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Caras nušautas *

Susidūrė du traukiniai

JACKSON, Mieli., lieji. 20.

Paėmė keletą ir kitą miesteliu
Suėmė 25,000 belaisvių

■
1

NĖ VIENO VOKIEČIO NEBĖRA

| pietuus nuo Marne upės.

P

laisvių ir žuvusių. t '
i ■ >1

VOKIEČIAI' NUVYTI’illŽ'l BeUisvi
• 70

30

^TALKININKAI EINA PRIEKYNViso

EWS

sužeista, daugelis mirtinai kada 
važiavęs j Detroitu priemiesčių 
traukinis susidūrė su (avoriniu 
(raukiniu.

Bijotasi, kad nepakliūtų į če- 
cho-slovakų rankas.

1,510
291
678

... 1,399

<7 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 30 SU
ŽEISTA.

200,000 AMERIKIEČIŲ DALY
VAUJA MŪŠYJE.

Mirė .... 
Sužeista 
Prapuolė

f •„< ’ i

LUDENDORFF HINDERBUR- 
GO VIETOJ.

Dabartiniame Aisne Marne 
ofensive.v Pati ir sūnūs Nikolojaus Ro

manovo tapo išsiųsti ^ saugių 
vietų.

Armijoj: 7-
Užmušta karės lauke 
Žuvo jurose ...L,,. 
Mirė juto žaizdų ...
Mirė nuo ligų
Mirė nuo šiaip atsitikimų .543

Viso niii*ė 4,421 
Sužeista karės laukė . .5,817 
Prapuolė įskaitant be

laisvius ............ 593

VOKIEČIAI NEBETURI TRAN- 
4?

j: 23 i-^;V6ki(|čiųįfj?i.tuu^4 atviję Jmi- 
.J 23|ikųiilNebL‘ljku: trftPŠųjų į įkųwjąų 

rjfciliėli paftitrpiikfUi tir yra priveit- 
,iU.ot isti.lemties ant tų, kokias jie skib 
r* 71 biai gali padaryti.

i............. 79
........ i.m

82■ -- —
I ’ Viso jūreivių 1,853
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True translation
innsler at Chicago, Ilk, July 22, 1918,
aš rcųuired by Ine act of OpŲ 6,19! 1. 

liepos 21.

t LįįtuVįiį Dienraštis Amerikoj

MAIJIENOS, 1148 SOUTH HALSTED STREET

Pirmas Liektvių Dienraštis Amerikoj
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Talkinininkai paėmė Cha 
teau Thiery

Talkininkai tebeina prieky n ir vo 
kiečiai turi traukties iš pavo

jingo trikampio

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, ilh, July 22, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 20. — Reti- 
terio korespondentas prie vokie
čių kvatieros išsiuntė sukatos va 
kare sekamų pranešimų.

“Nė vieno vioekčio nepasilię-

fe' 
t

K
I

g
i

kurie sakė, kad jie yra pavaVgę 
nbo kares.

AnuTikiečių nfanterįja paėmė 
dvi vokiečių 77 c. kanuoles.

Piriii prasilahžiant per (Vokie
čių linijas talkininkai mušėsi su 
desperaIiškaiš kulkasvnldžių ar- 

I tileriMais, kurie tapo nušluoti 
latvikus sustiprinimams. Vokie
čių nuostoliai buvo pasibaisėti
ni.

i '

Vokiečiai bėga.I . » I

Vokiečių pasiliauk imas per 
Marne prasidėjo pėtnyčioj po 
priedanga didelių dūmų. Vėliau
si pranešimai sako, kad dideli 
vokiečių būriai tebeina šiaurių 
link; Organizuotas pasiprišinį- 
inas ikiŠiol padarytas tik kelio
se vietose istriklas į pietus nuo 
Marne ir j rytus nuo Chateau 
Thierry yra visai apvalytas nuo 
vokiečių. Du laibai praretinti [įni
kai buvo palikti vokiečių pasi-

1 | traukime į [lietus nuo Marne.
Tai' įninku aviatoriai bombar

davo tiltus per upę ir jų [labegi- 
mas.

Vokiečiiai jiĄ. despeiMitiškose

Vokiečiai uždaryti

Su kiekviena valanda darosi 
vis aiškiau, kad prieš smarkiais 
suspaustus iš trijų pusių vokie
čius stovi prospektas pastirau- j 
kimo už Aisne upės.

Desperatiškas priešinimasis | pas[ttngi)se sulaikyti francuzų* 

anierikiečių besi veržimų tebe- 
meta naujtis sustiprinimus mu
šiu ir gabena daugiau visokio 
kalibro* kamuolių.

Mes jau suskaitėme dalis aš-

apygardose apie Soissons ir Rh
eims parodo kaip pats Luder- 
dorff skaito situacijų kritiška.

Jo spėkos yra uždiyytos kiše- 
iiiuje, kupio išvirti nčni didesnis 

\ttip 20 niyiiŲ pločio.

’< beU*viųr'!tii
-------- ISVMHu
šrtdVej’. j '$cofi|3Nd|aį)i pttUtftyą,

Amerikiečiai'dalyvavo mūšyje fcM1 lil‘la*v^^ 
nooi » •• *t fXiOg dhugiau kai4>i4d)OO kųiuio<

True translation filed iwith the-post- [. no uaimU, ♦ j iniasler.it Chicago,,Bl., Juty 22. 1918, pmnu».<; imlu rdb <
ė art of Oct?0, 1917. ' i- Juū Iv-iiitnuiij!F ęanęilziįl-AmeriKiecitj1 Karei-

' viai be įiaši^ilČjihld spHildžlh 
visur neduodami priešui ma

žiausio pailsto.
(’hateau Thierry-Soissons ke

lias tapo pėrkirstas abiejuose 
galuose. ,

Ourc([ klonyj franncuzai ar
tinasi prie Oulchy-Le Chateau.

Soissons- Fere-en-Tardenois 
kelias yra didelianle pavojuje. 
Tas sumaišo visų vokiečių ka
reivių manevravimo sistemų ta
me dideliame trykampyje, kuris 
sudaro mūšio lauko, pašalinda
mas (tu labai svarbius kelius.

Fosh uždeda ant priešo‘karės 
judėjimų Fosh parinktoj vietoj.

Kuomet Marne-Soissoųs mu
šis v ra vedamas didžiausiu smar 
kuiliu, anglai Rheims fronte už
duoda skaudžius smūgius ten e- 
santivms kronprinco kareiviams

Daugelis miestelių daug kartų 
ėjo iš vienų rankų į kitas, ang
lams vėl. ir vėl sugrįžtant ata
kon, ’

us re<nn r

PARYŽIUS, liep. 20. — Gen. 
Foch apvalė nuo vokiečių visų 
pietinį krantų Marne upės per
galėjimui ofensivu 15 myliu fro
nte tarp Fossey ir Ociully.

Amerikiečių ir francuzų ka
reiviai lygiai dalyvavo pergalėje, 
kaip taipjau anglų karieviai, kū

ne prasidėjo prie talkininkų 
ant Marne.

FRANCUZAI IR AMERIKIE
ČIAI PAĖMĖ CHATEEAU 

THIERRY

Paėmė miestą už Mai ne. Suėmė 
viso 25,000 belaisvių. Talki
ninkai visur eina prieky n ne
žiūrint smarkiausio vokiečių 
priešinimos.

True translation filed with the post- 
iirister ut Chicago, III., July 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

PARYŽIUS, liep. 21. — Pa
sak karės ofiso išleisto oficialio 
pranešimo francuzų kareiviai šį
ryt įsiveržė į Chateau Thierry.

Sulig čia gautos žinios, fran
cuzai taipgi paėmė Brasles mies
tų, 1 mylia j rytus nuo Chateau

Marne upės.
I francuzų linijų įeina augšto- 

mos į šiaurę nuo Brasles, ku
rias duoda franeuzams • geras 

tiltų tvirtumas šiaurinėj pusėj 
Marne upės.

Smarkus mūšiai tebesitęsia į 
šiaurę ir pietus nuo Ourcq ir 
tarp Marne ir Rheims. Nežiūrint 
smarkaus priešinimos priešo, fr
ancuzai tcjbeina priekyn, sako 
toliau pranešimas.

Pasak oficialio pranešimo, fr
ancuzų — amerikiečių spėkos te 
bedaro progresų atmušdamos 

priešų. 4 JI

Dienos Nuostoliai 
Š. V. Armijos, 
' Francijoj 

y-rar rinAj ■'tftti'i a i^sahs;

Truc trahslation filed with the posf- 
inuster at Chicago, Ilk,’July 22, 1918, 
as įSeguired by the act of Oct. 6, 1917,

Ikišiol paskelbtieji Amerikos 
< ’ pedicinių spėktj nuostoliai sie
kia 1^,716. Iš to skaičiaus 10,831 
buvo armijoj, o L885 buvo jū
reivių korpusposč. Nuostoliai 

tokie:

Vokiečiu submarina apšaudė 
Amerikos pakraštį

200.000 amerikiečių daly 
vauja mūšyje

b».. —.m. ■■■!■ —

‘ ‘ ‘ Ibi l urtileriiahapšuiido! Ais-I 
iJive^ ,'U '*

(l Vįsų sįulgilos!6ld<įį/ta'lklri!i^kiU' 
triųškiidi1 didej^ihitį1 pkitį'faip 
kiečių i^1 Poryžių, kadlt'’vbkliP 
čiaįdiasitratikė į šiltutę 'rttiki 
ne. Aijieri1 it čiai' tdbčimh bėlatU1 
svhi« ir kanuoles: ,‘l r1 Utu?.:’ h j p* • ijr <- ,» . r'..

Talkininkę, sustiprinimai tebe- 
[įlaukia kad a [įgalėjus didesnį 
pasipriešinimų, jei vokiečiai jį

g
ši<)S'tlipijo$;ttiioslolivv'sUrašaB'pa*) 
duokkimį sekusi i ntKostoliain I >h 
\IZUi>firCišt:< karės lahnkė . 43;
>/ iMirė i|h0 žaiždų ... j 

r»/Mii^l m tlb ligų........
^Miraji im šiaip atlšitikiinųit .<& 

iii! Minik.i ilo. at»roplanų» 
Sunkiai sužeistų . . .

Talkininkų artilerija smar
kiai veikė šiandie apvalydama 
dislriktus į šiaury nuo Marne.

Apierikiečiai laimėjo.

Ataka nuo Chateau Thierry i- 
ki Rheims prasidėjo subatoj. A- 

! merikiččių spėkos paėmė kalvų 
193 į šiaurę nuo Vaux ir paėjo 
daugiau kaip du kilometrų. Su
lig paskutinių pranešimų, 

daugiau negu atsilaiko prieš 
kiečių priešinimusi.

199

šiame surašė paduodamos se- 
ktunos lietuviškai skambančios 
IHiVardės: . ..

’* Maj. M. J. KARPAS, New 
York, mirė nuo ligos. * r

S1MON BUTCAVAGE (But
kevičius?), Shenaiuloah, Pa., 
mirė nuo ligos.

vo-

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
PRIE PRALAIMĖJIMŲ

VOKIEČIAI SKUBIAI TRAU
KIASI ATGAL

• I
T— -- ■ \ \ ’

Talkininkai visur smarkiai spa
udžia vokiečius.

Truc translation filed with the post- 
•nnister at Chicago, 111., July 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1R17.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liep. 2L Ival. p. 
p. — Francuzai ir amerikiečiai 
persilaužė per vokiečių linijų* į 
šiaurvakarius nuo.Chateau Thie 
rrv.

Persiveržiantįs linkui šiaur
ryčių francuzai ir amerikiečiai į- 
vairiose vietose jau paėjo 5 ki
lometrus (3ki mylios):

Talkininkai suėmė daug be
laisvių, jų tarpe tris oficierius, už,paprastų.

_ «v,,

Dabar vyriausiu vokiečių koman 
d uoto j u yra Ludendorff.

True translation filed with thc posl- 
mnster at Chlcago, III., July 22, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 20. -4 Paro 
dyinas, kad Ludendorff tikrai 
užėmė Hinderburgo vietų kaipo 
vyriausias komanduotojas vo

kiečių artnpjos yra suteikiamas 
vokiečių oficialio pranešimo. 

Pranešimas mini Ludendorffų 
viršininkų generalio štabo. Tų 
vietų pirmiau laike Hinderbur- 
gus. >< t'haV'. > (į'iijlv i

t
*-“■ - ■ ■ - r-

bi SĖJŲ.
■Vi > ......................... n.., n i stn

Turi k4wrl«kuti atvirame lauke. .
’ '^■./■Į^jjittitioy
True Irnnslntįon filed with thc post- 

‘fofofiSr at (HlfoiifttlpilEVihilf* 122.
(Sfllveųuirįd by the act 1917.
''' 'SUuAiOlKOft=i AK

Vietomis paėjo 10 myliu 
i ‘ »
True translation filed with the post- 
nnister at Chicago, III., Jtdv 22, 1918; 
as retjuired by the act of Oct. (i, 1917.

su Amerikos Armija tani 
Aisne ir Marne, liep. 20. — Su
triuškindami konlr-alakų, tal
kininkai vis eina priekyn, stum- 

JOHN WITK0U8KI, Ctoąu- (llllni vokiečių al.,llijils Ai.
et, Minu., mirė’nuo lligos.

STANLEY GORSKI, 608 N. 
Paulina St., (Uiicųgo, sunkiai, 

sužeistas.
Liepos 20 d. sųra&e:

JAMES JARV1S, Musseha Sp
rings, N. Y., užmuštas karės lau
ke.

FREI) PLACHCINSKl. Ž024 
S. Ashland avė., sunkiai sužeis* 
as.

Hile ir Marne.
Jie paėjo ai lėktinose vietose, 

arti 10 mylių.
Vienas amerikiečių pulkas 

nuo utarninko suėmė 2,889 be
laisvių. jų tarpe *93 oficierids, 
kuomet kitas amerikiečių pul
kas šiauriniame fronte suėmė 
2,261 belaisvius, jų tarpe 32 ofi- 
cierius, visus vienoje grupoje.

Caras užmuštas kad nepakliūtų 
į čecho-slovakų rankas

BUVUSIS CARAS NUŠAUTAS! tomą nuo kranto.
Dvi burkos buvo paskandin

tos torpedomis, bet trečios pas
kandinimui reikėjo šimto šovi
nių.

Viduryj šaudymo 11 metų 
vaikas burkoj pusi tvėre mažų

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 22, 1918, 
as i cųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 20. — Ru
sijos bevielinis pranešimas pas
kelbė, kad buvusis Rusijos caras 
Nikolai tapo nušautas.

Pi’ant^simas sako :

“Pinnume posėdyje pildomo
jo komiteto, išrinkto penkto tu- 
^yhos k< mgrĄMtf vMŠhf’įiaHn 

1k'(^iBtd'|) *ixtl^!ihlt»,' gimtais tit'sio- 
gini u teĮegVnfu muvtJrnhi apy- 

tįirybds! Jitpie»'nušovimų 
'e?l-LhV^ Nikolai Rdnlanovl o

‘I^eseįiai Ekaterinburgul, sos-

gręsė prifsių^[įnančios čecįio-slo- 
vakų bandos ir susekta kontr-rc- 
voliucinis suokalbis, kurio tiks
las tjuvo atimti ex-carų iš tary
bų valdžios rankų. Iš priežasties 
to fakto, prezidentas Uralo apy
gardos tarybos nutarė nušauti 
ex-carą ir nuosprendis liko išpil- ,

VOKIEČIŲ SUBMARINA UŽ
PUOLĖ AMERIKOS PAKRAŠ

ČIUS.

Paskandino tris barkas 
šaudė pakraštį.

ir ap-

mojavo prieš vokiečių artileris
tus. Jis vis laikė vėliavų kada jį 
atyžta ant knu^o 

, I>5'<nsi« iš Cliutliam sto
ties užpuolė ant submarinos ir 
rodės nuvijo jų dar pluduriuo- 
įjįnt traukėjui. *

pni$idf*jo 41 k'vaL rytu ) ( 
J^ėsi visų valandų. Du šovi- 

piųi;MŽ.gaM(>/Vnnd(tnj) už 500!HtUii;li jjtrnA 
i$ų ųpo kropto, kur stovėjo 1000 
palfųųĮctų šovinių frhoinų. ./ii >i<il 

Jura buvo rami ir jokioi vįjt>i uh> » i zn
Ilguvoj , , ,l|S ,r; ..rtK/ffA-] 

Submarina buvo didelė, mato**p* ><• I 
mai 100 pėdų ilgio.

Truc translation filed \vith thc post- 
jnaster ai Chicago, Ilk, Jiriy 22, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

ORLEANS, Mass., liep. 21. - 
Priešo submarina šiandie ataka-

line translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilh, July 22, 1918 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, liepos 20. — 
Štabo viršininkas gen. Mareli 

savaitinėj konferencijoj paskel
bė nariams senato karinių rei
kalų komiteto, kad '6 gen. Per- 
shing divizijos arba apie 200,000 
amerikiečių kareivių kariauja ‘a 
le francuzų dabartiniame ofen
sive' Aisne-Marne distrikte.

Laike [lasikalbėjimo gen. Mar > 
ch atidengė faktų, kad išplauki
mas amerikiečių kareivių per
viršijo 1, 200,000.

Streikuoja.
BROCKTON, Mass., Uep. 18. 

— Slreikuojanlįs čeverykų kir
pėjai sutvėrė savo nepriklauso
mų unijų ir atmetė senosios uni
jos prezidento jiasiulyinų laike 

konferencijų algos klausime. 
Brocktone ir apielinkėse iš prie
žasties kirpėjų streiko nedirba

Skaitykite ir ^Platinkite
A TT T T P V A C »

Sako kad belaisviai išdavę ple- 
’ nūs ‘ '

■ ..............

1 1 ' “Tk.
i I

Kad kam ko

True translation filed with Ihe postr 
nnister at Chicago, III., July 22, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PĄRYŽIUSJiep. 21. — Vokie
čių presą suprhiita, kad Marne 
Champagne ofensivas užsibai
gė jų sumušimu. Vienas laikraš
tis rašo:

°Mes negalime ilgiau slėpti, 
tų faktų, kad vokiečiai belais- 
sviai išdavė iuųsu ofensivo pie
nus. Mes turime pripažinti, kad 

Vokiečii) ofensivas nepavyko. 
Vokietijos žmones kantriai lau
kia pasekiiiės”.

Didelis lavonas.
SPRINGFIELD, III, — čia 

pasimirė nuo vidurių nemalhiio 
40 m. negrė Jėsse Ilill, 6 pėdų 
augščio, svėrusi 450 svarų. Lai
dojant jų prisiėjjo dirbti speci
ali grabų tris sykius didesnį

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, UI., July 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMĖhiklECtAJS ANT 
MABNE, liep. 21. — Vokiečiui 
irieš apleisiant nepadegė Cha
teau Thierry bijodamies, kad 
iepsna apšvies jų pasitraukimų 
ir pa trauks musų artilerijos ug- 
ni’

Du šimtai civilių gyventojų 
sveikino francuzų ir amerikie
čius, kada pastarieji įėjo į mies- 
ų. Tie civiliai buvo sugrusti į* 

katedrų, kąd jie negalėtų maty
ti vokiečių evakuacijos..

Giedra šiandie ir ryto; nedide
le permaina tempera t liroj.

ffreiSiausta ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—• pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tukgtąnčiai per
skaitys juSų pasiskel- 
bima ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted SU 
Telefonas, Canal 1506

dalies Cod priežemio, paskandi
no tris barkas, uždegė ketvirtų 
burkų ir jos traukėjų ir paleido 
keturius šūvius į pakraštį.

Veikimas tęsėsi valandų ir ne
buvo pasipriešintas, apart hyd- 
roplano iš Chatam laivyno avi- 

Įacijos stoties, kuris apskriejo a- 
I pie submarinų priversdamas jų 
| nusileisti tik valandėlei, vėl iš
kilti ir atnaujinti ugnį.

Priešo submarina užpuolė lai

nuo Orleans gelbėjimo stoties. 
Traukėjas stovėjo prie barkų 

kol jis buvo apšaudomas ir degė 
kada pranyko.

Barkų įgula, susidedanti iš 16 
vyrų 3 moterų ir 5 vaikų pasie
kė krantų mažose valtelėse.

Tik vienoj jų vyras tapo su
žeistas į rauku atskilusio šiupu- 
lio. Submarina buvo aiškiai ma

Naujienų agentų prašome 
užsisakyti tik tiek dienraščio 
kopijų, kiek jie tiĮdsi ir gali 
parduoti.

Pildydami vyresnybės pat
varkymų, mes negalime dau
giau priimti atgal neparduotų 
egzejmpliorių.

Naujienų Administracija.

niasler.it
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu:

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

Chfcagoje—per nešiotojus:
Viena kopija......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

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

Kanadoj, melams ..... 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia Siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoju Ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraS; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškini 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 gražinami at^al, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir Atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

\ Straipsniai
•utim

\Vaikiįddrbb's | 
apdrauda.

Suvienytųjų. Valstijų^ Aįb 
guviausiojo teismo nuospi^ei- 
(fctjkupiVd buĮd pmAžMt^s 

/hėfcoifitJituticirialiui luistaty-

vietoj. 0 tai dėlto, kad Aug- 
ščiausias teismas visai nei 
nesvarstė vaikų darbo už
draudimo klausimo, kaipo 
tokio; teismui nerūpėjo pa
sakyti, ar tai išmintinga ar 
neišmintinga uždrausti vai
kams dirbti iki 16-kos metų 
amžiaus. Tan^e klausime 
teisėjai gal ir buvo visai vie
nodos nuomonės, gal visi jie 
manė ir mano, kad toks už
draudimas didžiai apsaugo
tų vaikus nuo išnaudojimo. 
Bet teisėjai svarstė ir turėjo 
svarstyti visai kitą klausi
mą, būtent tą, ar kongresas 
gali išleisti tokį įstatymą, ar 
ne; ar Suvienytų Valstijų 
konstitucija leidžia tokius 
klausimus rišti kongresui ar 
palieka valstijų legislatu- 
roms ; ar kongresas išleisda
mas tokį. įstatymą peržengė 
'konstituciją,^r ne; ar kon
gresas pasiėmė sau teisių 
daugiaus negu jis turi pa
gal konstitucijos, ar jis vei
kė šavo ribose. Taigi tik į ši
tuos klausimus atsakydama, 
Augščiausias teismas ir pa
sakė, kad kongresas pagal 
konstitucijos neturi teisės 
leisti tokių įstatymų, kad to
kių įstatymų leidimas pri
guli valstijų legislaturoms, 
ir kad kongresas neprivalo 
valstijų autonomijos ir val
stijų polioijinės galės laužy
ti. Kitais žodžiais, Augščia
usias teismas dar sykį patvi
rtino, kad Amerikos federa- 
lė valdžia yra valdžia su ap
ribota galybe, kad ji yra fe- 
deralė, o ne visuotina centra
is Valdžia. ;r ,; h , - 
ItHĮiĮ/HHHUIIliiųHIHHlHKHHl’į.

__ Žinoma,.teismo sprendime. 
jį yrą daug.,kitų smulkesniu 
‘ klausimų paliesta, be£ pama

tinis klausimas **buvo i Us

kos žmonės riša ’is senovės, 
tai SAffh 
tarp^eeirtraP 
d».r -.w.

gislaturos pačios nepraves- 
tų vaikų darbo tinkamos ap
saugos įstatymų, w South 
Carolinoj vaikai vis tebebū
tų laikomi faktiškoj vergi
joj, tai reiktų įnešti S. V. 
konstitucijos pataisymų, lei- 
'džiantį kongresui panašiuo
se atsitikimuose kišties į val
stijų vidurinius reikalus. t.

T

BOLŠEVIKŲ TERORAS.

True trnnslation filed with tbe post- 
fnaster ai Chicago, III., July 22, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

Socialistu Partijoje
Socialistų presos pikniko 

apyskaita.
Apie buvusį Cbicagos socia

listų presos pikniką Riven4ew 
parke, birž.16, partijos organas 
paskelbia Šitokią apyskaitą:

P a j a m ų : — 
Už bilicfus ..... 
Fcigb and Ackor 
Šaldyta grietinė 

Ženkleliai ..........
šokamoji salė . <
Mezliava ĮMikalbose.. 108.11 
Baras .................. 1,223.11

nybęs laikraščiuose paduodama 
įvairiausių žiniip “Naujienose” 
tų žinių lik retkarčiais viena ki
ta randa vietos: tik tokia, kuri 
išrodo nemeJaginga. O •daugeliu 
žinių stačiai nesinori tikėti dėl 
jų baisumd.

Reikia betgi skaitytojams ži
noti, kad baisenybių po bolševi
kų valdžia nuolat darosi ir kad 
bolševikiškas teroras dažnai y- 
ra atkreiptas ne prieš kokius 
buržujus, bet prieš socialistus, 
prieš socialistų, moteris ir jų vai
kus net!

Štai ką praneša Vladivostoko 
socialistų revoliucionierių laik-r 

’rašlis “Es-Er” pirmosios gegu
žės numeryj apie Rostovo, bai- • •

Bolševikų raudonoji gvardi
ja” pasiutime šaudžiusi žmones; 
visi laikraščiai buvo piku bai
sių aprašymų, tik ne bolševikiš-

“Re paliovos dieną ir nnk^i 
Rostove ėjo pas ” 
šliudyiiiaš’" žniftnių 
tik (Jėvėjo shukji 

sSidS’Intirh^ teA

ii to ar i 
[o indei 
lino irir

m

$ 820.95
. 413:45 |
. 137.34
; 463.22

271.85

Tokių žinių, tokių ‘Mokumen- 
jtų” niekas negali skaityti su šal
tu krauju.

Tai yra baisu, baisu...

iNMĮĮill I »i..H

(Tąsa)

j - Bijau, Sako, kartais vaikas 
Įatsigema į kuinus.., Neporini..
Tu negirdėjui, ką jis Nariui pa
dare^ Man vakar bobutė apipa
sakojo. Aš jo nė į krikštynas 
neprašysiu, nė į savo triobą ne
įsileisiu! — šaukė pati įuone- 
verkdama.

—Ko čia

Viso pajamų 3,438.03
Iš1 ai d ų : —

RiVCrview daržas .. j<90.6l 
\ Muzika .................. 102.00

Kalbėtojai ........ 80.00..
Cigarai, icecream etc. 65:40f ; i ' '

Viso išlaidų 1,138.01 
Pikniku pelnas $2,300.02

Ta! apyskaita betgi toli dar ne 
pilųa. Dar daugelio ėmluOų par- 
difoti bOiėlų nepasirūpino parti
jai’a įsileisti. Todėl pikniko ren
gimo komisija prašo labai drau
gų kiioveikiatįsiai suvesti savo 
rokundą ir pristatyti komisijai, 
kas pridera.

Šiemet socialistų presos pikni
ke dalyvavo apie 17,200 žmo-

7 T J ' v t ’ L *

nių.

r

Skaitytoju Balsai

VaMMltti MglnMM. 1

—Nieko nežinau kas; užmir
šau paklausti.

- O aš kaip durnius taisaus... 
Neprašys — tiek to; boba iš ra
tų, ratams lengviau. Pyragai ne
prapuls, nusinešim į krikštys 
nas.

—Kažin kaip ir su krikštyno
mis,... Manęs prašė Petronė at
eiti ryto/o apie tave nepaminė-? 
jo. Rytoj, turbūt, misi Ves.

Į — Jei lik šį -Vakarų neprašys, 
Nė kojos tėn

, mas drąucuiąs yamų (tarną, 
iššaukė pasipiktinimą visioj 
Amerikoj^ • Visos progre^y- 
vės organizacijos ir laikraš
čiai kalba apie nuosprendį 
su neužsiganėdinimu ir dau
gelis peikia teismą ir kaltina 
jį kaipo vaik^ neprietelių. 
Kaltinti teismą tame, kad jis 
pasiiodė darbininkų vaikų 
neprietelium, tuo lajaus iš
rodo pateisinamu, kad teis
mo nuošprendis nebuvo pri
imtas vienbalsiai, bet pen
kiais halsais prieš keturius. 
Iš to darosi tas išvedimas, 
k?.d penki teisėjai buvo geri, 
o keturi netikę. štai The 
Pearson’s magazino redak
tores apie tai rašo sekan-

jžiavo, žmonės išvaikščiojo. Gu
mbui nebėra kas daryti. Sėdęs 
aht arklio, drožė ant narnų. Jo’- 
damas 'pro monopolį, iš apma
udo už auksiną vieną išmovė.

Krikštynose dabar pats tirštu
mas; svečiai visi susirinko, vtfi- 
kų visos kerčios statiniu. Kū
mai parvažiavo ratuoti. KumJ 
dalijo vaikams baronkas, kiuni- 
nas cukrainius, visi gavo geru 
pyrago. Tuo tarpu apkrovė sta
lus Valgiais, apstatė buteliais, 
sodino svečius aplinkui, o ku
lnus j druktąjį galą.

—Susispauskit, kūmutės, su- 
šispauskit, — šaukia bobos: — 
kad vaiko dantukai nebuti/reti! 
S Sveiks'-po-sveiks, pradėjo sti
klelis aplink stalą sukties. Kun- 
tupelis ragina, pila gerti, o Gu- 
mbienūNieša, krauna ir krauna 
pyragų, mėsos, sviesto, sūrio. 
Svečiai geria arielką, kahda, ge
ria alų; beveizint visų kaktos 
paraudę.

įsikatūjar lyg višta
bobų plepalui (jai

pripildavo... O kad tu nenori,;> neleisiu nė tavęs. Ne kojos tėn 
neprašysiu. Tik aš norėjau iš nekelsi... Kokie inat begėdžiai! 
čia-pM kuinų, be Iškylos, be Riek sykių prie. nHisų viešojo, 
krikštynų, be sugaišties, — ro- 
kavo vyras.

—Nė kokių nekelk krikštynų.^ visą savaitę, dykai lakstei?... 
Dargėliau, - tarė pati.—Mano Teužniokie! Jei ne, paduosiu į 
kūdikį ubagai, špitolhinkai pri-įsudą... Kaip tu man, taip ir aš 
neš prie krikšto, lik* ne Guni-‘(au! \
bas, ne tas.*.. Aš jo bijau.

KiintupcUs nenorėjo krikšty- jr durimis lrenk6. net langai sū
nų kelti, bet visiems norėjo pasi
girti. Besigirdamas sūnumi, i ganyklas išdrožė, 
daugybę genčių ir kaimynų su
kvietė į krikštynas.

Guiubiene kasdien laksto prie 
sesers, padeda krikštynoms tiek- 
ties. Kaip tik pareis namo, 
Gumbas; tuoj teiraujasi:

—Kas bus kurna? Ar tau nie
ko nesako?

(iumbienė vis nieko nežino.
Gumbas galvojo:

—Kodėl taip į paskutines die
nas tęsia jį prašyli? Turbūt ne-
jtųiji laikų? ! i 1 į <j

t ,y Del įsisuko parsinešę. aricĮk<$
- ir, 1 nardąs rugiu, pjta
ujutaisč pinigų krĄ^|ypoi,v fs. JHE

ršvksią-kipnp ^pi^p^ys, r—n|T
•Iii:

SiiuKuntųpeĮį^.lyfigu tąjį
pasilikti ir pašnekina tyčia,
KiM’fiiįiefiš afild kutn^štds ne
(dŽib. ^tin{sl‘G(ĮihbašH^Hš'lUi Iii
iS'ėj’a' J/ZfinUtii,' Bėf jis dedasi ni

sprogo! — kumščius sugniau
žęs šaukia. •—- Dabar perdirbai

tau! ‘ f v
Nusispjovęs, keikdamas išėjo

virpejo. Pasiėmęs pančius į

Rytmetį vyrui tebemiegant 
,Guml)ienė nubėgusi prie sesers 
viską apžiurėjo, apsisuko. Bėgs 
algai riamb. Išeinant, apsikabi
no sesuo.

—Dėkui, dėkui, Anele! Tu 
man tiek gera padarei... Ateik 
paskui... ateik kuinų priimti, 
ateik prieš parvažiuojant ku
inams.

—O kas,bus kūmai? — 
drįso Gumbienė paklausti.

— Bus Narienė su Scrivaičiu. 
Vincą* paprašei, Į! ([-
-i' O^unmasis taip nuoširdžiai 
Mittesii’ jums į kumpąjį i'pyragų

pra-

Gumbas parjojęs ganyklose 
nusibalnojo arklį, balnu nešinas 
parojo namo. Šaukia valgyti - 
šėpos užrakintos; šaukia, j ieško, 
kur pati.

—Krikštynose pas Kuntupelį, 
— atsiliepė piemuo.

—Aš jai parodysiu valkioties 
be manęs! Nuėjęs išpiškinsiu 
langus... pačiai už Čiupros ir 
parsivarau... Kaip tu man, taip 
aš tau!

Bambėdamas, įpykęs eina sta
čiai per daržų, pro sodelį. Kun- 
tupelio langai atidarinėti. Toks 
trenksmas, tok klegėsys viduj, 
atsistojus vyšnyne viskas girdė-

’' ’1 • • .dev «• J- Ką čia jite plepa? Reikia pa
siklausyti, —; tarė sau Gudibas. 
Atšikol^i'į tvotai tankumyae gi- 
togJJ Ij/Jt ;) JIHi.in IJU) I 
’Š^ks,. Ndry!)lUHrb 'dirbtos 
toledi! ^elkšr:rr lū‘ ' f

—Kva, kva, kvaJ44l:vUni 
bar ’nusijupkė.
P.' ^L’^afp MVbnvo s#‘Mik i 
niHkaW?u:r‘7,i Į

—Girna, gaitidl flarie-
itiL *uolš Hite vatytdsios arfclkos

. Kokib lišgąiĮįHo!
kar

- -Kati aš jo nenorėjau, — tei
si iiosįt il^rąi tu pelkynų.r .jPuslfųj,

rjt’un« . <
i MhmidMCnėTitigrį^ol ba-lnoi Vįi-* 
ras nepajuto. Vaikščiodama vis 
gnlvojii^Kopa
ant i<>sį v.Jro ir jut n<?p^ikt>?

Gumbas, nors ilgai'rtiiėgojo, 
, H" bet nelinksmas kėlėsi. ’ Piktas, 

kisPLesiklonioti daugS'duos ži- 
'itį'ir; vatia-nbvalia, rčlkef? eiti:..

Užstojo jau paskutinės dienos.
Visos bobos šnibždasi: t

— Ryto Kuntpelių , krikšty
nos; ryto — švente, ryto krikš
tys. šiokią dieną nenori gulsti.

Gumbas po pietį! nebeeina į 
lauką. Reikia ryloj pasilsiuti 
arklius. Pasitaisė vežimuką, i.š-

trio-

nii
dė intariamuosius

sihėfakJ'tt’- šatMtv.'b'

1 namu bSt čiž-

smųm 'puti visados yra sveika.n* 
<|Bttod^Atacnk6jr I asku-. » i»^-. laak ifc».paw»Uo taų>.

tihiūbju’iaikul'yra.daugipa-: jį r

r

Imkimo prie centralizacijos; 
žmonės tarytum,
giaus nori, kįfliMsnšjittiiJ-' 
n^s laiptų jtik “Dėdė Ša
mas”, tai yra, federalis kon
gresas, o visai užmiršta apie 
savo vietines valstijų legisla 
turas, ir savo vietinę autono 
miją nelabai brangina. Da
lykų išsivystymas, žinoma, 
to išdalies reikalauja. Bet 
ar naudinga butų atimti vi
sokią reikšmę nuo valstijų, 
pavedant federaliam kong: 
resui visus valstijoms pri
klausančius reikalus? Ar 
naudinga butų visai panai
kinti valstijas? Ah naudinga 
butų turėti Amerikoj tjk 
vieną centralę valdžią? Ar 
tokia valdžia nepaskandintų 
šalies biurokratiškose pink
lėse ? Ar nevestų prie despo
tizmo? Tą žmonės turėtų tu
rėti omenėje, reikalaudami 
įstatymų nuo “Dėdės Šamo”, 
ir rods gali būti aišku, kad 
visų įstatymų nuo “Dėdės 
Šamo” reikalauti ne tik ne
galima, bet ir butų blėdinga. 
Augšęiausias teismas šiame 
klausime rods nebus padaręs 

Sklaidos, o jis tik* tą klausimą 
rišo, kada sprendė apie vai
kų darbo įstatymo konstitu- 
■cionališkumą. •
, Vaikų apsaugai, matyt, 
reikia jieškot kitokių kelių- 
Gal būt, kad galima ir fede-; 
ralį vaikų darbo įstatymą 
pravesti, tik gal reiktų kito
niškai jį pamatuoti, kad jis į 
sutiktų su konstitucija.' 
Rods, kongresui ir bus pa
duotas naujas vaikų darbo 
apsaugos bilius —kurs bus 
tas pats atmestasai įstaty
mas, tik naujoj formoj. Jei-j 
gu-gi ir pataisytasai įstaty
mas nesutiktų su konstituci-



“Šitas baisus nuospren
dis buvo išneštas vieno ba-. 
Įso dauguma; štai yra tie 
teisėjai, kurie stovi už vai
kų vergiją:. ./ ’

Edward D. White
Mahlon Pitney
Willis Van Devanter
William R. Day
James McReynolds
Ir štai tje, kurie stovi 

prieš bjaurų išnaudojimą:
Louis D. Brandeis
John H. Clarke
Oliver Wendall Holmes
Joseph McKenna
“Tie penki vardai turė

tų būti prikalti prie gėdos 
stulpo ant amžių. Juo grei
čiaus Kongresas panai
kins augščiausiojo teismo 
viršenybę, tuo bus šaliai 
geriaus. Tiems advoka
tams stačiai negalima duo
ti tokios didelės valdžios”-

< * i
Reikia betgi pasakyti, kad 

toks Augščiausiojo teismo 
teisėjų kaltinimas yra ne ja, o atsilikusių valstijų le-

<

“Desūlkar pilietį, (U 
ipkaĮtų beginklių žį,
tarp jų profesorius Kdfli,l)ųa 
vo suplėšyti pasiutusios gau
jos”. ■> • /į

“Bet žmogžudžiams suau
gusių neužteko — kruvina 

. Rostovo chronika pasakoja a- 
pie užmušinėjimą, apšaudy
mą vaikų...”

Rostovo motinos -— visos so- 
cial-demokratės ar šiaip darbi
ninkės — įlodavusios bolševikų 
komitetui prašymą, kad vietoj 
vaikų tegul jie ima ir sušaudo 
jas, motinas.1

Social-demokratų laikraštis 
“Ypėred”, kurio redaktorium 
yni L. Martovas, žinomas rusų 
social-deniokratas “internacio
nalistas,” paduoda ištraukas iš 
lo motinų ^prašymo — to “žmo
giško dOk|imento”, kurs perei
na supratimus:

“Jeigu pagal jūsų įsitikini
mo socializmo užvedimui, na
ujų geresnių formų įvyk i ai
niui reikia kraujo, reikia au
kų, — tai imkite musų gyvas
tis, užmuškite mus, suaugu
sius, motinas ir tėvus, bet 
duokime gyventi vaikams. Jų 
gyvenimas dar visas prieša
kyj, jų spėkos dar tik auga ir 
tvirtėja. Paimkite musų gy
vastis, musų kraują, kaipo 
musų vaikų išpirkimą.
» ‘‘Mes motinos ilgos karė^ 
laiku nešėme ant savo pečių 
pareigas, atidavusios savo vy
rus ir brolius, taigi paimkite 
dabar paskutinį musų turtą—- 
musų gyvastis, — bet pasigal-

’ i?fi 
nors$ ‘AėJ jb kii^jš1 'I' 

Tft^/st^ii^y^i^,» 
iŠf j o Žal jiytiėy 7 fcegis,11<
čia tas dantų turgus, jei darbi
ninkas kartais, gavęs savaitės 
mokcsltį, užsuka užeigųp, Jis 
noi:i rast pramogos ir pasilink
sminimo — tokio, koks jam pri
eidamas.- Tat ar gera piktai šrii- 
pyties iš jo, kada jis sau sveikas 
pasilinksminęs grįžta namo Niū
niuodamas:

Be saulutes darban ėjau. 
Su tamsele grįžau: — 
Sveika gyva, pačiute, 
Ar Iii inahęs laukei?

• ' > * Trumpukas

iVėj’a! J/y/inUtii,' fcėf jis dedasi 
ko nėišinahįs. Kal|> ’ ’^Utitis 
iJoniii — gal'čbja GdiiiHds

susinhikcs, bereikalo pačią IšbtH 
re, ant mergaites suburnojo. Po Lu

nusiskuto barzdą. < Jau .saulė 
ant laidos, dar pati nuo Kiuitu- 
pclio nepareina. /

Sujudo sodžiaus šunes loti.
Trenkia barška -—- kažikas šau
niai važiuoja. Gi mbas žiuri 
pro langą: Kuntup lio brolis su
pačia ir vaikais pilnas vėžimas Kaip tu man, taip ir aš tau! 
prisisėdęs, nutratėjo stačiai prie Po visam dairosi Gumbas,

Netrūkų^] benepamatysiąs gerą žmogų, su

pasihąjnojo arklį ir išjojo į baž
nyčių.

Miestelyje besivalkiodamas 
matė kaip kūmai atvažiavo. Na- 
rienė su Senvaičiii greta, Kunlu
pti is vežėju, visi linksmi, bal
siai šnekėdami nulėkė prie špi
toles. Paskui .matė, kaip Kun- 
tupelis su Senvaičiu iš monopo
lio ėjo. Gumbas tyčia perėjo 
skersai kelią jiems prieš nosį, o 
tuodu tariasi jo nematą. Sugrie

bęs dantis iš apmaudo, tarė sau:
r Apsigersiu . tyčia. Parjojęs 

išpiškinsiu langus nuėjęs...■ Pastabėlė pastabėlei.
.. ‘ •' ’ ’ šį

■ ..-. *T* ;
Naujienų 160 mim. tilpo ina-(_ 

no Straipsniukas “Nauda iš skai- brolio į krikštynas.
tymo”. Ten buvo hurodyta, ir kitas vežimas nubarškejo. Gu-: kuo išsigerti. Vieną pažįstamą 

kad tikintis žmogus tai prieta- mbas nepamatė kas. Galvojo pašnekino, tas nieko nesakęs at- 
rų aufcta. Bet Bostono brostvi- sau vienas: 
ninku organui tas nepatiko. Mat 
neženotiems tėvelilims užminta < siu 
ant korija \ -..... _ 
valtį socialistai tamsuneliai, gir-!Išsiganysiu arklius dvaro dobi- džio neprataria. 
tuokl61iai, vagilėliai, etc. Tik j hiose, paskui išsimiegosiu, rytoj _
nepridėjo dar “paleistuveliai”.; gal teks per naktį pabalazyli, ir kių? -- mano Gumbas. 
Mat, tarp pačių “teveliu” tokių' arkliams sukaštuos... <
labai daug, nes visi iieženoti gy-| Taip’jam begalvojant, parbe-jVie 
vena.

po visam dairosi Gumbas,

-ršį vakarą kad ir prašys, nci- 
pasididžiuosiu: nuėjęs —■

si t ra ūke. Kitąm siekė rankų 
paduoti, tas nusisuko į Šalį. Gu
mbas stovi, dairosi; visi vaikš-

avz t vz>aa«aaav> ’ » .1V < \ e» < v ' . i ’ ' • ‘

Ir jie suriko: ge-jrytoj busiu pagiringas. Verčiau čioja, šnekasi, o jam niekas zo-

Ištarė kxišės.
—Teisybėj 'Sako* Juos || 

kr6tę?;‘)(j8 iifiih 4A. ■
—Susimildama, kaip teS 

vo? Išsigandote?
—Ką tie maskoliai darė?*Bent 

pasakyk!... f
—Vaiką supu atsisėdus ant lo

vos, girdžiu su skambalais va
žiuoja, — pasakoja Narienė. 
Prie “lauČojo” kas norint, ma
nau. Arčiau, arčiau skamba. 
Stakt, ir sustojo ties pat musų 
durimis. Kelio klausties, ma
nau sau. Tik iš vežimo strykt, 
strykt! ar keturi po viens kilo 
ir supuolė į triobą. Vaikai buvo 
jint pamilto, ir tie į triobą klyk
dami. Nusigando, mat tokių 
dar nematę. Juodi, visi tokie 
barzdylos, pabaltakiai, baisus. 
“Kudft Narys, gdie kazein?” su 
puolę šaukia. Aš vaikus rami
nu, tildau, o tie į kamarą ir po 
priemenę, šen nosį kyšt, ten 
kyšt... Batvinių kubiliuką iš- 
piaišė, nulaistė, duonkepį Uos
to. Mano vaikai klykiti, nusi
gandau. Pats už eglyno aria, 
nėra kaip pašaukti. Nors tu ką 
daryjk... s -

(Bus daugiau).
—Kas čia yra, po šimts pyp- 

. —— Kas 
čia pakerėjo tuos visus kvailius? 

enarn gerti -r- ne. šis, nū tas; 
arielką pirk ir girtuoldį sam- 

Tegul juos šimtas, taip pa- dyk!...
os.-^-Ran- j Nusispjovęs lindo į alinę, Ka

pui* kiaurą ktomušais susitinka Jurgilą.
ir garsius dvasiškus tėvus: ku-’dienelę trypti.' Rodos senai tai-
nigą Damazą Macochą,.kur “ste- ’somo'si, o šiandie daugiausia da- tarė Gumbas:
buklingai’^motįnai dievo išknai- Tho... Še pyrago,*— padėjo ant lauš: — Aš paimsiu... O gal prie 
be deimantines akis; kunigą Ąn- stalo papenlį: žiūrėk, kokieį monopolio geriau?
taną, kur dėl Maryčių turėjo ir •iškilę; taip viskas pavyko. Alus • ' ’ _
iŠ parapijos dumti;

Į ga Gumbienė.
Kai dėl “vagilėlių, girtuoklė-k —-1

Jių”, tai tarp jūsų, kunigėliai,.i vargau tarė sėsdamos.
tokių daugiausiai. Paimkim kad kds, kojos pagriso

lėkite vaikų, šaukite mus iš SchmlMį, Hfcheąoną etc.
\ * k.

Kazimieras Gugis

—Gerai, kad pasitikome, —r 
išgersim a-

Veda visokius rsikalys, kaip h riminatUkuose 
taip ir civUiįkuose teisnuiose. Daro 

visokius dokumentus iryopieran.
iik' jto Ofisas r

H7 V. De>rk«rn lt. 
m

Tel. Central 4411

Namų O?isaa: 

1129 s. Ralsted St.
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

—Nieko negersiu, —* jatšovę 
Jurgilas: — neturiu laiko, va
žiuoju į krikštynas prie tavų 
svainio, ton pasimatysim.

Jurgilas išbėgo. Gumbas pali- 
susi-1 ko kap grobą pūtęs. Alinė maž 

■ Tuščiii; išėjęs laukan dar dairoj 
?.įsi. Saulę jau gerai iškrypusi iš 

pietų. Kuinai jau senai išva-

Prie išsinarinimo ir jsfrpjovfcnui
Tuojau jtrink D-r« Rfckter’l®

PAIM-EXPELLCT
[Niuo 50 nifetų neStiVadžioįantis ir letuv* 

nikų numylėtai naminis būdas
Tikras tiktai au pažymita mkrka

‘ĮKĄRĄ”
85o. Uf 65c. būUJiukM vUom aptlokoo* arba 

atačUI nuo
P. AP. KtCItTBR A CO.

TA-SO Waablnsto«dltrMt> Vark. M. V,

kunigus iš proto eina — bačkas plėšo.
Svečių jau gausiai užvirbo? 

klausia Gumbas. \
— Tol i mesn iej i visi įvažiavo; 

iš čia-pat, žinomų, ryto 
rinks.

— Kas bus kurna, bene broliu 
nė? Mačiait abudu atvažiavo.

— Atomas.,eiles ant egzekucijos, kada 
jums ateina reikalas šaudyti 
vaikus! Kiekviena iš musų 
numirs su džiaugsmu, idant' AUKAUKITE LIETUVOS 
išgelbėjus savo ar svetinio LAISVkS FONDAN. z > 
vaiko gyvastį.” * -------- .



Hazelton, Pa
Vidur - Vasarinis Pratuštinimo Apmiręs kampelis

ma

Pirkliai, pasirašykite čia

THE PEOPLES STORE o ne as

Atdara Nedėldieniais ir vakarais iki 7 vai
Kiekvienas, kam

I DARBAS

Vardas

Adresas

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Snvo bendradarbių ir korės

Naujienų 
Draugams

True translation filod with the post* 
inaster at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917.

Giminės ar pažįstami vyry, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenėj, jeigu norėtų 
su Jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresą sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ton 
laiškeliu. Paklausiinaš reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing- 
ton, D. C. i

pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie<

roš pusės. z

nuo & 
dieną.

feojjn oim

Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus:

GAUTI NAUJĄ SKAI 
TYTOJĄ NAUJIENOMS;

NUSIPIRKTI NAUJIE
NŲ ŠĖRĄ,, >

Nenusiminkite, kol ne 
padarysit abiejų šitų daly-

Akis, Ausis, 
\ •

Nosis ir Gerklė

Telephone Canal 3110. 
8412 S. Halsted Street 
8—» ryto, tiktai.

Žemiausios Kainos Chicagoj. Dešimts

Skaitydamas romanų Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi z300 puslapių. Kaina 75c.

Knyga parašyta, garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas,; kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Tikimės, kad daug ragini 
mų nereikalausite.

11201-3-5-7 Michigan Avė 
Roseland, III.

gia jbajius
ir tt. Lietuvos Laisvės 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
1). Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintuą, įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.'

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoj*

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

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

tfaji j R- 
nųi Jotinė -įprenuųie^ątą 
Chicagos ribų,(daru|tębėra 
$5.00.

2. PIRKITE NAUJIENOJ 
ŠERUS
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta jų svarbą, privalo 
tapti Naujienų šėr įninku. 
Pirmųjų Naujienų Šerų jau 
visai mažai bėra likę neiš-' 
pirkta. Greitu laiku Naujie
nų kapitalas bus padidintas,! 
nes Naujienų tuntas Jau dau
giau išneša. Viep tik Naujie
nų namas yra vertas iki $12,- 
000. Paskutiniai Naujienų 
Šerai dar yra parduodami po

Franklin 0. Carter M. D
120 S. State Street # 

Valandos: 9—7. Nedėliomis: 10—12.

kių, Au$ų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS -
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- arfoa anorniaijs

[reit dingsta po mano gydymo. 
ERKLfiS IR PLAUČIU KATARA 

reičiausiu moksliniu budo, užtikrinda 
pasekmes. Kiek plaučii, 
sivystymų, kada katarai

| 1 »J JJlIpHCKf )ll Of p.i.i l)l;/l 

dsteš gydytajam r ' PrhšaHnu

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e, 
Prie šių kainų priskfiitoma 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 93-ra GATVĖS

Knygelė parašyta James 
SUBiežio. J. Ilgaudo laida. 

Širdis ir Gyvenimas. 
Proto Pobūdis ir Pajiega 
Papročio Pasidąrymas. 
Darymas ir žinojimas. 
Pirmi žingsniai j AugštesnįlJ Qy^ni^|. 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted St. . .Tel. Canal 4340 
Mes gydom chroniškas ir kitas lįgas 
vaisiais ir medikutom Karšto Oro ir

Garo maudynėmis.
Masažas jr Elektrikiniai Gydytinai. 

Mokestjs prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per j6 me
tų kaipo patyręs gyflytojas, chirurgas 

>tr akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokių^ elektros prie
taisus.

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

VĄLĄNDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais
GYVENIMAS

VALANTDO

Resid. 133 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Telephon* llaymarket 2644

DR. A, A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Čhicagi 
Telephone Drovsr 0M3

VALANDOS t v 10—tl ryto 
VUT Inkare NrdMiopįi,

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

SPECIALIAI: Malė va malevojimui stabų išvidaus, po $1.19 ai gaL 
CARR BROS. WRECKING CO.

800.1-3039 8. H.l.ted St, Chicago, III.

DR. R. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
(gyvenimas ir Ofisas i

.. . . Taipgi uhronišlįų Ligą

......—Or’lSO- VATANDOSv -I
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet

-ir nup
miš VI

Tdep’

Tel. Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KA1T1BNS , T f ’T’ I '

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

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overketai, vertės huo 
$30 iki - -
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo ____
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo 325 iki 385, dabar 
*5 ir augščiau. Kelnės nuo 31.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
ki $7.50.

Atdara kasdiena, nedėliomis ir va
karais.

8. GORDON 
1415 8. Halsted StM Chicago. III.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kps 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
laipjaų tr tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

* Rašant bizilio reikalais (kafp 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re- 
dakcįjąį. bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku> 
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz- 
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai
Naujienų Redakcijai 
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

savo regėjimo pir
am neprityrusiam 

^uksoriui ar keliau- 
ui( nes jie su- 

augiau blogo, 
patyrimą i- 

Ą pririnkti 
Darbą atlie- 

---- Tintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysimą.*
JOHN SMETANA
AKIŲ specialistas

1M1 S?’ Ashland Avė. Chiear^. 
. .. Kampas 18-tos gatvės 
3-tlos lubos, virš Piotro aptiekus 
__ . Tėmykite i mano p 
Valandos nuo 9-tos vai.3 vai. vakaro. Nedėlio, 
vgL ryto iki 12 valand

, 7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi buti .su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa
rašais.

8. Ą.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia Ą.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi. išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, Ą.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

Kl. Jurgelionis,
Ą.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Tel Yards 3654. AKUfiERRA 

■«Mrs,A. VIOIKAS
KluigiiNi Akušerijos Ko 
■legijų; ilgai praktika- 
■vusi PeniiHylvanijoB 

L ..lB#hoKpitalėHe ir Phila-
Hdel ph 0 1 >asek m *n *

V'Hgn’ patarnauju prie 
■gimdymo. Duodu rodą 

'••^■vinokioHe ligose mote- 
Irima ir merginoms.

I* So< Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
■a n ■■ RAAA 3® Dearborn St. kampas Monroe, n r R M ROSS » CHICAGO, Illinois Ule De l¥l« IIV V V Rootn 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

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

Pas mus viskas apmirę. S6- 
cialistų, darbininkų judėjimo 
kaip ir hera. Kas kiek veikė 
pirmiau, dabar išvažinėjo, kilus 
į vaiską paėmė. Pasilikusieji 
snaudžia. Kalbėtojų arti netu
rim, iš toliau parsikviesti per 
brangiai atsieina, nors prakal
bos dabar Ribai butų naudinga, 
surengus. . .

Užtat musų kunigėlis tai ne
snaudžia, iv negali snaust. Mat 
ir jo biznis nusmukęs. Kas ne* 
dėldienis per pamokslus bomb- 
barduoja visus savo nepriete
lius, pradėdamas nuo bolševi
kų ir baigdamas žydais ir Šliu- 
>u. Ir kur nekeiks, kad pikta/ 

Atema kunigužis į bažnyčią — 
bažnyčia tuščia. Mat, kiek da
ugiau protaujantis parapijonai 
pamatę, kad kunigai gina ponus 
ir carus, ėmė šalinties dagi baž
nyčios; o tamsesnieji elementai, 
dėl menkų uždarbių ir dėl gė
rynių, taipjau kunigui nemoka...

—Parapijomis.

IspaiilavimaS
Jau Prasidėjo

Kam važiuoti į vidurmiestį gaišti laiką ir mokėti 
už nuvažiavimą, kad čia pat galima nusipirkti to
kius pat drabužius ir už pigesnę kainą.
Didelis Kainų Numažinimas Kiekviename Depar
tamente

Lietuvių Pardavėjų dėl Patarnavimo Jums

< KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 8000 lietuvių san
krovose C.hicagoje, Milwaukee, 
I’ittsburgh’e, Buffalo, Detroij,

is širdies
A 11 e n, vergta 
Turinyą:

stotjs: ♦
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kcnsington av

^Ws.5O32

Ir/iM/'Stvpnicki
811)9 8. Morgan st. Chicago 

j'.f?
VALANDOS: Nuo 8 ilp 11 £yto 

ir nuo 5 iki 8 vrtkaiv

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egsamtavoja Dykai 
k Gyvenimas jrra

u, tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

•B/jf' pagerintą Oph- 
□K/ P thalmometer. Y- 

s patinga doma at-
• kreipiama 1 vai

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak- 
nedėldien. nuo 10 iki 11 diena. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et 

Tcjeohone Yards 4317 
Boulevard G487.

Hc skal,sn,° ,r nesmagumo. Apaugę vokai, opti 
TO 1 Skos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a 
vkJjA/ k|% neaiškus matymas, arba kitokis anorniali:

L akių stovis
* NOSIES,

33^1 gydau gi ‘ _ __________ _________
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
(,žiov9s atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 

W 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 
UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA

Valandos: 9 iki llr .. 219 S. Dearborn
8n.kioikcHm.iW-M* Lawhon,M.D. s‘-nShįcw-,111 mis io iki i-mai 7 prieš Pačią

j'.i)Hoiiiiii.riJjthif
i Knygele sutaisyta 
ųyą ^Lietuvių,žuri .. _ ________
Amęrikonas niukina grinorių • politikos.
na ^Pp. į. .. , p , a

• NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, H1

ir .lipą c
3c. nuo žmogau^ o tatyjpĮ teii- 

vakarus, prakaltas
* ’ i I <4 L'ondo

Iškirpkite ši apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

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

Telefonas Lawndnle 9321 
dėl pnrdavėio

Chicagoje ir apielinkėje

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chieago. 
Kąlbg lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 16—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

wiiijRl€ 9wui' i i*......  :

jTrnrrrn-i h Tiil > .nuib'JuhT

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

r. A. J. Karaliaus. Leidi-1

f JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Roekwell 6999

RĮ. Kiėk’ęiėhaš'* stė'ff^ldtes 
nsjvja 

skaitytoją, —
1 'fciekviėndm ."‘Ireikal lr»7r r.XZ H>lui/.l'. ll

AKYS
Gydau kreivas akis labai specjale gydymo meto 

da. Galiu pagelbėti nuo galvos skaudėjimo ir pri- 
tąjkyti kuomet reikalinga akinių.

.AUSYS,.. ‘V.J .J|;,r> “/į ••••1 ... ’
,u: , tigliu išgydyti Cątarrh ir pagelbėti nuo<varvan
čių ausų. Galiu taipgi pagelbėti'nuo’kurtumo^ paei- 
nąpųio jiuo ę^tą^rah. Ateikite^ pasimatyti su ma
nim pako), flar J|fy|Vė)p iių >;Ih a
NOSIS/.I 3;/4 r/J -

Aš esu spęcialisj 
įąugįr^ųs(ppsy^vtąipgi atitaisau kumpą ttosj.'^ Jeigu) 
negalite kvėpuoti, R^ikita irileiskitanisegzaminuoti. 
GiERKLb.^ bih;;<- 
i: <..i.Prašalimi tonsUus tr 
.fcnutauėB. Ateikite ir nuokf 
sų,prikąsti.,

Aš esmi
ir gerklės.■ >....  •• „...į ^,„.„„1,,,

21 metai prie State gatvės

Naujienų agentas Rosclande, Ken 
sihgtone
Pranas Grybas, X

. 125 East 104th st

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos ^Laisvės Fondas 
yra laikoma* Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iŠ Lietuvoj Laisvės 
Fondb gali btiti išnibkahli dv|<kl 
jų trbčtialių A.L.D1. TaryMcfe Cen
tro kbmiteto nariį nutarimu. '’ j

4. LičtllVbs 'Laisvėti Fondas 
sušidėto i^'iiukį ir'^bk^člų, 
kurias ilehiviai darbininkid'liuo- 
Hu nbrti sutikžI'džyidfetP.
tni '7j iuii.'I Hi'.r.ų ’u .įh
>11 Ji r
.Ižimpoą i^lar inu
liksit| inqke^tis apj.s^v.o^ [-eįi-

Tel. Pullmąn 342
Dr. J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CCHRURGAS

10731 So. Michigan Ava, 
Roseland, |11.

Nauji, neatimti, daryti ant užsa

0, dabar parsiduoda po 315
5 iki

Telephpnę Yąrds 5834.

>- —,— -

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



b

NAUJIENOS, Chicago, III.
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I 1 ■■■■■■■ imi ■■ ■■....... » ... bi ------- l--------------—

j Chicago ir Apielinke Endriukai- 
nusižudyti 
nuo Jack-

KOKS JIS PAŽANGUS.

Majoras Thompson atakuoja 
savo konkurentus.

True translation filed with the post- 
nmster at Chicago, III., July 22, 1918, 
a.s reųutrcd by the act of Oct. 6,1917,

Majoras Thompson dar kartų 
nori pasirodyt tikru “draugų bal 
suotojų” prictelhi, tokiu kokiu 
jisai dėjos 1915 metais, kada sta
to savo kandidatūrą ant majoro. 
Yiesa. VVilliam Hale Thimpson 
senai jau užmiršo savo prižadus 
chicagiečiams balsuotojams, bet 
tai kas? šiandie juk jis yra po
nu majoru, ir jam nieko 'dau
giau nereikalinga. . Dabar jisai 
“runija” į S. V. senatorius. Tai 
kodelgi dar kartą save neprisis- 
lačius tikru “draugų balsuoto
jų” prieteliu? Prižadėt juk yra 
le ngva, taip lengva, kaip ir neiš- 
pildyt lų savo prižadų.

Užvakar Thompsonas pradė
jo naująjį Campaign’ą. Savo pra 
kalboj Ehnhurstc jisai tarp ki
ta užreiškė:

“Kokios priežasties esama ta
me kad, kuomet kongresas ver
bavo Amerikos jaunuomenę iš
kovojimui musų kovų, jisai kar
tu neverbavo žmonių, medžiagų

ją”, taip kad kitą kartą koks vė
pla neiškirstų jam naujo šposo. 
Ponas Juozas taigi pasiėmė pla
ktuką ir kaltą ir pradėjo “ope
raciją”. Bet čia turėjo atsitik
ti tai/ko ponas Juozas anaiptol 
nenorėjęs: savo neapsižiūrėjimu 
jis nhkirto netik korną, bet vi
są pirštą. Perimtas apmaudu dė
lei nepavykusios “operacijos” po 
nas Juozas patvėrė nukirstą 
pirštą ir išmetė jį gatvėn. Kaip 
tik tuo laiku betgi pro jtf namą 
ėjo ponas “dėdė”. Pamatęs nu
puolusį pirštą “dėdė” pamanė, 
kad stuboj dedas didžiausias ra- 
zbajus. Pasišaukė daugiau ben
drų ir įsilaužę pono Juozo stu- 
bon rado jį Sveiką ir gyvą, tik 
be korno ir piršto.

Ponas Juozas betgi dabar ti
kis, kad ant nukirstos vietos ki

tas komas tikrai nebeužaug- 
siąs.

Bandė nusižudyti.

Lietuvis, Pranas 
lis, užvakar bandė 
įšokdamas kanalai!
son bulvaro tilto. Laiku betgi 
spėjo atvykti .valtis ir išgelbėjo 
skenduolį. Endriukaitis uždary
ta kalėjimai!. Prieš jį turinti 
kaltinimų augštesnioji valdžia.

Suvažinėjo vaiką.

Ties namu 1324 Mihvaukeč 
gatvėj vakar tapo ant vietos už
muštas (i melų vaikas, Micliael 
Hriirdifzn. Automobilio važny
čios neapsižiūrėjimas.
Jieško. mergelės.

(’.hicagos policija kviečiama 
ateiti talkon Cincinnatiso poli
cijai. Iš ten esą pražuvus jauna 
mergelė Anita Monks. Manoma, 
kad ji yra patekus į (’.hicagos iš
tvirkavimo urvus.

tautietis (lavai lupi už ausies Bri- 
juną, Iš publikos pasigirdo; “su 
mušt!” Kažin kaip būt buvę, jei
gu žmonės nebūtų įsikarščiavu
siųjų sustabdę..

Reikia pripažint, kad dr. 
šliupas ir terše Rusijos žmones. 
Ginti, tai tik žmogžudžiai, val
katos, vagįs, nemokinti ta mau
na! ir t. p. * .

Lankiausi į dvejas dro Šliupo 
prakalbas ir per abejas išgirdau 
didelį pasityčiojimų iš%Rusijos 
žmonių. Aplamai, kur tik dras 
Šliupas kalba apie socialistus, 
tai visuomet smerkia juos, kad 
tai esu svajotojai, etc. Ir po dau
gel kartų, laike abiejų prakal
bų, atkartotinai dr. Šliupas tik
rino, kad “lokių kaip socialis-

ri gaut kambarių, arba patsai 
turi 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, psčtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moldortų ant gi lžkclio il

gimi laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleuble Ir.ou Company,

Eftst St. Louis, Iii.

Rado pavogtų brangenybių.

Rado žmogaus lavoną.
I

Kanale prie Halstcd
Uito užvakar rasta žmogaus la
vonas. Spėjama, kad tai yra tū
las Charles Peiphs, gyvenęs 1711 
So. Halsted gatvėj, kuris prapuo
lė kovo mėnesį.

gatves

ASMENŲ JIESKOJIMA1
• Pajieškau draugės Agnieškos Prei- 
Kšienės po tėvais Gvildukės; ji pra
sišalino iš Virginijos novemberyje 
27, 1917. Meldžiu pačios atsiliepti ar 
Žinančių pranešti šiuo adresu: 

Antanina Kulbičkas,
P. O. Box 181, Virginia, Minn.

REIKIA beisterių, fellerių guz.ikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percivai R. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chicago

I’ASKO1X)S-MORGEČIAI
REAL ESTATE PASKOLA

Skoliname pinigus ant Chicago* 
apdirbtos nuosavybes po 5%% pel
no nuo $500.00 iki $5000.00.

Perleidžiamo ant visų paskolų ap
likacijas j 24 valandas.

Ignatius Chap and Co., 
31 st ir \Vallace sis., Chicago

MOKYKLOS

REIKALINGA geri, drūti vyrai dėl 
(niekinimo ir abehlo darbo ant flio- 
ro. T
1511 S. Sangamon si., Chicago

Pajieškau savo brolio, Franciš- 
kaus Paulauskio, Kauno gub., Luo
kės parapijos. Gyveno Chicago*!. Tu
riu svarbų reikalą — išvažiuoju ka
riuomenėn. M. Paulauski,
1116 W. Superior St., Dulutli, Minn.

PARDAVIMUI

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, a 
gabi ir patyrusi mokytoja. Viena no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

[i'pi

■;V‘:

musų kareivius dalykais, kur bu
tini jų pergalei?

“Aš kreipiuos į senatorių Le- 
wis’ą ir kongresmaną Fossą bei 
McCormicką nurodyt priežastį, 
kodėl jie nubalsavo už atidavi
mą į valdžios rankas kiekvieną 
svarbų elenientą, reikalingą už- 
t ikrin imti i musų pasisekimo,..,^. 
Visi jie balsavo už karę. Po to UJO J 'X !?'\ 1irę balsavo suverbuųt jaiiH^ 
vyrį uncijų, išlošinu|i 
Be( ;iei vienas jų nęb^sa|ojQ 
Ularwiąz fondų, kares re\ka-

i s 11 m p» i ' | J ”' i J -' ’| 1 L via Ine sudarymui ąrmųyš. jfyod^l 
koAgresmpną(i Eųps’as ar McČpr

rasti dalį pavogtų brangenybių 
iš Heller-Rose brangakmenų 
krautuvės. Surasta viso už 19 
tuksiančių dol. deimantų ir ka
rtelių. Visa tai rasta vienoje bra- 
ngaknienų krautuvėj, kurio* 
vardų policija betgi atsisako pa
sakyti.

Hellet-Rose krautuvė buvo a- 
piplėšta. praeitą kovo menesį. Iš 
jos buvo išnešta apie už 250 tūk
stančių įvairių brangakmenų.

> a <i m j ”
Gužutis padarė “klaidą”) i< m-

įz Ponai SąnauRtir Mare Allcnai, 
gyvenantįs 4819 Dankin gatvėj, 
sako, visai nerųgoją, kad užva- 
<įai^naktį giliulis padaręs “klai- 
dlf, bedėdamas aut ’jų ritimo rn .n n |hi< HULŲi^Api oifKni.ic laiptų mažą reKsnė-mergaitę.
A lenai žada pasilaikyt mažąja 
rėksnę kaipo augintinę, jeigu , qil>|n iirnVi llįOijg-uPi lai tu nebus atitaisyta, gužučio 

’^ihida^^-r' rieatsjšauks tikroji

virsi-

Uždraudė pardavinėt tris 
<emblerių laikraštukus.

Veikiantysis p(>Iičijos 
įlinkas užvakar įsake visiems
laikraščių pardavinėtojams ne
priimti ant savo stand’ų ir ne
pardavinėti trijų Chicagos gem- 
blerių (lošėjų) organus Daily Ra 
?ing Forui, Racing Forui ir Turi* 
Topics. > •

nes jie skelbią jdesų ko^vą, kelią 
revoliuciją, kelią kraujo pralie
jimą.. Ir stebėtina, kad socialis
tus visaip išjuodinęs, po tam vėl 
šaukia prie bendro darbo, prie 
susitarimo. Kaipgi su tokiais, 
pasak dro šliupo, svajotojais, 
oru lakiotojais, kraujalakiais ir 
t. p. bendrai veikli? Ir jeigti dr. 
Šliupas dar susirietęs tvirtina, 
kad Lietuvoj socialistams nebu
siu vielos,:tai argi už tai socialis
tai dar turi jiems dirbti?

Žmonių per pastarąsias dro 
šliupo prakalbas buvo pilnutėlė 
Mildos svetaiueį bet kuomet ant 
tru atveju kalbėjo, tai liko visai 
nedaug. / — Atomas.

PAJIEšKAU prityrusios merginos 
prie pnveikslų darbo, butų geistina 
kad mokėtų stiklus ratušųoti, geras 
užmokestis, darbas užtikrintas, nes 
biznis plačiai išdirbtas, užlaikau dvi 
payeikslinyčlas. Atsišaukite tuojau.

G. Simanauskas,
1611 S. Main St.’r Rockford, UI.

Pajicškau F. Mažutavičia, kokie 
metai laiko kaip apleido Rockfordą, 
girdėjau kad apsigyveno Grand Ra- 
pids, Mįch. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti, busiu labai dėkinga,

V. Stankutė,
1611 S. Main St., Rockford, Illinois.

1 .......... '
Pajieškau draugo, Alekso Ptišio, 

pirmiau gyveno Chicagoje, dabav iš
važiavo kitur. Jis pats ar kas jį ži
note malonėkite pranešti io adresą. 
Kas pirmas praneš, gaus $15.

William Konrod,
715 W. 16th st., Chicago, III.

M 1 • -’ 1
Nelaime.

PARDUODI1 greitai 3 kambarių 
rakandus, visai pigiai No. 1, ant pir
mo augšto; gera viela gyventi, neto
li parko, 1945 N. Laregrecn avė., 
Chicago, III.

KAM MOKĖTI RANDA?
5720 Hoyne Avė.

Puikus 5 kumbarių namelis 
maudyne ir elektros šviesomis, 
su, pečiu šildoma, platus lotas .taip
gi garage. Kaina liklai $1925.00.

M. P. Plummcr, 
7816 S. llalsled SI., Chicu 

Tel. Slevvarf 7101..

su 
gė-

•«<>.

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių- gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokirrdamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

d.ertdę valdžia paimįų sayo žL 
nion šios šalies parako industri
ja?.. Ko^lel jie nebalsavę kad 
valdžia paimlų į savo rankas j>|įc 
no ir geležies industriją, be ku
rios išdirbinių musų armijos su
silpnėtų?. . Kodėl jie nebalsavo, 
kad federalė valdžia paimtų į 
savo rauktus milžiniškąsias šios 
šalies maisto gaminimo korpo
racijas, tokias kaip mėsos indu
strija? Kodėl jie nereikalavo, 

kad federalė valdžia kontroliuo
tų transportacijos įmones an 
jurų kaip ir ant žemės?”

Matot, koks pažangus p. Wil- 
liam Hale Thompsonas. Supras
kite, jeigu jį išrinksite į senatą

Thompson būtinai pasidar
buos už pravedinią visų suminė
tų dalykų. Ret kad jo sėbras 
Ettelsonas dabar daro pastangų 
suparalyžiuot miesto bylų prieš 
Chicagos gaso baronus,’kuriuos

Nušovė saliunininką. c

m'Nepatžįsįamas< .vaikęzas-ban- 
ditas vakar naktį įėjo IkTm a n 
VVhite’o saliunan, 4501 Armith- 
ge gatvėj ir užkomandavo ati
duot pinigus. Saliunhrmka< ne
paklausė ir ant vietos tapo nu
šautas. Banditas pabėgo. Bėgant 
kažkokiu bildu jisai pametė savo 
kepurę. Policija tikisi surast žu- 
deiką.

Ant gcJežinkdiQ;btfgii^|tarpe 
CJiicagos ių. Ilamnumdo^Hvųkair 
wMįi rastaiTpivažįnčhis- Cjhiąft] 
girtis Robcrt .ShaDelnyog^ytenętt 
MįM Gu’een gąAvėjimior/ pojunr 
arnmiGvumo );tOw pei Ik.

N^llhija’tarpe fI 1 ’ ‘
jr p|gino.

susinešimo linija tarpe Chicagos 
jfjĘJgino tr<inolariniais trokais. 
Bųą vežiojatųąi įvųinosį/jjųšies 
sjutMiniai-prekės^ \kui;uus ikišiol 
veždavo, arba ĮeksprcMip ar lįrar 
sa. Pradžioj; yaikštines tik šeši 
trokai, vėliau jų skaičius bu
siąs padidintas. Pirmutinis tro-

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 

hiIW. Vėliau PridgoU prane^i- 
,• meį. nebegale? ^Tpfi. tytojaiUL 
n n^nkeryj.,, j '/upiū' (j J 
SK iii I į>

Pajicškau savo moters Onos Koh- 
rodienCs (iš namų .Jasiuliukfi). Pra
sišalino nuo manęs š. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdikį. .Ii 
vra 5 pė<lų aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas pir
mas praneš, duosiu $25.00. /Meldžiu 
jos pačios atsišaukti, ilš viski) atlei
ski.

VVilliam Konrod.
715 VV. 16th st., Chicago, III.

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargenas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. , Lotai randasi 19lh st. ir Ca- 
rolin.'i st.. Gary, Ind. Kreipkitės į 
savininką:

'. Košt. Vcrtclka,
831 Charles st., Bucine, Wis.

VALENTINE DRES8MAKING ?
COLLEGES \

6205 So. Halsted «L, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. WeHa St.

137 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, !)•- 
signing, dėl biznic ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi niūki

ryto. i C’ll
Laukia, ką pasakys 
Ettelsonas.

kam čia galvoj

Kaip ponas Juozas darė 
“operaciją”.

Ponas Juozas Fulleris turėjo 
didelį korną ant dešinės kojos 
piršto. Užvakar kažkoks vėpla 
ėmė ir užlipo ponui Juozui ant 
korno. Jo akyse pasidarė žalių 
ir raudonų lankų. Iš skausmo 
ponas Juozas sukeikė vėplų j į 

džentelmoną ir tuoj sugrįžęs stu 
bon nusitarė padaryt “operaci-

•Pajieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Klemenso ir Vincento Rum-

PARDAVIMUI teatras, namas ir į- 
rengimas. Daro nepaprastai gerą 
dabar ir visų laika biznį. Nėra kom- 
peticijos. Savininkas turi važiuoti į 
Rytus. Didelė proga dėl apsimoka
mo biznio. Už pigią kainą. 
Teatras, 1404 So. 49th Ct.

Cicero, III.
baufikų, Kduno gdb., Siaubų jiav. 
pašvitinio vATsčiadš; Joniškio pa* 
lū’ab.iiyerškdJių sodžiai^.’

. ' / . Ruiubtidcksis,H 1'

yvPVMpay,,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystCs, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piliciystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, Iln
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ibfaįuiienij Bendręiyiės! didi ninku 
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|z Meldžiame?! >visaą; dnatigiskąs 
lUžtftijas tlėdaryti'Įįokjų sureągįiiių 
rugl>jli^io'<25 d./il'iĮidieną rupų,biidkr 
rainų S. P. draugijas rengia pikniką 
Nailonai Gf<)VQtJtiyerside, III. Tai- 
j^Ų'TrrC'lMiime iTcruhitfr jokių tH'ritfiįo- 
gu jl^pkiičjo 26 d. vakare. Rusų

ajf’ B
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Wesistdės Liet. Viešo Knygyno 
delegatų susirinkimas įvyks ketver
ge, liepos 25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2212 W. 23 PI. Visi 
delegatai malonėkite būtinai atsila
nkyti susirinkimąn, nes • yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

—L. V. Knygyno Valdyba.
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PAJIEŠKAU. PARTNERIO prie 
,mmHifaktoriaus.biznio — blaivo iei- 
B’ngo yyi’P, suprantančio apie me- 

i'aniska ųarpą nors kiek* Ir kad tu
rėtu prlslllėti ęasli 1 $500.0(1 arba — 
$.y>(H)0.<įQ. Priid'kdnlra'lUf) ant 5 pie
tų bi.žnis atneša kasnietas ncrmižiati 
kaip $6,000. Priežastis jieškojirrio 
partnerio — labai daug darbo ne
valioju vienas apsidirbi. Norinlįs 
gero gyveninio ateityje, malonėki
te atsišaukti ypatiškai 7 vai. vakare, 
arba rašykite: W. Stukus, 
534 S. State st., Chicago, III.
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Kas Išganys Liaudį?
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i. Ar Me^^kasjftĮTikąjiųias .bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
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Šiandie sugrįžta Chicagon tei
sių departamento yĮršininkas, S. 
Ettelsonas. Manoma,’ kad jisai 
Inoj padarysiąs “intervieAv” su 
miesto gaspadoriu, William Ha- 

rius, p. Charles McGee, neteko|,e Thompsonu, kur turėsią būti 
gero džiabo. Kaltos... moters, ^tutinai nuspręsta: išmokėt už
praeitų savaitę jo ofise buvo su-1 '’dktąsias algas adv. Riclilbergui 
rengta luta orgija, kurios pasek-1 J(> PaKe*bininkanis, ar ne. 
mė buvo tokia, kad viena jauna I
“leidė” gavo apstumdyt ir ve-1 ^a8^a Švarkas.
liau visą išpasakojo policijai. Kas pametėt švarką (kolų) 

Dabar ve ponas Charles McGeel važiuojant vakar, atsišaukite 
neteko savo džiabo. Į §iuo adresu: Jurgis Sarpalius,

--------  ' 3227 Lowe avė. ‘

Neteko džiabo.

Clarendon maudynes direkto-

Kad faitas, tai faitas. •

Kadangi majoras Thompson 
vetavo miesto jtarybos nutari-t „
mųrim, pakviesti t.v. Chicago (ncidentas dro ŠI1UP<’ prakalbose 
jureau of public effecieney pada I Liepos 19 d., Mildos svetainėj, 
rytiuti nuodugnaus tyrinėjimo I Halsted gal., iškilo faitas dro 
visuose miesto valdžios depar-1 Šliupo prakalbose. Buvo taip: 

tainentuose, tai dabar paliepta 
ą darbų atlikti miesto tarybos 

finansų komisijai. Revizija, vadi 
nas, turi būt padhiryta.

BRIDGEPORT

LSJL. 1 kp. rengia išvažiavimą i 
Jeffersono miškus nedalioj, rugpjū
čio 4 <1. Išvažiavimas rengiamas su 
pulkit! programų. Visų kiių draugi
jų ir organizacijų prašome nereng
ti hV'dient) panašių išvažiavimų, kad 
neužkenkus vieni kitiems. ,

—Komitetas.

ATIDUODAMA rendon 5 kamba
riai ir maudynė, prie 2424 Cortey 
st., arti VVestern avė.

W. L. Roettcr, 
4213 N. Kildare avė., Chicago

Telęphone — Irving 4012

REIKIA DAKB1N1NM

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madiaon st. J2M So. lUovltt St
Suite 600-612 Kampu* 22ndl

Valandos; 10 iki 12 ryto Valandos; 0 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 ‘ Phone Canal 4626

Nedėldieniala tik pagal aotartj

Rezidencijos Telephone Albany 6646 ’

I pasibaigus prakalbai, vienas pra- 
j moniečių, Brijunas, pasiprašė 
I pirmininko Kvictkauskp balso. 
I Pirmininkas leido, sakydamas, 
[“eik prie tiro šliupo ir klausk”. 
Tuo tarpu įsikiša K. Drange- 

I lis, aiškindamas, kad čia esą ne 
socialistų prakalbos ir balso ne
veik duoti. Brijunas sako: “Jus 
žmones išmaliavojat ir nėduo- 
dat po tam balso.” Draugelio 

\ tautiškas kraujas užsidegė ir jis 

užsiriko: "Kąs mes, ar aš?” Bri
junas pasakė: “Taip!”. Tuomet 
Draugelis sieke Brijunui veidan, 
o tas yčl algai. K?tas vėl didelis

“Bįrutės” Choro repeticijos atsi- 
buna kiekvieną utarninką Mark 
Wliite Sųudre svetainėje (29th and 
llalsled gt.), 8 vai. vak. Jaunuolės 
ir jaunuoliai mėgstantis dainuoti ir 
norinti įstdlj choran yra praš(Ani 
atsibnkyti augščiau minėton vieton.

—L. žilvičiutė raŠt.
A  l

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas į Washington par
ką birželio 30 dieną neįvyko (lėlei 
lietaus. Įvyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų! 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetas.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Eniployment Service)
. ... "I*—"— I i 

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE.
* unija 

116-122 N. DEARBORN ST. , 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

Yra daug vietų, kaip Chicagoj,

Keturios Westsidės draugijos — 
Liet. Darb. Dr-ja, ^v. Roko Dr-ja L. 
J). P. Kliubas ir Moterų ir Mergelių ______ __ _____
M. P. Aušros Varių Draugija — | taip kitur,0 kur reikalauja visokios
gia dideli pikniką nedėhoj, liepos 28 rųšics darbininkų — į fabrikus, į ka- 
dieną, Natiųnal Grove, Riverside, III. ..................................................................
Pradžia 9 vai. ryto. Visus kviečia- 
mt atsilankyt); —Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paeiskelbimamt kalno* i- 

1 colf*, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Sriemonė tiek biznio tiek dar- 

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

Naujienas kasdien skaito 
tuksiančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalu. Jie jieš- 
ko įvairiu progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nprs parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas Jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no-

syklas, į ūkias, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS pat.vręs barberis. 
Gera mokestis .Pastovi vieta. Atsi
šauk tuojaus. Rekštis,
4500 S. Paulina SI., Chicago.

REIKALAUJAM 10 operuotojų ant 
moteriškų kautų ir siutų. Darbas 
nuo Mukių. Gali uždirbti $50 į sa
vaite. Taipgi reikia 5 finisliers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai čionai 
dirba.

Antanas Batchunas
1575 nve., arti Madison si.,
ant antrų lubų, Hooin O. l'cl. Mon- 
roe 6703.

vyrų prie
Gera okes-

Chicngo

f REIKALINGA stiprių yyrų 
švaraus šapus darbo, 
tis.

900 W. 181b st.

B.h Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų
5. 'TiŠ^iižiai, Kunigai!^Mbai

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

NOS”
------Chicago, III.

“N A U
1840 S Halsted St.

f Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Su v. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygele sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai- » 
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted btreci, Chicago, III.

................... —..... . ■ .... #

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 186G metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės. 

š Kaina 15c.

“N A U J I E N O S”




