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Talkininkai gailies cecho 
--slovakus

n

Neleis bolševikams jų 
sutriuškinti

Anglai gabena kariuomenę 
Siberijon ir į Murmanską

Si beri jos valdžia rems talkininkus
TALKININKAI GELBĖS ČE- 

CHO-SLOVAKUS aneuzv, ir

maj. Raymond Hobius iš Rau-

gos Rusijoje atsieks daugiausia 
talkininkų naudai.

ir talkininkų. Jis pridūrė, kad Ro

teisingo veikimo, kad duoti pa- 
gelbą ir smagumą tiems išdavi
kams.“

Rusijos pric.šinlics vokiečių ar
mijai.

Neleis juos sutriuškinti bolševi
kams.

S! BĖRUOS “VALDŽIA”
REMS“ TALKININKUS.

tų Rusijos armijoms.
True Iranslation filed vvith the post- 
master at (’hieago Ilk, July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHIN,GTON, liepos 13. —
Oficialiais keliais čia šiandie gan '
ta žinia apie išsiuntimą anglų H 11 n'c l,Il kliką finai ir vokie-

I čia i rengėsi prie bendros kam
panijos prieš lą dislriklą.

Siberijos valdžios galvi pasis
kelbė gen. Horvat.

vo pasirįžimą “išv 
šiaurinės Rusijos.

sustiprinimų į Siberiją parėmi
mui čecho-slovakų ir rusų, kont 
^oliuojančių Vladivostoką ir il-

I'rue translalion filed \vilh the.post- 
niast >r ai Chicago III., .luly 15, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. G. 1917.

LONONOAS, liepos 13.
Sulig licut. gen. Horvat, kuris 
tapo paskelbtas laikinu Siberijos 
valdonu, užtikrinimų pasiųstų

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

čijo, kad Vokietija mano pasi

Kancleris sakė:
“Dabartinis laikymas Belgijos

True Iranslation filed vvilh Ihe post- stovą ateities taryboms. Mes 
ma.slcr ai (’hieago III., July 15, 1918,1 1 ‘ ..
as reųuired by the act of Oct. G, 1917. manome pasilaikyti Belgiją

m

HINDENBURG MIKĖS.

ne-

NuostoliiU Susibarė su kaizeriu ir jo snie-
jgenįs sukopė

I'rue Iraiislation filed vvilh tlic posl- 
masler ai Chicago III., .luly 15, 1918,

AMSTERDAM , liepos 13.

ekspedicinių spėkų nuostoliai 
sii ia 11,733. Iš šio skaičiaus 
10,050 buvo armi joj ir 1,612 j u j 
rimukų korpu ruošė, 
tokie:

Armijoj:
Užmušta karės lauki' .. 1,365
Žuvo jurose ................. 291
Mirė nuo žaizdų...........599

Mirė nuo ligų.............  1,338
Mirė nuo šiaip atsilikimų 507 ... . . v , ,1 1 į licld-marsalas von Hindenburg

... . _ . ..... .v,,a miręs. Jo mirtis, sakoma,Viso mirė 1,100 . . . . „ ....... - , i r Jvyko po truksmingo pasikalbe-\ 11 z i«i < f • i l.-i n k p o 131 • .
Prapuolė (įskaitant belais-

. vius) ......................... 519

Viso armijoj 10,050
Jūreivių 

Mirė ..
Sužeista
Prapuolė

. 1,015

Viso jūreivių 1,683

kad kaizeris iir field-maršalas 
turi labai skirtingas nuomoms 
apie vokiečių ofensivą linkui Pa
ryžiaus. l’ield-maršalas mirė 
nuo smegenų sukepimo.

2,000,000 ANGLŲ KARĖS 
LAUKE.

kelio.
Matomai, kas nė pasidarytų 

iš pienų talkininkų ir Amerikos 
karinės intervencijos Rusijoj di
delėj skalėj, snukiai kariaujan
tis čecho-slovaktti gaus rvtika-

prisidėjo prie talkininkų. Bolše
vikų valdžia tada grasino taip
gi eiti prieš Murmansko apygar-

bine, talkininku valdžios
Ir

rytinėj Manžurijoj, gen. Horvat 
prisiuntė Mail korespondentui

nedaleidus juos sutriuškinti bol
ševikams, veikiantiems su pa- 
liuosuotais vokiečių belaisviais.

ti prieš vokiečius, finus ir bolše
vikus, anglai matomai labai sti
prina savo spėkas šiaurinėj Ru
sijoj-

ANGLAI STIPRINA SPĖKAS
SIBERIJOJ /I

DALIS BOLŠEVIKŲ SPĖKŲ 
PRISIDĖJO PRIE ČECHO-SLO

VAKŲ

Ukrainoj partizantiška karė 
tebesipletoja.

Sako Trockis.

True Iranslation filed vvith the post- 
niaster at Chicago III., .luly 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

True l-'anslalion filed vvilh Ihe post- 
masler at (’hieago III., July 15, 1918, 
.is reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

MMASKVA, liep. 13. — Kal
bėdamas dabar taikomoj visos

“Paragrafas 5 programų ma
no valdžios, kuris įsteigia at
naujinimą visų sutarčių su tal
kininkų valstybėmis yra sykiu 
patvirtinimas tvirto pasirįžimo 
iš musų pusės veikli pilnoj są- 
tarmėj su musų narsiais talkini
nkais ii- sugrąžinti Rusiją į eiles 
tų, kurie kariauju su priešu.“

Pranešimas, kad gen. Horvat 
iš Grodokovo, j šiaurryčius nuo 
Vladivostoko, pasiskelbė save 
pr inieru laikinos Siberijos val
džios yra užveriamas Mail ko
respondento Charbine žinioj,

True translalion filed vvith the posl- 
maslcr ai Chicago III., .luly 15, 1918, 
as reųuired by the ad jf Oct. G, 1917. į

WASHINGTON, lilpos 14. — 
Šios dienos Suv. Valstijų armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 72 

vardus. Nuostoliai tokie:
Užmušta karės lauke .... 13
Mirė nuo žaizdų.......... 11
Mirė nuo ligų .... i.... . 2
Mirė nuo šiaip atsitikimų 4
Sunkiai sužeisti .......... 38
Lengvai sužeisti.............2

True Iranslation filed vvilh the posl- 
iii:is!i‘i ai Chicago Ilk, .luly 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

; sako, kad anglų kariaujančios 
p pėkos Francijoj siekia 2,000000 
'kareivių. Tai yra lygus skaičium 
fronte 1917 m.

DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI 
AREŠTUOTI.

True Iranslation filed vvith the posl- 
inash r'al (’hiciigo III., July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

BERNE, liep. 11. — Rusios
•- . j žinios parodo apie prasidėjusią

JOHN k’wIATK()WSKI, Mil- plačiai išsiplėtojusią propagan- 
uikee, sunkiai sužeistas. dą prieš sovietus.

Pasak Maskvos žinios, delei 
tos agitacijos tris didieji kimi-

Šiame sąraše yra paduotos se
kamos' lietuviškai skambančios 
pavardės:

JOSEPII SOKOLOSKIE, Sba- 
mokin, Pa., sunkiai sužeistas. i

VVILLIAM DOUKAS, Schene-'

cladv, N. Y., sunkiai sužeistas. 1 I)imilri lapo areštuoti.
Birlino žinia sako, kad didy- 

nore SI., Ghicago, sunkiai suži'i-' s's kunigaikštis Michail Aleks- 
androvoč atvyko į Kijevą, Uk
rainos sostinę.

mo, anglų sustiprinimai tapo iš
siųsti Siberijon, pagelbėti rusa
ms ir čecho-slovakams, saugo
jantiems talkininkų sandėlius 

nuo bolševikų, veikiančių su vo

karės ir laivyno minisb ris Leo-

vo žinių iš fronto, jog Sovieto 
kari i viii v i e n v b ė nu-

minu negu žinia, kad generolas 
lapo paskelbtas laikomi valdo
mi.

Gen. Horvat, kuris laivo vien

PETEB KOCHANOVVSKI
Slittmokin, Pa., prapuolė karė-

B()LESTO\VN SENKEWISS
FRANCUZAI LAIMĖJO

pranešama eina ant Vladivosto-

pie nuolatinius partizantiškus 
mūšius Ukrainoj tarp didelių 

valstiečių burių ir vokiečių kari-

nešama, bet sakoma, kad vals
tiečiai yra gerai aprūpinti kul
kosvaidžiais , šautuvais ir amu
nicija. Manoma, kad valstiečiai 
gavo ginklus iš sandelių, paliktų
įvairių armijų, kurios pasitrau
kė po veikimui toj Rusijos dalyj.

SIUNČIA KARIUOMENE MUR
MANSKO PAKRAŠTIN

Tai daroma prašant pakraščio 
gyventojams.

True Iranslation filed vvith the post- 
niaster at Chicago III., July 15, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep. 13. — Iš 
autoritetingų šaltinių šiandie pa
tirta, kad Anglijos valdžia siun
čia žymias spėkas į Murmansko t w ■V ••• • w W

“iiuėjo pas priešą. lio, yra anti-germanas, taipjau 
ir anli-bolševikas.

ŠAUKIA 12,143 ŽMONES 
KARIUOMENĖN.

True Iranslation filed vvith the posl- 
m.istit ai Chicago Ilk, .luly 15, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. G, 1917;

Atstume vokiečius per upę 
LONDONAS, liet). 13. — Frau

KONTRREVOLIUCIONIERIAI
SUĖMĖ 2,000 RAUDONGVAR-

Trnt Iranslation filed vvilh the post- 
niaslei at Chicago III., July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Šiandie' čia patirta, Tad kontr-re- 
voliucionieriai apsupę ęu.purinė 
2,000 bolševikų rau<lonosioj^»v- 
ardijoš, kuri ką lik buvo atvyku
si į Murmansko pakraštį. Visi 
tapo nuginkluoti ir tada jienls

RAGINAa PADARYTI INTER
VENCIJA RUSIJOJE.

Senatoriai vadina bolševikus 
išdavikais.

True Iranslation filed vvith the post- 
inaster at (’hieago 10., July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, liepos 13. — 
apygardą, Rusijoj, iš priežasties’šiandie kalbėdaųias senate sena- 
atsišaukimo Murmansko lokalės torius Borah iš Utah ragino, kad 
valdžios. Suv. Valstijos padarytu kaip

Sugrąžąs ponams turtus.
Kurie yra baigę pradinę Icnsivą kairėj pusėj Marui' aug- 

šlumoj ir puikioj atakoj numetė

visus bolševikų dek re- r C

litines, taip ir pirklybines lalki-

nuolą ir nepolitinę armiją ir su-

Siberijos autonomijai ir tikėji
mų laisvei.

True Iranslation filed vvilli the po.sl- 
niash-r at Chicago III., .tūly 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917, 

\\\\SHINGTON, liepos 13.
ProvoŲ Marslial gen. Crovvder 
šiandie išleido 
ma dėl 12,1 13 

€ * 

gūsių pradinę

pę į šiaurę ir rytus nuo Long-

NUŠOVĖ VON MIRBACHO 
UŽMUŠĖJUS.

drafto praneši

Francuzai laimėjo 500 mastų 
žemės.

True Iranslation filed vvith the post- 
niaster at (’hieago III., July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, liepos 13. — Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, kad 
pereitos nakties veikime fronte 
tarp Montdidier ir Oise franeit- 
zai pastūmėjo savo priekinius 
postus vidutiniškai 500 mąslų 
priekyn Porte formos apygar-

registrai!tų, bai-, 'I'rue Iranslation filed vvilh the post- 
uiaslei ai Chicago Ilk, July l >, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, liepos 13. - 
Pasak šiandie ganios Maskvos 
žinios į Frankfurter Zeitung, 

užmušėai, kurie užmušė Vokie- 
tios ambasadorių Rusioj gen. 

grafą von Mirbach lapo nušali-

kančių abclnai kariuomenes ta- c

rnystai. J ie žmonės, iš kurių 
151 yra negrai, išvažiuos tarp 
rugpj. I ir 28 į įvairias mokyk
las dėl specialio amatinio lavi
nimosi prirengimui jų tarnavi
mui armijoj.

Šaukimas paliečia 27 valsti
jas ir Cohimbijos dislriklą.

VOKIETIJA LAIKYS BELGIJA 
KAIPO UžSTOVĄ.

RIAUŠĖS BELGIJOJ.
'I'rue Iranslation filed vvilh the post- 
niasler ai Chicago III., Julv 15, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, liepos 13. —
, Šiandie čia patiria, kad riaušėse'Iltie translalion filed vvith the post-. ,, . ’ . . . Y.

mastei- ai Chicago Ilk, July 15, 1918,1 Brusselio turgavietėj vokiečių 
as icųuired by the act of Oct. G, 1917. ( kareiviai užmušė 5 belgų va-lglie- 

COPENHABEN, liepos 13. - eitis ir 15 sužeista. Sumišinrais
Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” Hvrtling laike savo kalbos reich-

Tris amerikiečiti korpusai 
miišio lauke

i

Talkininkai eina prie= 
kyn Albanijoj

{Anglai sunaikino 4.102 vo
kiečių aeroplanus

Suv. Valstijos paims telegrafo
* ir telefono linijas

Chicagoje suimta apie 1.500 slakerių į4dien

1,100,000 AMERIKIEČIŲ 
FRANCIJOJ.

riai nušovė 1,102 priešo aeropla
nus. lame pačiame laike anglai

True Iranslation filed vvith the post- 
niasler at Chicago III., July 15, 1918, 
as rcquired by tne act of Oct. G, 1917

WASHINGTON, liepos 13. 
štabo viršininkas gen. Mareli G 
ndie pasakė senato karinių ■ •< i 
kalu komiteto nariams - , hc
niame pasikalbėji ) , kae Am 
rikos kareiviai u/jiiryi ar kely., 
viršija LlfH'.oOO, J ai reišika pa
didėjimą daugiau kaip 90,000

Biuras sako, kad anglų orinė 
viršneybė nuolatos auga ir A- 
merikos aeropplanai duos talki
ninkams “labai didelius paran-

■ omus.

UV. VALSTIJOS PAIMS TE
LEGRAFO LINIJAS.

Prezidentas (yra įgaliotas tuo- 
jaus paimti visas telefono ir 

telegrafo linijas.

True Iranslation filed vvith the post- 
njHster ai Chicago Ilk, July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

WASHINGT()N, liepos 13.—

Gen. Mareli savaitiniame pa
sikalbėjime su laikraštininkais 
taipgi paskelbė kad iš Amerikos 
divizijų Francijoj tapo galutinai 16 balsais prieš 16 senatas šian-

pusai nuo 225,000 iki 250,000 
kareiviu kiekvienas.C

imlų atstovų bute, suteikiančią

FRANCUZAI PAĖMĖ DU MT^- 
CTU ALBANIJOJ

■a ra ša i bus padėti

ugštunu

True Iranslation fih-.l vvilh the >st

Visi kėsinimuisi aprubežiuoti 
prezidento galę lapo atmesti ir 
kilius praėjo formoj, reikalau-

as reųuired l>\ Un

neuzai tebeina priekyn Albani
joj-

Jie paėmė Nuriti ir Gramši 
miestus ir nuvijo priešą nuo 

svarbios augšliimos — kalvos 
500.

TALKININKAI EINA PRIEKYN 
ALBANIJOJ.

True translalion filed vvilh the posl- 
inaslcr nl Chicago Ilk, July 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, liepos 13. — Oficia- 
lis pranešimai sako:

“Greitas ėjimas priekyn Alba
nijoj tebesiK'sia. Prics'ds daro 
lik alskirus/yearganlo pasiprie
šinimus. Jis pametė ir negalėjo 
sunaikinti daugybę karės mede- 
gos, urią paėmė musų spėkos. 
Bėrai gyventojai priėmė musų 
kareivius kaipo išliuosuotojus

ANGLAI NUŠOVĖ 4,102 VO 
IEČIŲ AEROPLANUS.

Patįs neteko tik 1,121 aeroplano

'I’rue Iranslation filed vvith the pnsl 
mastei- at Chicago Ilk., July 15, l'.HS, 
as reųuired by the act of Oct. G? 1917.

LONDONAS, liep. 13. An-

kelbė, kad laike metų, užsibai
gusių liepos 1 <1. anglų aviato-

Nors kabineto narių praneši
mai leidžia suprasti, kad gale

suteikta, nebuvo jokio paskelbi-

APIE 1,500 SLAKERIŲ BUS
PAIMTA KARIUOMENĖN

Visoj (’hieago j į keturias dienas 
buvo sulaikyta 20,000 žmonių.

Ti no Iranslation filed vvith tho post- 
master ai (’hieago III., .luly 15, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. G, 1917.

CHICAGO. -- larp 1,000 ir 
1,500 žmonių bus draftuola na- 
cionalen armijon, kaipo pasek
mė viikar užsibaigusios Cbica-

medžioklės“.
Vidutiniai vakar valdžios a- 

gentąi ir policija suėmė 4,00 vy
rų, kas padaro l.ad šioj kampa
nijoj buvo suimtą arti 20,000 
žmonių.

Laimėjo $1 į dieną.

CHICAGO. — Pradedant nuo 
panedėlio nariai arklių kausty
tųjų unijos No. 4 gaus ,$6.00 al
gos į dieną, vieton$5. Delei sto
kos norinčių mokinties to amalo 
unijos narių skaičius sumažėjo 
nuo 600 ant 35(T.-
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kia, kad popiežius ir kiydino

puseje. Na, o prof. Huxley 
nebuvo katalikas, vargu jis 
buvo “ščyras” protestonas. 
Jis buvo dnnvinistaas. Vic-

Telephor.e Canal 1506
atrado kad Bažnyčia nei kan
kino, nei persekiojo Galilė
jaus, nei buvo mokslo trukdy-

krivūlė, jis klausia
Bet čia kįla vėl klausimsa, 

kodėl musu centro sekr.-ver- 
lėjas ei. Stilsemus elgiasi sau- 
vališkai? Krivulę jau seniai

tyli, kam jis tų daro, aš neži- 
• nau. 'lik 7 d. birželio gavau 

laiškų nuo <1. ,1. Bamanausko, 
kur jis kalba apie atidėjimų 
suvažiavimo kiliems metams,

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.00

.. 8.00

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 

y 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 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus taYp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik ąuo 5 iki 5:30 vai. vak.

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

Apžvalga
JV “MOKYTUMAS”.

bažnyčios idiotiškas deginąs bei

likai ir jų apologetikai visuomet 
stengiasi nuduoti baisiai moky
tus, mokslesnius už mokyčiau
sias mokslinčius. Jų mokytu
mas turi apsireikšti tampyme 
faktų ant savo kurpalio, mokė
jime užslėpti melų ir nonsensų, 
apskritai įvairiose' žulikų meto-

nigų taip ir išsiplatino vintas su

jų relativė vertė yra gerai žino
mi svietui, ir apie* tai nebūtų 
reikalo ginčytiis. Daug svar
biau yra temyli elabai tinius baž
nyčios griekus ir piktaelarystes 
ir prieš juos kovoti. Tečiau Ko
mos katalikai savo “mokytu
mą” ypatingai nori rodyti daly
kuose', surištuose su bažnyčios 
praeities grickais. Ir šiai nei iš 
šie) nei iš to jie' surinka: “Netie
sa, kael bažnyčia buvo priešin-

sekiojo mokslininkus,

tus didžius vyrus”. O iš kitos 
puses jie rėkia: “Popiežius ne- 

i įė

uz-

Štai jis rašo apie Galilėjų —

“Panašiai yra ir su Galilė
jaus “keisti”. Bažnyčios san-

slo vyrai (tėmykit mokytu-

faktus,

Bet štai dar (langiaus to nio-

inąs Jlymė, buvo atsidavęs ty
rinėjimui Galilėjaus santikių 
su Bažnyčia ir jo verdiktas y- 
ra toks: “The pope and the

ther the best’of it’*. Tas reiš-

Biednas brostvininkų meiks- 
linčius: jis nežino, kas angliš
kai reiškia “Thev had the best 
of it”, ir vaikiškai tiki, buk Hux- 
lev pasakęs, jog peipicžius su

yų, ar čia nebus tik varoma 
kokia politika prieš dabarti-

Gal. d. sek r. teisinsis, kad 
jis laukia pakol išeis 5 utim.

() štai
Bet mes žinome ,

privertė Galilėjų iškilmingai

sukasi apie' saulę, nes lai esą 
priešinga šventraščiui. To 
tribunole) nutarimas visai ne
reiškia Bažnyčios nutarimo. 
Ir žinoma inkvizicijos tribu
nolas klaidingai pasielgė ir

Tai matai kaip: bažnyčios tri
bunolo nutarimas visai nereiš
kiąs bažnyčios nutarimo. Bei 
tada ir popiežiaus nutarimas 
gal dar visai nereiškia bažny
čios nutarime). Ir kur-gi laela 
bažnyčios nutarimai?

s])rcndė ne lik tas inkvizicijos 
tribunolas, bet ir popiežius,

reiktų tikrai bažnyčios spreneli- 
mu laikyti. Popiežius, kaip ne-

apie

jui susilaikyti nuo išpažinimo 
Koperniko teorijos. Vėlinus bet
gi Galileo išleido knyga, vardu o v n i1
4 Dialogas apie svieto sistemas”,

VIII tuojaus vėl suareštavo Ga-

sunkių b a u s m ę . Ga
lileo, pase nęs ir bijodamas ilgų 
metų kalėjimo, .sutiko viešai iš
sižadėti savo teorijos. Vienok 
kaipo heretikas jis visgi buvę) 
ištremtas nors neilgam, o ve-

niko teorijos prakeikimas, ir 
uždraudimas ja skelbti Galik- 
jui, kaip ir kiliems, ir Galilėjaus 
teisimas, vis lai buvo bažny
čios oficialiai aktai, už kuriuos

Ii išrodyti popiežių neklaielin- 
giimas?

kla. Ją prakeikė Kymų popie
žius. Jis ją turėjo prakeikti ex 
cathedra. Keiškia kaipo neklai
dingas. “Bymas prabilo — da
lykas užbaigtas”, sako šv. Au
gus1 inas. Ar ne taip? O jeigu

Koperniko teorija? O jeigu ne, 
tai kada Bymas savo prakeiki
mą atšau'-.ė? O jeigu atšaukė, tai 
ar jo neklaidingumas yra ne
klaidingumu nuo atšaukimo lig

kilnus (superbae) pragaro var-

kaip keičiasi laikai. Niekas nė
ra amžina ir niekas nestovi ant 
vietos, ir neklaidingumas gyve
nimo sūkuryj yra tik išelidi vel
nio svajonė, kuri be tgi dar nic-

SUVAŽIAVIMO.

J. P. Baulinaitis “Laisvėje” 
duoda sąjungiečiams šiek-tiek 
infoimacijų, kodėl L.S.S. suva
žiavimas tapo užvilktas, ir in- 
taria, kael tame1 užvilkime yra 
ypatingos “kairiųjų” politikos.
Išaiškinęs, kaip buvo užsimetus$50,000, ir tą paskolą atmokėję)

bet kamgi to re ikia? Kada są- 
jungiečiai nerimauja, kada 
jau dalykas ir taip susivėlino.

si “Naujienų” ir “Keleivio

ciališką organą “Laisvę” ir 
t''gid butų sąjungie'čiai susira
minę, butų nereikėję jiems 
rašinėli, o “Laisvei” talpinti

laik-

Sąjungai suvažiavimo labai 
reikia, ypatingai šiltom taip 
svarbiu momentu, ir laip-pal, 
kada pas mus Sąjungoje' yra

tarti. Jeigu nekurie musų 
draugai iš centro norėtų, kad

nežinau kaip ta reiklų pava
dinti.

valelžiai vos devyniems mene- rainlę visi, įkaitę, o toks tarpe - Žentai! — šaukė Pakunys, 
siams praslinkus. Toje kuopė- jų klegesys, rodos šimtas žmo- žilais tįstais, balta čiupra senis, 
racijoj dirba apie keturi šimtai nią ūžia. w f taboką šniaukšdamas.— Leisim
žmonių; apie 1200 šeimynų yra — Kas čia per špičbalis pas tau j talką ne. kitai]) kaip utar- 
jos dalininkais. Gumbą? Ar tris bulelius pasi-( ninkc. Trečią dieną velykų, le-

Nė vienoj betgi šalyj koope- slidę' kalbėjosi vaikinai ap- (lų dieną, žemės nejudinam; 
Iracijos nėra taip išsiplėtojusios, link kirlį. tuomet tegalini tave perdangen-
kaip Danijoj, čia didelė visų —Ogi Narys atsinešė arielkos ti.
šalies gyventojų dalis priklau- ir vaišina 
so kooperacijoms. 
Danijoj buvo 
l.ooperatorių
daugiau negu jų šiandie yra Su-

Kooperacijų judėjimas kito
se šalyse.

džiau luojaus persikelti į Naci- 
onalį Socialistų Partijos ofisą į 
Chicagą. — kaip jau senai laivo

aplinkybių, surišiu su mano by-

— Dėkui, dėkui, tėlulėli! -
1912 melais u įsakė kitas. — Mat Faktiniai, Narys bučiavo uošviui ranką.

505 tuksiančiai abudu uošviai, Gumbas svainis, Švogerėli, gal ir tu atleisi? - 
penkis kartus nors netikras, Kaulys, Kaulio- pi*ašo Gumbo smsiknhino« 

nė... I

slius 1915 melais siekė arti pus
antro milijardo dolerių (yskiai 
$ 1,368,900,000), ir padalemias 
šiaip: žemės dirbimo bendrovių 
$1,210,000,000; vartotojų-$150, 
000,000; apelrauelos $5,000,- 
000; bankų -- $3,000,000.

ūkio kooperacijų judėjimu. Di
džiausia tų kooperacijų tai Nitu
os loti Zelandijos Ūkininkų Ko
operatyve“ Bendrovė Conlerbu- 
ry, įsteigta 1881 plotais. 1916 
metais jos apyvarta sie kė ^17,-

žemaitė.

Kerštas

chai šaltos. Maž nuo pat pusiau- 
I gavio sniegas nubėgę), vandens

Ii ir sausi vėjai nudžiovino že
mę. Saulelė šildydama gaivino 

mas lik pastaraisiais laikais ėmė t *r miškus. Kaip iš mai-
labiau prigyti; nėra dar taip iš-.^b išaušo pavasaris. Dan- 
sinlėloies. kain kitose šalvse A- .kus ir žemė ir visas oras, tar-
[)ie kooperacijų judėjimų sve
tur paduoda įdomių žinių l’he Žmonės, pąsinaudodami ank-
Call Magazine birželio 29 d. lai- slyba.-šiluma, anksti susiarė lau-

Didžioji savaitė saulėta,j. E. Balph Cbeyncy rašo:
Ispanijoj, Indijoj ir Japonijoj i'1'1 ir «vvulins lai-

kiekvienoje jų ima vis sparčiau 
ir sparčiau plėtoties ir tuo savo

čių darbininkų gyvenimą. Vi- 
mr įsivyrauja labiausia žemės

draugijos. 1913 melais Japoni
joj buvo 900 varteitojų, gamin
toją ii' kredito draugiją Inrin- 
'•ių visa apie* 900 tuksiančių na
rių. Indijoj 1916 metais buvę) 
18 tuksiančių žemė's dirbime) 
kooperalyvių draugijų su 700 
tūkstančių narių ir apie tuksia
ntis kitokių koeipcralyvų, nors

Todel pradedant 16 d. liepos 
(July), 1918, visi draugai, lurin-

darželius pa.silai.se. Di- 
subaia truputį vėsesnė, 
dėta. Dauguma mergai-

nai apsivilkusios.

larpe žmonių šalčio nejaučiama; 
bet rylme’lyj, pe r pakėlimą, ei-
nanl aplink

o žemė.

Po visam žmonės susirietę 
lekia namo. Po važiuotojų ra
tais kelias nei skamba, o basos 
mergaitės mėlynomis kojomis, 
raudonomis nosimis tai]) sl^ubi- 

; nai ant namų daigo, vos nepra-
]),_ lenkia ir važiuotuosius, o vis 
011-1*'*^" niekaip ncapšilsta. Sau-

ilangi šiaip pinigų skolintojai už, 
paskolinamus pinigus plėšia iš i 
žemininkų nuo 20 iki 30 nuo
šimčių pldukų, tai galima sup

įkaitina; kažin-kas tokia išba
lusi, tartum balta skara užside
ngusi.

Žmonės, parpuolę namo, Ijc- 
valgydami trupulį apšilo. Bu
dos ir lauki' vėjas nebe toksmas tiems žemelirbiams, 

įie‘ gauna paskolos iš nuosavu į Snūdūs, be i ūkininkai laukue)-

Kokios pervartos dedasi Ispa
nijoj, kooperacijoms vis labiau 
ir labiau įsivyraujant, galima

jogei, pavydžiui, Madrido mies
te “Cada elel Pueblo”, kame šia
ndien raminsi visas socialistų 
partijos, darbo federacijos, -ir 
visų vie los kooperatyvu cent-

rumui.
Municipaliais Mexikos Mies

to rinkimais gruodyje, I9l7 me
lų laimėje) Partido Co-operatįs
ta National. Vyriausias tos 
partijos programų punktas rei

po save) patale) sulindę). Per elie- 
ną nė gyvos dvasios ne'inalyli— 

į tylu, kaip po mare) metų. Kur- 
<ne'-kur se nis koks nukrupštins

raudonu kiaušinė

busti, kilti, vaikščioti,
ėmė

reikia pasilinksminti.
klėlšalyj pas Gumbų susi-

' dainuoti.

pritaria, ūžia, šaukia — nors 
į ti< k linksmybės; pašokti negali, 

tarimo ir paramos. Mcxikoj incs nu,zik{into nėra kur gauti, 
kooperacijų z yra dabar labai' Lumbo Irioboje pro atdarus

kooperatyvų išplatinimo.

Gumbo Irioboje pro atdarus

Ki lios bobos ir keletas
) metų.

Muilini/

|Mal jau tėvas ir dėdė prižadėjo... 
Juk Narys į Plikniškį eina? Gavo bus trečia purmankėle. Ar 
Delio ir vaišina giminę, (’ud laip?
•eikalingas. Šiandien tie a- 

rielkos nė iš pėdos, 'tam vely-

dės, bei vargu išpildys.

uaicjai ir |)asisam<lyli uz 
Inos pinigus, tarė Stulpikas, 

kiek belalkaudamas arielkai 
praleidai!

- Bene jo pinigų gaila?—už
sišoko Gumbas: truks plis, o

kinams pamišo kalbos, traukėsi Į arielkos reikia! Kaip atvažiuo- 
‘ rj. Dar kiemu atslenka se-jSiu dangenli, nors rublį už bu- 

Iš trobos, pro atdarus lan- tolį duotum, bet luri būti! 
girdėti plonesnių ir slores- 

balsu:
Nebūk pasiutęs!
Del Dievo švento, nepilk! 
Kad tave šimts pypkių!.. .

kus 
niu

Išlenk !. . \
1 )icvas mato.. .
Papilelysiu, turėsi išgerti!

Senis Stulpikas e'idamas gir-

Bus, bus! kiek tik valiosi 
išgerti — juokėsi Narys. — Man 
arielka nė kiek nekoštuoju: aš 
pats moku išvaryti.

--Ar budelis tave apstojo a- 
rielką varyti! — tarė Kaulys 
.'prisiartindamas. — Parodyk 
kai]), ir mes išsivarysim kokią

turbūt senai
jau tūtuoja. Šį vakarų pinigą 
nepokam.. . Prispirs mokesčiai

rublių turės pasėti bulbių pūrą, 
arba šieno vežimą duoti... be 
to neduosiu... ir duos, kiekvie
nas duos, by lik gautų! Duos ir

Pravėrė senis duris.

Dedi'! dėde! Kada mes la
ives laukiame! Ko taip prašydi- 
nies?

A lėmė kepurę.

Prašom, dėde, prie 
prašom sėslios!

Na, sveikai tu, seni!

suko

Dziaugkis gavęs nors vr*- 
na, — tarė senis sėsdamas ir sa- L 7

Kas dabar arielk 
mgni! O čia jau 
lu.šli'

Duok Dieve' atpelną! — ta
rė Pakumienė, be' dantų, suru
kusi sene lė. Žentelis čia mus 
susivadino šventų velykų pagar
binti.

- Gerkim, bredeli, ir aš ger
siu!... sudainavę) Kaulys, aug
sią.'. vvras elielek' nosimi, viena

buleliai

nola čiupra, rudais tįsiais, įvi
rins, gudrus vyrukas. Prisisėelęs 
prie. Slulpiko prašė):

rą.. . Tamsta pavėlavai, mes jau

— Ko čia vaipais, seni? — su
šuko Gumbas. — Ar Nario ariel
kos gailies? Juk į Medininkus 
parėjo — aklainės malkų pono 
miške atsakys! Bus pinigų, bus 
ir arielkos. Gerkim, tutuokim, 
niekam neduokim!

—Ir pernai Adomėlis ne vie
ną pusaktainėlę nušvilpė,

užsi

družnos tankiai marstosi. — Jo

niekus tauzyti!
Dedele! gal man leisis tal

rys Stulpino, bučiuodamas jam

Kol kitų nusipirksiu, nėra ko da-

Pamatysim, pamatysim... 
o gal? — abejojo Stulpinas, glo-Į 
slvdamas galvelę, bet sau vienas 
manė: —Kad žydas pasamdytų,

Ietį prisistatę, sveiks—posveiksL ~ “leisk, leisk”, k
-- stikle liais sveikinasi. Taip į- vis dykai, nė kapeikos.

ne', malonėkite' kreipties nauju 
adresu, sekamai: Lithuanian 
Federation, S. P. 803 West Madi- 
son St., Chicago, III.

LSS. kuopų viršininkai; ir Da

—Kaip aš čia tau parodysiu? 
juokėsi Narys: — išvarau 

kaip yra varoma. Gerkit, ne- 
guftskit. Kokia skani mano va
ryta! Sveiks! — gėrė į Gumbą.

Gumbas, paėmęs stiklelį, pa-

varai?
Dar mat netikėsi! — juo-

Mat visai kitokia arielka mano 
varyta: tiršta, balta, bet skani!

Kasdieninis vokiečių 
melas.

(Beleased by the Coinmillee on 
Public Information).

Trtie I rausia! ion fileei with the post- 
master ai Chicago Ilk, July 15, 1918. 
as reųuireel by the act of Del. (i, 1917,

No 7. Korespondentas iš Slie 
hoygan, Wis., praneša apie' pas-

deelamos “elideliais” žmonėmis 
kurie' pinigo luri, ir taip greitai

kiama, jie' savo bonelsus ištrau
kia”. Pinigine) Karės Paskolos 
Organizacijos direktorius atsa
ko: “lai neteisinga yra. Didie-

remiant.

miesto suma garantavo; tokia
me atvėjuje jų paskolai užsira
šomoji suma priguli nuo to, kil k 
miesto gyventojai užsirašo.”

miso už jų kolektas, taipgi ne
teisinga. Tokiu komisu nemoka- 
ma. Darbas atliekama liuosno- 
riais, kaipo patriotinė pareiga. 
ŽINIOS ir giraeli.

L.S. Sąjungoje
Visų Lietuvių Socialistu Sąjun

gos narių domai. 1

Iįrangai: — Kadangi susidė
jusius aplinkybės daro daug ke
blumo susirašinėti su Socialis-

loriui-Verlėjui toli gyvenant nuo 
Parti jos centro dabar, kada siun
tiniai netik kad ilgai keliau ja, bet 
daug jų nežinia-kųr nukeliauja,

junga priversta būti nežinioje 
apie viena antros veikimų, kas

žarijoms; ir kadangi lapo patir-

jo visiems jau žinoma byla ne
bus nagrinėjama iki sekamo ru
dens, - lai LSS. Pildomoje) Ko
miteto pritarimu (tarimas tilps 
“Apžvalgos” No. 6.), nuspren-

malones prisilai-

1
pei>
mey blankas ir šiaip visus ofici-

narių aplikacijas 
iortas, referendu

Kretoriui-v erlcjui, o ne LNN. 
spaustuvės Administracijai;

2. Taipjau kuopų ir rajonų so

įdresų permainymus reikia sių-

3. Iki 30 d. rugpjūčio (Aug.) 
narių mokeslįs ir mokesčių bla-

St., Philadelpliia, Pa., ten pat 
reikalauti ir visokių blankų, ap-

žins su naujoms sąlygoms, ku
riose veikia kitų federacijų sc’ r-

kuopoms ir pav. nariams bus 
pranešta, kaip reikės ateityje

Vildamasis, kad LSS. nariai

si, elraukiškais linkėjimais,
J. V. Stikso n,

(Pabraižos
Ką jis mėgo.

Pažinau darbininkų,

ve) gere) ir lengvi) darbo. Bet 
'tas miestas jam nepatikę gyve
nti elello, kael jo šulygalviai siau
ri.

muilo dirbtuvėj. Dirbo po dvy-

ir!)ąwlurej< 
ias irimo.

Del aiškumo.

Gailėjos pink tuko g; it vi ka-
riu i?

Ne. Jo rūbai buvo taip pri-
mirkę dirbtuvės raugo. kad gal-
vekaryj žj’mončs nosis nuo j“
sukdavo. — T r u m p u k a s.

i r v e

kada ne-

AUKOSL. L. FONDUI

Kenosha, Wis., T. Kučinsko 
prakalbose surinkta Liet. Lais
vamanių Federacijoj fondui (au

Aukų $5..75 gavome ir nusiim-

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i ritninnliš' 
taip ir civiliškuose t eis v <ose. J'ar 

t visokius liokunieniui ir > upteras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te). Drovcr 1310

Mle.to Ofisas?

I1T M. Dcsrirt'n St. 
m u lhr.

Tel. CoHial (III

Geriausias būdas dėl itrihime
Neturi stokim/ nei viename name 

i)-u£ Rkbter’lo 

PAIH-EXPELLER
Jau nuo 5<MnetŲ yra vienu iš numylėtų 

naminių bu<lų pas letuvnikus ir 
visamę pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta maike 
“(RARA”

35c. ir C5c. buteliukas visose uptlokosu utbu 
stsčiai imi)

P. AD. RICHTI’R & CO.
74-80 VVathlngton Street/ New York, N. Y.

'■> - ..y /.f' ’'■■■•'• , '• /f ... ,^, u X' '^lunk?' - -'i '" ■' '• <■ jJ j..1 ui-, t y • .,■

pa.silai.se


Panedėlis, Liepos 15, 1918 NAUJIENOS, Chieago, Dl.

g

King Midas Pittsbur£° Kolon'jaj
...... : PI iTsmiHGH. Pn. - Birže- Apie “Socialistų misijųGeriausi Skustuvai

KING

a c

Pl'lTSBFBKII, Pa. —- Birže
lio 23 d. buvo prakalbos su dai
nomis paminėjimui 10-ties mc- 

? j tų sukaktuvių nuo susilvėriino 
r - APLĄ pirmos kuopos, ir penkių 
' metų t-los kuopos. Vakaras ali-> 

daryta dainomis Birutės Choro, I social-dvmokratų lygos

True I raustai imi filcd \villi Ihe posl- 
inaster ai Chieago IH., July 15, 1918, 
ag rc<juire<l by t h e art oi’ Ori. (i, 1917,

Šie gydytojai persergsti publiką prieš varto
jimą pamėgdžiojimo vieton Nuxated Iron

■■■S

Sergėkite savo akis

< į,

KILTAI BARZDAI
skustuvui yra gvarantuo- 

li. Parduota 3(MM) lietuvių šan
ki ovose ( hieagoje, Miiwaukec, 
1‘illsburgh’e, Buffnlo, Detroit, 
Ncw York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Adrcsas

Iškirpkite šj apgarsinimą ir 
nusiųskite j v
KING RAZOR MANUFACTUR- 

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

'Telefonas Lawndalc 9321

(’hicagoje ir apielinkėje

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. I.u Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone llockwell 6999

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENt

StiKablai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip jvairio-

nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chieago

Tą taip vadinamos “Amerikos 
išsiųs- 

vedamoJ. L. Seniulio. I tųjų Europon “socialistų misi-
Pirnias kalbėjo centro pirmi- j^’/kuigia gili paslaptis.'Jos žy- 

ninkas S Mažiukna; papasakojo | apsiausti tokia tiršta migla, 
APLA istoriją ir nurodė kaip 
sunkius laikus tenka APLA. dr- 5

Sako, Kad Paprastas Metallic Iron Prirengimai negali duoti tų pačių

SVEIKATOS, JIEGOS BEI PAKANTRUMO
Kaip Organic Iron. Dar gali sugadinti vidurių dirbimų, sugaišini secretions ir todėl padaryt dau
giau blogo, negu gero ir kad sveikatos oficieriai, taipgi gydytojai, visur turėtų persergėti publi-

kad galėtum ją peiliu pjaustyti.
Praėjusia Savaitę per Atlanli-

Keršis, Nurodinėjo draugijos 
naudingumą, taipjau kalbėjo 

: apie moterų dalyvavimą draugi-

lai prieštarauja dagi apie “misi
jos“ atvykimą Londonan. Pa-

ini-

I lęs akis raugalu, nesuprasda- H’() “7; Ino tarpu ebigagiškis Dai- 
Į inas kalbėtojo žodžių buvo pa- *SsCWS išspausdino Associated 
leidęs savo kakarinę ir užtat bu-1 l>ress telegramų, kuri sako, kad 
vo greitai paprašytas apleisti Į atvykusi praeitą utarnin- 

ką, vadinasi, liepos 2„ — pen
kioms dienoms vėliau.vičiutė, turinti labai gražų bal

są, sudainavo solo “Kur bau
narnos čia žinios apie Britanijos

dainavimą APLA. 4-ta kuopa

centro kasierius. Aiškino apie

Įkimą; belo priminė apie Lietu
vos reikalus ir kvietė visus auko
ti Lietuvos Neprigulmybės fon
dui. P-lei M. Juozaiciutei ir p-lei 
Košt, (’iudliauskiuti'i perėjus per 
svetainę surinkta 51.(M) doleris.

Puikiai atsižymėjo p-lė Biru
tė Kazlauskiutė ir p-lė M. Juozai- 
ciulė sudainavusios “Valia valu-

bui už gražų išlavinimą Birulės
* i • i i • * I 1IJ 1? i \ } Choro ir dailų pddainavimą

Milda Teatras I
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

V(>d<‘viliaus Permaina.
I’ancdčlyj. Ketverge ir Subatoj
rinas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskait<>ma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
1 DIDELI AKTAI KASDIEN 1
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Ten buvęs.

Tel. Pullman 312
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CUIRURGAS

10731 So. Michigan Ar*. 
Roseland, TU.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 XV. Madison st. 
Suile 600-612

Valandon: 10 iki 12 ryto
Phone Ilaymarkct 2563

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Rezidencijos Telephone Albany 5546

Akiu, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
(Adati kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
šk<»b m-rvų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kis, neaiškus matymas, arija kitokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERK1.ES IR PLAUČIŲ K ATARA 
gydau greičiausiu moksliniu bildu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
bul tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
siršminėlų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PR1RINKIMA
Valandos: 9 iki f .. . 219 S. Dearborn
suni Nedeh... w.M. Lawhon, M.D. nrieš P^iXta 
ims 1U iki 1-mai 1 prieš uačtą

DOCTOR ROSS
Chicagps Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_  __________ _____  _ _ _35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
Rr R M DACC ’ CHICAGO, ILLINOIS ’
Ūla Ds lfl« HVvv Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok i 

elevatorių iki Penkto augšto. ’
\ .darnios: Kasdien 9 iki 4. Nedeldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė* i 
h i, Sercdojc, Pėlnyčiojc ir Subatojc vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubą išvidaun, po Sl.lt ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003**3039 S. Halsted 8L, Chieago, IK.

mą nė žodžiu neužsimena apie 
los “misijos“ pasirodymų kon
grese. lai lyg turėtų reikšti, kad

kad Britanijos Darbo Partija— 
Amerikos socialistų partijos išah 
kslo persergėta apie los “inisi-

ruoja.
Kalbamoji

eto asmenų, kurie arba palis iš
stojo, arba buvo prašalinti iš so
cialistu partijos.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisves Fondas 
.yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cenl-

2. Lietuvos Laisves Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už

: 3. Pinigai iš Lietuvos Laisves 
Fondo gali būti išmokami dvic-

Iro komiteto narių nutarimu.
I. Lietuvos Laisvės Fondas

kulius lietuviai darbininkai liue
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų

3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir 11. Lietuvos Laisves Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L.

gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie lai A.L.D. 
'karybos centro 'komitetui.

štampas ir kitas popicras

T. vieliniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

mitrias paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga-

jiniai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa
rašais.

skyrių vietiniai

L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. (ingio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
eago, III.

Kl. Jurgelionis,

Vice-Pirmininkas.

. Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Dr. James Francis Sullivan, buvusis 
Bellevue Ligonbučio gydytojas, 
(Išlaukiniame Dep.) New Yorke ir 
YVestchester pavieto ligonbutyje. 
Dr. A. J. Nevvmnn, buvęs policijos 
departamento gydytoju Chicagoj; 
Dr. Ferdinand King. New Yorko 
gydytojas ir Medikalįs raščjas, 
taipgi ir kiti duoda naudingus pa
tarimus ir informacijas Organic 
Iron vartojime, kaipo toniką su- 
budavojimui sveikatos ir kraujo.

King, Ne\v Yorko gydytoją ir niedi- 
kališką autorių, taipgi ir kitus, kad 
publika Imlų informuota šiame da
lyke ir apsaugota niio vartojimo Me
lallic Iron’o priedanga, kad tai yra 
Nuxated Iron, arba tokis jau geras 
kaip ir Nuxaled Iron. Kas link.Ver
tės Nuxaled 
Iron’o D r. Mg® 
Sullivan sa- II

Dr Ferdinand King suko: “(lydy
tojai turėtų 
daugiau pri 
rašinėti Or
ganic Iron
—Nuxated

Iron savo 
nerviškiems 
suinenkėju-

Parinktų gydytojų atsargus tyrinė
jimas tarp aptickorių ir ligonių pa
rodė lą laktą, kad tūkstančiai žmo
nių vartoja Iron nesuprasdami skir
tumo tarp Melallic Iron ir Organic 
Iron ir tokie žmonės dažnai neaplai- 
ko gyvumo, sveikatos ir pakantrumo, 
kurio jie jie 
ško vien to
dėl, kad jie 
variojo ne
atsakantį I- 
ron. Išrodo, 
kad jie ma
nytų, jog I- 
ron yra I 
ron pana
šiai į t a i 
kad sakytu: 
l)iiIvė y r a 
vis ta pati 
bulvė, ar ji 
butu virta, t ’

sąi apsilen
kdami su ta 
teisybe, kad

Dr. James F. Sullivan, 
buvusis Bellevue Li- 
gonbučio (Išlaukinia
me Dep.) New York’e 
ir VVestchostor pavieto 
Ligonbučio gydytoju- 

ini.
virimo procesas bul- 
svarbią permainą, ir

tuomet jau ta pati bulvė esti daug 
naudingesnė kaip kunui, taip ir 
kraujui. Vargiai kas nors manys, 
kad iš žalios bulvės butų galima tiek 
pat maisto gaut, kai)) ir iš virtos. Ir 
taip, pagal nuomonę nekuriu gydy
tojų, kurie studijavo šį dalyką, pa
imant žalių, neprirengtų, Metallic 
Iron, yra vistiek, kaip ir valgymas

Todėl žeminus .pažymėli gydytojai 
pataria tiems, kuriems ręikalingas 
sustiprinimas, padauginimas kraujo, 
eit pas savo šeimynų gydytojus ir 
gaut receptus, prirašančius Organic 
Iron — Nuxaled Ivon ir nunešt juos 
pas savo aptickorių, kad te,n (lan
giaus nebūtų klausimo apie teisingu
mą reikalingų gyduolių. Bj)t jeigu 
nenorėtų save vargint su gavimu re
cepto ant Nuxated Iron, tuomet tikri 
rai pažiūrėk ant užrašp ir .ž.iurėk, 
kad ten rastųsi žodžiai NUnA’I'P.I) 
IRON, išspausdinti n<f NUK/and I- 
RON neigi kita kokia forma, bet NU
MATĖ!) IRON. <|i»- ■ H'

Pažymėtinos pti^ė'ki^ės yra paku
rstos per Nuxated li’on ir jo'dideli 
išplatinimą (yra aplikuojama, kad 
trįs mijionai žmonių vąrloja jį j me
tus), tas paragino prie daugelio pa
mėgdžiojimų jo, lodei šie gydytojai 
sako, kad svcikaloš oficieriai ir gy
dytojai visur turėtų persergėti pub
liką prieš vartojimą pamėgdžiojimų 
gyduolėse ir , ypatingai persergsti 
prieš vartojimą pamėgdžiojimų vie
ton Nusated Iron kuris vieloje bu
vimo Organic Iron gali Imt nieku 
daugiau, kaip tik Melallic Iron Com- 
pound, kuris, kaip kokiuose atsiliki
muose, gali atnešti (langiaus blogo 
negu gero. Platus išgarsinimas vir
šuj paminėtos informacijos apie į- 
vairius Nuxated Iron apgarsinimus 
būvy paimti per Dr. James Francis 
Sullivan, buvusį Bellevue Ligonini-

taipgi Dr. Ferdinand

Naujienų 
Draugams

reikalingos

priai pabrė
žiu gydyto
jams dideli 
reikalingu

mą egzami
navimo li
gonių krau
jo, kurie y-

niems, blo
gai atrodan- 
liems ligo
niams. I š- 

blyškimas 
reiškia ma- 
žkraujyslę. 
Milžk niujo 

žmogaus o- 
da yra nu
balus, ku

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1811 So. Ashland Are. Chicar>. 
. .. Kampa* 18-toa gatvės 
3-čios lubos, virš Platl’o aptiek** 
„ l Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

niažaki’Hii- 
jai ir šunie- 
nkėję. Tuk
siančiai žm- Buvęs Sveikatos 
onių melas Komisionierius Kerr 

iš meto kenčia nuo fiziško silpnumo 
ir didelio nerviškumo, dėl stokos I- 
rono savo rainlonoljo kraujo korpus- 
clėse nei nežinodami, tikros priežas- 
sties savo negaliai. Be Iron jūsų kra
ujui .jus maistas praeina it tie kor
ijai, kurie perlenda pro iškeltas, iš- . 
dilusias girnas, kad grudai liekasi J - . nesumalli. ke, sako: Nic

kuomet ,p i r- 
"Bet mano nuomone, jus negalite iniaus as nesu 

padaryti žmonių stipriais, gyvais ir davęs j o k i ų 
pasekmingais, vyrų su <^»lf»žiiie valia m e d i k a 1 i- 

mailindami 
Iron. Senos 
Melallic Iron 
formom turi 
pereit t a m 
tikrus procc-

Dr. A. R. Blumenthal
muskulai 

suinenkėję;

Dr. A. J. Newman, vė
liausia Chicagos polici

jos chirurgas. Taipgi 
buvusia naminiu Jef- 
ferson Park Ligonbu- 
čio chirurgu Chicagoj. 

ir atmintis nyksta,
dar dažnai jie tampa silpnais, ner- 
vuotais, greitai pykstančiais, nuliū
dusiais ir sujukusiais. Kuomet ge
ležis apleidžia moteriškas kraują, ro
žinis dažas pranyksta nuo jos veidų” 

Dr. Schuyler C. Jaunes, šv. Elzbie
tos Ligonbučio Vizituojantis gydyto
ms, New Yor-

škų informa
cijų nei pata
rimų per spa-

virius į Or
ganic Iron—

netikiu i tai. 
Bet reikale 
Nuxaled Iron 
aš jaučiuosi, 
kad prasiženg

Dykal 
yra

' K *u^čias, kada pra 
noksta regėjimą.
Mes vartojame 

HHjFjf pagerintą Oph- 
£r thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
, • t kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317

vo pareigi) už- f)r Schuyler C. Jaunes, 
tylėjęs a p i e 5v. Elzbietos Ligonbu-Dr. Ferdinand King, ” 1 * vizHuojantis gydy-

gydytojas New Yorke As pa s , York?
ir medikalįs rasejas. vartojau n sa

vo ligoniams davinėjau, o pasekmės 
iš to didžiausiai stebino mane. Ir 
tie, kurie greitu laiku nori padidint 
savo jiegąs, sveikatą ir pakaąlrumą, 
atras daugiausiai atsiminti, stebu
klingai veikiantį vaistą.

Jeigu žmonės lik jį vartotų; kuo
met jie jaučiasi silpnais, arba suvar
gusiais, vieloje vai tojimo įvairių sti
muliuojančių vaistų, alkoholio, esu 
tikras, kad tūkstantiai žmonių įgy
tų raudonuosius kraujo kūnelius, pa
didintų savo fizišką energiją ir pa
statytų save pozicijoje, kad nubai
dytų milionus apie mus lekiojančių 
parazitų. Tas stebina, kaip daug 
žpionių stokuoja kraujuje geležies ir 
nuo to kenčiu, tuom pačiu laiku jie 
to nežino. Jeigu Jus nesijaučiate ge
rai, Jus turite padaryt šilu sekanti 
išmėginimą: Matykite, kiek ilgai jus 
galite dirbti, ^rba kiek toli Jus ga
lite nueit be nuovargio. Paskui pa
imkite dvi po penkis granus Nux- 
ated Iron plotkeles po tris kartus i 
dieną po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Po to vėl išmėginkite savo 
stiprumą, patėmykile, kiek Jus alsi- 
gavote”.

Išdirbėjo Pastaba—Nuxated Iron, 
prirašytas ir patariamas viršininėlų 
gydytojų, nėra paslaptine gyduole, 
bet viena, kuri yra gerai žinoma ap- 
ti( koriams visur. Nepanaši į pir
mesni Inorganic Iron produktus, šis 
yra lengvai prilaikomas, neužgauna 
dantų, neapjuodina jų, nei nepaga
dina vidurių. Išdirbėjai gvarantuo- 
ja pasekmingą ir visiškai užganėdi
nanti rezultatą kiekvienam pirkėjui, 
arba jie gražins Jums pinigus. Ji yra 
parduodama pas visus gerus ąptie- 
korius.

Iron, prieš 
v a r t o siaut 
juos.

Buvęs (’hieagoje sveikatos komisi-
jonierium Wm. lt. Kere, sako: “Iš 
savo patirs pal.\rimo su Nuxatcd 1- 
ron aš jaučiu, kad ji yra tokia bra
ngi gyduolė, kuri turėtų Imi varto
jama kiekviename ligonbulvje ir už
rašinėj.mm kiekvieno gydytojo šioje 
šalyje. Aš pats ją priiiiiipė/iau ir pa
tyriau jos davimą sveikatos, ir' su
stiprinimo. Aš jau seniai praleidau 
savo šešiasdešimts metų ir noriu pa
sakyti, kad aš tikiu pats savo dide
liu kūnišku veiklumu kuris daugiau- 
šla šiandien paeina nuo mano pa
lies vartojimo Nušalėti Iron.”

Nors buvęs sveikatos komisionie- 
rius nėra pats gydy toju, bet jo prity
rimas užlaikyme visuomenės sveika
tos turi suteikti daugiau svarbos, ne
gu kieno kilo.

Dr. A. J. Ncvvman, buvusis polici
jos gydytojas Chicagoje, ir buvusis 
naminis Jeffcrson Park Ligoninėje 
(’hieagoje .gydytojas, sako: “Mano 
\ patinga pareiga bėgy je praėjusių 
.<ėšių metų buvo gelbėti užlaikyme

jie Imlų užtektinai stiprus paremi 
gamta teikiamus sunkumus. Paskuti
niuoju laiku aš buvau paragintas, 
kad išmėginus ji. ši gyduolė prirodė 
per mano palies patyrimą, kad ji 
pralenkia bite gyduolę pagaminime 
raudonojo kraujo submtavojime ner
vų, sudrutinime muskulų ir atitaisy
me vidurių virinimo.”

visai mažai bėra likę neiš
pirkta. Greitu laiku Naujic-

giau išneša. Vien tik Naujie
nų namas yra vertas iki $12,- 
000. Paskutiniai Naujienų 
serai dar yra parduodami po 
$10.

Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus:

GAUTI NAUJĄ SKAI
TYTOJĄ NAUJIENOMS;

NUSIPIRKTI NAUJIE
NŲ ŠERĄ.

Nenusiraminkite, kol ne
padarysit abiejų šilų daly
kų. •
Tikimės, kad daug ragini-

Jūsų Akys
pnos, vimilriuuotos ar
ija uždegtos? Ar jus 
kenčiate nuo vaikio, 
galvos skaudėjimo — 
ištolo arba arti nere- 
gėjimo, vočių ant akių, 
— ar jos apsiteršia 

__ ____skaitant? Ar jos silp
nėja? Ar jos kreivos, arba kokis ki
tas akių kėblumas? Jus negalite 
gaišuoti laiko atidėliodami kadangi 
laikas brangus. Beveik visi akių 
keblumai išgydomi lengvai, jeigu 
imties laiku.

Aš esmi daktaras ir chirurgas ir

Dabar, kada sunkus laikai 
atėjo laikraščiams, neužmir
škite SAVO VIENINTELIO 
DIENRAŠČIO.

NAUJIENOMS Jus gali
te pagelbėti bent dvejopu bū
du:

1. PADAUGINKIT NAU
JIENŲ SKAITYTOJŲ BŪ
RĮ. Kiekvienas stengkitės 
gauti bent po vienų naujų 
skaitytojų.

Kiekvienam
yra Naujienos, kiekvienas
4 1 .....i .m nu 411 w*i i* *1 u i i ii u Vyriškų Drapanų Barbenai1todėl Naujienos turi rasties ^cuti,nVi. (17ryti užs„., 
kiekvienoj šeimynoj. Naujie-1 kymo sįjįJ«t ir yęrtss nuo
nų metinė prenumerata už 
Chicagos ribų dar tebėra 
$5.00.

2. PIRKITE NAUJIENŲ 
ŠERUS. Kiekvienas, kam 
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta j y svarba, privalo 
tapti Naujienų šėrininku. 
Pirmųjų Naujienų šėrų jaulMW8. HJi„edst

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chieago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piol 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Tdephcnc Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chieago į

VALANDOS: Nūn 8 ftd 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare*

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk S).

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
T«l*phoa« Haymarkat 2544

1 DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

' Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofiaaa: 3354 S. Halsted St, 4Chicag« 
. Telephoaa Drorer MM Y
VALANDOS: 10—11 ryto; 2—t poplato 

7—» vakar* Na<i*Hon>l« 10—1> diarK-

830 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D O N 
________________ k, Chieago. I1L

over-

Duokite man išegznmiiisoti jūsų 
padėjimą be mokesčio. Jeigu aš ga
ilesiu’pagelbėti aš jums taip ir pasa
kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei
kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
jums pagelbą savo 21 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tūkstančių atsitikimų 
nuspręsti kilų be vilčių. Jus nega-

- | lite Įstengti turėti kitokio, kaip oku
listo augščiausio laipsnio paliesti jus 
akis ir tas yra patarnavimas, kurį 
UŠ joms suteiksiu. Neduok truku
mui pinigų atsistot ant kelio. Mano 
mokestis yra vidutinis ir mes galė
sime susilaikyt.
NEATlDeLI()K—ATEIK ŠIANDIEN

Aš taipgi turiu optikos skyrių kur 
jus galite išegzaminuoti savo akis 
dėl akinių ir jeigu jie yra reikalingi, 
jus galite įsigyti juos už* $5, priskai- 
lanl apžiūrėjimą.,

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Aukų, Nohies, Gerklės 

SperialiKtiiR.
Naujas No. 1*20 So. State St., 2-ras 

augstas. Kalbama lietuviškai.
Vienos (turįs i žiemius nuo The l'air 

Iškaba — besisukanti Šviesa.
Valandos: 9 iki 7. Nedėliom 10 iki 12.

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

rusiškai. •
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4167.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

i

ją; ilgai prąktika-

phijoj. Pasek min* 
patarnauju prie 

dymo. Duodu rodą 
okiose ligose mote

rims ir mergino-ma. 
JI 13 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chieago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryte it nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chieago.

GERK1.ES


Chicago ir Apieiinke
Visa — pasekant priimtą mu

sų korespondentų terminą — 
‘užsibaigė kuogeriausia.” —-Rep.

NORTH SIDE

Politikierių 
triksai.
Miesto administracija lošia į 
ranką Chicagos gaso 
baronams.

Apie keturi metai atgal, ka
da dabartinis Chicagos majo* 
ras, William Hale Thompson, 
statė savo kandidatūrą, jisai at- 
kartotinai sakė “draugams bal
suotojams”, jogei jis pirmų- 
pirmiausia stengsis suvaldj t 
Chicagos gaso baronus, kurie 
nepaisydami miesto valdžios 
patvarkymo padidino gaso kai
nas. “Draugai balsuotojai” pa
tikėjo, ir išrinko jį Chicagos ma
joru.

Bet kaip stovi dalykai šian
die? Ar gaso baronai jau “su
valdyti”?

Praeitą suimtą mes jau minė
jome* kad miesto valdžia neiš
moka algų savo advokatams, 
kurie *vc«Im prieš ^nso k<»-
mpaniją. Vyriausias toj byloj 
advokatas, Donald Richbergas, 
negauna algos pradedant kovo 
mėnesiu. Kitų jo pagelbininkų 
algos irgi užvilkta.

Kodėl taip? Gal miestas neiš4 
gali jiems apmokėt? Nieko pa
našaus. Miesto ižde kol kas 
“pinigų bado” dar nėra. Tai 
kame gi dalykas? Ve kame: 
politikieriai padarė sumoksią 
prieš adv. Richbergą! Jie nori 
“išėst” _
Chicagos gaso viešpačiams.

Visi atsimena, kad kiek laikoj 
atgal saldymas majoro Thomp- 
sono sėbras, miesto korporacii- 
jos advokatas Ettelsonas, buvo 
atstatęs adv.. Richbergą. Tam 
betgi pąpį^iešiuo miesto tary
ba, kurią vėliau palaikė teisėjas 
^orrison. Tuo budu politikie
rių pienai neįvyko; adv. Rich
bergas tapo pripažintas teisėtu 
miesto advokatu byloj prieš 
gaso kompaniją. Ettelsonui gi 
buvo įsakyta nesikišt į bylos ve-1 
dįmo reikalus. ,,,

Tuo, rtxlos, dalykas turėjo] 
užsibaigti. . Tuo labiau, kad | 
pats Ettelsonas,. berods, buvo] 
užreiškęs nebedarysiąs jokių I 
kliūčių. ’ Bet taip nebuvo. Po- i 
Jitikieriai surado naują “sky-1 
mą”. Negalėdami išguit advo-l 
katą Richbergą tiesioginiu bu-1 
du, jie nusitarė panaudot prieš!

miesto ^aapadorius ir jo žodis 
čia reikštų labai daug. Tuo la
biau, kad jis pats prisiekavo 
“suvaldysiąs” savavalinguosius 
Chicagos gaso viešpačius.

William Hale Thompsonas 
dabar yra Chicagos mąjoru. 
Jam nieko daugiau nebereika
linga. Ir jisai dabar tyli. Tyli, 
kuomet jo sėbras daro pastangų 
suparalyžuoti bylos vedimo rei
kalą. Gaso kompanija, sulig 
adv. Richbergo, yra išleidusi 
virš miliono dolerių apgynimui 
savo reikalo teisme. Miesto ad
vokatui taigi yra reikalinga at
remti tas kompanijos pastangas. 
Tam būtinai reikia pinigų, kad 
užlaikius ganėtiną skaičių Rich
bergo pagelbininkų, surinkimui 
reikalingų faktų. Bet visagalin- 
gasai Ettelsonas pasiryžo jų ne
duoti. Ir majoras Thompsonas 
tylėjimu pritaria tokiam teisių 
departamento viršininko žygiui.

Panedėlis, Liepos 15, 1918.
“aSęiHBSSff-SeSSF-BBSSSBHS-E-S-5

Waterbury, Conn. — Artisto A. 
Vitkausko sumanymu, rengiamas di- 

; dėtis istorinis spektaklis nedėhoj, 
i liepos 21 8:15 vai. vak., Auditorium 
teatre, South Main st. Bus vaidina
ma penkių veiksmu tragedija “Mar
gis, Didis Lietuvos Kųnigaištis”. So
natoj, liepos 20, bus surengta tam ti
kra paroda, kurioj dalyvaus visi lo
šėjai pasirėdę istoriniais lietuvių 
rūbais ir šarvais. —- Spektaklis ren
giamas Am. Raudonojo Kryžiaus 
naudai.—

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA našlė moteris, bevai

kė, arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi vieta, geru mokestis.' 
1718 So. Ilulstcd st,, Chicago

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystčs, dailiarašys- 
tės.

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

Nutarė remti propagandos z 
mokyklą.

Ketverge, liepos 11, buvo L.S. 
S. 81-mos kuopos susirinkimas 
Liuosybės svetainėje. Susirin
kime dalyvavo apie 50 narių. 
Sulig padarytų tarimų, šį susi
rinkimą reikia skaityt ytin pa- 

j sėkmingu. Jame svarstyta ir 
nutarta daug naudingų dalykų 

ir pačios 
Tarp kita, pav., 

^nutarta siųsti į centrą sulaiky
tas nariu mokesčius. Didžiuma % *'
įnarių buvo tos nuomonės, kad 

įjlabartinį blogą musų organiza-

Persergsti gyventojus.
True iranslation filed with thc post- 
inaster at Chicago 11h, July 15, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917,

Policijos departamentas išlei
do viešą persergėjimą į gyven
tojus apsisaugoti tūlo vyro, apie 
60 metų amžiaus, kuris apgavi- 
ngu budu prisistato esąs federa-, ... . .
lės valdžios agentas ir vaikštąsj^dp Sąjungos taip i 
į privačius namus neva jieško- Ie^aJu; - 
damas darbininkų į amunicijos 
dirbtuves.

to. kad miestas pralaimės užves-s 
tų bylų; bylų, kuri miestui iki 

Šiol kainavo, nulos, virš trijy 
šimtą tūkstančių dolerių.

Tai šjitaip pasirodo repųbli- 
koniški ir demokratiški, politi
kieriai, kurie rinkimų laiku sta
tosi didžiausiais darbininkų 
prieteliais ir prižada kovoti už 
jų reikalus. Darbininkai šito 
turėtų rteužmiršti. Jeigu užves
toji prieš gaso kompaniją byla 
bus pralošta — pirmoje vietoje 
jie užtai turės pasidėkoti tiems 

jį ir tuo sulošt į > ppimijUgoniškieins ir demokra- 
' tiškiems “prieteliams”.

NAUJIENŲ PIKNIKAS.

--“Naujienos’’ eina su darbi- 
ninkaiš, darbininkai — su ‘Nau
jienomis*?4 Taip ainiais man už- 
ęeiškė vienas artyfnaš “Naujie
nų” prietelis. Ir jisai pasakė ne

I cnaucko daržas buvo kimštinai 
I prisikimšęs ‘^marguoju sviete- 
I liu.” 'fikrai neperdėsiu pasaky- 
I damas, kad ten buvo apie keturi- 
| penki tūkstančiai žmonių. To- 
I kios minios niekas iki šiol nebu- 
| v<> sutraukęs. Tą padare tik “Na- 
I ujienos”, tos “Naujienos”, kur 
nuo pirmos savo gyvavimo die
nos gynė ir gina lietuvių darbi
ninkų reikalus. Neveizint musų 
priešų staugimo apie socialistų 
“smukimą”; neveizint jų negra
žių denunciacijų — lietuvių dar
bininkų minios eina su mumis. 
Jos, vadinas, supranta ir apkai- 
nuoja musų darbą,

Į vakarykštį Naujienų pikni
ką suplaukė darbininkų minitfs

mento galva, adv. Ettelsonas, 
painformavo miesto iždininko 
raštinę, būtent neišmokėt al
gų adv. Bichbcrgui ir jo pagel- 
bininkams. šitų savo žygį jisai 
teisina neva tuo, kad teisėjas 
Torrison padaręs klaidą pripa-. 
žiu dama.s adv. Richbergą teisėtu 
miesto advokatu inin. byloje. 
Toji teisė priklausanti jam, Et-i 
telsonui.

Ettelsonas, vadinas, pasiėmė 
autokrato teisių. Neveizint to, 
kad miesto taryba keliais atve
jais nutarė palaikyti adv. Rich
bergą, neveizint to, kad teisėjas 
I orrison tą josios tarimą pripa-1 
žino ąpant teisingu — Ettelsonas! 
daro savo ir gana, 
darysiąs tol, kol 
valstijos teismas 
teisėjo Torrisono 
Richbergas, vadinas, neturįs tei
sės būti miesto advokatų. Tą 
teisę jam galįs pripažint tik vi- 
sagalingasai Ettelsonas. Gi jei
gu adv. Richbergas to nenorįs 
suprasti, tai tegul jisai pareika
laują^ savo algos per teisiną! 
Trumpai ir aiškiai.

Bet ką-gi daro majoras, Wil- 
liams Hale Thompsonas? čia 
juk eina reikalas apie dešimtį[ 
milteny dolerių, kuriuos gaso 
baronai sava valingu budu nulu
po gaso sunaudotojams ir ku
riuos dabar reikia iš jų atgau
ti teismo keliu. Jisai juk yra miją. Garbė jiems.

Ir tatai jis 
augštesnysis 
nepatvirtins 
nuosprendį.

REIKALINGA stiprių vyrų prie 
švaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 V/. 18th st. Chicago

Smulkus Skelbimai
REIKTA moldcrių ant gelžkelio il

gam laikui, pastovus darbas. _ 
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, III.

Pateko bėdon.
Policija užvakar areštavo tu

ją John H. Joice, 4;29 Magnolia 
p t. Kaitinamas už išdavimą 
morgięiaus ant 1000 dol.

Kad nepaklausė— f
pasišovė.

George Oranžo, 617 N. May 
gt., nieku budu negalėjo perkal
bėt savo Į)iisieką, idant ji nei- 
11 koncertam Tada jis išsitrau
kė revolverį ir paleido sau kru- 

l>uf iiiii'si. r*«i- 
čiutė, »ako, dabar gailisi nep t- 
klidi.Jus, bet pervelu.

jant joje, o no išėjus iš jos. Gal 
tai ir gerai, jeigu negeriausia.

Antras ir turbūt svarbiausia 
kuopos nutarimus tai prisidėji
mas prie steigiamosios soc. 
Propagandos Mokyklos. Kuo
pa nutarė remti ją visais gali
mais budais, čia, beje, radosi 
keli nariai, kur priešinus. Sulig 
jų, mokykla esanti... nereika
linga. Girdi, mes jau turime 
užtektinai literatūros ir galime 
putis moLyties. Susirinkimus

Smulkiems paslskelbimams kainos t- 
1 colis, sykj, M centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai*

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
BriemonO tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms (vairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiež- 
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te Jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas Jicško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
tun kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

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

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

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų.

Peoples’ Junk Shop
622 W. — 63 st., Chicago

REIKALAUJU moteries arba E'.er 
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge 
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas, 
1627 N. Artesian avė.

“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 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

Chicago]

REIKIA prityrusio blaivaus por
terio. Turi mokėti skaityti ir rašy
ti; $15 į savaite su kambariu.

Ellis Litfuor Co. , 
5728 So. State st., Chicago, III.

VALENTINE DRES8MAKING i
COLLEGE8 ’

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznic ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, PlrminlaU

REIKfA anglių metėjo, $50 į niC-' 
nesj, kambarys ir valgis.
Chicago Beach Uote], 51 and Gur
neli avės.

Ręikalauja 25 tukst. 
dolerių.

tyr. J. H. Hanėpęk,.62000 Wa- 
shington gt., užvakar kreipės į 
miesto tarybos t. v. finansų ko
misiją reikalavimu išmokėt 
jam 25 tūkstančius dolerių, pra
eitą vasarą policistas peršovė jo 
kairę akį bevaikydamas tūlą 
banditą. Kadangi delei to da
bar jisai baigia netekt regėjime, 
tai reikalauja, idant miestas 
jam atlygintų. Priešingame al
si likhno''daktaras žAda atiduot 
reikalą į teismo rhnkas.

pašovė šąvq brolį, |u, jir| , 
* t James- Agate, 11 metų vaikė
zas, JOBO W. Rolk gt., vakar be
žaidžiant Jėvo' šaulimi mirtinai 
pašovė sąy<> ,Į<) Dietų broliuką 
J61in ą. James atiduota j pavie
čių ligoninę. Veikiausia mirs.

Apdraskė113 žmonių.
Paleisti gatvėn šunes užva

kar apdraskė tryliką praeivių. 
Kadangi policijos departamen
tas kelintą kartų buvo persergė
jęs šunų savininkus, būtent ne
leisti jų gatvėn be antsnukių, tai 
dabar jie busią traukiami atsa
komybėn. Ir reikia.

[ Kad sunkus laikai visiems, 
tai ir “dėdėms”.

’lnių lietuvių kolonijų — Rock- 
I fordo, AVaukegano, Kcnoshos, 
I Gary, Mihvaukee, Cherry ir kitų [gijos 
I vietų. Turėjau laimes pasikalbe-
I ti su draugais iš suminėtųjų ko- taisyt nuosavius rankšluosčius, 
jlonijų. Jie man pasakė ve ką: arba vaikščiot murzini, kas bet 
Į “Neveizint kokiose aplinkybėse gi jiems neleistina.
■ jums prisieitų veikti; nežiūrint --------
kokia auka mums prisieitų pri- Areštavo turtingą meklerį. 

Įsidėti — mes visuomet busime F ’ ’’ v 
Įsu jumis!” “Naujienos esą\jų tingą vietos 
| mylimiausias kasdieninis svetys | Grecn. ' 
I ir jie visuomet reikale sutiktų 
I jam gelbėti.
[Taip darbininkai atsiliepia apie 
[savo dienraštį. Tatai yra geriau
sias atsakymas musų priešams 
delei tariamojo “socialistų smu
kimo.” , . 4

Beje, buvo suruošta trumpas
bet puikus programas. Kalbėjo

■ Naujienų redaktorius, d, P. Gri
gaitis, ir adv. K. Gugis. Ytin vy- 
kušiai padainuota keliatą dainų. Tą pačią dieną ji kreipės į sto- 
Dainavo SLSD. Am. Pirmojo ties kapitoną:
Apskričio mišrus choras ir keli ‘ 
kiti atskiri chorai. Ypač puikiai ne.
dainavo Pirmojo Apskričio cho-!man liepė mama — ji yra kal
ias. Matoma, dainininkai, nesi- ta.” Ji tapo paliuosuota ir davė 
gailėjo pašvęsti laiko ir triūso, garbės žodį šiandie atvykt teis- 
kad tinkamai pasirodžius prieš man ir liudyt prieš “savo ma- 
skaitlingą Naujienų rėmėjų ar-!mn”.

> a _ a a * - 1^. • ■ ' * • .

iiiynėlčs naiTups”-j)olicistams, 
jogui jie netenką vienos privilc- 
_ _ i —- “skarbavų abrusų”. 
Nuo dabar “dėds” arba turės įsi-

Poiicija užvakar areštavę) tur 
meklerį, E. H. 

Kalti namas pardavinė
jime “mėlyno dangaus”, tariant 
nuosavybių, neturint tam vals
tijos ieidimo.

“Mama yra kalta”.
Vienoj departamentinėj 

uluvęj užvakar areštuota 
Fra neės Brychi su savo 12 me
tų dukrele Bcrnice. Vogę pir
kinius. Mažoji Bcrnice betgi 
visai nenorinti sėdėt šaltojoj.

kra- 
p-U

Sei, mister, paliuosuok ma- 
Aš nekalta. Tatai daryt

betgi nekreipė į tai tloinos ir 

nulare prisidėt. Ir gerai.
Kiton a, be (o, paaukojo 10 do

lerių ' "u tos Liet. Viešam Kny
gynui, kuris yra palaikomas vi
sų progresyviųjų vietos draugi
ją

Neužmiršiu ir pačių kuopos 
reikalų, finansinių reikalų. Tuo 
liksiu nutaria surengi pasilink
sminimo vakarą su perstatymu 
prasidėjus vakarų sezonui. Tik 
reikėtų, kad darbas butų pra
dėta vykini išanksto. Dažnai 
mat pas mus atsitinka taip, kad 
visa padaroma “paskutinėj va

lo reikėtų vengti.
— Matantis Visur..

ASMENŲ JEESKOJ1MA1 REIKIA tnfsos pjaustytojo dirbti 
i bučiTiię Kcwance( 111. Turi kal
bėti lenkiškai ir lietuviškai.

John Corcy
726 N. VValnut St., Kewanee, UI.

cicero
/ Ctetro Lietuvių Kooperacija, 
1915 W. 1 Ith st., tapo paremta 

Niiūftiėhų BcndrovėSi Vakar 
minelbji koooeracijat gavo dide
lį užsakymą valgomųjų daiktų

ras pavyzdis ir kitoms draugi
joms. Gerai žmones daro rem
dami visuomeniškas įstaigas.

Nuo pirmos dienos rugpjūčio 
bus atidaryta Cicero j lietuvių 
kalbos — gramatikos kursas. 
Jaunuomenei gera proga susi
pažinti su tasykliška rašyba. 
Vaikinai ir merginos, norintieji 
lankyti viršminėtą kursą, turite 
užsiregistruoti iki rugpjūčio 1 
d., pas V. Sliileiką, 1 109 So. I9llk 
avė.

Ketverge, liepos 18 <1., SLA. 
191 kp. rengia prakalbas ( jei lik 
gaus leidimą nuo miesto val
džios). Kalbėsiąs Dr. Šliupas.

-—Cicerietis.

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
I’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas į VVashington par
kų birželio 30 dienų neįvyko delei 
lietaus. įvyks loj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tų dienų panašios pramo
gos. —Komitetas.

Lietuvių Laisvės Kliubo piknikas 
bus nedėhoj liepos 21 d., Leafy Gro- 
ve darže, Willow Springs, III. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas

Roseland Roseland ir Kensing- 
tono Draugijų Sąryšio palaikančio 
“Aušra’’, piknikas įvyks liepos 21. d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vietinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengi tų die
nų, o. remi visiems šį piknikų, nes 
pelnas nuo jo eis, kaip ir visados, 
apšvietos reikalams. —Komitetas.
..U.A L - ’ ' 1.1 t .-Z*

REIKIA leibcrių į lunibcr jardų. 
Nuolatinis darbas. Moke.sties $2.75 
iki $3.00 į dienų. Proga į ateitį mo- 
kinanties būti tinkamu žmogų. At
sišaukite į

Harris Bros. Co., 
35-takatvė, tarp Iron ir Ashland avė.

Chicago

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

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

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

---------------- p
Ka-tik išėjo iš spaudos

REIKIA molderių pagelbininkų ir 
leibcrių dcl Malleable Foundry tai
pgi vyrų, norinčių išmokti niolde- 
rystę ir uždirbti puikius pinigus, ge
ra mokestis, geros sąlygos ir sveika 
vieta. Atsišaukite gatavai į darbą 7- 
se valandose kas rytas.

Illinois Malleable Iron Co., 
1801—25 Diversey Blvd., tarp Pau
lina ir Liącoln gątvių, Chicago

savo pačios, po tėvais MųrcUiąnhi- 
kės, 24 metų nmžiaųs.. Prasišalino 
8 d. liepos. IššinešC šunų Jonuką, 
7 'i mėnesių. .Marė biivo apsisiau
tus juodu, siutu su baltu kalnicritun. 
Ji turi apie 5 pėdas augščio, sveria 
13p svarus^ Balto budo burną tru
putį lasubta, bukos riestos nosies. 
•Jeigu nenori didelio trobelio, grisk 
greitai. Vyras nenori nieko iš ta
vęs, tik divorso ir žinot savo sūnų. 
Bus abiem geriau. Jeigu greit negrįši, 
busiu priverstas tolioj 'jięškiit, ilki 
buši surasta i 
man kaštuotų. .... ____
nenoriu, lik noriu, kad tu prie n.uv 
nęs nejjrigidėtum, o aš prie tąVęs. 
Kas pirmas praneš jos adresą,' gaus 
$25. M. Jauščius.
3521 So. Union avė., ChtcdgO III.

PARDAVIMUI

BUCU ERIŲ ATIDAI!
, PARSIDUODA visi bučernės ra
kandai, kaip tai barai skėtes, len
tynos, ieebox. Taipgi automobilius 
“Abbot Detroit” — geras trokas, tin- 

n -iki, kainas dėl buČ.ernės. Parsiduos la-
nežiurint kiek tąjai bai pigiai. Išpardavimas bus liepos 
Aš su tavim, gyvent July 16 dieną. 3212 So. Wallace St.

MulkiliApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulj, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo1 “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę. ’y'-j

J. Kaina 15 centų.

, Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

RAKANDAI

_____ -__ TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
______ _rakandus, playcr piano ir Victrol.i 

$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par- 
___ ____________---------- ___ duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
PA.HFšKAU darbo ant automobi-.ai Kedzie avė., Linas augštas.

lio važinėti. Kam reikia tokio žmo
gaus prašau atsišaukti laišku pažy
mint No. 30, Naujienos, 1840 So.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

JIEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAU kambario dėl vieno 
su valgiu arba be valgio, tarp 19-tos 
ir 13-tos gatvių. Atsišaukite laišku.

S. R., 
1840 S. Halsted st., Chicago

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

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., * Chicago, III.

NAMAI-ŽEM*

KALBOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
—------- -r-------------- ■

REIKALINGA ant bardo ženota 
poiyi arba ir merginos. Taigi kam 
nusibodo prie .gaspadinių gyventi, 
ateikite pas mus ir bukite aut savęs 
gaspadoriai ir gaspadinčs. Meldžiu 
atsišaukti tiktai po šešių vakare. 
W. Tai vidavičius, 1123 S. Clinton 
St. 4 floor tTonl, Chicago, III.

BERGENAS
PARDAVIMUI
4728—1730 Princeton avė. žemės 

52x125. Pirmas 2 aukštų medinis 
namas, akmens apatnamis.

4730 dviejų aukštų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.90. Atsišaukite j

Antanas Janauskas, 
4563 Wentworth avė., Chicago

RANDAI

ANT RENDOS 6 kambariai su va- 
na ir toaletu, mūriniame name, iš 
fronto, $12.00.
2631 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE.
116-122

524-526
105-107
Už darbo parupinimą visliose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chlcagoj, 
aip kitur, kur reikalauja visokios 

rūšies darbininkų — į fabrikus, Ika- 
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įsmi
lus — kaip vyrų, taip moterų ir val
ių, kaip amatininkų, taip papra\ 
stiems darbams.
į, . Į ■■■.. ...........  į. , .. ,U, į

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST 

arba v
SO. JEFFERSON ST 

-o...... \

GERAS bizniavas kampas naujoje 
lietuvių apielinkėjc, 2 puikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
Varduodami pigiai. 2 augštų mūri
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43-1 
čios ir Washtenaw avė. Del sąlygų 
pasimalykite su savininku.

Louis Ebel,
2659 W. 43 st., Chicago, III.

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargenas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. Lotai randasi 191h st. ir Ca- 
rnliiui st., Gary, Ind. Kreipkitės į 
savininką:

Košt. Verteika, 
831 Charles st., Racine, Wis.

PARDUODU arba išmainau du lo
tu Gary, Indiana, ant namo Chiča- 
gbje. Išvažiuoju greitai iš Chicagos.:

Antanas Jankauskas, 
3033 W. lįst Placei, Chicago, UI.

MES paskelbiame tik hargenus.— 
Dviejų aukštų akmeniniu priekiu 2 
flatai iš 6 kambarių kiekvienas. Man 
dynės, gesas ir lt. Savininkas nori 
paaukauti greitai parduodamas. — 
Lowe avenue, arti 33 gat. Tik $5100.1 
Ignatius Chap and Co.. 31st and 
Wallace streets. Vienintėlis agentas

PARDAVIMUI
$300 įmokėti $15 į įnėriesį nupirk- 

site mano 2 aukštų mūrinį namų. 2 
—5 kambariu Hutai. 1416 N. Fair- 
Tield avė. 
bbldt Parį 
1450 TF (

Pusė bloko nuo Huni- 
y Kaina $3500. Pumpian 
inpbell Avė., Chicago.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

gelbės mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir i 

Ang. Kalboj
Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St 
Chicago, III.




