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Ve kieCiu padėjimas
nuolatos blogėja

Talkininkai laimėjo dar 
4 mylias

Vokiečiai bėga iš pavojingo 
saliento

Galbūt nesuspės pabėgti
TALKININKAI PAĖJO PRIE

KYN

Laimėjo 2 mylias ir vis eina 
priekyn.

sugaus į slastus didelę dalį vo
kiečių kron-princo armijos.

Paėjo dvi mylias.

• • • *'■True translalion filed vvith Ihe post- 
iiuistcr at Chi< ago, III., July 26, 1918, 
»s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 25. — Ka
rės ofiso pranešimas sako, kad

paėjo priekyu iki Gut*ux ir Mery 
Permacy, mūšio sektore tuoj į 
vakarus nuo Rheims.

Į rytus nuo Rheims lenkų pul-

šiandie paėjo priekyu arti dvi

Marne fronte, ypač Darmans a- 
pygardojv ’

Pranešama apie kitus laimėji
mus, kurie (Mirodo, kad talkinin
kai nuolatos daro progresą šia
me saliente.

/

VOKIEČIAI DIDŽIAUSIAME 
PAVOJUJE

Varniai jie galės ištrukti iš talki
ninkų sląstų. Talkininkai la
biau uždaro jo pabėgimo ke
lią.

PARYŽIUS, liep. 25. — Pran
cūzų kareiviai dabar yra už tri-

*^' ■ i  .................................. ... " ■ '■ i

si liukui Fere-rii-Tnrdenois, nuo . y 1 ... . •kurni iimreikieėini dabar yra už
apie 8 kilometrų. . Vokiečiai ga
benu medegą iš miesto, kur ke-'
H gaisrai dabar siaučia.

.Francuzų-amerikiečių karei
viai į dešinę nuoule Riz miško , , . ..... .. , ii’.isler al Clm ago, III., July 2b, 1918,
padarė gerą progresą. Amen- as rciiuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917.
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Dienos Nuostoliai
S. K Armijos, 

Francijoj

— ——I————— I ■■ , ■■m

NAUJAS PREMIERAS
TRIJOJ

Juo yra Hussarek.

l'rue ltarvslulion filed witb the post-

kiečių paėjimas s| ryt davė du WASHINGTON, liepos 25. 
miesteliu, kurių vardų negalima ( šios dienos S. V. armijos nuosto- 
paminėti, kol franeuzų praneši
mas nepaskelbs jų.

800 PRANCŪZŲ “TANKŲ 
MŪŠIUOSE.

lių sąrašas paduoda 188 vardus 
Nuostoliai tokie:

Užmušta karės lauke 32; mi
rė* nuo žaizdų 6; mirė nuo ligų 
3; mirė nuo šiaip atsitikimų 3; 
sunkiai sužeistų 123; lengvai su-

I na trnnsTiiion i ilcd vvilh Ihe post-1 žeis(ų |; sužeisti nežinia kaip 
nti’sler al (Jucugo, III., July 26, 1918, { _ 1
us te<iuired by the act of Oct. 6, 1917. > 16; prapuolė 2; belaisvėj 2.

AMSTERDAM, liepos 25. 1 šiame sąraše paduodamos se-
Suliff misian-oficiulėk) Cokoa n kainos lietuviškai skambančiosi...................o r

Gazettc, franeuzai

KAIZERIUI MATOMAI BLOGA

šaukia vokiečiu karės tarybą.

True translation filed vvith Ihe posl- 
inaster ai i hi( a«o, III., July 26, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

BERNE, liepos 25. -- Kaize
ris sušaukė vyriausia karės la- c

čių valdonai ir kaliniai viršini
nkai.

1 11 l’"M

AUS- komitetas šiandie tarėsi su amu
nicijos ministeriu Churchill.

True translalion filed vvith Ihe post - 
ma.sler at (Jiicago, III., July 26, 191S’ 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNA, liep. 25. — Baronas 
von Hussarek, buvęs apšvietus

t rijos premjeru, vieton Y)r. von 
Seydler, kurio kabinetas nese-

spausdinto niekuriuose laikraš
čiuose, Anglijos karės kabine
tas nutarę, kad jei streikas tęsis, 
kareiviavimo amžiaus streikic- 

, riai bus draftuoti armijom
Valdžia pasilieka tvirta savo 

atsisakyme atšaukti embargo, 
kuris yra regimąja priežastim st 
reiko, nors išrodo, kad kartais

pretekstas pridengimui kitu skr-

NAUJA URALO VALSTYBĖ

Ja vadovauja juodašimtis gen.
Dutov.

Lietuva gauna 
nti karalių

MINDAUGIS II—BUSIĄS 
JO VARDAS.

Vokiečių junkeriai siunta.
Jų spauda sako, kad Lietuva

ir suėmė 213 belaisvių.
Naujoji linija parodo apie tlvie 

ji’. mylių paėjimą linkui Fismes 
Tas laimėjimas, kada matomas 
ant žemlapio, yar didelės svar- I, 
bos, kadangi labai susiaurina vo I

jRusija grasina 
kare

BOLŠEVIKAI PASKELBSIĄ 
KARK TALKININKAMS.

j,. v- . _ ... Delei išsodinimo talkininku ka-pereito gegužes men., sahentą. , ,
l.-i....... . t.... I ,eivlv Murmansko pakraštyj,

sako vokiečių laikraštis.pabėgimas vokiečių spėkų že
miau Vesit* upės bus negalimas.

I True trunsl.'ition nicti wiiii Ihe j>osl
“ nnster ;tl (.'.ic;iM'». 01.. Julv 26, 1918.

VOKIEČIAI NEGALI ATŠILAI- !,S hy the a. I of Ocl. 6, 1917.
KYTI. AMSTERDAM, liep. 25.

 Pasak Maskvos žinios į Berlino
Greitai traukiasi linkui Aisnc. Lukai Anzeiger, Rusijos bolševi-

True Iranskition filed wtfh the post- bdvbių pasielgimą išsodinant ka
lu.>s(tr at ( lucjigo, III., July 26, 1918. • • ‘ \ .us miuired by the act of Oct. (i, 1917. •■'■tvitis Miirimitiško pakraštyj Iv 

l'HANC.l'Zt,' KVA'IIKKAI"1" paskellinniii kares.
Laikraščio žinia priduria, kad 

bolševiku valdžia paskelbė, kad 
ji griebsis tinkamų kontr-pric- 
moniu. c.

Miestas yra smarkiai apšaudo
mas ir bombarduojamas talki-H’ BANCIJOJ, liepos 25. - Pozi-1 
ninku orinių eskadrų. • cl'u l>ricšo kliente į pietus nuo| .

Amerikiečiai taipgi artinasi'‘^Isne’ 
prie Fere-en-Tardenois, eidami* nei'tlaikoma.
iš šiaurės ir šiaurryčių nuo Cha-

peratiškni mušasi, kad sulaikius VVASHINGTONAS NETIKI

Visas Rheims-Soissons ki- k'lkininkų ėjimą priekyn. 
šenius dabar yra po smarkia 1 ^*s -VIa užimtas i;
franeuzų, amerikiečių ir aglų niedegos. Siame 
artilerijos ugnim.

Su anglais ir franeuzais iš va
karų nuo Rheims ir franeuzais 
ir amerikiečiais besiveržiančiais I Rytuose talkininkų toli šauja-

dienoi,nos kanuoles dabar gali šluotip>rane^’nias ''P*0 l)i,sk<*lbimą bol-

Mano, kad žinia yra įkvėpta sgabe-
.. vokiečiuIrome

mažai pasiliko priešo artilerijos. ... , .I line Irnnslation filed vvilh Ihe post 
r erc-en-1 ardenois yra beveik muster ai (.hieauo, III., luly 26, 1.H8. 

rrnlrns uidinnm I as reųuired by the act of Oct, 6, 1917.
WASH1NGT()N, liepos 25.

priekyn rytinėj pusėj 
priešo padėjimas fronte į pietus

darė neišlaikomu dėl 
čių armijos.

kacijų Rheims-Soisons saliente• 
ir jo netekimas ar sunaikinimas > 
butų milžinišku smūgiu prie-’ 

šui. I

visą pasiliekantį plotą, kur vo- sevikų valdžios, kad ji griebsis 
kiečiai grumiasi su anglais ir kontr-priemųnių i>rieš išsodini- 
franeuzais tarp Vrigny ir Mar-| ,nU talkininkų kareivių Murman 
ne. sko apygardoj yra skaitomas vai-

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 2 
MIESTELIU.

Paėjo 4 kilometrus.

True translalion filod with the post-

esančiu įkvėptu vokiečių val
džios.

Vokiečiai, sakoma yra labai 
susirūpinę sąlygomis Finlandijoj 
ir bijosi, kad artimas buvimas 
talkininkų spėkų nepadarytų in-

\ r L» i f ir v v i cL >i/M->ilw »’’•( 11 <1 ILS I H I H)I1 I1H*(| AVIlll TIlC pOSF- . ....Apskaitymai sk.učiaus voki - I(hislei. (hi. ago, III., July 26, 1918, htkos į tinus.
čių kareivių visame kišeniuje as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.| 
skiriasi, bet mažiausias apskai- ( SU AMERIKOS ARMIJA, lie- kų atstovai pasakė talkininkų šu
tomasis skaičius yra 500,000. pos 25. Eilėmis sujungtų lo- fių atstovams, kad originalis pro- 
Sunaikinimas Fere-en-Tardenois kalių atakų amerikiečiams šia-* testas prieš išsodinimą kareivių 
ar jo paėmimas per talkininkus ndie pasiseko pastūmėti savo Ii- Koloj buvo padarytas Sovieto 
pastatytų mifižiniškas spėkas — .uiją, einančią per Brecy, de Fe- centro spirant vokiečių valdžiai, 
ypač esančias į pietus nuo mies-(re ir de Riz miškus. Mes laimė
to į kritišką padėjimą. jome

Neoficialiai pranešimai paro- vietose, 
do, kad talkininkai netik tiaroj

Valdininkai sako, kad bolševi-

Washingtono valdininkai nc- 
keturis kilometrus tosejmano, kad bolševikai galėtų pa

siųsti kareivių j Murmansko pli

JOHN W. KALUSA, 4056 N. 
Kimball avė., Chicago, seržan
tas, slinkiai sužeistas.

S LEVI N OSHINSKY, Wards 
Įsiauti, N. Y., snukiai sužeistas.

JULĖS NARfiO, Monessen, 
Pa., sunkiai sužeistas.

JOSEPH G. REGIS, Cicero, 
llll., jūreivis sunkiai sužeistas.

, 'l'rue translalion filed vvith the post- 
luastci at (.Imago, III., July 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 25. — 
Žinios iš Maskvos sako, kad bol
ševikai apleido Orenburgą ir-nau 
ja valdžia susidarė Uratuose. 
Valdžia yra vadovaujama gen. 
Dutov.

Japonija siųs 
kariuomenę

PRIŽADA DALYVAUTI INTE
RVENCIJOJ SIBIRE

Bolševikų grąsinimai nesulaikys 
talkininkų nuo intervencijos.

Mažiau cukraus
SUMAŽINTA CUKRAUS

PORCIJAS

Skiriama tik du svarai į riiėncsį 
kiekvienam.

t rue translalion filc<l vvilh the post- 
nusler ai (Jiic; go, III., July 26, 191,8, 
•u nųuiicd by Ihe ari of Ocl. 6, 1917,

VVASHINGTON, liepos 25.
Amerikos porciją tris svarus cu
kraus į mėnesį ant kiekvieno 
žmogaus, maisto amministraci- 
ja šiandie sumažino iki dviejų

rugpjuėio 1 d. ir tikimasi pasi- y
liks vęfkmėje iki‘sausio 1 d.

valgymo vietoms aprubežiuoja 
cukraus suvartojimą iki dviejų 
svarų dėl B0 valgiu,

Maisto administracija tikisi, 
kad naminis sumažinimas suta
upys ganėtinai cukraus, reikalin
go musų tai- ininkams.

( .'įkraus pagaminimas šioj ša-

Produkcija šiemet nendrių ir

Ii, o ir Porto Rico derlius yra 
žemiau normaliu. Nesenai virš 
50,000,600 svarų cukraus žuvo 
submariuų skandinimuose.

GEN. GURKO KOMANDUOTO- 
JU

Talkininkų spėtklę Murmansko 
pakraštyj

True translalion filed with the post- 
uiisler ai Cliirago, III., July 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDA

to, buvęs komanduotojas Rusi
os pietvakariniame fronte ir ku-

komanduotoji! talkininkų spe- 
’.ų Murmansko pakraščio a py

Paskandino du austrų transpor
tu

True translalion filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 26, 1918, 
as reųuired by the act of Ocf. 6, 1917.

RYMAS, liep. 25. — Sulig gau-
Prancūzų kareiviai Oulchy- siausalį delei netikimu) transpor tų iš Cataro žinių, italų atakoj 

greitą progresą išvijime vokic-t le-Chateau apygardoj ir ameri-tacijos ir sunkumo užlaikyti ten ant Cattaro tapo paskandinti du
čių iš kišeniaus, bet kad galbūt kiečiai į pietus, pamažu veržia-kokias-nors spėkas. austrų transportai.

Didelis streikas 
Anglijoj

300,000 DARBININKŲ GRASI
NA STREIKU.

Jie galbūt sustreikuos utarninke

True translalion filed with the post- 
buster ai ( Imago, III., July 26, 191?!, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Konferencijoj narių inžinierių ir 
kitų artimų ųmatų unijų šiandie 
delegatai atstovaujantįs 300,000

darbą utarninke, jęi nebus pa
šalintas embargo.

18,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA

Atsisako grįžti į darbą.

l'rue Iranslation filed vvith the post- 
m.isler ;>l Cht ?:igo, III., July 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

COVENTRY, Anglija, liep. 25.
Iki vidurdienio šiandie iš e- 

sančių 21,000 Coventry't* amat- 
ninkų 18,000 streikuoja. Viso

dirbančių prie išdirbinio amuni
cijos.

/ 1 ! •'

Bendras inžinierių ir artimu 4 4
unijų komitetas, kuris ragino

konferencijos, 
atmestas.

VALDŽIA NEKETINA NUSI
LEISTI.

Grainanti imti streikierius ka
riuomenėn.

True translalion filed vvith Ihe post- 
uiasler ai Chicago, III., July 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, liep. 25. Eve-

000 amunicijos darbininkų yra

'.o, kad darbininkai Sheffield di- 
strikle meta darbą, ir priduria: 

“Situacija darosi vis rūstesne”. 
AmU'tinių unijų patariamasis

Nepastovus oras šiandie; ry
to galbūt lietus su perkūnija; per 
mainos temperatūroje neperma
toma. ' .

True translalion filed with the post- 
nuster at ( imago, III., July 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Pilnas sutarimas pasiekė Suv. 
Valstijų su Japonija ir talkinin-

sijos žmonėms išvyti vokiečius.
Prezidentas Wilsonas gavo at

sakymą Japonijos valdžios, pri
imantį Amerikos pasiūlymą. J 
sutartį įeina sekami dalykai:

Japonija parupjs didesnę dalį

Suv. Valstijos ir talkininkų 
šalįs taipgi bus atstovaujamos

Suv. Valstijos a|)siima suteikti 
ekonominę pagelbą Rusijai pla
čioje skalėje.

Japonijos ir visų talkininkų ka 
re'iviai bus ištraukti iš Rusijos, 
įskaitant Siberiją, po įvykinimui 
taikos.

Sutartis kuri padaryta po trijų

bet vyriausia tarp Washingtono

to Wilsoiio už kelių dienų, gal
būt ryto. Prezidentas Wilsonas 
tarėsi šiandie apie tą dalyką su 
veikiančiuoju valstybės sekreto 
riu Poflk.

kininkai nebus sulaikyti nuo žin
gsnio, kurį jie rengiasi padary
ti, delei grąsnimų bolševikų prieš 
anti-germaniką susivienijimą.

Laimėjo streiką.

TRENTON, N. J.. — Po trum- 
op streiko krutamųjų paveikslų 
mašinų operuotojai laimėjo pa
kėlimą algos po $4 j savaitę. Da
bar jie gaus $26.50 už savaitės

Kad kam ko

iriu Hudu įsigysite nau
dodamies Nauji e- 
n y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ky turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi inj) ir tas* jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Iri

1

line trnnslafion filed vvith the post- 
masler ai ( bnago, III., July 26 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917’

AMSTERDAMAS, liepos 23.
Žinia, kad sosto bejieškąs 

Uracho kunigaikštis priėmęs 
pasiūlytą jam J.ietuvos karufią, 
baisiai sujudino supykino pan- 
germanus. Berlino rateliuose 
manoma, jog ta žinia gali pasi
rodyti teisinga esanti, nežiūrint

rikriesiems prūsų vokiečiams, 
matyt, labai skaudu, kad Lietu
vos Jautos Taryba, j kurią pa
prastai žiūrima kaipo j ištikimų

kimą, galėjo, nebežiūrėdama 
kaizerio, pasirinkti sau pietų

dalimi.

dalyku labai interesingi, nes jie

'grobimo apetitai, sujungti su ta 
jau nudėvėta “ri saugumo” 
fraze. Štai kaip vokiečiu laik-

“Vokietija — sako Vossische

cioms tautoms, bet kad steigus 
tokią zoną (juostą), kuri tar
nautų fdtėrlandui nuo priešų 
apsisaugoti. Vokietijos paribio 
tautų likimas turi būt pilnai su
derintas su busimais Vokietijos

O Taegliche Rundschau sako: 
“Lietuvai neturi būt duota ne 
kios nepriklausomybės; ji tu- 

Prusi-ri būt

Taip tai yra su tais neaneksi- 
rubežių keitimais, ku-

tęs stumti šalin kaipo menkes-

kad

kakhosc lenk'ynėse dėl naujų

bai bu'.ų malonu laimėti sau vie
telė. Jis yra NVuerlembergo ge
nerolas, galva neviešpataujan
čios savo namų linijos surištos

kėsi patekti ant Albanijos sos
te, bet niekas iš to neišėjo.

Jis, tasai tariamasai Lietuvos 
karalius, jau pasirinkęs sau ir 
deramą Lietuvos karaliui var
dą, būtent — Mindaugio II. O 
lai išeina lyg kokia ironija. Min- 
daugis I viešpatavo Lietuvoj 
trylikta jame šimtmetvj. Jis bu-

kad tuo bildu gavus savo tikslais 
Vokiečių kryžiokų pagalbos. 
Kad tų savo tikslų dėl sosto bu-

f’ėn su vokiečiais, daug jų išžu-

Prusų vokiečiams, supranta
mas daiktas, nelabai gali patikti 
toks pasirinkimas vardo, kurs 
dabar Lietuvos viešpatį rištų su 
tokia tradicija,. i



Musių Lauke vokiečiai bmidč išlaikyti, bet no

Čių lavonų, kad baisu buvo žiti-

Į;

NUOSTOLIŲ SUMAŽĖJIMAS.I

Pačio ėroplanai.Airijos klausimas.

tinai eiti Belleau mišku, kame

RUMANIJA GERA.Liūdėjimas dėl nužudymo caro.

Lis vokiečių šaujamos mašinos,

čiu kareiviu lavonai tebegulin
tis ten, kur jie krito mėnesis at

kapojo tik dalis vokiečio lavono, 
kita dalis kažin-kur buvo nuneš-

Visose kitose die
nose uždaryta 

nuo 6 vai. vakaro.

Talkininkai daug mažiau beken- 
čia nuo priešų submarinų

True Iranslation filed with the post- 
uiaster, at Chicago, III., July 26, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, liepos 24. — An-

Ką korespondentas matė vietose 
iš kurių vokiečiai buvo išvyti.

Duosianti žydams lygių politi
nių privilegijų.

sunaikinta. Mes padarėme sėt- 
.relę ant jo ir, įbedę jo durtuvi|

Nori, kad batai butų tik dvieju 
spalvų

Eidanias šiaurės linkui nuo 
Lucy de Bocage griuvėsiu, aš n -

vos vokiečių lavonų, nes čia 
daug šimtų vokiečių žuvo, o a- 
merikiečiai neturėjo laiko jiems 
palaidoti. Čia gulėjo skrynia ne

gyvi. Buvo taipjau lavonų ir

išmėtytos vokiečių odla’ivio lie
kanos. Užėjau vieno amerikiečio 
lavoną, kurs, ma/tyt, nebuvo pa
stebėtas pirmiau ir liko nepaini-

a
j-

ėjo mušis, ir dėl to negalėjau 
tuomet daug ko pamatyti. Eida
mas lauku, duobe prie duobis 
išraustų anuotų kulkomis, pasie- KARL & WILSON ir PERE1-CTO L75 

MARŠKINIAI - šis pasiūlymas bus 
nuo nepaprasto pelno. Prilaikyme, da
rbe, nudirbinie šie marškiniai alslo-

kiau uolingą girios pakraštį. į mes priėjome apkasus, kuriuos 
čia. matyt, buvo vokiečių šau- 
jamosios muišinos .sustatytos, ir 
apie dvidešimt vokiečių karei-

*1.15
SI.50 darbiniai marški
niai. Darbininkui žmogui 
aųsipralusiam su augšlos

*

■ ra
■
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True translation filed wilh the post- 
muster, at C.hicago, III., July 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA PRIE 
MARNOS. Liepos 23. — Vakar 
aš atlankiau vietas šiaurvaka
riuose ir šiaurėje nuo ( Jiateau 
Tbierry, kurias musų kariuome- 
nd užėmė, vydama vokiečius. 
Mačiau vietas, kur buvo mies- 
.tikai Belleau, Torey, Bourescbes

vė visa taip, kad nebepanašu, 
jog čia butą gyvenamųjų vietų. 
Visakas sunaikinta, pasiliko lik 
griuvėsiai, akmens ir molis.»
Miesteliu kur pirmiau gyveno 
tūkstantis žmonių, dabar vieni 
griuvėsiai.

pATRIJOTIZMAS
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STAtE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. K. Cor. ITonrtli ano

Jackson Sts.
SIOUX CITY, 1A.

& 
i

kelinta savaitė. Šian ir ten bu
vo kryžmais prismaigyta že
mėn šautuvų ir durklų, kurie tu
rėjo pažymėti kapą kritusių ma- 
rinicrių.

Labai nejauku buvo eiti ta gi
ria, kuri turės vietos ir Ameri
kos istorijoje. Kas antras medis 
buvo kanuolčs nuskintas. Kiek
viena pėda rodė kovos žymę. Vo
kiečių šaujamos mašinos riogso- 
jb paslėptos sumaningai pataisy-

krūva kitokios amunicijos, ku
riai nebuvo lemta nešti mirties 
marinieriams; ten vėl krepšiai 
pūvančio maisto — šian, ten ir 
visur baisios skerdynės žymės ir 
veltus vokiečių besistengimas su 
laikyti amerikiečius.

True Irnnslation filed vvith the post- 
maslet id I’bhago, Ilk, July 26, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Iiep. 21. — Tal
kininkų prekių nuostoliai ant 
jurų nuo submarinų ir kitų jū
rių nelaimių, per birželio mėiie-

šti. 'l ai vra mažiausias rekordas 4. *
kurio nors mėnesio nuostolių 
nuo rugsėjo 191 (i melų. Britani
jos nuostolių buvo viso 161,062 
tonai, o kitų talkininkų ir neutra

Truc trauslatlon filed with the post- 
inaster al Chicago, III., .luly 26, 191,‘k 
as rcųuircd by the act of Oct. I>, 1917,

LONDONAS, liepos 21. — An- 
dre\v Law, kalbėdamas valdžios 
vardu, žmonių atstovų bule už- 
reiškė, kad paduotas airių nacio
nalistų vado sumanymas airijos 
klausimu busiąs svarstomas atei 
nanlį pauedėlį .

karališkiems rūmams'lindėti ke
turias savaites dėl nužudytojo 
buvusio Rusijos caro Niką lo

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Vidur-Sezono Siūty Išpardavimas!
Vorams ir Vaikinams

TSIŽ VĖLGI

raas pinigų, kokį jus galite padaryti! Dėlto yra dvejopa prie
žastis. 1‘i.’mi.iii.- iame šių siutų išpardavime buvo pažymėta 
nepaprastai žem ■ Kaina — atsižvelgus į kainas, kokios buvo 
pirmiau, dabar ž./m:ai pakilo kaina ant vilnonių drapanų. Jus 
nuitole, nu s i .piM iiic savo užsakymus anksti ir nupirkome teisin
gai! Dabar mes dikčiai nupiginome dargi šias žemas kainas, pada-

Pasirinkimas yra jums pasiūlyta?; iš gerų, tvirtų,

Padalyta j du : tyriu po

50 ’19s
Pinigų Taupymo Kelnių Išpardavimas

KELNAS pagarsėjusio Beading audi
mo, dryžuotos. Pagarsėję kaipo il
gai dėvimos kokybis. I.abai didelė

' WORSTEDS puikiu dryžuotų petre-
I /

■' nų, atlenktais arba paprastais galais.
I Nepaprastos vertės. Specialiai $*J8;> 
apkainuota už porų po . . W

vertė. Specialiai apkainuota $4 95 
pora po ............................... 1

VONDOffiR
McLothing co.JL

“Nuošaliai Augštų Randų Distrikto”
Van Buren ir | Q V DAIlTIlUFC ' Milwatikce ir 
Halsted gatvės ( V HIlHU I U iLv j Chicago Avės.

North Avė. ir Larrabee Gatvė
Atdara Subatos vakare iki 10 vai. Nedėliom iki Pietų.

i ^14-;

True transhilion fileit vvilh Ihc post- 
master ui (Jiicago, Ilk, July 26, 1918, 
as reipiired by Ihc net of Oct. (J, 1917.

WAJ>HINGT()N, D.C., iiep. 24
Kares industrijos taryba at

sišaukė j batų fabrikantus, kad 
geltonieji batai tebūtų dirbami 
lik dvejopo dažo, šviesesnio ir 
tamsaus.

True tratu,lalion filed with the post- 
master, <il Chicngo, III., July 26, 1918, 
as rejnircd by the act of Oct. 6, 1917

WASIIINGTON, I). C.,--Pa
čio aeroplanai, kurie operuoja 
tarp Washingtono, New Yorko 
ir Philladelpbijos, pasak pačio 
departamento pranešimo, atsei-

rais atdara

Vyry $6.50 Siūty Išpardavimas
Gaisras Orlaivių stotyj.

vienų valdomąjį balioną. Be to,

besiu ir daugiau kaip tuzinas

True Iranslation filed svilti Ihe post- 
masler, ai Chicago, III., .luly 26, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

NORFOLK, Va., Iiep. 24. -
Kilęs orlaivių gaisras sunaikino

iginalas sulig L. Klein sankrovos^

Buvo $5 dabar $6.50.
. ♦

, i'.pardavimas užima vielų musų pamašiu pusineiini<i 
Ša. išpardavimo. Mes esame priversti pakelti kaina nc/.vmiai, 
jeigu įlies duodame tų pačių verte kaip piaciluosj uuluosr. 
su; ne/Mims pakėlimas neperstalo vienos puses likros pak< 
limo kainos materijų.

Mes ni pi įleisime nepakakę kiek jie jums mokės už šeši; 
nu nešiu, tikrai liek pat, lodi I pirkite liek, kiek jus jaučia 
les es.j reikalingi, žiūrini i sumažėjimų audimų, mes ne
klystame kų .sakome.

Siutai verti dvigubai arba daugiau.
drabužiai buvo pirkti ir sudėti j musų svirnus keletas 

im nesiu algai, kuomet kainos buvo nesuhginamai žemos - 
ims ypatingai .skvrėnic jas šiam išpardavimui. Dabar jus 

pasii inkli už ž\miai pigių kainų. - šl.ši I)< »l.l,E>j \I

šimtai puikių Hutų vyrams.
ka.šmicni, vilnonių, šukių gijų, mėlynos sergės. Kiekvie

nas stulas padarytas geriausiu bildu užtikrinimui tikro už 
gaiiėdininm. Modeliai paprastų konservai) vių k.nitų, .irb.i 
kaulų su diržais užpakalyje. Mes taipgi priskailome d 
skaičių ceol eloth siutų labai puikių petrenų ir modelių.

Eikite šian — vyrai
pi ie ši >s didelės progos sulaups nie dra
panų. Niekuomet neturėjome geresnės 
vertės kaip ši kad buvo pasiūlyta ko
kios nors sankrovos.

danus, kurie dalyvavo karėj ir 
kurie buvo gimę Rumunijoj iš 
Komunijoj gimusių levų, ir įvai
rių profesijų žydams, kurie dar 
ligi 1916 im tų kampanijos bu
vo išpraklikavę nemažiau kaip 
dešimtį metų.

Darbininkų J u 
dėjimas

Gali kilti genetalis rubsiuvių 
streikas.

ROCHESTER, N. Y.,

berg Bros. Jau ir kitose 
pradėjo .streikuoti..

Pra-
Rosen- 

firmose

Clothing Workers of America.
Konferencijos jau įvyko tar

pe unijos atstovų ir firmos; rei
kalaujama 29 nuoš. tiems, kurie 
uždirba $20.00 j savaitę ir 15 
nuoš. tienjs, kurie uždirba dau
giau kaip $20.00 į savaitę.. Ro- 
senberg Bros, firma siūle $2.00 
j savaitę daugiau mokesties, bet 
darbininkai nesutinka. Tikimas, 
kad Rocla sleryj streikas bus už
baigtas darbininkų laimėjimu.

— Koresp.

Norint
i

eikite | tas sąkro

vas, kurios skelbia*

I jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

Pusmetinis Marškinių Išpardavimas
................    “ $L25 ir $1.50 MARŠKINIAI. — Parinklo 

ir pačio geriausio darbo, pasiūti iš pui
kios kokybes satino, dryžuoto madras 
audeklo, merceriziiolo audeklo ir ki
lų puikių marškiniams siūti inalerijų; 
puikios dryžes visokių spalvų; trjs slai- 
les, negi iže minkštais dvigubais ranko
galiais, negližė prosijamais, kietais ran
kogaliais, taipgi minkštu atskiriamu 
kalnirriu; micros 11 iki 17'š, "JCf,,

“LITTLE BOY BLUE“ 
90c Linzes, pasiūlos pui
kaus madras audeklo; 
niercerizuolo audinio, ir 
kitų puikii.i materijįj. h.-d 
1i iųi dryžnolų,
pasiūti kariu su kablio- 
riuii), kuris galimu užse
kti augšlai. Del amžiaus 
oiio 6 iki 16, tik- Ą C 
tai po .................. 4t)C

politinių privilegijų, Pilnos po

True Iranslation filed with the posl- 
m.ister, ai Chicago, III., .luly 26, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

šLONDONAS, liepos 25. Ru
munijos valdžia, pasak žinių iš 
Bucharesto. rengianti įstatymo

kos pagarsėjusių marškinių firmų, pa
siutą su minkštais dvigubais arba kie
tais prosi.jamais rankogaliais; kauto 
slaile. puikaus madras audeklo, perke
lio ir puikiu audinių dėl mar- $ " “ —
škinių mielos iki 19U;. .

$1 Rinktiniai marškiniai 
pasiūti iš geriausiai skai
tomo perkelio inerceri- 
zuolas audeklas ir kilt; 
puikių dėl audeklu, Iri 
jo rusiu, minkštais ran-

vairių spalvą marškiniai 
trumpomis ir ilgomis ra
nkovėmis, miel os fT rti 
II iki 17’6, PO.. VVV

rbiniais marškiniais šis 
l>;. .i<il> 1>,1S ž ingei-<los. meh n<» <li;niil,r;i y, 
juodo salimi, pilko chain- 
l>ra\ ir kilų puikaus dar
bo materijų, 
II iki 17 ...

Teismas apie piketavimą.

LITTLE ROCK, Ark. 
mis balsais prieš du A 
augščiausias teismas nuspren-

kierių piketuotojams nešioti 
plekatus prie neuninę dirbtuvę

Teismas neuždraudžia palies 
piketavimo, neuždraii 
ša i išstatyti pleką lūs, bei vien

'įaugi

litui.

Prie išsinarinimo ir jsipjo-vjmtii
Tuojau įtrink D*ro Richtcr io

PAIN-EKPELLEH
Nuo 50 tnetų nesuvadžiojantis ir letuy- 

uikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta maike 

“IKARA”
35c. ir 05c. buteliukas visose ^pliekose arba 

MaOai uuo
F. AD. RICHTBR <St CO.

74-80 Wat>hin^ton Street, New York, N. V.

DYKAI

DUSUI! KENČIANTIEMS
Naujas Narni n ia Gydymas, Kur j Kic- 
kvienaa Gali Panaudot he Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Me< turini Nauji) Buda, kuris gydo dusui} ir 

hipi norime, kad jus tai pamėgintumėte musų 
kaštais. Nežiūrint, ar jūsų dusulis butų jau 
Senas, ar tik naujai iėsivystęs, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turė- 
tut pareikalaut musų metodus dykai išmėgi
nimo. Nežiūrint, kokiame klimate jus gyve
nai ; nepaisant, koks just) amžius, užsiėmimas, 
jei jus esat dusulio varginami, musij butlaa 
t.urvtu jtis arreit paliuosuot.

Mes labiausiai norėtume pasipst ni.tkiai ma
tomiems bcvilties ligoniams, kurie jau visas 
formas ikvčpavirno, švirkštimo, opiumo aulai- 
sų. garus, ‘‘patentuotus rūkymus” ir tt. iš
mėgino ir niekas no>;cll>ėjo. Mes kiekvienam 
patjs savo kaštai) norimo parodyt, kad šis 
naujas būdas vra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius dūsavimus, \isus šniokavimus ir visus 
fooj bnt'Htis p3mkt imu? ; kartą ir ant. vniąda. 

j f’in dyk d pHninIvipha yra peivor-'u», ki»d j| at- 
stumtis nors ant dienos. Kašykitę dabar ir 
tuomet pradėkite budo tuojau,. Nesiųskite 
pinigų T,l< .siųsi ii e žemiaus esantį kuponų 
l’n.i.i vk;Ie (t, šiandien.

DYKAI DUSIŲ.IO KUPONAS
I KONTIKR ASTHMA CO.. IU><>m IG2 T 
Ningara niul Iludson St3«. Buffalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai iKniCgiuhtių Į :

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DABBA ir uždirbti gerus pi

nigus turi ateiti j NT.W BIVEB DISTBICT \Vest Virginia ANG
LIS BĖGA Nt’O KETLBŲ IKI PENKIŲ PĖDŲ AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokumo už lonij. Musu GI Hl ANG- 
I EK AŠIAI I 2DIBBA NI O $100.90 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transporlacija nekjla. Platesnių žinių klauskite > poliškai 
arba rašykite savo prigimta kalbi j:

MH. C. P. ANDEBSON, DE.P. N.
MCDONALD, \V. Virginia.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. VVestern 15 
3511-16 VV. 12th st., arti 

Louis Avė. Ir 1115-17
So. Paulina Si., arti 12th 
St., Chicago, III.

St

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $i2.oo j sakaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturįškus reikalus.
ĮMONIŲ ąpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-.
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą^ 
gauna dovanai. Leidžia ktiingas, kurias nariams duodama už t 
pusę kainos.

CUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-/ 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
„307 WEST 30TH STREET?NEW YORK CITY*



Rochester, N. Y.
Darbininkai laimėjo streiką

16 dieną liepos buvo išėję strei

nų streiko sugrįžo darban lai
mėję 20 nuošimtį mokesties 
dauginu • ! , r : <

» • 11 x k F J'
* S ■ A1 I ’ * •

Davatkos skelmVo

Daugumas tos dirbtuvės rub-

(HK1.00 išmokėjimiii pirmuos da
lies depozitų, o už dntrą pusę 
depo/iitų išdavė kreditoriams 
trusto cerlifikiiitus ant sumos 
$297,232.16, kas sudaro viso 
skolos $387,232.16.

Mildos ir Mirgos bendrovės 
paimdamos du namus sumaži
no virš paminėtą skolą sekan
čiai: pirmą mopt^age $58,500.- 
00. ir irusio certifikalus $162,- 
550.00. lokiu budu atitiko dar 
ant kitų pasilikusiųjų namų $31.

pasiliks po globa trustee taip 
kaip ir visi atlikę namai. Nauda 
nuo tos sumos eis dėl trustee 
taip kaip dabar eina visos rau
dos iš namų, jo globoj esančių, 
lodei, bendrovės dalininkams 
nėra svarbu ar daugiau kredito
rių pasinaudos iš it'os bendrovės 
ar ne, nes kiekvienas, dalininkas 
už savo Šerus gaus dividendus 
gide metų. Valdybai irgi nėra 
svarbu ar daugiau kreditorių 
prisirašys prie bendrovės ar ne.

ir vie- 
katali-

682.16 trusto cerlifikatų. viso 
$161),382.16 skolos, o atlikęs tu
rtas susideda iš 8 namų, kaip 
štai: rezidencijos. Kulio aptie .os 
namo, mažo teatrėlio, J. Olsze-

da jie išėjo streikuoti, jie, žino
ma norėjo, kad ir kiti padėtų 
jiems kovą laimėt, los pačios 
kompanijos darbą dirba 
nas musų tautietis, geras
kas, turįs savo dirbtuvėlę, ku
rioj apie šimtas žmonių dirba. 
Kaip sustreikavo Rosenberg 
darbininkai, tai musų tautietį 
baimė* apėmė, kad nesustreikuo
tų jo visos davatkos. Vieną die-

užrėžė gerą spyrių ir pa1 ė- 
nuoš. mokesties, nes pirma 

mažadavatkos dirbo už visai

prad-Rosenbergo ponams iš 
žiu nesutinkant su darbininkų 
reikalavimais, streikieriai nuta
rė išvest ir daugiau darbininkų

už didesni duonos kąsni. Vieną 
rytą streikieriai nuėjo ir į tau- 
liA'fo kataliko dirbtuve. Bet kad c
pakalbino davatkas prisidėti, tai 
musų davatkos nei iš vietos ne
sikelia ir visai atsisakė padėti 
tokiems pat darbininkams, kaip 
ir jie, pergalėti, dagi ėmė tyčin

ponas ir be jokių streikų pakėlė 
algas. Mat, musų davatkos nė 
liek nesupranta, kad jas “ponas" 
nupirko už. 10 nuošimtį. Bet jei
gu kiti darbininkai ne ovotų, 
nestreikuotų, tai musų davatkos 
ir po šiai dienai dirbtų už šuns

algą.. — Jaunius Varguolis.

MILDOS TEATRO BENDRO
VĖS REIKALUOSE.

Pcreitą utarninką, 
diena, valdvba Mildos 
Bendrovės turėjo sav 
kuriami* tapo išrinkta

l'eatro 
posėdį, 
sekanti

\VaIter Beinar

I fevtmanovicz, 
tanas Ambrose, Iždininkas.

Administracija, kaip ir 
valdyba, apsiėmė tarnauti 
visus sekančius melus dovanai. 
Bendrovės ofisas, po numeriu 
3133 Emerald avė., taipgi tapo 
dovanai suteiktas sekretoriaus 
visiems a t ei n atkiliems metams.

Sekretorius;

visa

bendrovės reikalų tapo komite
to išdirbtos ir v if.os valdybos pri
imtos. Tokiu budu Mildos 'l'e
atro Bendrovė yra jau pilnai su
siorganizavusi ir sutvarkyki. Ra
portas komisionierių jau yra pa
siųsta į sekretorių valstijos 
nois, ir tose dienose Mildos 
atras bus iš trustee atimtas.

llli-

dyba Mildos l'eatro Bendrovės 
peržiurėjo dokumentus, paro
dančius stovi A. (Mszevvskio tru-

eago Title and Trust Company, 
trustee, paimdama visą A. (U-

kolino ant pirmo mortgage $90,-

Ilouse namo, medinio na-Musėc
mėlio po num. .3135 S. Ibdstei 
st., mūrinio namelio po num. 
3131 Forest avė., ir tuščio loto 
po num. 3131 S. Ilalsted st.

silikusių nuo sutvertų bendrovių 
kreditorių, rr kas tikisi visus sa- v

vo pinigus iš Irusio gauti, tegul 
atsimena, kad licituojant Jono 
Tananev ičiaus namus, <3 namai, 
o tame skaitliuje ir jo bankinis 
namas, buvo parduodi už $36,- 
1)0(1 00. Jeigu ir viršpaminėti 
namai A, (Ilszevvskio trusto bus 
parduoti panašiai, tai kreditoriai'

aplinkybes, valdyba Mildos Te
atro Bendrovės jaučiasi padėji
me atlikti visas savo pareigas su 
pilna nauda savo bendrovės da
liniu ų. fečiaus, atminus, kad »
daugumas kreditorių A. Olsze- 
vvskio Irusio pasivėlino prisi
rašyti prie los bendrovės ar tai 
dėl priežasčių neužsilikėjimo, 
kad tas darbas bus atliktas, ar 
tai ddl kitų kokių, nepaeinan
čių iš blogos valios, nusprendė 
suteikti atsilikusioms kredito-

Mildos Teatro Bendrovės Šerus 
už. Irusi eert’ifi kalus, 
ma Irusi certil'ikalu 
pilnai $1 10,000.0() ir 
bendroves su trustee

pakol su
neš u darys

nebus uz-

bus laimingi, jei 
už doleri.

I uos dalykus Mildos teatro 
Bendrovės valdyba praneša vi-

prasti; svarbą sutvertų bendro
vių. ir naudą kokią jos kredito
riams gabena. Berods, daug vi-

v ra grynu melu, nepamatuotu 
jokiais takiais. Jeigu kredito
riai m butu klausė visokiu me-c * c

lagai. bet luojaus po išmokėji-

tų paėtnę visus namus iš Irus- 
tee, tai iki šiam I aikui jau

lis tuksiančius, ir jų turtas ne-

kreditoriai prarado pusantrų 
metų randas. Tokią tai naudą 
kreditoriams atgabeno fišokįi

griauti organizavimo darbą, be! 
neįstengė jokio konstruktvv ii 
darbo atlikti. Pagaliams jie ne- 
siigebo m i sugriauti įveriamų 
bendrovių nei kilu sutverti. Su- c c
gobia vien padaryti skriaudą 
tiems kreditoriams, kurie tu jų

imą" klausė ir dar klauso.
šitie visi, tvirtinimai yra pa

remti dokumentais, prieinamais 
kiekvienam krinti toriui rekor-

ma visiems kreditoriams, kad 
nežiūrint jog suma trusto eer- 
tit'ikalu sudėta atėmimui Mil- c

$1 10,000.00, teaitras bus iš trus
tee atimtas taip greitai, kaip

portas komisionierių. su certi- 
lieate oi C.omplete Organization. 
Visi tie. kurie nusipirko Šerus

procentą už savo pinigus, o Še
rus galės parduoti gaudami už 
juos linksimą ’ ainą. Dalis gi 
sumos $1 10,000.00, kuri nebus 
trustui sumokėta jo cerlifikatas,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

rangioje ir Tikroje Bankoje, 28 metua Teisingai Vedamoje Rankoje.
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciearing Houae) Depozit, 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 RLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.
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sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 
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W. KASPAR

HTO KASPAR 
vice-preiidcnta* 

vVtLLIAM OETI’ING 
prez. Oeting Bros. Irę 

CHARLES KRI'I’KA 
viceprezidentus 
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\ugiislo mėnesio. 1918 melu 
Mildos Teatro Bendrovės šėlai 
bus parduodami už A. Olszcvvs- 
kio Irusio certifikalus sekančio
mis išlygomis: $10.00 Irusio
ceri i fi kutais ir 50 centų pinigais

na suma 
seras Mildos teatro 
kainuos 
tais ir $1.00 pinigais.

Pastabos:— Mildos

$1 10,000.00, kožna< 
Bendrov ės 

10.00 trusto certifika-

dmesti aplika<‘i|hs perkančių 
seras, jeigu n'šmho, norintis šė
lus bendrovės pirkti pasirodys 
')< ndrovei nepageidaujamas. 
I rusio Ccrtil ikatai bus priima
nt kaipo užmokestis už serus

£110,000.00 nesusidės. Polam

tumi t; lai už grynus pinigus. 
)o $10.00 arba brangiau, kaip

•o Bendrovės serus už A. Olsze- 
vvskio trusto certifikalus, tegu! 
kreipiasi pas sekretorių bendro 
vės, i bendrovės ofisą, po num 
3133 Emerald avė.. Chicago, III. 
Krediloriai iš tolimesniu virtu l i
gali prisiųsti savo Irusi certifi- 
katus per pačią, pasirašydami 
ml antros pusės trusto cerlifi-

Bendrovės Šerai bus išduoti 
visiems užsimokėjusiems dali
ninkams pradėjus nuo ta iki 30 
Augusito, 191 š- Tie, kurie savo 
įžanginių mokesčiu, neužsimokė-

kaip jiems yra paranku, kad vi-

lykas butų atliktas. Kas neuž
simokės mokesčių per visus me
tus, tas už pirmus melus negaus 
procento, ir Šerai jam bus išduo
ti tiktai už vienu metu, kada t c
kitiems dailininkams bus moka
mas dividendas.

mą suteikia bendrovės sekreto
rius.

Kada

v įsiems

Mildos Teatras bus ati- 
trusto, serai bus išduoti 
dalininkams, ir \ isi pa

ir įeis į paprastas 
bendrovės valdyba 
kinti kultūrinius 
pakėlimui lietučių tautos vardo.

Dalykai, kuriuos Mildos Teat-

užmanymus,

vių gyvenimam visųpirma bus 
surišti su gražiojo’ meno sryčia. 
Yra manoma sutverti dainos ir

Lietuvių tautai trūksta artistų 
dramatiškų, muzikalių ir pana-

NAUJIENOS, Chicr 70, UI

Tania iiiusii pradėjo gyvuoti,

meno, kurie iškeltu, lietuviu var-

ir pasitiki, kad jos pastangos at
neš musų tautai ir naudą ir gar-

Berods, uždaviniai, kuriuos 
Mildos 'l'eatro Bendrovė sau sta
to. yra sunkus a'Lsiekimui, ir rei
kia sunkiai pasidarbuoti per ei
les meilų, pakol mes sulauksime

nepajudintų, ir esame tolti dar 
atsilikę nuo kilų kuliluriškų tau
tų. Mildos Teatro Bendrovė, 
su pagelba musų visuomenės,

tikčjimą visuomenės. šita valdv-

pavestas d.idžiausis rietuvių ben- ■
tarų vslei

gražiojo meno.

turiniai uždaviniai, pažymėli ti-

ižganėdinimą taip dalininkų ta-

gul nurodo okioje pakraipoje 
bus veikiama.

Mildos l'eatro Bendrovės val
dyba pilnai atjaučia, jog stovi 
pryšakyje didžiausios pasaulyje*

daromii su visomis kitomis pro
fesijomis, kaip štai advokatų, 
daktarų, inžinierių ir ilų. Len
gvais ir pigiais budais mes savo

tokių sumanymų, kurie rišusi 
su kultūrinių musų tautos gyve
nimu, ir todėl atsišaukia į vi
suomenę, kad ištiesia jai ranką

lietuviai yra kulturis įaustoms 
tautoms lygus. fečiaus nėra 
užginčijamu daiktu, kad prigim
tų gabumų musų tautai netru
ksiu. Gabumus tuos ir reikia iš
tobulinti pakol jie įgis vertę ant 
scenos. Tas tobulumas

Uaiks nuo laiko Mildos Teat
ro Bendrovės valdyba praneš per 
’aikraščius savo programos, sa
vo darbus. Visuomenė gali i.š- 
kalno pasitikėti, kad lai valdy
bai netruks pasišventimo atsie- 
kimui augščiausių kultūrinių ti
kslų, ir tarnav ime taip reika- j 
’anits dalininkų kaip ir tautos • 
hibui. šis pranešimas vien te- :

iame, ir kad jos darbas didintų 
r naudą ir garbę ir dalininkams 
T visuomenei.

Mildos Tęatro Bendrovės val
dyba. statant sau tokius augš- 
lus ir nelengvai atsiekiamus Il
sius, nepasitiki vien ant savo 

locnų pajiegų, beit ant geriau
sių norų, užuojautos ir bendra- 
dirbvstės mušti visuomenės, o 
daugiausiai lokių asmenų, kurie

Pasilikėdam'i, kad musų tas 
pirmas atsišaukimas bus priim
tas tokioje pačioje dvasioje, ko
kioje jis yra apskelbtas, mes žiū
rime į ateitį su įsitikrinimu, kad 
Mildos TeaĮrp Bendrovė taps vi
sų lietuvių pagodojama ir nu
mylėta, v

Lai gyvuoja Lietuvių tauta! 
Lai vyksta visi kultūriniai lietu
vių sumanymai!

Valdyba Mildos Teatro 
Bendrovės:

\Valter Beinar, Prezidentas;

J. J. Hcrlmanovvicz, Sekrel., 
Antanas Ambrose, Iždininkas.

Direktoriai:
Adomas l'ubis,
Ignacas Kukulis,

(aprimtas Baltrūnas, 
Antanas Tumaviche, 
Albert Jokubauskis,

, 'fantas Abromavicbe, 
Jonas Kritiniu,

(Apgars.).
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išdirbėjai Augšliaiikios Kuries

Quality-Superb
Naujieną agentas Roselandi*, Ken 

singtonc 
Pranas Grvbas,

125 Kast 1041h st.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskaš, 373 Kensington avJ

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Romų ir Stogamu Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui *tul>y isvidnus, po ll.lt
CARR BROS, WRECKING CO.

8003-3039 S. Halsted St, Chicago, 11|.
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Rochester, N. Y 000.00 išmokėjimui pirmos da

Darbininkai laimėjo streikų depoziilų išdavė kreditoriams 
trusto certifikatus ant sumos

šių grąžintojų tautos gyvenimo.

eis (1(1 trustee

knot Hosenberg Bros. Co. dra-

mėje 20 nuošimtį mokest 
dauginu • ‘ , f t l

• u 4 v K C f
Davatkos skelbta-

žino-da jie išėjo streikuoti, jie 
ma norėjo, kad ir kiti | 
jiems kovų laimėt. Tos 
kompanijos darbų dirba 
nas musų tautietis, geras I 
kas, turis savo dirbtuvėle, ku- 
rioj apie šimtas žmonių dirba.

katali-

skolos $387,232.16.
Mildos ir Mirgos bendrovės 

paimdamos du namus sumaži
no virš paminėta skola sekan
čiai: pirma mortgage $58,500.- 
• )(). ir trusto certifikatus $162,- 
550.00. Tokiu budu alliiko dar 
ant kitų pasilikusiųjų namų $31. 
500.00 pirmas mortgage, ir $131, 
682.16 trusto certilikatų. viso 
$166.382.16 skolos, o atlikęs tu
rtas susideda iš 8 namų, kaip 
štai: rezidencijos, Kulio aptieds 
namo, mažo teatrėlio, J. Olsze- 

krauluvės namo, Eagle 
I louse namo, medinio mi

pasiliks po globa trustee taip 
kaip ir visi atlikę namai. Nauda 
nuo los sumos
taip kaip dabar eina visos rau
dos iš namų, jo globoj esančių. 
Todi I. bendrovės dalininkams 
nėra svarbu ar daugiau kredito
rių pasinaudos iš įlos bendrovės 
ar ik', nes kiekvienas dalininkas 
už savo Šerus gaus dividendus 
gale im tų. Valdybai irgi nėra 
svarbu ar daugiau kreditorių 
prisirašys prie bendrovės ar ne.

nepajudintų. ir esame tolti dar 
atsilikę nuo kilų T.ullluriškų tan
ių. Mildos Teatro Bendrovė, 
su pngelba musų visuomenės,

neš musų tautai ir naudų ir gar-

darbininkai, tai musų tautietį 
baime apėmė, kad nesustreikuo-

davatkos dirbo už visai

pa' ė- 
pirma 
maža

Rosenbergo ponams iš prad
žių nesutinkant su darbininkų 
reikalavimais, streikieriai nuta
rė išvest ir daugiau darbininkų

rylų streikieriai nuėjo ir į tau
tiečio kataliko dirbtuve. Bet kad

musu davatkos nei iš vietos ne- i
sikelia ir visai atsisakė padėti
tokiems pat darbininkams, kaip

bes is slreikierių. Mums, girdi, 
ponas ir be jokių streikų pakėlė 
algas. Mat, musų davatkos nė 
liek nesupranta, kad jas “ponas” 
nupirko už 10 nuošimtį. Bet jei
gu kiti darbininkai ne ovolų, 
nestreikuotų, tai musų davatkos 
ir po šiai dienai dirbtų už šuns

alga.. — Jaunas Varguolis.

MTLDOS TEATRO BENDRO 
VĖS reikaluose.

diena, valdvba Mildos c •

kuriame tapo išrinkta

Teatro 
posėdį, 
sekanti

\\’aher Beinar,

Sekretorius;
Iždininkas.

per

I tei’tmanos icz, 
tanas Ambrose.

Administracija, kaip ir 
valdyba, apsiėmė tarnauti
visus sekančius metus dovanai. 
Bendrovės ofisas, po numeriu 
3133 Emerald avė., taipgi tapo 
dovanai suteiktas sekretoriaus 
visiem^ ateinantiems metams.

bendrovės reikalų tapo komite
to išdirbtos ir vitos valdybos pri
imtos. Tokiu budu Mildos Te
atro Bendrovė yra jau pilnai su
siorganizavusi ir sutvarkyta. Ra- 
portas komisionierių jau yra pa
siųsta į sekretorių valstijos 
nois, ir tose dienose Mildos 
atras bus iš trustee atimtas.

llli-

dylia Mildos 'Teatro Bendrovės 
peržiurėjo dokumentus, paro
dančius stovi A. Olszevvskio tru-

cago Title and Trust Company, 
trustee, paimdama visa A. (U-

kolinoant pirmo mortgage $90,-

Music
mėlio po num. 313.5 S. Uįdstei 
st., mūrinio namelio po num. 
3131 l’orest avi*., ir tuščio loto 
po num. 3131 S. Ilalsted si.

aplinkybes, valdyba Mildos 'Te
atro Bendrovės jaučiasi padėji- 
nu atlikti visas savo pareigas su 
pilna nauda savo bendrovės da
liniu ų. Tečiaus, atminus, kad I
daugumas kreditorių A. Olsze- 
vvskio trusto pasivėlino prisi-

d(l priežasčių neužsilikėjimo.

si likusiu nuo sutvertų bendrovių 
kreditorių, ir kas tikisi visus sa- c

tai dėti kitų kokių, nepaeinan
čių iš blogos valios, nusprendė 
suteikti a Isilikusiems kredilo-

Berods, uždaviniai, kuriuos 
Mildos Teatro Bendrovė sau sta
to, yra sunkus a'Lsickimui, ir rei
kia sunkiai pasidarbuoti per ei
les unitų, pakol mes sulauksime •

meno, kurie iškeltu lietuvių vai-
I < c

lietuviai yra kulturiš iausioms 
tautams lygus. ’Tečiaus nėra 
užginčijamu daiktu, kad prigim
tų gabumų musų tautai netrū
ksta. Gabumus tuos ir reikia iš
tobulinti pakol jie įgis vertę ant 
scenos. Tas tobulumas turės 
būt atliktas sislemališkai, per

atsimena, kad licituojant Jono 
lunanevičiaus namus, <S namai, 
o tame skaitliuje ir jo bankinis 
namas, buvo parduoti už $30.- 
(MM) 00. Jeigu ir viršpaminėti 
namai A. (Ilsze\\skio trusto bus 
parduoti panašiai, tai kreditoriai’ 
turiniu ji savo Irusio certifikatus 
bus laimingi, jeigu gaus po .h 
už dolt ri.

Mildos Teatro Bendrovės sūrus 
už Irusi eerl’i Ii kalus, 
ma Irusi cerlifikatų 
pilnai 10,00().(M) ir 
bendroves su trustee

pakol sū

nelius už

daromn su visomis kitomis pro
fesijomis, kaip štai advokatų, 
daktarų, inžinierių ir itų. Len
gvais ir pigiais budais mes savo

Tuos dalykus Mildos teatro 
Bendrovės valdyba praneša vi-

prasti; svarini sutveriu bendro
vių. ir naudų kokių jos kredito
riams gabena. Berods, daug vi-

\ugusto mėnesio. 1918 meili 
Mildos Teatro Bendrovės šėrai 
bus parduodami už A. Olszevvs- 
kio trusto certifikatus sekančio
mis išlygomis: $10.00 trusto
/ertifikatais ir 50 centų pinigais 
iž kožna ščrų. Nuo 15 dienos 4 4

Laiks nuo laiko Mildos Teat
ro Bendrovės valdyba praneš per 
'aikraščius savo programas, sa
vo darbus. Visuomenė gali iš
kalbo pasitikėti, kad lai valdy

)a suma

vra grynu melu, nepamatuotu 
jokiais faktais. Jeigu kredito
riai mbulii klausi’ visokių me-

C € l

mui pirmos dalies depozitui bu
tų paėtnę visus namus iš trus- 
teu, tai iki šiam I aikui jau

Klausant gi melagių paskalų, 
kreditoriai prarado pusantrų 
metų randas. 'Tokių lai |iauda

riautš. organizavimo darbų, be!

darbo atoku. Pagalinus jie ne
sugedo m i sugriauti tveri imu 
bendrovių nei kitu sutverti. Su- c c

gobia sieli padaryti skriaudų 
tiems kreditoriams, kurie tu jų

ima” klausė ir dar klauso.
šitie \ isi. tvirtinimjai yra pa

remti dokumentais, prieinamais 
kiekvienam krinlitoriui rekor
derio ofise ir Trust Agreemen-

ma visiems kreditoriams, kad 
nežiūrint jog suma trusto eer- 
lifikatų sudėta atėmimui Mil-

$1 10.000.00, teatras bus iš trus
tee atimtas taip greitai, kaip

poetas komisionierių. su certi- 
ficate oi Complete Organization. 
Visi lie, kurie nusipirko Šerus

proci’iila už savo pinigus, o šė-

juos tinkamų : dinų. Dalis gi 
sumos $1 10,(MM).00, kuri nebus 
(rusini sumokėta jo certifikatus,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

.saugioje ir Tikroje Bunkoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.
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)TT0 KASPAB
vice-prezidentas 

Al 1.1,1 AM OETTING
prez. Oeting Bros. Irę Co.

CHARLES KBUPKA
vice-prezidentas

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewiug Co
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II. E. OTTE 
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KALBAMA LIETUVIUKAI

$1 10,000.(M), kožna- 
sėras Mildos teatro Bendrovė- 
kainuos $10.00 irusio cerlifika- 
tais ir $1.00 pinigais.$

Pastabos:— Mildos Teatro 
Bendrovė rczėnypoja sau tę^isę 
ilmesti apltkadijiis perkančių 
seras, jeigu n'šhiil(), norintis .šė
rus bendrovės 'pirkti pasirodys 
h ndrovei nepageidaujamas. 
Trusto C.iTtil ikatai bus priima
nt kaipo užmokestis už sūrus

kiniui augščiausių kultūrinių ti
kslų, ir tarnavime taip reika- ■ 
'am(s dalininkų kaip ir 'tautos j 
kiliui. Šis pranešimas vien te-: 
411I nurodo okioje pakraipoje 
bus veikiama.

Mildos Teatro Bendrovės val
dyba pilnai atjaučia, jog stovi 
pryšakyje didžiausios pasaulyje* 
lietuviškos įstaigos, ir turi užsi- 
tikėjima visuomenės, šita valdy-

.Iras turtas,1 pavestas tarnystei 
gražiojo meno. Ji tai ir ste1i£-

pt 10.000.00 nesusidės. Polam

kimi Ii lai už grynus pinigus. 
)o $10.00 arba brangiau, kaip

Norintieji pirkti Mildos Tent
ai Bendrovės Šerus už A. Olsze-

vės. i bendrovės ofisų, po num.
3133 Emerald avė., Chicago, III. 
Kreditoriai iš tolimesniu vietu 4 i
gali prisiųsti savo trust certifi
katus per pačių, pasirašydami 
mt antros puses irusio certifi-

Bendrovės Šerai bus išduoti 
visiems užsimokėjusiems dali-

Augusitų, 1918. Tie, kurie savo 
įžanginių mokesčiu, neužsimokčv

kaip jiems yra paranku, kad vi-

tykus butų atliktas. Kas neuž
simokės mokesčių per visus me
tus, tas už pirmus nudils negaus 
procento, ir šėrai jam bus išduo
ti tiktai už vienų midų, kada 
kitiems dailininkams bus moka
mas dividendas.

Smulkesnių dalykų paaiškini
mų suteikia bendrovės sekreto
rius.

Kada 
nitas iš 
visiems

Mildos Teatras bus ati- 
Irusto, serai bus išduoti 
dalininkams, ir visi pa

užmanymus,

i ir įeis į paprastas 
bendrovės valdyba 
kinti kulturinius 
pakėlimui lietučių tautos vardo.

Dalykai, kuriuos Mildos Teat
ro Bendrove mano vykinti lietu
vių gyvenimai!, visųpirma bus 
surišti su gražiojo' meno sryčia. 
Yra manoma sutverti dainos ir

Lie.tuvių tautai trūksta artistų

tūrimai uždaviniai, pažymėli li

užganėdinimų taip dalininku ta
rpe kaip ir 'Visuomenes apverti- 
nime, ir kad jos darbas didintų 
r naudų ir garbę ir dalininkams 
T visuomenei.

tyba. statant sau lokius augs-j 
lūs ir nelengvai atsiekiamus tį
sius, nepasitiki vien ant savo 

!ocnu( pajiegų, beit ant geriau
sių norų, užuojautos ir bendra- 
Jirhvstės musu visuomenės, o 
daugiausiai lokių asmenų, kurie

tokių smųanymų, kurie rišosi 
su kultūrinių musų tanios gyve
nimu, ir loddl atsišaukia į vi
suomenę, ka<f išties'ta jai rankų

Pasilikėdam'i, kad musų tas 
pirmas atsišaukimas bus priim
tas tokioje pačioje dvasioje, ko
kioje jis yra apskelbtas, mes žiū
rime į ateitį su įsitikrinimii, kad 
M'ildos ’Teajro Bendrovė taps vi
sų lietuvių pagodojama ir nu
mylėta.

Lai gyvuoja Lietuvių tauta! 
Lai vyksta visi kultūriniai lietu
vių sumanymai!

Valdyba Mildos Teatro 
Bendrovės:

\\ailer Beinar, Prezidentas;

John daubas, II Vice-prezid..
.1. J. Ilerlmano\vicz, Sekrel., 
Antanas Ambrose, Iždininkas.

Direktoriai:
Adomas Ttibis,
Ignacas Kukulis,
Krank Žilvitis,
M Skolas Raczkus,
Cipriona.s Baltrūnas, 
Antanas Tumaviche.
Alberl Jokubauskis, 

, Tanias Abromaviche,
Jonas Krumin,

HMMM

IlELMAR

15
CENTS

frįs Bičiuliai
Išdirbėjai AugščiutiRios RųGes 
'Turkišku ir EgipliškV (.iparcl’.i

Naujienų agentas‘Boselande, Ken 
singtone
Pranas Gnbns,

125 l-ast 1041h st.

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 si.
M. G. Valaskas, 373 Kensinglon av.J

______

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Renju ir Stogams Po pi er o

SPECIALIAI: Maleva malevojinmj etubų išvidaus, po |Llt ai gal

CARR BROS. VVRECKING CO.
800.1-S03S S. Halsted St, ’ A .■ Chl<-a«>, III.

į|faįlL’' '
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je žinioje, pasiekusioje Ame
riką keletas diėnų pirmiau-

NAUJIENOS, Chicago, III.
LQ

Pelnyčiu, Liepoj 26, 1918,

dažnai mėgdavo statyt klau-^ klausrė jo, o ir triukšmingai^ sis kokiahyiors ’ pašaliniais sydamos draudimo, mušasi su 
simą: kas atliks juodus, pur-j plojo delnais. 1 iX—

PE LITHU

Publishe<l l)mh rsiciu Stmdliy by 
Ihe l.ithuanian Nrws Pub. Co., Ine.

1840 SO. H ALSTED ST., 
-UHICAGO. (ILLINOIS.

S ivvivva, -X.___ _ . X—w________ Prie. karštųHšrokavimais. Jisai stengia- vokiečių kareiviais Ukrainos pa-
Žinoma yra, be to, jogėi Le- viniis darbus socializmo tva-: publikos aplodismentų, Grl-’sHšpildyt savo pareigą sulig 
nino valdžia oficialiai priža- rkoje, kuomet nebebus že-( kštas pasiūlė pakviest Gri- darbininkų klesos, skelbda- 

.. . i - jįems tiesą, nepaisant
ar ji yra saldi, ar karti. »Ir 
jisai skelbs ją, nors ir viso

e!-.' J'JHl ... I III) JĮJHI Į.IĮHHI

Musų Moterims

ta (M)
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

Telephoue Cunsl 1506

Naujienom eina kasdien, iSskirlanI 
ueįičldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
dfbvfc. 1840 S. Halsted St„ Chiaago. 
III; —’relefunas! Cunal 1506.

Užaiaakomoji Kaina;
Chii'Hgujt*— pačiu:

.Melams ......................... .
VlŪpl tuelo .......................
I itnis mėnesiams ...r. 
bvirm mėnesiam ........
Vienam mėnesiui..........

('.hu*aj{oje—per nešiotojus
Ymna kopija ............ ..
Savuiltti .....'.................
Mėnesiui ...................

Suyiqn>hisa Valstijose, ne Chicagoj, 
pučiu:

Metams ............................   $5.00
V utie i meto ......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui .................. .05

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

Pinigus rėikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su uŽsukyiuiL

~ .................... 1 I S-■" ■».<

įtaptoji] ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eifučią. Redukcija pakilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieją savaičių autorius 
pai<ikalauja jų ir atsiunčia ktasos 
Acnklelią pakankamai persiunjimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
mu lik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visu kraštų proletarai, vie
nykitės”. ‘ —K. Murks.

i}----------------------- --------------- --

Redakcijos 
Straipsniai

Karališki 
‘ ‘smuikai ’ ’.
True translation filcd with the post- 
imisfci ai Chicago, III., July 26, 1918, 
as i rųuircd by the uct of Oct. 6, 1917.

Vakar laikraščiuose buvo 
išspausdinta trumputė žinia 
apie tai, kad Anglijos kara
lius Jurgis paliepęs savo 
dvarui per keturias savaites 
nešiot “žėlabą” už buvusįjį 
Rusijos carą Nikalojų, kurįs 
nesenai tapo nužudytas.

Tai karališki “smutkai”, 
o ne liaudies. Rusijos žmo
nėms caras Nikalojus buvo 
budelis. Bet Anglijos kara
liui, taip-pat kaip ir Vokieti
jos kaizeriui, jisai buvo pus
brolis.

Gerai, kad mes Amerikoje 
neturime karaliaus, ir kad 
mums todėl nerupi tų gimi
nių bėdos.

200 socialistų už 
vienų Mirbachą!
•Truc translation filcd with the post- 
masler ai Chicago, 111., July 26, 1918, 
as n ąulred by the act of Oct. 6, 1917.

Užvakar atėjo žinio per 
Amsterdamą, kad Rusijos 
bolševikai jau sušaudę su- 
viršum 200 socialistų-revo- 
liucionierių už Vokietijos 
ambasadoriaus nužudymą 
Maskvoje ir už dalyvavimų 
“kontf-revoliuciniame suo
kalbyje”, ir kad dar 100 so- 
cialistų-revoliucibnierių lau
kių savo likimo kalėjime. Ši
ta žinia yra taip nepaprasta, 
kad stačiai nesinori tikėti jos 
teisingumu, nes dąe Istorija 
nematė tokio atsitikimo,Tkąd 
žmonės, kurie statosi prieš 
pasaulį komunistais ir re- 
voliucionieriais galabintų 
socialistus, gindami kapita- 
listiškai-bajoriškos valdžios 
atstovus.

Deja, tą žinią negalima at
mesti be niekur nieko, kaipo 
“begėdiškų buržuazijos išmi- 
slą”. Apie galabinimą soci- 
alistų-revoliucionierių už 
kaizerio ambasadoriaus mir
tį buvo pranešta jau ir kito-

dėjo Berlinui dėt visas pa
stangas, kadi sugavus ir nu- 
baudus Mirbacho užmušė
jus, ir kad Vokiečių valdžia, 
pasiremdama šituo prižadė
jimu, sutiko nekeršint bolše
vikams už savo pasiuntinį. 
Taigi areštavimai ir šaudy
mai sočiai istų-revoliuęionię-; 
rių veikiausia bus faktas.

. Dabar pagalvokite apie jį. 
“Revoliucinė” (net “komuni
stiška”!) valdžia šimtais žu
do socialistus. Ir už ką? Už 
tai, kad jie užmušė kaizerio 
berną *- to paties kaizerio, 
kurio gaujos smaugia Uk
rainą, Finlendiją ir Rusiją 
ir prieš kurį bolševikai buk 
esą pasiryžę iššaukt revoliu
ciją Vokietijoje. Ar reikia 
didesnio pasityčiojimo iš so
cializmo tradicijų, iš logi
kos ir sveiko proto!

Grafo Mirbacho gyvastis 
bolševikų a|<yse yra verta 
200 socialistų-revoliucionie- 
rfŲ gyvasčių. ^Kodel? Todėl, 
kad Mirbachas yra diploma
tas, o tie socialistai-reyoliu- 
eiemieriai tėra tiktai papra
sti žmonės, ginantįs papra
stų žmonių reikalus? Bet 
toks protavimas pritiktų ne- 
gut kokiam caro arba kaize
rio žandarui, o ne partijai, 
kuri sakosi “pildanti prole
tariato valią”.» ’

Carizmo laikuose socialis- 
tai-revoliucionieriai užmušė 
ne vieną valdžios šulą, vie
nok niekuomet už vieną nu
galabintą valdininką nebuvo 
pasmerkta myriop dvejetas 
šimtų socialistų. Ketveri su- 
viršum metai atgal serbų na
cionalistai nužudė Sarajeve 
Austrijos sosto įpėdinį ir jo 
pačią; bet Serbijos* valdžia 
nesiskubino šaudyti suokal- 
kininkus šimtais, kad paten
kinus Austrijos kaizerį, ne
žiūrint to, kad jai grūmojo 
karė: mažiukės buržuazis- 
kai-monarchiškos. Serbijos 
valdžia parodė mažiaus nuo
lankumo svetimos šalies des- 
p< tų veislei, negu Lėni 10- 
Trockio partija, šūkaujanti 
apie “visapasaulinę revoliu
ciją”.

Ir atsiminkite, kad ta par
tija, šiandie apsitaškiusi so
cialistų krauju nuo kojų iki 
galvos, pereitais metais Ru
sijoje kėlė baisiausią trukš- 
mą prieš įvedimą mirties 
bausmės fronte. Jos agita
toriai Rusijoje ir jos simpa- 
tizatoriai kitose šalyse vadi
no Ceretelli “kruvinuoju” už 
■tai, kad jisai pasakė, jogei 
be mirties bausmės esą nega
lima sustabdyt demoralizaci
ją tarpe ^kareiviu, kurie sa
vavališkai apleidžia apkasus 
ir einą į sodžius ir miestus 
plėšt, pogromus daryt ir ža- 
gint moteris. Mums čia ne
rupi teisint Ceretelli ir to lai
ko valdžią arba tuos teroro 
metodus, kuriuos vartoja so
cialistai - revoliucionieriai, 

bet faktai yra tokie, kad 
prie Kerenskio nebuvo įvy
kinta nė vieno mirties nuos
prendžio net už žemiausioj 
rųšies nusidėjimus armijoje,1 
o dabar liejasi kraujo lata
kai už grynai politiško po
būdžio prasikaltimus. % Soci-’ 
alįstų-revoliucionierių krau- 

‘ jas už kaizerio agento nužr-

mesnių klesų, priverstų šia-1 gaitį “į debatus”, pastebė- 
ndie pardavinėt savo jiegas’damas, kad jeigu tasai “ka- 
kapitalistams dėl duonos ką-'pitalistų parsidavėlis” neat-
snio? Šitas klausimas jau se-teisiąs geruoju, tai “pąimsi- pasaulio Grikštai sulipę ant 
nai yra Išrištas. • Bet Lenino j me policijos vežimą ir atga- stogų šauktų prieš jj!

. 1* J . — • — J J. ~ J L- M j n 4 /n 11 1 ----------- -—■         . . ...   —partijos žygiai duoda dabar i bensime jį”.
atsakymą ir į kitą klausimą; 
kas gali atlikti purviną bur
žuazijos darbą tenai, kur są
lygos socializmo tvarkai dar 
nėra pribrendusios ir kur 
buržuazijai išsprūsta iš ran
kų valdžia? Jį atlieka^bolše- 
vįkai!

Gerai bent, kad Lenino nuolatos kviesdavo jj l»i- 
Įiartija išsižadėjo sociaf-de- ^yt prakalbas ir skaitydavo 

jiį geru darbinipkų draugu, 
dabar staigu ėmė rasti di
džiausio užsiganėdinimo nie
kindami jį. i

“Aidoblistiškas” judėji
mas tečiaus Baltimorėje, pa
silaikęs apie dvejetą metų, 
susmuko, ir šiandie Grikštas 
tenai nė nosies < neparodo. 
Burbulai, kuriuos jisai laidė 
prieš Grigaitį, senai suspro
go, nepalikę nė pėdsako. 
Kiekvienas dabar žino, kad 

(priežastis, dėl kurios Balti- 
Imorės rubsiuviai staigu bu
vo pasidarę “Pirmyn’* reda
ktoriaus priešais, buvo ne jo 
pažvalgų persikeitimas—ne 
jo “parsidavimas kapitalis
tams”^ ne jo “išsižadėjimas 
revoliucinės idėjos”, ne ijo 
“buržuaziškumas”, — o ,tų 
žmonių ūpo persikeitimas.l

Panaši istorija dedasi jau! 
,kone dveji metai ir socialis- 
tų Sąjungoje, v Jie pergyve is;neli; iš'ka;“ 
na kitokį ūpą, nągu pirma, i revoliucionierių”, 
ir todėl jiems šianene, išrodo 

dienraštis ir jo redaktorius rblogais tie patįs dalykai, ku-

Grikšto klausytojams Bal
timorėje tuomet tikrai rodė
si, kad Grigaitis yrą ne tas, 
:as jisai buvo pirma. Dau
gelis jų pažjnojo ;jįį kaipo 
social-demokratą ir revoliu
cionierių, dar nuo 19064-7 
m.; ir tie žmonės, kurie pir-

TRIUKŠMINGAS SOVIETŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

mokratų vardo.

Delei kaikurių 
priekaištų.

“Naujienos” šiandie turi 
daug priešų eilėse tų pačių 
žmonių, kurie metąi dveji 
atgaj! labai jas girdavo. Dau
gelis tų žmonių dabar ne tik
tai negeidžia joms pasiseki
mo, o ir stengiasi kuo galė
dami pakenkti joms. Tatai, 
žinoma, nereiškia, kad musų! 
dienraščio pritarėjų skaičius 
sumažėjo; jisai ne tiktai ne
sumažėjo, o ir pasidarė daug* 
didesnis, negu buvo kuomet- 
nors. Bet tai įvyko nevei
zint tų pastangų, kurias dė
jo iV tebededa prieš musų 
dienraštį visa eilė buvusiųjų 
jo draugų.

Šitą faktą, kad dalis bu- ( 
vusiųjų “Naujienų” draugų 
pavirto jų priešais, kaikurie 
jų aiškina tuo, jogei musų

Trpe translation filcd wlth the ppst- 
Hiusler at Cldengo, III., July 26, ltH8, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Žeminus paduodamoji žinitl iš 
Stockholnio apie paskutinį Ru
sijos .sovietu suvažiavimą jra 
tuo įdomi, kad scenos, įvyku
sios jame, pusėtinai nušviečia 
tas aplinkybes, kurios privedė 
prie užmušimo Vokietijos am
basadoriaus Maskvoje, grafo 
von-Mirbacho. i

1 t <, ' >

Sovietų suvažiavimas atsida
rė 4 d. liepos Maskvoje. JaJnc 
daly vavo, 678 bolševikai, 378 
kaiirieji socialistai-revoliucionie- 
riai, 30 maksimalistų ir 6 inter
nacionalistai. šitame sąstate 
nematyt menševikų, socinlistų- 
revolhicionierių centro ir deši
niojo sparno, kadangi šitas par
tijas bolševikai kiek laiko atgal 
prašalino iš sovietų, 6 “inten|a- 
cionalistai” tai veikiausia kai
riojo menševikų sparno atsto
vai. Kaip jie atsidūrė suvažia
vime, sunku suprasti, kadangi 
menševikų internacionalistų va
dą, Martovą, bolševikai taip-pat

Vokiečių priešai nuo Kursko 
fronto gina atnaujinimą mir
ties bausmes, kairieji soc.-rev. 
reikalauja panaikinimo mirties 
bausmės, o jų vadas, Kamkov, 
kreipdamasis į Trockį, šaukia' 
/‘Kerenskį!” [ ; ,

Trockis atsako: “Kerenskio į 
pildė buržuazijos valią, o aš-’-p,,, 
proletariato valią”. Bet Kaij^ ; 
kov šaukią: 1 > i

“Meluojate! .Jus pildote Mir
bacho valią, Jus ir jūsų gali j a 
— nauji Rusijos budeliai”. To
linus Kąmkovas užreiškia, Kad 
Juųdosios Juros laivyno atida
vimas vokiečiams tai išdavyste; 
ir kreipdamasią į von-Mirbacbą. 
sako:

“Revoliucinė Rusija ir Ukrai
na ilginus nebus pagyvės. Tie 
niekingieji despotų šunes kan
kina musų brolius Ukrainoje’’.

Soc.-revoliucionieriai yėl su
šuko: i

“šalin galvažudžius! Lauk 
juos iš čionai!”

Kamkov, baigdamas savo kal
bą, užreiškė, kad kairieji soc.- 
rev. ir tolinus organizuos prieš 
vokiečius revoliuciją Rusijojd ir 
Vokietijoje.

Kada buvo atmesta Kamkovo 
įnešimas pasiųsti pasveikinimo 
telegramą kareiviams, kurio ka
riauja ant Ukrainos rubežiaus 
prieš vokiečius, tai kairieji soc.- 
rev. demonštralyviškai išėjo'iš 
suvažiavimo. Išeidami jie dai
navo Internacionalą ir šaukė:

“Šalin Mirbachą! šalin bolše
vikus!”

JAUNUOLĖMS BOLERO 
• SUKNIA, -U Pav. 8895.

EmbroNIcry -Tknincings niekados 
nebuvo' taip mėgiamu, kaip Šiuo se
zonu. r 
rodyta, floii 
vieno gabaK 
kraštu,,jj* j^smcuyj Susiu 
aplink apatinę jakųtę, nuga 
gio*jamoj. Rankovės gali bi

Suvažiavimo sidėjc'loįose se-
esą persikeitę; pirma, girdi, riuos jie pirmia*us gindavo, diplomatiniai svetimų ia-

lių atstovai. Iš atskiros lo#os 
a tulžiai sekė diskusijas von Mir-

jie Jjuvę tokie, o dabar esą ir išrodo gerais tie patįs da 
kitokie. Kadangi šitoks ai- lykai, kuriuos jie pirma nie , 

-------------- ---------------------- , Skaitykite seka-i^nc^’ Vokietijos ambasadorius.
*____ _____!_____ ’l’jli lilivrk li'J /l'vinili rllnmi

faikraščib Mh’bacbo nužudymą.
Metėsi į akis, kad soc.-rev. lai

kosi ištolo nuo bolševikų ir nito- 
P2(ktlos tariasi tarp savęs. Po to, 

pirmininkas pasveikino 
linos delegatą, Aleksandro^ 

vą, šis paėmė balsą ir pradėjo

škinimas tenka gana tankiai j kindavo. ! 
girdėti, tai prisieina apie jį imą pranešimą,’/tilpusį pas-tTai huvo už dviejų dienų prie 
pasakyti keletą žodžių. ’’ ’ * 1 M vy“

Ilgai neišvadžiodami, mes 
čionai užreikšime, kad pasa
ka ^apie “Naujienų” ir jų re
daktoriaus persikeitimą yra 
gryniausis (nesakome: šva
riausia) fantazijos produk
tas; ir tuos, kurie nenorės ti
kėt šitam musų užreiškimui, 
mes paraginsime pastudi- 
juot straipsnius ir apžval
gas, kurie tilpdavo “Naujie
nose” pirmais dvejais-tre-l 
jais dienraščio gyvavimo) 
metais. O norinčius dar ge-| praneša apie šitą 
riaus patikrinti “Naujienų”) programą”, 
redaktoriaus pažvalgų pas-j keletą metų nevadindavo 
tovumą galime nusiųsti prie Grikšto kitaip, kaip “sorki- 
pirmųjų trijų “Naujosios ninku”, arba dar aršesniais 
Gadynės” numerių ir prie vardais.
savaitraščio “Pirmyn”, kurį j “Naujienų” redaktorius jam

I kuriniame vieno 
numeryje: 1

“Ned., 28 d. lieos, 
pietų, L.S.S. 83 kuopos išUnjp 
Central Broofclyn bus pui- (Tkl.. 
kus išvažiavimas Glenda- , 
le giraitėj.... Taipgi bus kaįbėt:
puikus programas. Kalbės 
J. Jukelis ir L. Grikštas...”
Socialistų kuopai laikys tauja buržuazija ir Skoropads- 

I prakalbą L. Grikštas, todėl kis su savo prūsiškais durtu- 
I programas bus “puikus”! <

Tas pats laikraštis, kuris
“puikų 

pirmiaus per

“Mane išrinko slaptas suva
žiavimas šalyje, kurioje viešpa-

Darbo Laukas
Metė darbų American Bridge 

kompanijos darbininkai t

Utarninke, liepos 23, mete dar
bų American Bridge kompani
jos (kertė 40 ir Princeton gal.) 
darbininkai. Reikalauja padi
dinimo algų. Iki šiol paprastas 
darbininkas tegaudavo vos 35 
centus į vai. Dabar reikalauja- 
jna, kad paprastam darbininkui 
butų mokama 40 centų į vai., o 
amatninkams — 45.

Kilus streikui kompanija ban
dė panaudoti gudrų triksų, idant 
suardžius darbininkų vienybę. 
Taip, kuomet buvo pasiųsti į

Kaip šiame paveikslėly) pa- 
--------- 1--------- į. sukiiics sijonas 

tesiu žemutiniu 
..i įKuotas 

iroj suse- 
_ -----------------------------„_  būt' ilgos
arba trumpos. Bolero gi yrtf\pada- 
rytas atskirai ir užsivelkamas per 
galvų. Tiesiai iškirptu gorsu daro
ma parutikhmis, tuo budu teikiant 
pilnuma krūtinėj. Prie tokios suk
nios nešiojama platus diržas arba 
juosiamoji iąlika.

Jaunuoliu bolero suknios pavyz
dys No. 8895 sukirptas trejopos mie
los, būtent jaunuolėms 1(5, 18 ir 20 
metų, arba ir vyresnėms, kurios sa
vo kūno sudėjimu nesiskiria nuo to 
amžiaus mergelių. 16 metu merge
lei reikėtų v1' jardų 36 colių, arba 

jardų 16 colių flouncingo, su 
1% jardo 36 colių pločio materijos, 
ir 2’4 jardų kaspino.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai 

sukirpti ir pasiųti pavyzdi, prašom 
iškirpti žeminu paduotą blankui?, pa
žymėti niiera, parašyki savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą fry idėjus i 
konveil:) kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TEBN Di:PT., 1840 »sj Halsted Blr, 
Chicago, III.

NAUJIENOS PatteriTI)ept 
1840 S. Halsted St., Chicaflo, III. 

Čia idedu 10 centų, h* prašau at
siųskite rrfan pavyzdi No: 8895. — 

Jaunuolei metų ....... ....................

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Bet užtai dabar 
redaktorius jam 

jisai redagavo 1913 m. Kiek-įyra “ponas social-patriotas”, 
“darbininkų klesos priešas”, 

, “kontrrevoliucionierių dra
ngas”, “išmatų ir renegatų 
sėbras” ir tt.

Tia yra naturališka: kam 
“sorkininkai” pavirsta “piai-

vienas, kas moka ne tiktai 
skaityt, o ir suprast rašto 
turinį, iš tų ekskursijų į pra
eitį lengvai galės įsitikinti, 
kad dienraščio vedėjas šian
die laikosi tų pačių principų, 
kuriuos jisai skelbė dar ta-jkiais” programo papuoši- 
da, kada nebuvo nė kalbos: mais, tas negali grikštiškais 

žodžiais nesmerkti “Naujie
nų” ir jų redaktoriaus, t

Musų nusidėjimas prieš 
bolševikuojančius sąjungie- 
čius yra ne tame, kad mes 
keičiame savo principus, o 
kaip tik tame, kad mes lai
komės jų, nežiūrint, kaip 
mainosi ūpai miniose, ir ko
kias madas gaudo tie ele
mentai, kurie visuomet sten-

Kieno darbą dirba bolšjt i- 
kaį, šitaip elgdamiesi? Kie
no va’ią jie pildo? Revoliuci
jos? Proletariato? Ne revo- 
liucijos ir ne proletariato, o 
pikčiausiųjų revoliucijos ir 
proletariato priešų — vokie
čių kaizerio ir kontrrevoliu
cinės buržuazijos!

Socialistams jų oponentai ir tt. Ir publiką

apie dabartinius frakcinius 
kivirčus lietuvių socialistų 
eilėse.

Menamąjį “Naujienų” re
daktoriaus “persikeitimą” 
pastebėjo pirmiausia ne tie, 
kurie šiandie.daugiausia kal
nus verčia ant jo, o tūlas 
•žmogelis, vardu Grikštas. 
Tai buvo apie penkeri4netai 
laiko atgal, Baltimorėje. At
vykęs į tą miestą organizuot j giasi “užganėdinti publiką”, 
“pramoniečius”, tasai žmo-J 
iželis ėmė laikyt “spyčius”tne “bizniška”.
prieš laikraštį ^Pirmyn” ir! srovės kovoja prieš “Naujie- 
jo redaktorių, P. Grigaitį.! nas” daug atkakliaus, negu 
Per sava it. e laiko suviršum I r>rieš koki kitą socialistų lai- 
jisąi krėtė “sorkes” lietuvių j kraštį. ' Kraštutinio j i kai- 
svetainėje, pasakodamas a- ;rių.ių srovė taip-pat, kiek tik 
pie Grigaičio “parsidavimą i pajiegdama, kovoja prieš 
kapitalistams”, apie jo “bur-| “Naujienas”. Reiškia, nega- 
žuaziškumą”, “išdavimą da-fli būti nė kalbos apie tai, 
rbininkų klesos”,

“Naujienų” pozicija yra 
Dešiniosios

-- — --- - - ------- - j, - 7 
“puikybę”, kad musųf dienraštis taiko 
ne . tiktai savo poziciją, vadovaudamas

kininkų žmonės, tai ten jiems pa 
sakyta maždaug taip: Mes mielu 
noru sutinkame taikinties su sa- 
vo darbininkais, tik jiys grįžkite 
darban... Kuomet sugrįž iš/vaka 
ei jų pats superintendentas, tuo
met galėsime užbaigt savo reika
lų. Darbininkai, žinoma, supra
to kame dalykas ir atsisakė grįžt 
kol nebus išpildyta jų reikalavi
mai. Mat visiems aišku, kad 
bosams yra labai lengva susiži- 
not su superintendentu — per te

7
vais. Bet čionai valdžia veda 
derybas su Skoropadskiu ir pa
kenčia šiose sienose Vokietijos 
imperializmo vadą, grafą von- 
Mirbachą. (Triukšmingas delnų; 
plojimas socialistų-^revoliudkjl- 
nierių pusėje),

“Vokiečiai atėjo į Ukrainą 
duonos, bet jie negaus jos. To 
nai, kur vokiečiai krovė ją į 
traukinius, (mes sprogdinome 
trauktinius. Taip-pat mes darė-' 
me ir su artilerija ir su kariš
komis reikmenimis. Vokiečiai 
stengėsi nugabenti į Kruppo dir
btuves stambiausias mašinas iš 
Odessos ir Nikolajevo, bet mes 
šusprogdinome jas. <

i “Vokiečiai bus išmušti Ukrai
noje. Jau dabar jei užmokėjo 
už savo despotizmą tūkstančiais 
gyvasčių. Jus padarėte Bres.t- 
Litovsko taiką Ukrainos laisvės 
kaina. Mes dabar reikalauja
me, kad jus padėtumėte mums”.

šioje vietojo atstovai iš kiu
rus ir dešinės atsistojo įr eliič 
šaukti: “šalin *1 Brest-Litovsko 
taiką!” O Aleksandrovas užbai
gia savo kalbą žodžiais: “Tikiuo
si, kad jus nelauksite von-Mir- 
bacbo leidimo!” Mirbach kaž
ką ėmė kuždėt į ausį savo štabo 
oticieriui. Kairieji socialistai- 
r<-voliucionieriai sušuko:

“Salin MirOacIiij !

Bacho Įkibus
Kuomet salėje vėl įvyko tvar

ka, irna balsą Trockis. Jisai kai 
Imi apie: pavojingus apsireiški
mus i i lesu raudonosios gvardi- 6,000 darbininkų. Kaip apskait-

Streikininkų susirinkimai bū
na Ne\v National Hali, 3312 So. 
Morgan gal., kaip 8 vai. vakare.

Minėtos kompanijos dirbtu
vėje dirba daugiausia lietuviai 
darbininkai. Visi jie laikosi iš- 
vieno ir žada grįžt tik tada, kai 
kompanija sutiks išpildyt jų rei
kalavimus. — K. Ramanauskas.

Kazimieras Gučus
Veda visokius reikalus, kaip krirninaliikuose 

taip ir sivilitkuose teismuose. Daro 
visokius iloku/nen\t>» irį>opteras.

Namų Ofisą*:

SUI f. NaUtod lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

.. MU'^o Ofisas i 
m tarto" lt 
" 111 U Uslly Bldt.

Tcl. Csntral 4411

-..................  .................... - —•—r—
valdžią! atsieisiu apie 100 milio- 
nų dpi. mętams daugiau nei kad 
iki šiol buvo išmokama.

Beto, pradedaių rugpjūčio 1 d. 
darbininkams bus pripažinta 8 
vai. darbo diena.

Mooney demonstracijos.

Stockjąrdų Labor Council nu
tarė surengti ateinantį nedėldie- 
nį, liepos 28, didelę demonstra
cijų Tarno Mooney dalyku. Tūk
stančiai skerdyklų darbininkų iš 
stockjardų distrikto maršuos, su

Apvaikščios Darbo Dieną. lnuzik.b i Ashland Boulvard Au- 
Darbo dienoj Chicagoje mano- ditorium, kame įvyks didelis susi 

ma surengti didele, darbininkų 
demonstraciją, kokios dar nebu-- 
vo ('liięagos glorijoj. Demons
tracijai vieta skiriama Gran) 

Parke. * .♦

ftalin Mir- 

bolšovikus!”

Padidino algas.

Generalio Suv.. Valstijų gble- 
#inkolių direktoriaus. McAdoo, 
patvarkymu vakar tapo puclicliii-

darbininkų algos iki 68 centų 
valandai.

Patvarkymas paliečia apie 50
iiitiN r<tuuonusitm gvarm- ....... (

įjos, kurios atskiros dalįs, nepai- Kilojama, tai tas padidinimas Straujoj.

rinkimas.
H Kitos darbininkų unijęs žada 
tų pat daryti, o muzikantų uni- 

giv pasižadėjo dykai visur demon
stracijoms muzikų parūpinti.
Kalbėtoju žadA būti žinomas 

Frank P. Malsh, buvęs darbo 
santykių tyrinėjimo komisijos 
direktorius.

Chicagos Lietuvių

Tarybos piki. koin itvtias lodei ra
gina Visų priklausančių, Tarybai 
draugijų, narius ir, aplamai, pa
žangiuosius Cbicagos lietuvius 
darbininkus daly vau t toj demon- 

-CLDT.PRd.Kom it



Didelis Metinis Piknikas
3S5SESS

ftupoleonl

savo pajicgas

Musų didis pasiulijimas su šiuo laikrodėliuMILZINISKAS

PiknikaS
Parengtas

jvyks

Nedalioj, Rugpjūčio 4, 1918

Piadžia 10 vai. ryto įžanga 25c ypatai.

Vardas

Adresas

CHICAGO,

Tfirtiykite!

. M.D.
JAS IK

5-kių Chicagos progresyvių draugijų spėkom 
Draugystės p. L. K. Keistučio, 
Draugystės Apšvietimo Brolių, 
Draugystės L. B. ir S. Amerikoje, 
Draugystės Jaunikaičių Dainos Mylėtojų ir 
J. L. V. b. Pašelpinio Kliubo.

Vata 
fl-taL ___

■ ia ItTiki i-... ||

Tel. Pūlini an 342 
s,m

Iš visų anksčiau paduotų pa
sikalbėjimų, kiekvienas žmogus 
gali matyli, kaip svarbių rolę 
lošia mintį* musų gyvenime ir 
kaip galinga yra jų spėka. Mes

kurie 
Kitaip 

kons trūkly vės spėkos

Iškirpkite šį apgarsinimų ir 
nusiųski tė j
KING

10731 So. Michigan Ava. 
Hoseland, TU-

kariuko? mokėja
AKTAI KASDIEN

ATVĖS

</> 5
O </>

Milda Teatras
VODEVJMUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Per iriai n A, 
Pancdūlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas JOft 
Prie šią kainų priskaiioma ir 

1c ir
■ 4 DU.)

HALSTED Ir

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street. 

Telephone Rockwell 6999

Ci. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgas, Ak o šeri n 
1920 So. Halsted Sfc, Chfcago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

M imis — Žmonių 
valdytoja.

Maloniai tižkviečinme visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus 
atsilankyti j musų pikniką, kur galėsite linksniai praleisti laiką, prie 

‘ ‘ e dienos.
iki galo, ta pačia gatve L votis 

Kviečia KOMITETAS.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 3 vakare

Netilsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųi akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą j" 
galiu Išlyrt Jus akis ir pririnkti 
nuris akinius tikrai. Darbą atlietu bei miki«nt, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. ChieaT-* 
Kampas 18-tos gatvės 

3-tius lubos, viri Platt’o aptieky* 
Tėmykite j mano parašą 

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

■' •ęniič!,. •*••****•<

kurie patįs sau gelbstasi”. Kuo
met jus pradėsite gelbėties pats 
- geriausiai suvartoti jumyse 
esančias spėkas, jus pradedate 
pritraukti linkui Savęs via dau
giau ir daugiau tų gerų daiktų, 
kurie apsiaubia jumis 
randasi aplink jumis, 
sakant 
pritraukia konstuktyves spėjus, 
pozityvas pritraukia poaityves 
spėkas. Augančios • mintįs pri
traukia elementus ir spėkas, ku
rios pagelbsti, paskatina augi
ną žmonės, kurie stengiasi 
tapti vis naudingiausiais, yra pa
traukiami tose aplinkybėse, ka
ros jiems pagelbsti tapti nau
dingiausiais ir svarbiausiais 
žmonėmis šiame pasaulyje.

G. M. Chernaucko Darže 
LYONp, ILL.

Kuponas geras tik 30 dienų.
Union Novclty Co., Dept, 92

671 N. Carpėntcr st., Chicago, III.
GERBIAMIEJI:—

Malonėkite išsiųsti man 21 akmens 
paauksuotą laikrodėlj, kurį parduo
date už pigesnę kainą sykiu su 19 
daiktų, kuriuos jus duodate dykai su 
laikrodėliu. Gavęs daiktus užmokė
siu $13.95. Jeigu kuomi nebusiu už
ganėdintas su laikrodėliu, pagrąžin
site man pinigus.
Vardas-Pavardč ...............................
Adresas .............................................

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS tft CHIRURGAS

1553 W. Madison »L 2225 So. Leavitl St,
• 5ųile 000-612 Kampas 22nd pi.
Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 0 vakaro
Phone Haymarket 2563 Pbone Canal 4626

Nadėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany BS46

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. ilalsted St. . .Tel. Canal 4346 
Mes gydoin chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir EJektrikihiai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 rvlo iki 8 vrtk. Ned. 9 12 d.

Privatiškas Negales.
35 So. DehYborn St. kampan Monro*, 

, _ ILLINOIS
Room 506 Ir 507 Crilly BIdg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandom: Kandi ė n 9 iki 4. Neddldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, PŽtayčieje ir Bubėtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

patįs, mušu gyvenimas ir mtmų 
kūnas yra mielas daugiau kaip 
rezultatas musų gyvenimo min
čių. Kasdien vis daugiau ir da
ugiu u*a t ydos yra atkreipiama į 
minčių įtekmę gyvenimai! ir jų
jų valdymų, ir visuomet yra jon 
atkreipiama atyda, kaipo svar
biausiu ir pamatiniu faktoriui! 
.musų laimės ir nelaimių. Taigi 
kiekvieno iš musų svarbiausia 
pareiga yni susipažinti su savo 
pajiegomis, susipažinti su savo 
mintimis 
galingiausia spėka ir naudoties 
jn atsibkimui laimės — pageri
nimui savo būvio. Tik reikia 
apgailestauti, kad musų litera
tūra yra labai neturtinga; išsky
rus vienų arba porų knygų, mes 
kaip ir visišką! neturime jokių 
raštų apie minties paslaptis ir 
jos funkcijas. Kiekvienam, ku
ris gali skaityti angliškai, pa
tarčiau plačiai susipažinti su 
minčių paslaptimis 
jų įtekme gyveni man ir neapri- 
buotais vaisiais, kurie yra gali
mi atsiekti kontroliuojant savo 
mintis 
tampant ponu ir karaliumi savo

)R MANUFACTURr 
NG C(k

31 N. 9 St., Indiana, Pa.
Telefonas I.awnd:dc 9321 

dėl' pardavėjo 
Chicngoje ir apieli tikėję

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
nagai vėliausios santifiko moto d o h. 
2401 So. Ilroadvvay St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
...........................Kinlock Vieton 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 lt.

2. Skustuvui diržas. 3. Plaukų kerpama mašina. 4. 
rin kėlė...6. | kaklaraišti špilka. 7. Pypkė. 8. Skutimuisi 
"h Metalinė cigarelams dėže. 11. Paslaptingas delmo- 

12. Tabakui inaŠnelC. 13. Laikrodžiui retežėlis. 14. Cigar- 
i. 16. Žiedas. 17. Sudėtinis 

!■■«< >i.v linu civilių n ai in<ti.vidui gazo. 18. Skurinis port- 
i. Su kajcmloriu ant viends pusės ir vieta-dėl jūsų adreso įr pa- 
9. Laisvės sfpvyla padaryta iš metalo. Kiekvienas, kas atsiųs 

- už dirbtuvės kainų, gaus šiuos naudingus 19
, . - . užsakymu, bet jdėk kuponą ir kuo met jus aplaikysite laikrodėlį, jus 
Jeigu jus esate neužganėdinti su laikrodėliu, kuomet 'jus ji gausite, jus galite jį su- 

taigi išsiųskite šį

VyriškyDrapanŲ Bargen3i
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.511 įkj 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kuiliu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti Mulai Ir nver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščlmi. Kelnės nuo $1.50 Iki 
$4.50. Vaikinam* siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedaliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 8. Halsted SU Chicago. HL

stebuklingo mechanizmo kimo 
ir protoė Taipgi patarčiau kie
kvienam susipažinti su žmogaus 
prigimtim (Iniman natūrų)) ka
dangi tai yra netik naudinga pa- 
čiųme gyvenime, bet ir atidaro 
naujų ir platesnę pasaulėžvalgą 
— - naujų pasaulį. Nėra nieko 
prakilnesnio ir žingeidesnio, 
kaip susipažinimas su savo pa
slaptingomis pajiegomis, savo 
role šiame pasaulyje — susipa
žinimas su savimi. Nei vienas 
žmogus negali būti liuosas ir 
nei vienas žmogus negali užim
ti sau priderančių vietą šiame 
pasaulyje.

Jeigu jis pats savęs nepažįsta 
nepažįsta spvo galios, nepa

žįsta savo spėkų ir nežino kaip 
jonus pašihaudoti, ir nežino sa
vo augščiausių užduočių. Jeigu 
žmogaus protas pasiliuosuolų 
nuo visų prietarų, jeigu jis pa
žintų patsai save, savo pašauki
mų ir vietų pasaulyje, jeigu jis 
pažintų’savo pajicgas ir kaip jo
mis naudoties, tai pasaulio ver
gijos retežiai ir visos Bastilijos 
akimirkoje subįrėtų — išiiyktų 
skurdas, ligos ir visokios kan-

Tel Yąrds 3654. AKUSERKA 

K»Mfs.A. VIDIKAS 
AkušerijoH Ko- 

W ’’Rai Praktika-
1 ’ c n iu»y t v a n i j oh 

KfchftRpitalėse Ir Ehila- 
■^■VMĮ<l<lphijoj. Paackmin- 

V W; ' HgĮtai patarjiapju prie 
: .Sw>««dyino. Dundu rodą 

W v»* ° k i o sc ligone moto-
S h r * ms ir mer^innma. 
IHalMed Htr.
I (Aut antrų lubų)

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per iG me
tų kaipo patjrręj gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir ehrontSkaa llgtn, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodaa X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.
/ Ofisas tr Labaratorijn: 1025 W. 181h 
ftt. netoli l'isk St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telei tionc Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS; .0 ryto, tiktai.

King Midas
Geriausi Skustuvai 

Amerikoje

NESIŲSKITE DARGI NE CENTO
šis prnkliškns ir puikilk paauksuotas laikrodėlis, turintis 21 akmenį Ir nė perniažas ir nė perdidelis, 

tnil> kad kiekvienas gali tokį įsigyti. Me$ mielai jį atsiųsime jums br atsiuntimo mums iškaltio pinigų. 
Jus pails persitikrinsite, kad-Jis yra toks puikus ir paraukus ir taip gerai laiko laiką, kad jus jį pirkaite 
nelaukdami nė trumpo laiko. Iškirpkite šį kuponą ir alsių,skite luuinsi Kam jus mokate aukštą kuiną už 
laikrodėlj, kuomet galima jį gauti nuo mus už “dirbtuvės kainą’’.

Kili pardavėjai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodėlį, kuris 
nesulyginamas su šiuomi. Nelauk ilgiaus, bet išsikirpk šį ku
poną dabar, todėl kad šis pasiulijimas lik per 30 dienų.

Mes nesigiliname pkičiai į aprašinėjimus šio laikrodėlio,* 
kadangi ten yra daug gerų nurodymų, kuriuos aprašinėti im
tų daug vietos ir laiko, todėl mes duodame tik svarbiausias 
ypatybes apie tą dalyką. Laikrodėlis turi puikų greviruotą 
ir paauksuotą viršelį, 21 akmenį, laiko teisingai laiką ir nė 
miliute nesivėllna, nė neina anksčiau, dėlto kad turi speciali 
regtilatoril), kuris palaiko laikrodį vienodame judėjime ir tu
ri gerą mechanizmą. Mes gvarantuojanie laikrodėlj ir virše
lius ant 20 melų, šis laikrodėlis yra žinomas visose Suvieny
tose Valstijose, Kanadoje ir Europoje. Veik kiekvienas žino, 
kad šis yra geriausio darbo laikrodėlis, ir jus galėsite palįs 
persitikrinti kuomet nusipirksite. Klausk ko nors kiek kai
nuoja laikrodėlis su 21 akmeniu, kuris yra gvarantuolas ant 
20 metų ir jie pasakys jums, kad jis moka mažiausiai $25.00. 
Jus galite jį gauti nuo musų tildai už $13.95 sykiu su 19 kitų 
naudingų daiktų, kurių yra sekanti: 1. Naujai patentuotas 
skustuvas su aštriomis abiejose pusėse geležimis.
Fountaninė plunksna. 5. Retežėlis ir rakiams _ 

bosas su veidrodžiu ir šepetuku. 9. Ašutų šepetys. 10 
nas atidaromas tik tos ypatos, kuri žino paslaptį. 12. 
nyčia. 15. Atidarymui bonkų ir kėny — ištraukimui korky ir gaiandvnmi peiliu 
raktų rinkis, atidarymui bonkų, gręžtuvas, nupjausivmui cigarų ir atidarymui 
tolio dci popierų. pinigu ir dokumenl 
veikslo ir korčiukės ant kitos pusės. _ _T___ ___
mums užsakymą dėl .šio laikrodėlio, kurį mes paidubdamc 
daiktus. Nesiųsk pinigų su savo 
užmokėsite $13.95. J ’ ‘ __ f ..........
grąžinti mums ir mes sugrąžinsime jums pinigus. Jus nesate niekminici 'aLsakoinhig 
kuponą mums tuojaus.

UNION NOVELTY CO., Dept. 92. 671 Carpėntcr St., Chicago, III

Darbo žmonių Knygynas 
ir Bridgeporto Naujienų sto
tis nuo liepos 27 dienos taps 
perkelta į>o nr. 3238 So. Hal
sted St., į s •.

— J. B. Aglinskas.

AKIU SPECIALISTAS 
4Mb EffMiBtvMja Dykai 
i Gyvenimas yra
\ jĮĮMį y tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
J Mes vartojame 

P»#erint4 Oph- 
thaiinometer. Y- 
patinga doma at- 

/ “ kreipiama i vai
kus, Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nrdėldien. nuo 10 Iki 11 dieną. 
4619 8. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
* Gydau kreivas akis vienu sykiu į kelcs minutes. 

Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opli- 
škėk hervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę »- 
KJš, neaiškus matymas, arba kitokia anornialis 
aktų stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES. GERKLES IR PLAUČIŲ KATARA 
jb'diHl flfėičiausiu moksliniu budu, nžtikrlnda- 
mss užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos tdsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytus, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas" link kurtumo, kilusio iŠ priežasties 
kataro. Vasara yrft geriausias laikas gydymui 

1 viršminėly ligų. PATARIMAS DYKAI 
UŽTIKRINU GERA AKINIŲ PRIRINKIMA 
t iii > J- a i 219 S. Dearborn

-N«d«no- w.M. Lau'non.M.D.8'-™^,’11 ’ prieš PaČtą

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chic»<< 
Telephon. Hayiaarkrt 2544 •

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką Ilgą 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Cbicagt 
Telepbon* J)r«»er 9<*JS

VALANIkOSt 1<L -11 ryto; 2—* popl«tq 
*> w vw«t*r. Nwi41Įo<n<» ĮIK-ĮH

kartais ir pavojingų mokslų, ne
aiškinkite kas ten už debesų sle
piasi arba kas slepiasi aname 
užgrabinianie gyvenime, bet vi- 
sųpinniausih supažindinkite jį 
su savo namais ir jo paslapti
mis —supažindinkite jį su savo 
kimu ir protu, su jų paslaptin
gomis pajiegomis ir funkcijo
mis ir išmokinkite kaip jas val
dyti ir prižiūrėti. Visas kitas da
rbas neatneš pageidaujamų pa
sėkiu,ių ir bus tas pats “Griški- 
no” ploščiaus lopymas.

Jaunuoliai išeina mokyklas, 
esti išmokinami įvairių mokslo 
štikų, bet paprasčiausių ir reika
lingiausių dalykų jie nežino. 
Nors jaunuolis išmoksta visus 
kaulų vardus, tankiausiai jis ne
žino kpip pridarančiai užlaikyti 

kūną ir vengti ligų. Nors 
jaunuolis išmoksta gamtiškus 
^mokslus ir visą žvaigždžių pa
saulį, jis daugumoje atsitikimų 
nepažįsta patsai savęs — nežino 
savo proto paslapčių. Taigi 
svarbiąusips auklėjimo užduotįs 

gavę teisingą ir tvirtą ’ csįj apleidžiamos ir svarbiausi

KIETAI BARZDAI
KINŲ skustuvai yra gvaraiituo- 
ii. Parduota 3000 lietuvių san
krovose (’hlcagoje, Milvvaukec 
Pittsburgh’e, Buffalo, Delroil, 
Ncw York, Boston ir kitur.*

Pirkliai, pasirašykite čia.

i sais ir tikrais vyrais ir mote-. 
| rimis.
j Prašau visų veikėjų ir refor-| 
į inistų įsitėmyti, kad* žmogus ne

gali ątsicktj laiipvs, kabai jj» ne-.
I bus laisvas; o pilna laisvė ręjškia 

laisvą protą, kadangi visokį kti- 
įsvė gauna savo prpdžįų protejĮ 
/taigi pirmiausiu tikslu turi buT) <|„ba»tiiiiHme auklėjimd 
j|ti nušviesti žmogaus protą, 
| s|ipažin<Hnti jį su juomi pačiu. 
’ Tjk tuomet žmogus bus laikytis 
j irj ateų,'k{Mavo augščjausį laips- 
I niekuomet jis^pažins save, 
| liet, Jai negalima atsiekti,, mo 
l kinaųtJčmogų hygienoji, politišr 
;kos ekonomijos, dailės ir kultu- 
' rotę istorijos, lai negalima atsie- 
! kįį skiepijant 4lR°nių protuose 
j medikališką pakvaišimą ir per-, 
, šauGpolilikieęitf kaipo vieuadnįi 
gydytoją. Nepirškite žmogui 
daugybes jam nereikalingų, o

DR. 6. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gvvrninias ir Ofisas 

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
Chicago, IP.

kf’hCIAl.TSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 ro piet 
ir nuo 6 iki 8:31) vak. Nedėlio- 
inls vakarais ofisas iiž k i s ta .. 

Tolenhone Yaids 687

DOCTOR ROSS
I , Chicagos Specialistas
| Gydo U^scnėjusiaa, Nervų Ligas, širdies, Vidurių,

Orkestrą Joseph Phillips

PASARGA ^Važiuoti galima bile karais iki Ogden avė. 
Ogden avė. į vestus iki sustos 48tli avė.; iš ten paimkit Lyons 
karus, kurie daveš iki daržo.

fr>"gb»’ae

Visokį laimė prasideda žmo
gaus prote; pilna lajinė yra ne
galima, jeigu žmogaus protas, 
nėra liuosas. Nei jokia spėka Į 
pasaulyje negali aprubeziuoti ( 
<inoga,us protą, kaip tik pats. 
Nei jpki spėka negali užlaikyti 
žmogų vergijoje, kaip tik jis 
pats. Nei jokia spėka pasauly-, 
jo negali surakinti jo protą, jo| 
spėkas, kaip tik prietarai, — sa
vęs nepažinimas. Pagelbekite 
žmogui nusikratyti tuos pan
čius, pagelbekite žmogui patino-1 
suoti ptotą, pagelbekite žmogui! 
pažinti save, o jis sugriaus se
nąjį pasaulį akimirkoje. Kięk 
daug tragedijų, kiek daug kan
čių, ligų, skurdo ir nelahnių bu
tų pašalinama iš šio pasaulio,! 

’jeigu nuo pat mažystės kūdikiai 
butų mokinami teisingo mąsty
mo, jeigu jie butų supažindina
mi su jų kimu ir protu, jeigu 
jie butų supažindinami su jų 
pajiegomis ir kaip jomis nau
dotis; jeigu kūdikiai butų supa- 
p.iudinaini su savimi, vietoj nuo- 
dinus jų protą prietarais, vieto
je mokinus juos visokių jiems 
nereikalingu poterių ir “zaba- 
bonų”, vietoje visokių gąsdini
mų ir ubagystes, skurdo ir ver
gystės dvasios skiepijimo jų jau
nuose protuose; jeigu kūdikiai 
Įiradžioje savo gyvenimo butų 
pastatomi ant teisingos ir tvir
tos papėdės, tai daktarai, ligon- 
bučiai,' pataisos namai, kalėji
mai ir prieglaudos butų nereika
lingos 
pradžią jie sugebėtų tapti lino- Į gyVehimo principai esti palieka-

* —. .........  - 4.. pačiam jaunuoliui sužinoti.
Argi išmintinga yra sudėti visą 
jaunuolio gerbūvį ir pasisekimą 
ant tos progos. Jeigu jam pasi
laikys tai sužinoti, jeigu jam pa
sitaikys teisingai sužinoti ir jei
gu jam ta žinystč bus prieina
ma. Tai yra didžiausi klaida

ji yr« 
blankiausiai apmokama ir yra 
priežastimi visų nelaimių ir sku
rdo. Koliai žmogus nepažins 
savęs, jis nebus savistoviu, ne
bus laisvu ir retežiai vergijos' 
nesiliaus slcgę jį.

(Bus daugiau)

Rengia braiigyste Palaimintos Lietuvos G. Chernaucko Darže, Lyons, III 
Nedalioje, Liepos 28,1918
Pradžia 10-tą val. ryte. Inžnnga 25c porai

2,1 J^vv^ls

Tclojihone YurdS'583L

0 r. LG. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iŠ ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsleti St., Chicago.
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I Chicago ir Apielinke
Didelis gaisras Forest 
Parke.

kas atiduota į paviečio ligoninę. 
Kasi pasveiks.

|J! 11!
dar manomą veikti — nei žodž 
io. Tikras, nedovanotinas apsi
leidimas!

Pėtnyčia, Liepos 26, 1918.
............................... m i

Forest Parke

Nuostolių pridaryta už 
250 tūkstančių dolerių.

Vakar rytą kilo didelis gaisras 
vienoj puošniausioj vasarinių 
pramogų vietoj -
Į parą valandų gaisras dalinai 
ar visiškai sunaikino septynis bu 
dinkus. Atvykę fignagiasiai tik 
varįais negalais įstengė sustabdy 
ti šėliojantį gaisrą. Nuoštollių pa
daryta apie už 250 tūkstančių 
dolerių.

Tikros gaisro priežasties kul
kas dar nepatirta. Visa kas žino
ma, tai kad gaisras prasidėjo i. v. 
“boileroom’e.”

Gaisras buvo taip didelis, jogei 
jį buvo galima matyt net did
miesty]. Tūkstančiai žmonių kas 
pešti, kas automobiliais
Minos atsitikimo vieton. Trum
pu laiku prie parko suplaukė 
milžiniška minia žingeidžių žio- 
psotojų. Policija pagalios buvo 
priversta išskirstyt minią, kad 
neepeunkinuš gesinimo darbą.

Parko valdytojai ir policija 
rengiasi užvest tyrinėjimą, kad 
suradus tikrąją gaisro priežastį.

Auka Chicagos 
universitetui.

Turtingas Chicagos fabriki-; 
ninkas, L. W. Noyes, vakar į- 
|leikC Chicagos universitetui $2. 
500,000 — “apšvietos reikalams”

žada “pajudinti žemę.” Lyderiai 
' kone kas vakaras daro skodus ir 
tariasi, kaip geriau pradėjus dar
bą.

stč savo susirinkimus laiko pas
kutinį nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 1:30 vai. po piet, J. Neffo 
svetainėje, 1500 So. 49th avė. 
Sekantis susirinkimas įvyks a- 
t einančioj ncdėlioj, liepos 28 die
ną. Prie šios draugystės todėl 
privalo prisidėt kiekvienas dar
bininkas vyras ar moteris.

—Cicerietis.

Str Charles, Iii. — LSS. 177 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėltoj, 
liepos 28 d.„ Markuco svet., II) vai. 
ryto. Meldžiam visus susirinkti pas
kirtu laiku ir naujų narių atsivest.

P. M. Walinta«.

Nekėlioj, liepos 28, bus didelis iš
važiavimus, kurj rengia L.S.S. XH 
Rajomis, S. Garv, Imi., ant Damiuno 
fanuos. Prasidės 10 vai. ryto. Pa
sarga: Imkite Broadvvay karus ir 
važiuokite iki 3 -tos gatvės: išlipus 
eiti į vakarus. S. Vitkauskas.

šku

Bankų klerkai — “naudingi 
darbininkai”.
True trnnslation filed with thc post- 
nuister at Chicago, III., July 26, 1918, 
as reąuircd by thc act of Oct. 6,1917.

Bankų kompanijos nepapras
tai nudžiugo tuo faktu, kad jų 
darbininkai -
skirti iš “dirbt ar kariaut” pat-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PROGA NEVEDUSIAM

Pasirandavoja gražus kambarys 
laisvam inteligentiškam vaikinui ar 
merginai Arti Robey St. ,Milwaukce 
ir North Avės. Fanatikai lai neat- 
sišaukia. St. Narkis, 
1953 Wabansla Avė., Clficago, III.

NAMAI-ŽEMB

Dar nesuranda.
. Mooney detektivai vis dar ne
suranda ištrukusį iš valstijos pro 
kurorp raštinės banditą, Martin 
Siek. “Dėdės’’ spėja, kad Sick’as 
turi būt sužeistas ir dabar gydo
si “tūloj saugioj vietelėj.”

Rcikalauja išmokėt 
Richbergo algą.

Miesto tarybos gaso reikalų 
komisija vakar ir vėl kreipės į 
majorą Thompsoną reikalavimu 
išmokėt adv. Hichbergo ir jo pa- 
gelbininkų algas. Į pirmesnius 
komisijos reikalavimus Thomp- 
sonas ir jo “dešinė ranka”, Et- 
telsonas, dar neatsakė

nieku 
, kaba 
išleist

Miesto valdžia, sakosi, 
budu negalinti suvaldyt.. 
retų. Dabar rengiamąsi 
naują patvarkymą, sulig kuriuo
turėtų išsiimi laisnių ir “sausie
ji” kabaretai. Tai busianti geriau 
šia “liekarsta”.

Herbert Schugen, 7 metų vai
kas, vakar tapo ant vietos suva- 
žinčitas automobiliu. Automobi
lio važnyčia areštuotas.

klerkai tapo iš-:

maršali Ci*<xwdcr’io raštines už-

kar aplankiusi Central I rusi Co- 
mpany of Illinois nuo savo vice
prezidento, H.H. Merricko, Wa- 
shingtone.

Emiry Smith, pasiturįs vietos 
verteiva, pateko bėddn. Apsukęs 
savo “kostumerį” ant 275 dol.

I i-----
P-ia Myrtle Mikos vakar susi- 

vaidyjo su savo prisieka ir čia 
jau pastvėrė bonkutę nuodų ir

.įieško teisėjo.
Chicagos [Milicija turi naujo

ninę. Vargiai pasveiks.

Farsythe, Mont. valstijoj, distr- 
kto teisėjas. Charles Crumm. Ji
sai atvyko Chicagon praeitą pel
nyčių ir apsigyveno EJJos Ker- 
rigg name, 1318 Wilson gatvėj. 
Namo savininkė sakosi, kad tei
sėjas išėjęs pasivaikščiotų ir nc- 
begrįžęs.

Vakar per 24 valandas vagi
liai pavogė dar 9 automobilius, i 
Nei vienas nepagauta.

Teisėjas Kersten vakar nutei
si visam amžiui kalėjimo John 
I). Klaudę. Užmušęs savo drau- 
gą-jureivį.

Policija jieško jaunos, 17 nte-
i

Bėdos sukčiams.
Policija nejuokais ėmė sekioti 

ledo pardavinėtojus, kur stengia 
si apsukt savo “koštumerius” 
Daugelį jų policija vakar pasi
gavo gatvėse ir patikrino svars
čius. Pas kuriuos rasta netikri 
svarsčiai, tie atsidūrė šaltojoj.

puolusi’iš savo namų 5496 Ellis 
gatvėj. Gali būt patekus į kokį 
ištvirkavimo urvą.

Chicagoj gali būt bus ”paka- 
savota” dVi geležinkelių stotis— 
Dearborn ir Grand Central.

Maj Funkhouserio tardymas, 
manoma užsibaigs ryto. Jeigu jis 
busiąs rastas kaltu — reikalas 
pateks į teismo rankas. Funk- 
houseris nieku budu nenorįs pa
siduot. .»

Detektivų seržantas W. Sa
vin, vakar laimingai sugrįžęs iš 
Ncw Yorko su savo “radiniu”,

400,000 dol. gatvių 
taisymui.

Miesto valdžia paskyrė 4(M) 
tuksltančių dolerių gatvių patai* 
symo reikalui. Manoma taisyt 
sekamas gatves:
Anslee, Konstance, Devon, Edge
Comb, 45, Glenwood, Jeffre, Ke- Joseph Leo. Policija jo jieško- 
drie, Karlor, 31, 33, Lowell, Su- jusi apie dvejetą metų. Kaltiną
jį y side, Ris ton, 106, Stony Island, 
Woveland, Home, Richmond ir 
Cortland.

mas vagiliavimu.

NORTH SIDE
Kas su “Nortsaide”

Pešasi.
Tardymas suspenduotojo an

tro policijos superintendento Fu
nkhouserio vis dar tęsiasi. Iki 
Šiol tardymas nedavė veik jokių, ...
rezultatų, jai neskaityt kaltinto- 1 
jų ir kaltinamojo advokatų fai
lo. Vakarykštėj sesijoj ponai ad
vokatai taip įsikarščiavo, kad bii- 
vo besirengią kibties už “čiupry- 
nų\

Nežinau, ar pas mus draugai 
toMe nesugabųs ar apsileidę. Jau 
kuris laikas kaip nematyt dienra 
štyj žinių apie šios kolonijos lie-

kad čia lietuvių nei “dūko” .pęji- 
ka,.. Tuogi tarpu yra kaip tik 
Riešingai. Lietuvių čia vis dar 
tiek pat, kaip pirma, jr, rodos, 
jie veikia nemažiau, kaip “anais 
(laikais”. Turime čia LSS. kuo
pą, turime kelias progresyves 
draugijas, kuriose vadovauja 
musų draugai; pagalios, turime

Ndaimė.
PhiDip Pivkin, 6 metų amži

au*, vakar bežaisdamas kokiu North Sidcs Draugijų Sąryšį, ku
tai budu išpuolė pro langą ir pa- Į ris, kiek žinau, taipjau yra “mu- 
sismeigė ant tvoros kuolo. Vai- siškis.” Bet kas iten veikiama ar

Vienu nortsaidiečiai tai gali pa 
sigirt ir džialigtics. Mes neturi
me to, ką kitų kolonijų žmonės 

vadina “‘klerikalįų pastumdė
liais” — vyčių. Gal ir randasi 
vienas-kitas, bet bijo pasirodyt 
svietui. Čių mat jie nemadoj, 
dargi pas pačius parapijomis^ 
Užtai pas mus mažiau ir vaidų.

Draugai, kur buvo “draugiš
kame išvažiavime”, Bcverly 
HiH’uose, ir girdėjo d.,Stilsono 
“ultimatumą” tariamiems “soci- 
al-patriotams”, nepatenkinti. Sa
ko, jis butų geras vyras, tik kad 
-daugiau galvotų ir bereikaĮlo ne- 
sikabinėtų kur nereikia. Palau
kite, juk žinote, kad jis tik-ką 
iš “rytų”... kur revoliucinis kar
štis atstoja protavimą. Pagyvens 
—• surimtės.

%
Pa j ieškau to lavinimus rate

lio, kurio “dvasišku tėvu” kadai
se buvo dr. Karalius ir kurio mo
kiniai tikrindavo, kad “auksas 
tai yriv^rynių-gryniausias mine
ralas*. Ar jisai miręs ar dar gy
vas? — Studentas.

CICERO
Iš draugijų veikimo.

Tarp kitų Ciceros draugijų, 
kurių čia priskaitoma virš 30, gc 
riausia pasižymėjus savo dar
iais yra Vyrų ir Moterų Apšvie
tus Draugyste.

as-

b’VjTų ir Moterų ApŠv. dr-stė 
gyvuoja nuo* pradžios 1914 me
tų, Draugystės micris yra: vi
sais galimais budais platinti apš- 
vietą tarpe savo narių ir plačio
sios visuomenės; būtinai,
met parengti keliatą paskaitų, 
pvakalbų ir šiaip viešų parengi
mų; steigti [vairias mokyklas, y- 
jrač imotcrint!i, norinčioms mo- 
kytMdtfilėš: rMikdarbių siuvinė
jimo ir praktiško bei ekonomiš
ko valgių gaminimo; lavinti na
rius politikos srityje, aiškinant 
jiems naudą piletybės ir balsavi
mo svarbumą, beto kiekviename 
balsavimo periode tureli extra 
susirinkimų, kur butų aiškina
ma balsavimo reikalas. Minėto
ji draugystė stato savo privalu
mu remti apšvietos bei mokslo 
įstaigas, pinigiškai bei moraliai; 
Visuomet turėti darbininkišką 
laikraštį organu ir esant progai 
eiti prie by vienos pramonijos 
Šakok. Be viso to, draugyste dar 
yra ^hvitarpines pašelpos.

Tiek daug ir taip gilus tikslai 
sutraukė prie Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Dr-stes visus veikles
niuosius progresyvius žmones. 
Ir per praeitus trejus saVo gyva
vimo metus daug ji atliko naudi 
ngų darbų. Buvo surengta visa 
eilė prakalbų, prelekcijų, vaka
rų ir kitų naudingų parengimų. 
Minėtos draugystės užmanymu 
ir josios pasidarbavimu tapo su
organizuota ir jau virš metai 
kaip gyvuoja, Ciceros Lietuvių 
Kooperacija — valgomųjų daik
tų krautuvė.

Nei vienas balsavimas nebuvo 
praleistas “ant niekų.” Draugi
ja visuomet rėmė darbininkų kle 
sos kandidatus, — darbu ir pi
nigais prisidėjo prie soc. rinki-

BRIGHTON BARK
Susirinkimas.

Pereitą ncdč>Idicnį buvo Keis
tučio Pašolpinio ir Politikos Kliu 
I)O Susirinkimas. Man rodos, ne ♦
prošuli bus paminėjus tuhis da
lykus. Visų pirma, KPPK. tikrai 
gali pasididžiuoti savo narių ga-1 
bumu, ačiū kuriems KPPK. šian
die turi apie 300 pilnai užsimo
kėjusių narių, o taipat ir pinigiš- 
: aigerai stovi. Nariai, kaip ma
tyt, visi interesuojasi kliubo rei
kalais, nes nors ir šilta buvo 
diena, nors svetainė atrodė per- J 
maža ir buvo trošku nežiū
rint to susirinkimas buvo skait
lingas ir nariai ramiai užsilaikė. 
Beto, reikia pasakyt, kad KPPK. 
yra puiki tvarka.. Mažai gal ran
das draugijų, kur prisilaikytų 
panašios tvarkos.

Naujų narių kliuban įstojo, ro
dos 16, jų tarpe 4 ar 5 moters ir 
3 merginos.

Belo, nutarta pirkti viepą Nau 
Jenų Bendroves Šerą. Smagu 
dar pažymėt, kad čia nesirado nė 
vieno priešininko, nors kfduban 
irlkjaiiso visokių pažvalgų žmo

nės. Pasirodo betgi, kad visi y- 
ra “Naujienų” dienraščio drau
gai. — J. B. Aglinskas

Knringfield, Iii. — LMP. SuH.mo 
16 k]>. draugiškas išvažiavimas bus 
liepos 28 d., W. VVashinglon parke. 
Pribukit lygiai 1 vai. po piet.

—M. Lekcsienė.

ATIDUODAMA rendon garu apšil
domas gražus kambarys, elektros 
lempa; geri rakandai, rami vieta; 2- 
ras augstas; užpakalyj.

R. Kroul, 
3343 Lowe avė., Chicago, 1)1.

PARDAVIMUI *6 kambarių mūri
nis namelis prie Union avė., maudy
nė, gesas, elektros šviesa, kaina 
$2400; 8 kambarių mūrinis namMfs 
tiktai $1900; arti šio ofiso 6 kamba
rių mūrinis ir medinis namelis prie 
Lowe; bargeno namą tiktai $1500. 
Mūrinis 2 fialų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesi kaip ren- 
da. Bargcnas.

E. E. Feeney, 
603 West 31st st., Chicago, III.

RANDAI

Pranešimai
t

Northsidės Naujiėhjj'šėrinlnkij su
sirinkimas įvyks nedalioj, liepos 28, 
9 vai. ryto, Viešo Knygyno svetai
nėj, 1822 VVabansia avė. Malonėkite 
to dstrikto ščrininkai atvykti.

J. Galvidis, Rašt.

Liet. Mot. Progr. Sus. 58 kuopa 
rengia draugišką išViižiavimą neda
lioj, liepos 28 d. į Willow Springss 
mitSkus. Norinlįs pi’hleisti smagiai 
laiką kviečiami dalyvauti šiame iš
važiavime. Bus suruošta programas 
ir šiap visokių žaistųjų. Važiuojan
tieji nuo lOtos iki 11 vai. ryto iš gat- 
vekarią išlipę sutiksite moterį, kuri 
nurodys i kurią pusę cit.—Komitetas

- -----T
Bridgeporto Lietuvių Laisvamanių 

Federacijos 12-tos kuopos susirinki
mas įvyks utarninke. liepos 30, 8 vai. 
vak. Aušros svetainėj, 3001 S. Hal
sted st.—Visi nariai privalot atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
ansvarstynmi. Kviečiama ir ne na
riai, kurie nori įstoti L.L.F. kuopon.

—Valdyba.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nekė
lioj, liepos 28 d., 9:30 vai. ryto, Au
šros svet.,. 3001 So. Halsted si. Bus 
debatai temoje “Kaita* socializmas 
yra galimas įvykdinti gyvenimai)?” 
Debatuos dd. J. Shhnbelis ir J. Bura- 
gas, A. Dvylis ir J. Dementis. Kvie
čiu visus draugus ir drauges skaitlin
gai atsilankyti. —J. J. Jonuševičius

Keistučio Dramos skyrius, jo cho
ras ir pats kliubas, o taipgi ir LSS. 
174 kpk rengia didelį išvažiavimą ne
dalioj, liepos 28 d., Beverly H iii mi
ške. Bus suruošta gražus progra
mas su choro dainom ir deklamaci
jom, ir lt. Važiuoti reikia Ashland 
karais j pietus kol lik veža iki 87 
st. Paskiaus eiti po dešinei į vaka
rus iki kalnelio, kur bus išvažiavi
mas. Katrie norite važiuoti drauge, 
ateikite į A. Maženio svet.. 3834 So. 
Kedzie avė., kampas 38 pi.; į miš
kus išvažiuosime 10:30 vai. ryto.

—Komitetas
Liet. Laisvamanių Federacijos su

sirinkimas West Sidės apiellnkčje į- 
vyks pėtnyčioj, liepos 26 d., M. Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 23 p). Pra
džia 8 vai. vakare. Kiekvienas lais
vamanis, katras yra prisirašęs arba 
katras norit prisidėti,prie LLF. kuo
pos, būtinai pribukit į susirinkimą.

A. Ambro»evičia.

LMI’S. 25 ir 9 kp. ir AtcitlcH Žie
do išvažiavimas j Waxhinglon par
ką Įvyks nedčlioj, liepos 28 d. Bus 
jirakalbos, dainuos chorai, bus žai
smės su keičiu dovanų ir tt. Važiuo
ti, reikia Coltage Grovc karais iki 
57 gatvės ir eiti j vakarus, ku» ant 
kalnelio matysis raudona vėliava.

1 Kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti. —Komitetas.

Sietyno Mišraus Choro draugiškas 
išvažiavmas į Jeffrrsono girią įvyks 
nei!., liepos 28 d. Bus suruošta pui
kus programas ir vėliau įvairią žai
smių. Visi kviečiama skaitlingai at
silankyti. —Komitetas.

LSS. 234 kp. susirinkimas (vyks 
| pėtnyčioj, liepos 26 d., 8 vai. vaka
re . Univcrsity Setllemcnt name, 
4630 Gross pve. Visi nariai priva
lot atsilankyti laiku. —Sekretorius.

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
nedčlioj, liepos 28, 1 vai. po pietą, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted st. Visi 
draugai ir draugės atvykite ir atsi
veskite naują narių kuopai.

F. Meškauskas, Org.

ASMENŲ J1JEŠKOJIMAl
Pajicškaif draugo, Alekso Puschius, 

pirmiau gyveno Chicagojc, dabar iš
važiavo kitur. Jis pats ar kas jį ži
note malonėkite pranešti Jo adresą. 
Kas pirmas praneš, gaus $15.

William Konrod, 
715 W. 16th si., Chicago, III.
■y ." 1 ...............................      ■ 11

■ Pajieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Klemenso ir Vincento Rum- 
bmickų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
I»rap., Verškulių sodžiaus.
į • Pilypas Rumbauckas, 

1513 So. 48 et., Cicero, III.

Pajieškau seserų Nastazijos ir Ur
šulės Sebaliauskycių ,paeina iš Vil
niaus gub., Traką pavieto, girdėjau, 
gyveną Illinois valstijoj, apie mai
nas, turiu labai svarbą reikalą. To_- 
drl jos pačios ar kas apie jas žinote 
meldžiu man pranešti. .L Ribokas, 
1118 S. Winnebago St., Rockford, III.

Pajieškau Stanislovo Bumblauskio, 
kuris, girdėjau, gyveną Chicagoj. Jo 
brolis Tadeušiiš Bumblau.skas yra 
sunkiai sužeistas dirbtuvėj ir dabar 
guli hospitolėj ant mirties patalo. Jis 
pats ar kas ji žinot praneškite. Te
gul kuogreičiausiai atvažiuoja pas 
K. žclnis, 53 Heury St.,

Bochęster, N.Y.
, ; , * ____ -____ m .. . ..

Pajieškau savo nioleriės, Julijo
nos Šimkienės, 5 pėdų ir 6 colių auk
ščio, 40 melą amžiaus, geltoną plau
ką. priešai reti dantis. Išvažiavo ge
gužio 10. šią metą. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
(’hieago, UI. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie ja žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus, ' 
Bok 120, Bentleyville, Pa.

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rodienės (iš namą Jashdiukė). Pra
sišalino nuo manęs š. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdikį. Ji 
yra 5 pėdą aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas pir
mas praneš, duosiu $25.00. Meldžiu 
jos jiačios atsišaukti, aš viską ai lei
si u.

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

Pajieškau Onos Lukšiutės, pagal 
vyrą Vaičikauskienės, girdėjau gy
vena Chicago. .L Sneddon, 
711 W. lllh Place, Chicago, III.

J IEŠKO PARTNERIŲ

ii'ii
PAJIEŠKAU PARTNERIO prie 

manufaktoi iaus biznio — blaivo tei
singo vyro, suprantančio apie me
chanišką darbą nors kiek, ir kad tu* 
retų prisidėti cash $500.00 arba — 
$1,000.00. Prie kontrakto ant 5 me
tų biznis atneša kasinėtas nemažiau 
kaip $6,000. Priežastis jieškojimo 
partnerio — labai daug darbo ne
valioju vienas apsidirbt. Norinlįs 
gero gyveninio ateityje, malonėki
te atsišaukti ypatiškai 7 vai. vakare, 
arba rašykite: W. Stukus, 
534 S. State st., Chicago, III.

ATIDUODAMA rendon 4 kamba
riai, šviesus, švarus, 510 W. 28lh st., 
ari i Wallace gt., toiletas ir gesas, 
remtos $8.00.

KEIKIA DARKIMNKk

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employinent Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios (steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
i ąšies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, į ukius, ( šiaip (vairias (stai
gus — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDUODU ūkę 80 akrų: 75 uk- 
«»i- dįrbamos, likusi —5 miško ir ga- 
įykl6s. Ūkė yra užsėta kornais, 

ir rugiais. Taipgi sykiu par- 
visi ūkės (taisymai, kaip tai 

mašinos gyvuliai ir stubos rakandai. 
Pardavimo priežastis— turiu išeiti 
(>kariuomenę i mėnėsf laiko. Jeigu 
nori pastoti savininku geros ūkės ir 
šh ihaža suma pinigų, tai atvažiuok 
nežiūrėt arba rašyk laišką.

,J. Kaulinas, 
R.F.D.No. 1, Box 133, Allegan, Mich.

Ainis
l'ARMOS z

Aš turiu ukes (famias) pardavi
mui ir išmainymui geriausioje da
lyje Wisconsino, pieninkyslės vie
toje. Kainos 1,000.00, ir augščimi. 
Tikros ūkės, su namais, šuliniais, iš
valytos, kilos su, o kitos be stflko. 
Duodame 10 metą laiko. Arkliai, kar
vės, vežimai, ir H. Parduodame ant 
lengvą išmokėjimų. Pirkėjams su
grąžiname geižkelio išlaidas. Pasi- 
matykite su mumis dėl DYKAI dali
namos literatūros.

S. SPURGIS,
2209 — W. 23rd place.. Chicago, 111. 

Phone Canal 1924.

REIKALINGAS chauferis j rakan
dą krautuvę. Blaivam vyrui gera 
alga ir pastovus darbas. Atsišaukite 
tuojau i Lietuvių Rakandą Krautu
vę. 1930-1932 So. Halsted St. Chicago

PARSIDUODA 2-jų augštų meili
nis namas, lotas 50x150, 4 flatai, re
ndos neša $672, kaina $4,400.
3732 S. Campbell avė., arti 38th St.

REJKALINGAS vyras sandpapc 
riuol ir fill’iuot kėdes. Kreipkitės: 
Eaton Chair Co., 841 W. 22nd Str

REIKALINGA stiprią vyrų prie 
svaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 VV. 18th st. Chicago

REIKIA bcisterių, fellcrių fluzikų 
(siuvėją ir sijoną finišerią prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

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

KEIKIA geležų karpytoją j seną 
gelžgalių jardą, (ieva niokcMis tei
singiems darbininkams. Atsišaukite 
i
1632 W. Kinzic st., Chicago

REIKALINGA vedusi pora su ma
ža šeimyna, su mažai rakandų gy
venti dviejų arba trijų kambarių 
garą šildomam flate, su vana, elek
tros šviesa, telefonu, puikus gyveni
mas ir neperbrangi randa. Norinti 
gyventi prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos, atsišaukite telefo
nu: Lincoln 7874, arba ypatiškai: 
706 Garficld avė. J. D. J>oveika.

REIKALINGA žmogus į pirtį. 
1117 S. Paulina st., Chicago, III. ■I'l,, ■ ■ ---- - ■■... .... .  -r--

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininką į ledų svirnus, 40c. j va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consiimers Co., 
35th si. and Normai avė., Chicago

REIKALINGAS barberis vakarais, 
subalomis ir nedėliomis.

Slanley’s Barbęr Shop 
210'.) S. Iloync avė., Te). Canal 6146.

REIKALINGAS janitorius dėl žy
dą bažnyčios. Turi būt blaivas, ir 
su maža šeimyna. Atsišaukite nuo 
5 iki 8 vai. vakare. Kampas Polk ir 
Ashland Blvd., bažnyčioje.

REIKALINGOS moters maišams 
lopihti. Kreipkitės —
1845-47 Grand Avė., Chicago

REIKALINGI anglių priduotojai 
(Coal Passers) $55, kambarys ir val
gis. Chicago Beach Kote), 51 St. 
and Cornell avė., Chicago.

REIKALINGI VYRAI. SVARBUS 
KAREI DARBAS. “Cable Splicing” 
—(vielinių virvių pynimas. Piecc- 
\vorkis. Galima uždirbt nuo $4 iki 
$6 į dieną. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės — 426 S. Clinton 
SI., 61h floor.

REIKIA geležų karpytojų ir važ
nyčios dėl vienu arkliu važiuojamo 
vežimo.

A. Blackslone, 
2157 S. Loomis st., Chicago

PARDAVIMUI

KAS NORI mainyti namą ant far- 
mos, 65 akrai Žemės, gyvuliai ir (- 
rankia‘1. Namas turėtų rastis Chica- 
goi, West Side arba Cicero apielin- 
kėj. Del platesnių žinių atsišaukite 
laišku

M. Jokubka,
Ilart, Mich.

.......  ■■ ■>
MŪRINIS namelis su išdabintu 

beismentu, 5 kambariai viršuj, 5 bei- 
smente. Našlė savininkė parduoda 
nuostolingai pigiai. lxiwe avė., arti 
29th st. Tiktai $2,000.

Ignatius Chap and Co., 
31st and Wallace sis., Chicago

Vienintčliai agentai.

li. N. 4.

PARSIDUOIVA tik už $2,400. Ne
toli1 J.C.R.R. Co. vagoną dirbtuvės 
('Burnsidc) rhedinis, 2 augštą, na
mas, 5 ir 6 hiimą, maudynė, šiltas 
vanduo, geso Šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Ręndos 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite, pas

P. P., Savininkas, 
9361 Burnside avė., Chicago

PARSIDUODA “Green Housfc" (au
gmenų auginyčia) ir krautuvė. Eibe* 
rulAš išlygos.1749 lluron si., Chicago

PARDUODU murini namą 8 kam
barių, [M) 4 kambarius ant 3 augš- 
IŲ ir attiko. Galima gauti $62 ren- 
dob. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė. Atsišaukite po 5:30 vakarais.

Mis. Blei,
667 W. 18th st., Chicago, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovl, 
28 kambariai, maudynės, gesas. ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai- 
svmas. Remtos $120.00. Arti Crano 
dirbtuvin, Lėngvi išmokėjimai. — 
$12.000.00. J. McDonnell and Co., 
2630 W. 38ht St, Chicago.

FARMA 210 akrų ant pardavimo 
už $8000. 30 galvijų. 4 arkliai, trobos 
didelės. Mašinos visokios, daug me
džiu. $4 00 gatavais, kitus ant 5-to 
procento. P Slauzis, 2515 Clara PI., 
Chicago, III.

PARDUODU jienkių kambarių ną- 
melį, kampinis lotas ir pusė, barnė. 
Kaina $2,300.00. John Tubbirke, 
10057 Abcrdcen si., Chicago, III.

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegulės 

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 — naudingiau*, 
kaip mokiiflams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted 8tr.

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 
iftokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te. su mumis tuojaus.
EURKE URBEI SCHOOl
612W. Madison St., Chicago.

mo kampanijos. Aplamai, kiek-' $0< Halsted St., Chicago, III.

Phone Seeley 1641
SARA PATEK. Pirmlalmkl J

PARSIDUODA arba atiduosiu ant 
rendos Electric $hoe Repairing 
Shop, ant labai lengvą išmokesčių. 
319 Kcnsington avė., Chicago, III.

vieną progresyvį judėjimą min. 
draugija remia sulig savo išga
lės. Beto, ji yra prisidėjusi prie- 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Draugija turi 192 nariu ir apie* 
tūkstantį su virs turto..

Kuomet taip nusistatė šios 
draugijos veikimas, tikimasi a- 
teityje atlikti dar daugiau nau
dingų visuomenei darbų.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-

r Pajieškau Daktaro A. 
Karaliaus. Turėjo ofisą 3203

Turtu svarbą reikalą. Kas 
žinotumei, kur jis randasi, 
meldžiu man pranešti. Bu
siu dėkingas.

K. Jam®ntos
1840 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA puiki barzduskuty- 
i. Gera proga lietuviui.

3I!6 S. Wallnce Sfr., Chicago.

NAMALžEMĖ
2908 W. 38 Place arti Ciane Co. 

S fialai ant konkreto, su toiletu, 
maudyne, gasu ir skalbyklos vano
tais. Galvė ištaisyta ir išmokėta, 
rendos $37 i mėnesi. Turi turėti 
$1500 arba neatsišaukite. Sis yra 
barmenas ir ilgai nebus. Kaina 

$3200.

VALENTINE DRES8MAKING , 
COLLEGBS 1

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

137 Mokyklos Suv. Valstijom. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, D*,
signing, dėl biznio ir namu. Vi*, 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuti ui 
»io. Phon. Seeley IMS „

R.F.D.No



