais

So. Halsted St., Chicago.

mui reikalo. Pridėtinis pelnas duoda tiktai teisingų procentų 
prie to, ir kaip jau buvo sakyta, didesnė dalis uždirbtų pelnų 
liko suvartota dėl padidinimo prekių sandėlio ir dėl užtikri
nimo pristatymo sulig didelio reikalavimo musU«armijos ir 
laivyno ir Talkininkų.

kuopos' susirinkimas svetainėje 
n r. 50 So. Howard st. Pradžia 
9 vai. rytų. —V. V. V.

liai bandys parduot savo “laimi
kį” Chicago jo.

Toliaus apie pelnuš, ka,s yra labai svarbu 
to pelno buvo išmokėta dividentais. Likusieji buvo sudėti at 
gal į vedimų biznio. Tas turėjo būt padaryta, jei imsite į aty 
dų užduoti, kurių savininkai skerdyklų turėjo išrišti—ir už
baigti greitai— laike šių karės metų.

Chicago.
ud, latviškai ir

Dr M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St. 
Kalba 1

Jie norėtų, kad butų galima užinteresuoti jus smulkmenomis 
jų reikalo, kokiu budu daleiskim gali jie pardavoti prirengtų 
mėsų už pigesnę kainų, už kainų gyvo galvijo ir tai ačiū var
tojimo taip vadinamų likučių ir nustebinančios metodos pa- 
.dalinimo produktų šiame plačiame krašte, kaip lyginai ir ki
tuose kraštuose.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondam

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiky 

Taipgi Chronišku Ligų 
, OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piot 
ir nuo 6 iki 8!30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Jie.pajiegė atlikti šį didelį darbų dėl jūsų valdžios šiame rei
kale, visi karės reikalavimai buvo greitai ir atsakančiai iš* 
pildyti ir jie nori užsitikėti savo reikalus viąiems gerai gei- 
džiantiems Amerikos žmonėms kas link paminėtų faktų.

Federalė prekybos komisija pastkuiniame raporte apie kari 
alus pelnus pažymėjo, kad 5 didelės skerdyklos ėmė nelega 
liūs pelnus ir kad turi turgavietės monopolį.'1

Tokiu budu sulyginamas trijų metų pelnas su vienų metų (pele
nu — aiškiausiai neteisingas sulygintojųus. bndas.;Netiktai ji 
veda į siiklaidinimų, bet federalė prekybos Komisįja aiškiau 
šiai pati suklydo skaitlinėse

5 paminėtos didelės skerdyklos jaučiasi tiesotai da dalyvauti 
sykitr šit totais perstatymui šio viešo susinėsimo.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3321

Baisi nelaimė

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

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištyrt jys akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie

ku belaukiant, užtikrintai.
- Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf*~ 
Kampas 18-tos gatvės 

3-filos lubos, virš Platt’o aptiekM 
TėmyAite j mano parašą 

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

Robertsonui galvosūkio.
Sveikatos komisionierius, Jo

hn Dili Hobertson, turi didelio 
galvosūkio. Nurstjs municipalia- 
me džiovininkų sanatoriunie rei
kalauja didesnių algų, arba mė
sių darbų. Robertson vakar bu
vo sušaukęs savo štabo (svei
ka los departamento) posėdį. Kas 
ten nutarta, nežinoma. Spėjama 
tečiaus, kad narsių reikalavimai 
basių išpildyti.

—Liet. Soc. Sąungos 244 kuo
pa laikytame birželio 29 savo 
susirinkime nutarė, be kita koa 
surengti draugiškų išvažiavimų 
su Clevelando LSS. 3-Čia kuo
pa, susitikus su ja pusiaukelėj. 
Tapo išrinkta tam tikra komisi
ja, kuri susižinotų tuo reikalu 
su elevelandiečiais.

Buvo pakeltas taipjau klausi
mas apie atsimetimų nuo XI 
Rajono ir steigimų atskiro O.- 
hios valstijos LSS. rajono, bet, 
trumpai padiskusavus, tų su
manymų didele'didžiuma balsų 
atmesta ir nutarta pasilikti prie 
XI Rajono, apimančio Michiga- 
ho ir Ohio valstijas.

-Liepos 4-toji buvo iškilmin
gai čia apvaikščjoiama. Žmo
nių dalyvavo nepaprastai daug. 
Paroda tęsėsi apie* penkias va
landas, ir jose dalyvavo įvhirių 
tautų žmonės, taipjau ir lietu
viai.

—Tų pačių dieną, pavakare, 
buvo Socialistų Jaunuomenės 
Lygos išvažiavimas. Be šiaip 
įvairių pramogų buvo dar ir 
prakalbėlių. >

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai Ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu. , , «

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų. , , t

Visai mažai vartoti siutai ir oyer-, 
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, nedėllomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egaamtaaoja Dykai 
k Gyvenimas yra'

y tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
. thhimomater., Y-

patinga domi at- 
< kreipiama 1 vil

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S; Ashland Av. kamp. 47 et 

• Telephone Yards 4317

Panašios skaitlinės apie pelnus veda į suklaidinimį^'d *tvirti- 
■’ kad skerdyklų savininkai turi monopolį, nėra priro-

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Telephone Haymerket 2544

DR. A. A. ROTH
RUšAs GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiku ir visą chronišku ligų

Ofisas: 3354 Sk Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover MV8

VALANDOS: 10—11 rytoj 2—2 popletų 
7 NedMiomia 10—12 dieną.

Praeitą pelnyčių čia išlika bai
si nelaimė Illinois upėj. Pilnas 
žmonių ekskursinis laivas Co- 
lumbia. užėjęs ant uolos, įlūžo 
dugnų ir nuskendo. Ant laivo 

I buvo apie šeši šimtai žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų.

Dabar, mietas skaitytojau, ar 
gali įsivaizdinti, kokia tai baisi 
buvo regykla, kad muzikai 
griežiant ir jaunimui linksmi- 
nanties ir šokant, laivo kapito
nas apie pusę po vienuoliktos 
valandos vakaro duoda signalą: 
— Pavojus! Gelbėkitės!

Šoko, puolė, kas kur išmany
damas, o čia visur priešakyj mi
rtis!... Vieni patįs šoko vande
nin, bandydami išsigelbėti, ir 
kovojo su vilnimis, iki pajiegų 
nebetekę žuvo, kiti kartu su lai- Į 
vu tapo palaidoti upės dugne. 
Bet dar baisesnė regykla buvo 
ant rytojaus, anksti rytą liepos 

dieną, kada traukė iš upės 
žuvusiųjų šimtų žmonių lavo
nus, ir kada motinos, su mažais 
kūdikiais glėbyj, sustojusios ant 
upės kranto laukė, bėgiojo ir 
puldinėjo, jieškodamos savo sū
nų ir dukterų, vaikai savo mo
tinų, brolių ir seserų... Jų ver
ksmas ir raudojimas širdį vėrė.

Kas kaltas dėl tos nelaimės? 
Greičiau laivų kompanija ir in- Į: 
spėk (oriai. Dar ketveri metai 
atgal buvo atrasta, kad tas lai- I 
vas nebetikęs ir nebegalimas 
vartoti. Bet persergėjimų nepa-J 
klausytų. Ir štai kompanijos 
gobšumo vaisiai: apie pusantro I 
šimto ar daugiau žmorfių gyvas
čių žuvo! . -r-K. Bielskis.

DR. M. HERZMAN 
iš rusuos

Gerai lietuviama iinornas i>er 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiek St.

VALĄNDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6—8 vukaruist 'I'aferhono (Janai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS!^ -»« *yto, tiktol.

Praeitų trijų metų pelnąs 
vimą virš keturių- fr’jiilšė 
tris centus už kiekvieną pardavimą vertėj 
arba veik dalis cento ant svaro produkto. .r ' >1 l')l 1 )(|8

Pelnai skerdyklų savininkų yra nežymiais fakiogį^is įęainęst 
gyvulių it mėsos. Jokis kitas didelis reikalas ųe^a vedaįpaj 
tokiais mažais pelnais. ' , ’ f

Jieško vagilių.
lolieto policija kreipėsi į Chi- 

cagoį policijos departamentą ir 
privačių detektivų biurus pra
šymu daboti “gauja piktadarių”, 
kur praeitą savaitę apiplėšė dvi 
laikrodžių krautuvi J.oliet įr Blo- 
omingtone. Manoma, kad vagi**

Tel Yards 3654. AKUSERKA

C^Mrs.A, V1DIKAS 
liaiguNi Akušerijos Ko- 
■legiją; ilgai praktika- ■vusi Pennsj* 
■hospitalėse ir

K4 '■delphijoj. T.
HnOBKai patarnauju prie 

■gimdymo. Duodu rodą 
ra?< > ^^■visokiose ligose niote- 

IrimH ir merginoms. 
g3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.’

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

agočius, M.D
CHIRURGAS

Boseland, 111
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NAUJIENOS, Chieago, III

Čia Padėt
Jeigu norite, kad jūsų pinigai butų visai saugus ir atneštų jums nuošimčius, tai dekite juos

į šį banką *
Mes esame po valstijos valdžios priežiūra ir aštria revizija, Susivienijimo Chicagos. Bankų 

(Clearing House). v
Esame nariais Draugijinės Systemos Rezervinių, Federalių Bankų, turinčių privilegijas, tei- 

sės ir kontrolę federalės valdžios. - •««

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

ką-

RAKANDAI

MOKYKLOS

< NAMAI-žEMt

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

■ 137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D> 
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ui n U

Utarninkas, Liepos 9,

Visa i Saugus
Priklausymas JNorth Western Trust & Savings Rankos prie šio Susivienijimo stato ją Kalu-

tinai i eilę pirmeiliy gerų įstaigų po užtikrinta kontrole.
Jeigu turite pinigus kitoje bankoje, atneškite mums savo bankinę knygutę, mes patįs surink

sime priklausančius nuošimčius ir perkelsime pinigus j savo banką.
čia galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio.

Tūkstančiai Ypatų Įsigijo Turto Taupydami Savo Piningus musų Banke. Šis Bankas Vadinasi:

NORTH-WESTERN TRUST & SAVINGS BANK
JAN F. SMULSKI, Prez

1201 Milwaukee Avė.
Wm. H. SCHMIDT, Vice-Prez

“BALTAS KAMPAS”
T. M. HELINSKI, Iždininkas

Kampas Division Gatvės-

A

Didžiausias Bankas šiaurių*vakarų Miesto Pusėje
■ __ —    .. .■■■ ■ i ■    ■ ..11.. Zv.JLJIj i^. — -- — - - - • ' _

Chieago ir Apielinke
STEIGIA FONDĄ 
ŠELPIMUI KAREIVIŲ- i

Manoma surinkt apie 
8,000.000 dolerių.

True translation filed wMh Ihe post- 
master at Chieago, III., Jtily 9 1918, 
as rcąiured by the act of Oct. 6,1917.

Miesto taryba vakar nutarė įs-

tų kareivių — chicagiečių, kurie 
karės sugrįš į savo namus 

bespėkiais, taigi nepajiegįa li
čiais užlaikyti save ir savo šei
mynas. Fondas turės susidary
ti iš liuosanorių aukų. Aukų 
rinkimą tvarkys tam tikra ko- 

} misiją, susidedauli iš dvylikos 
Įtekmingų vietok biznierių. Tuo 
tikslu majoras Thompson turės 
pažymėti vieną savaitę specia
liai.'aukų rinkimo reikalui. Ma
noma, kad fondan busią surink
ta apie aštuoni milionai dole
rių.

Tuo reikalu miesto taryba 
priėmė sekamą rezoliuciją: 

“Kadangi Chicagos'miesto p 
taipgi ir Suvienytųjų Valstijų 
sūnys ir dukterjs yra susivieniję 
su musų talkininkais dabartinė
je pasaulio karėje už žmonišku
mo reikalą, ir.

Kadangi Chicagos miestas tu
ri ir dar turės didelį skaičių vy
rų ka«ės fronte, kurie liks pa
liegėliais ir bus reikalingi pa
galbos, kaip lygiai ir jų šeimy
nos, kuriame atsitikime miesto 
piltriotinė pareiga turi būt ru- 
pinties tais draugais ir jų arty- 
maisiais.

Miesto taryba todėl nutaria, 
kad majoras paskelbtų kurios

nors savaitės šešias dienas kai
po “Pasitikimo Fondo Savaitę”, 
kurioje turėtų būt paprašyta 
tam tikslui aukų”.

PLECHANOVO
PAMINĖJIMAS.

kliu-Husų social-demokratų 
bas kviečia visus darbininkus j 
didelį mintingą, kurs rengiamas 
paminėjimui didžio darbininkų 
mokytojo ir vAdo Georgijų Va
iru tinovičio Plechanovo.

Mitingas įvyks suimtos vaka
ri', liepos 13 d., Bowen Hali, 
liuli House, Polk ir Halstcd sts.

Kliubas prirengė tinkamą pro
gramą su muzika ir dainomis.

Kalbos bus pašvęstos nupasa
kojimui G. V. Plechanovo gyve-

Hoyne norįs pasitarnaut 
samdytojams.

Kėsinasi išardyt waiter’ių 
uniją. ’ i ,

Valstijos prokuroras, Maolay 
Hoyne, norįs pasitarnaut Chica
gos viešbučių ir valgyklų savi
ninkams — išardant waiter’ių 
uniją. 'Tokį užreiškimą užva
kar davė \vaiter’ių unijos prezi
dentas Ben F. Parker’is Chica
gos 4>arbo Federacijos susirin
kime. ‘Jisai (Hoyne), padeda
mas Shippy, llunt and Dorman 
deteklivų biuro agentais, darąs 
visa, kad pagelbėjus viešbučių 
savin in a uis sumušti organizuo
tuosius darbininkus jų kovoj už 
didesnes aįgas. Tam jie puradę 
gerą progą — tariamąjį darbi-

Kockford, IIL r*- Lietuvių Soc. J. .
- - • - n *seredoje, liepos 10 d., 7:30 vai. va

kare, Vega Hali, 9th str. ir 15th avr. 
Draugai rateliečiai malonėkite visi 
ateiti, nes turim daug svarbių rci-

. . Rašt. B. P. D.
LDLI). 86 kuopa (North SiAėj) re

ngia prakalbas seredoj, liepos 10 d., 
7:30 vai. vak., Viešo Knygypo svet., 
1822 \Vabansia avė. Po prakalbų į- 
vyks susirinkimas. Taigi draugai 
ateikite paskirtu laiku, nes daug tu
rime svarbių reikalų aptarti.

Rašt. J. Galvidis.

\ 11 11 . , i .. i , • i i Kockford, IIL Lietuvių Soc. J.ninku (waitcr’ių) sumoksią nuo-1 betgi laiku pdtemyjo, kad mu- Batelio mėnesinis susirinkimas įvyks
dinti visus tuos viešbučių lanky
tojus, kur neduoda “tippų”. li
nijos prezidentas tečiaus užreiš- 
kė, kad už “tippų” sistemą pir
miausia reikią kaltint pačius sa
mdytojus, kurią neapmoka žmo
niškai savo darbininkų darbą.

Tarp kita Paker’is dar užreiš- 
ke. jogei dabartinis valstijos pro 
kuporas žadąs “runyt” į Chica
gos majorus. Pasak Parker’io, 
jeigu jisai butų išrinktas — tuo 
organizuotiems Chicagos darbi
ninkams butų* užduotas 
dus smilgis, , ’ . . . ,

skun

Kad ir visus krumus 
reikėtų išminti —

.......».. ■ —

Zalatorių vistiek jis surasiąs..

DetektiviJ seržantas, Thoinaš 
McFurlandas, tas p’ats’, kur 
ga^č

pra- 
gape” A. Zalatorį, telegrafavo į 
Chicagos deteklivų biurą, kad 
jis kurį laiką dar pasilaksiąs 

Nortli Ilakotoj. Jieškosiąs pa-

miškuose kur nors netoli Bis- 
marck’o. McFarlahdas' esą ne
paisąs, kad ir visus krunlUs jam 
prisieitų išminti - “Toni’’ J*s 

vistiek turįs surasti ir pristatyt

kių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir neSInagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę ą- 
kįs, neaiškus matymas, arba kitokis anormąlis 

.akių stovis greit dingsta po mano gydymo.
NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU KATARA 

gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINI? GERA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos* 9 iki « x w 219 S. Dearborn
i “a’ Ned’tt.. w M. Lawhon, M.D.sl- 111mis 10 iki l-mai LUnnun, nuu. prle5 pačtą

_________________________________ 1 - —

Kėsinus nulinčiuot auto
mobilio savininką.

Ant kertės 63 ir’Cottage Gro- 
ve gatvių minia vakar kėsinosi 
nulinčiuot automobilio savinin
ką Joseph Cudalich. 3802 Beach 
gat., iš Indiana Harbor’o. Cuda
lich kokiu tai budu užvažiavo 
ant einančios skersai gatvę mo
ters ir jos trijų metų dukrelės. 
Vieloj sustot ir suteikt sužeis
tiems reikiamos pagelbos, Cu
dalich paleido visu greitumu sa
vo automobilių ir bandė pabėg
ti. Du iš publikos pasigavo kitą 
pro šalį ėjusį automobilių ir pa
siviję sugražino Cudalich’ų at
gal. Minia tuoj užpuolė sugrą
žintąjį. Vargais-negalais poli
cijai pavyko perkalbėt įpykusią 
minią. Cudalich uždaryta kalėji
mam .

■

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užpenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkatų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, D U DACC CHICAGO, ILLINOIS|l|a U. n|B KUO® Room 506 ir 507 CrillyBldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augftto.
landos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė-

e ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Parduota daug karės 
taupymo markių.
True Iranslation filed with the post- 
master ai Chieago, III., July 9 1918, 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917.

Chicagos pačto viršininkas, p. 
Williani B. Carlile, paskelbė, 

kad praeitą savaitę vyriausiame 
pačio ofise ir įvairiuose jo sky
riuose tapo parduota 351,182 ka
rės taupomųjų ir 911,434 t.v. 
tausutno markių.

Užpuolė važnyčią

Trįs užpuolikai areštuota; 
vienas pašauta.

Ant kertės Halsted *ir 26 gat-

šeikos rengiasi jį užpulti ir pa
leido savo automobiliu visu sm
arkumu. Užpuolikai pradėjo ‘ktdų’aptart L 

vyties ir šaudyt) iš revolverių. I 
Sėdinčiųjų Jaciibsono automo
biliu j mbtorų riksmas ir šūviai 
sukėlė ant 
Mušeikos betgi nenbrėjo paleist 
savo auką'. Jie ntisivijo'Jacobso- 
ną iki pat garage’aus, ant ker
tės 21 ir Michigad gatvių. Trįs 
mušeikos tuoj iššoko iš automo
biliu us ir artinosi prie Jacobso- 
no. Pastafamjam betgi laiku 
pribuvo pagelba. Iš garage’aus 
išbėgo keli policistai ir sučiupo 
mušeikas. Likusieji trįs, maty
dami savųndraugusi|Hitekusiiis į 
policijos rankas, sėdo automo-
I/iliun ir pabėgo. Areštuotųjų 

vantai: Htyjrv Detle1ts/ ^12 I^inę

ojų visą apielinkę

31 gal. P^sĮarasis^p/'ję, bandė 
pabėgti, he^buv’o p^š ‘ 
litui nuvežttp^

s ir vė- 
’o ligo-

Tikroji l^jižpuojjiųę prięžąs- 
tis kol. tardai* pežįųyuną. Mapo- 
ma, 'kad. lųį, jra
pasękmė.* p.,

• l-bUD” '.(l<
Koncertai parkuose.

Pradedant ryto diena sekamu
ose parkuose bus duodama ne
mokamų koncertų. Seredoj — 
Cahnnet Park’e. Koncertą duos 
Chieago Letter Carriers benas. 
Ketverge Washington Park’e
— Chieago benas; pėtnyčioj — 
McKinley Park’e Civic Music 
federacija; subatoj — Ogden 

Park’e * Metropolitan benas; 
nedėlioj, Davis Square Park’e
— Navai Militia bena*į.

Visuose1 parkuose koncertai 
prasidės kaip 7:30 vai. vak. ‘

Louis Kramer, 11015 So. Yale 
gat., neteko savo, automobilio. 
Besikalbant su'šeseria priėjo trįs 
nepažįstami vyrai ir slapta įsė-.

Ilit nuvažiavo.dę jo auton

Pranešimai

Bridgeporto Naujienų Bendrovės 
dalininkai malonėkite susirinkti lie
pos 10 dieną, 8 vai. vakare, Aušros 

3001 So. Halsted st. Randasi 
svarbių reikalų. . —K. Janiontas.

Brighton Tark, 
pos pusmetinis su 
rėdo j, liepos 10 d.

LSS. 174 kuo- 
inkimas bus se- 

., „ .... ':30'vai. vakare
A. Maženio svet., 3831 S. Kedzie avė., 
kertė 38 PI, Draugai ir drauges ma
lonėkite būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. —J. Gustaitis.

-B. Omni >7 v v*., UUU! M.

kerte 38 Ph Draugai ir drauges ina-
Jal-iaV 1. - i? .1m _____ ____ i_____ *

svarbių reikalų.

^Didelis susirinkimas. — Lietuvių 
Laisvamanių kuopos Bridgeporto a- 
pielinkėje susirinkimas įvyks liepos 
11 d., ketverge, kaip 7:30 vai. vak., 
Aušros svet., 3001 So. Halstcd st. Ka
dangi klerikalai yisu įtūžimu veikia, 
kad užgniaužus ’ laisvesnį judėjimų 
naudai savo biznio, tai kiekvieno 
protaujančio žmogaus priedermė yra 
atsilankyti į šį susirinkimą ir stoti 
atvirai į kovą prieš juodąją armiją.

—S. L. L. Komitetas.

SLSDA.. 1 apskričio mišraus choro 
generališka repeticija Įvyks subato- 

. v v. v v. . ..tie, liepos 13 d., 7:30 vai1, vakare, M.vių šeši mušeikos, važiavusieji j Meldažio svet.. 2242 W. 23rd PI. Vi- 
raudonu automobiliu, vakar na-.8"’ dainininku ir dainininkai Imti, | nai tunto atvykti repelicijon, nes se- 
ktį užpuolė automobilio važny- karną nedėlią turėsime dainuoti Nau- 
v. , i, jienų Bendrovės piknike J. Cher-cią Hi'iiry Jacobson. Jacohson ni(lI(.Į<0 dnržc.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAIl- 

B(> PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employinent Service)

.licškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

PARSIDUODA gera grosernė ir 
bučernė; geroj lietuvių apgyvento] 
vietoj. Biznis labai gerai eina nes 
daugiausia ant “cash , Parsiduoda 
greitu laiku. Atsišaukite laišku, ra
šydami:
No. 29, Naujienos, 1840 S. Halsted st.

Hacine, Wis. — LDLI). 65 kp. su
sirinkimas bus utarninke, liepos 9 
<1., 7:30 vai. vak., 500 Mauųieng. skr., 
Socialistų svet. Malonėkite visi atsi
lankyti, turime aptart daug svarbių 
reikalą.. Taipgi malonėkite ateiti Ir 
tie, kur dar nepriklausol prie LDLI).

O. A. Saladzius.
------- ...... (

LSS. 22 kuopos pusmetinis susi
rinkimas Įvyks ketverge, liepos 11 
d. 1918. M. Meldažio svet. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes Vra svarbių dalykų 
aptart, kaip L$S. reikaluose taip ir 
kuopos rtikaluost. Taigi yra svar
bu, ir privalumas kiekvieno nario 
dalyvąuti šiame susirinkime. Atsi- 
veskit* ir rirtitjų narių.

Org. P. Balčikonis.

Rostlund, J1L — Aušros Knygyno 
Palaikančių Draugijų delegatą susi
rinkimas ivykfc: utarninke, liepos 9 d., 
1918 7:30 vai. vak., 10900 Michigan 
avė. Delegatai maloniai prašomi at- 
sihiukvti paskirtu laiku.r • • RaSt. F. BruŠkaitS.

) J f V i . .i ’• ' - {■ ]’į.
r1-111. '-L*!".".........'.i.aJjĮIJ-T?

110-122
524-526
105-107

1110-

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.
—-o----

Už darbosparupinimą visuose 
sc 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
ku, kaip amatihinkų, taip papra
stiems darbams.

JIE$KAU gero, bučeriatis į Lietu
vių Korporacijos storų. Turi mokėti 
atsakančiai savo, darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu:

Lithuanian Supply Co.
East Vandergrift, Pa.

REIKALINGA ant burdo ženola 
pora arba ir merginos. Taigi kam 
nusibodo prie gaspadinių gyventi, 
ateikite pas mus ir bukite ant savęs 
gaspadoriai ir gaspiuiinės. Meldžiu 
atsišaukti tiktai po šešių vakare.'

W. Tarvidavičius,
1123 S. Clinton sti, 4 l'loor fronl 

Chieago, UI.
ASMENŲ JIEšKOJflMAI
Pa^ie'Škdhi shvo pažįstamų: Fran- 

ČiŠkaus Endrulio. Onos Ehdrullenės' 
Ii* Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me- ........... ........ ................ .................
tai tam atgal gyveno Ncw Yorko a-,16 metų dėl siutu vyniojimo masinu, 
piclinkėj. Jie paeina iš Rygos. Jię ‘ 
patįs ar kas apie Juos žino, malonė
kite atsišaiikite, nes turiu labai svar
bų reikalą. Petras ir Ona Gudelaitis, 
8844 Coinmetcial av., So. Chieago, IIj

REIKIĄ moterų ir merginų virš
Prityrimo nereikia.

Phoenix Dye Works, 
1963 Southport Avė., Chieago

Pajieškau savo pusseserės Zosės 
Jauucikės paeina iš Žindaičių so
džiaus. Šiaulėnų parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Jeigu kas žinotu
mėt, meldžiu pranešti.

M. Legackis, 
2303 S. Oakley avė'. Chieago, III.

PAJIEŠKAU vyro Jono Vaznonio. 
Atvažiavome iš (’alumet, Mich. ir ne; 
galime susitikti. žadėjo susitikti 
ant (lypo ketverge, liepos 4 d. Kas 
žinote kur jis randasi, praneškite 
man.

Viktorija Vaznonis
3411 Emerald avė., Chieago

JIEŠKO DARBO
J IEŠKAU darbo kaipo kolektorhis 

arba panašaus. Esu teisingas ir at
sakantis žmogus. Kam tokis žmo
gus butų reikalingas meldžiu atsi
šaukti, adresu:

No. 30 “Naujienos”, 
1840 S. Ilalsted st., Chieago

—!-r-T

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAS NORI gyventi gražioj, švarioj 

vietoj su visais patogumais, kaip tai: 
mau<b nė ežere ar namie, elektros 
šviesa. Patogu gyventi dirbantiems 
mieste — 30 minutų elevatorių į mie

stą. Kambaris dvi vienos ar dvie
jų ypatų. Kreipkitės Tel. Yards 
6/89 arba Jei. 7064 Greenvievv.

REIKIA DARBUS INK V
REIKALINGA ledų traukėjų ir da-1 

rbininkų į ledų svirnųš, 40c į valati- 
dą, 10 ir 11 valandų darbas. Atsi
šaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., 
.............. . .

Chieago

REIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie Jengvo namų 
darbo. Pastovi vieta, gerti ntokestis. 
1718 So. Halstcd si., Chieago

REIKIA vyrų moldcrių į liejyklą 
pagelbininkų ir leibcrių, taipgi mo- 
kinties molderystės ir uždirbti ge
rus pinigus. Gera mokestis ir sąly
gos ir sveika darbo vieta. Atsišau
kite tuojaus.

Illinois Malleable Iron Co., 
1801—25 Diversy Blvd., Chieago

,.......... ‘ J. Cher-
naueko darže. org. J. Urbonas. 900 Vi. I8lh si.

REIKALINGA stiprių vyrų prie 
svaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.

Chieago

KEIKIA patarnautojų 
(merginų) prityrusių ir 
šių. Gera mokėsiis, 10 
dieną.

Harry Block
1356 S. Ilalsted* st.,

prie stalų 
neprityru- 
valandų į

Chieago

REIKALINGAS bučeris, kad mo
kėtų kalbėti lietuviškai, angliškai ir 
lenkiškai.

Tel. Monroe 2515 
1645 \Vabai)sia avė. (’hieago

RFJKIA indų plovėjų. . Darbas 
naktinis. 10 valamfų. Gera mokes
tis.

Harry Block, 
1356 S. Ilalsted st., Chieago

REIKTA moldcrių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, III.

PEIKIA leiberių. 
bas. Gera mokestis.

Aermotor
2500 W. 12111 JSt.,

Pastovus dar
Co.,

Chieago.

BEI KALINGA operuolojų prie
gręžiamų mašinų ir varstotu masi

nių operuotojo ir pagelbininkų: kal
vių ir pagelbininkų; karpenterių. 
buftenių ir pališuotojų, šoferio į pri- 
vati.šlą šeimyną, kuJektorių, apyse
nių Rimulių prie lengvo darbo; pin
klų smlėjėjų, aliejuotojų, automobi
lių plovėjų $20, 6 dienos, apysenių 
vyrų prie ūkės darbų, pagelbininkų 

'prie ledų vežimo, vyro prie elevato
riaus, gali dirbti ir raiši; vaikų 11 
metų ir senesnių prie įvairių darbų 
nuo $7 iki $16; pečkurių ir pagelbi
ninkų 40c ir 53c į valandą. 3 vyrų 
'prie sodnų dai^M), $52 kambarys ir 
valgis, nedėliomis nedirbama. Ma- 
tiavolojų į mašinšapę b’e prilyrimoi 
mašinistų ir pagelbininkų 10 iki 60c 
į valandą, dryliuotojų ir punčiuoto- 
jų, leiberlų $4 į dieną. Vyrų nrie 
trumpų darbo valandų, 35c į valan
dą. Plumbevių $100 i mėnesį, sargų, 
medžio darbininku įvairios rųšies.

MOTERŲ REIKALAUJAMA ir me
rginu prie lengvo dirbtuvės darbo, 
8 valandos, $12—15 į savaitę. įvai
rių darbininkių į hotelius ir resto
ranus. Ofisų valytojų $11—*12 į sa
vaitę, trumpos valandos. Merginu ir 
moterų i hotelį ant lauku arti ('.hi- 
cagos, $52 i mėnesį, $12 ir augščiau, 
nedėlioi nedirbama.

SOUTH PAR K EMPLOYMENT 
I AGENCY

•1193 S. Ilalsted st.. 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir \Vcst 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

PARDUODU saliuną. Prie gero 
kampo, lietuvių apgyventa vieta. 
Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
p u davimo — savininkas serga reu
matizmu. Nori išvažiuoti į šiltus 
vandenis. Norintieji pirkti atsilan
kykite greitai.
2001 Canalpoi’l avė., Chieago, III.

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

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th >t., Chieago, m.

Pardavimui arba išsimainymui ge
rai apsimokanti^ 60 automobilių ga- 
rage su paskutines dienos niaši^ša- 
šape, pigi renda ir ilga sutartis, ši 
yra gera proga padaryti gerus pini
gus.

CHICAGO AI TO SERVICE
5339-4.) S. Ashland avė., Chicngo

TURIU PARDUOTI .6 kambarių 
rakandus, playei* piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

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

VISAI už pigią kainą parsiduoda 
keturių ruimų rakandai. Priežastis 
pardavimo: sergu, prisieina apleisti 
tą vielą. Matyt rakandus galima vi
sados Atsišaukite šiuo adresu: 
1409 S. 501 h avė., Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS
PARDUODU naują pianą. Prieža

stis pardavimo — savininkas eina į 
kariuomene. Atsišaukite greitai.

Mrs. Danele, 
3113 S. Halsted st., ant 3-čių lubų.
———  .......... . ?■" " t

7 KAMBARIU rezidencija — 50 pė
dų lotas, cemento apalnamis, muro 
pamatas — gesas, maudynė, šalygai- 
vis, viskas išmokėta, turi būt par
duota iki liepos 7—1918 už $3000. 
Del sąlygų susitaikysime. Atsišauki
te Į 517 E. 89lh PJace., Chieago, III

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimai ang
ly kalbos. Mokina p-Iė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
Čia barzdaskutystęs 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., Chieago,




