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Pirmas Liet. Dienraštis Amerikinį®

100,000 “laisves laidos” 
pijų sulaikyta pačte

Už straipsnius, kuriuose pasakyta 
tiesa apie karę

SUKONFISKUOTA SOC.
PARTIJOS ORGANAS.

EDISON KOMPANIJOS 
“UŽDARBIAI”.

Suv. Valstijose jau ne juo
kais ėmė siausti kaizeriška 
tvarka.

Pereitą savaitę Chicagos 
krasos vyriausybė sulaikė 

jos organą, 
alist.” 
arti j a buvo

6i

nui!. šita laisves laida pa- v i | 
rti ja ketino kuoplačiausia 
paskleisti miniose, ypatingai

sukonfiskuota pačte.

sulaikė “American Socialist

tyta tikroje šviesoje faktai,

Tarne straipsnyje ir tame

karčios tiesos valdžiai. Ir 
valdžia, matoma, pabūgo, 
kad ta tiesa nepasiektų žmo
nių !

Prieš mus guli sukonfis- 
kuotosios laikraščio laidos 
kopija, ir mes nerandame jo
je nieko tokio, kas priešin-

ii

NEW YORK. — New Yo- 
rko miesto viešosios pagel
bės komisija praneša, kad 
Edison kompanijos, New 
Yorke, “uždarbis” bėgiu pa-

J

Kam jis pasmerkęs Suv. Va
lstijų įsimaišymą Europos 
karėn.

LONDON, birž. 1. — Suv

je, Dr. Maurice Egan, įteikė

socialistu
vado ir mimsteriu Kaometo 
nario, d. M. Stauningo, “ne
taktingus prasitarimus” lin-

Mat nesenai d. Stauningas 
užreiškė, kad Suv. Valstijų 
įsivėlimas Europos karėn ne 
pagreitins, bet tik prailgins 

'taikos prisiartinimo valan
dą Europoje ir kad, paga

arba įstatymams. “Ameri
can Socialist” neragina žmo
nių prie jokių kriminalių da
rbų; jisai neskelbia jokio ne
moraliu arba šiaip kokio' PĮ’dana 
nuodėmingo dalyko. Jisai 
tik išdėsto faktus ir aiškina 
juos žmonėms.

Ir už tai pačto vyriausybė 
uždėjo ant jo savo leteną!

Jau subatoje keletas žmo
nių skundėsi mums, kad 
jiems neatėjęs Socialistų Pa
rtijos organas. Nustebome, 
kad ir mes jo neapturėjome. 
Pagalios, pasiteiravus, suži
nojome, kame dalykas.

Pagelba laikraščių konfi
skavimų valdžia užsimanė 
sustabdyt šalyje priešingą 
jai judėjimą. O ji pasakoja, 
kad ji kariaujanti už demo- 
kratybę. Ji norinti 
kaut milionus žmonių gyva
sčių ir m ilia rd us žmonių tur
to neva autokratijos sutriu
škinimui. Tuo-gi tarpu ji 
pati čionai mindžioja po ko
jomis deinokratybę ir įveda 
kaizerišką autokratiją.

rėn ne demokratumo princi
pais vedina; bet delei didžio
jo kapitalo interesų ir tt.

Šitam Suv. Valstijų minis
terio protestui “širdingai 

” ir Danijos reakcio- 
Jie ir vėl atnaujino

‘kampaniją prieš d. Staunin- 
)igą, reikalaudami jo prašali- 

nimo iš ministerių kabineto. 
Drg. Stauningas užreiškė, 
kad tas jų troškimas galįs 
but patenkintas: jisai vely 
sutiksiąs rezignuoti, nei už
ginčyti to, kas “akim mato
ma ir rankom užčiuopiama.”

NERAMUMAI RUSŲ 
ARMIJOJE.

Kareiviai atsisako klausyti 
vyriausybes įsakymų,

paau-
PETROGRADAS, liepos 1 

— Kares ministerio Keren
skio paliepimu panaudota gi
nkluota spėka prieš dvyliktą 
ir tryliktą šaulių diviziji, at
sisakiusi paklausyti vyriau
sybės įsakymų.

SAN FRANCISCO,—Šio- 
mis dienomis čia susivienijo 
knygų apdarytojų (vyrų) u- 
nija su vietiniu moterų kny
gų apdarytojų skyriumi.
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SUDAUŽĖ EKSKURSIAN- 
TŲ LAIVĄ.

Daug užmušta ir sužeista.

MILWAUKEE, Wis. lie
post—Grįžtančius Chicagon

RYTMETINE LAIDA
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NAUJIENOS
Christopher Columbus laivo 
ekskursantus — daugiausia 
mokinius — vakar čia pati
ko didelė nelamė. Besisuka
ntis laivas kokiu tai budu 
smarkiai atsikorė į vieną u- 
pės krantą, kur ant augštų 
geležinių pastovų laikėsi di
delis 100,000 galionų, van
dens rezervuaras-kubilas. 
Trenkimas sukrėtė geleži- 
niuspastovus ir viename a- 
kymirksnyje kubilas nupuo
lė ant laivo, paversdamas 
vieną jo galą j krūvą šipu
lių. Nei vienas stovėjusiųjų 
toje vietoje nespėjo išsigel
bėti. Katastrofoje 14 jau
nuolių tapo užmušta ant vie
tos,gi 19 sunkiau ar lengviau 
sužeista. Apie 25 dar pasi
gendama.

dos, bet — tikslu išnaudoti 
publiką. PaVi tarp kita jis 
prisipažino, kad anglįs, už 
įkurias kompanija mokėjo 
kasyklose $135 tonui, Ang
lijos valdžiai parduota po 8 
dol. tonui! Tiesa, pristaty
mas iš kasyklų kompanijai 
kainavo $1.40. Bet ir tą sumą 
pridėjus kompanija “uždir
bdavo” $5.25 nuo kiekvieno 
tono.

K4 GALI DARBININKŲ 
ORGANIZACIJA.

Suorganizavo uniją—iško
vojo didesnių algų.

Price 2e.

Siūlo Rusijai taiką
♦

PERGALĖ UŽTIKRINTA,

Sako Anglijos premjeras

DUNDEE, liepos 1. — Va-

nisterių pirmininkas Lloyd 
George. Kaip ir Glasgowe, 
ponas ministeris čia užreiš
kė, kad karė turi tęstis iki

jais turit but talkininkai, o 
ne Vokietija, kadangi mat 
to reikalauja laisvės ir demo- 
kratumo reikalai. O kad to 
atsiekus, reikia, kad Vokie
tija ..atlygintų karės nuosto
lius ir Turkija netektų Me
sopotamijos ir Palestinos. 
^Ir tai turės but atsiekta.

gesffė nei kuomet nors pir
ma. Tik truputį kantrybės, 
sako ponas ministeris, ir per-

RUSAI PRADĖJO Už-' 
« PUOLIMĄ.

Didelis Rusų užpuolimas Ga-

trai sakosi atmušę jį.

LONDONAS, liepos 1. — 
Pagalios rusai pradėjo nau
ją didelį užpuolimą Galicijo
je. Pasak oficialio Berlino 
valdžios pranešimo, gen. 
Brusilovo infanterija (pėsti- 
ininkai) vakar užpuolę aust
rų pozicijas trisdešimts sep
tynių mylių plote — į piet
ryčius nuo Galicijos sostinės 
Lvovo-Lembergo.

Rusų užpuolimai betgi at
mušti — sako tas pats Ber
lino pranešimas.

Petrogradas nieko nemini 
apie naująjį rusų užpuolimą 
Galicijoj.

IŠNAUDOJIMO PAVYZ-

Kiek “uždirba” anglių 
spekuliantai.

NEW YORK, — Šiomis 
dienomis čia prasidėjo tar
dymas kaltinamų anglies 
spekuliantų kur tapo pagau
ti pereitą žiemą darant “ne- 
legales kombinacijas”, vadi-

SPAUSTUVNINKŲ LAI
MĖJIMAS.

Padidinta algos—po 4 dol. 
savaitėj.

TORONTO* Ontario.—Po 
ilgų derybų spaustuvių savi
ninkai sutiko padidinti skel
bi mų-plakatųl darbininkams 
algas — po keturis dolerius 
į savaitę. Tuo budu pleka- 
tų darbininkai dabar gaus 
po 24 doleriuš į savaitę.

HAMILTON, — Nesenai 
čia tapo suorganizuota ark
lių kaustyto jų unija. Iš pra
džios samdytojai tyčiojosi iš 
naujosios unijos. Šiomis die
nomis jie tečiaus įsitikino ką 
gali susiorganizavę darbini
nkai : unijos valdyba pastatė 
jiems reikalavimą — padi
dinti darbininkams algas, 
arba jie mes darbą. Samdy
tojai, nematydami kitokio iš
ėjimo, sutiko su pirmuoju 
pasiulymu — padidino dar
bininkams algas po tris dole
rius į savaitę.

Iš Darbo Lauko
NUBAUDĖ UŽ KĖLIMĄ 

“TRIUKŠMO”.

... M .i.į|

ILGIAU NEBEPAJIEGE 
BADAUTI

Streikininkai privalo tylėti 
mano Rpseville majoras.

ROSEVILLE, Ga. — šio 
miestelio majoras užsimanė 
mokyti krautuvninkų patar
nautojų unijos darbininkus, 
kur dabar Stfėikuoja už ge
resnį duonos kąsni. ’ Ponas 
majoras, jau “pamokino” 5 
tos unijos narius — uždeda
mas ant jų po penkis dolerius 
pabaudos. Kam gelbėję mi
niai kelti triukšmą, kuri vai
kščiojus krautuvių distrikte 
ir šaukusi mesti darbą liku
sius ten darbininkus. Vadi
nasi, streikininkai, privalo 
tylėti ir nekviest savo drau
gus kovon už pagerinimą da
rbo sąlygų.

Metė darbą ir pareikalavo 
didesnio užmokesčio; kom
panija verbuojąs! “skebu”.

BOSTONO BARZDASKU
ČIAI LAIMĖJO.

Sutiko padidinti algas.

BOSTON, MASS. — Or
ganizuotieji vietos barzda
skučiai betgi privertė sam
dytojus išpildyti savo darbi
ninkų reikalavimus. Sam
dytojus išpildyti darbi- 
tas Noschang pagalios “atė
jo į protą” ir paprašė strei
kininkų, kad jie sutiktų iš
rinkti savo atstovus bendron 
samdytojų ir darbininkų 
įgaliotinių konferencijon, 
kur butų galutinai išdirbta 
ir priimta nauja sutartis.

UŽDRAUDĖ KŪDIKIŲ 
DARBĄ

Texas patriotai negales nau- 
* doties kūdikių darbu, kur 

dar neturės 15 metų amž.

AUSTIN, Tex.— Pagalios 
kūdikių darbo bilius, kur ta
po priitmtas pereitais metais 
jau įėjo galion, patapo įsta
tymu. Sulig naujuoju įsta
tymu samdytojams griežtai 
draudžiama samdyties prie 
bile darbo kūdikius, neturin-

Graikija rengias karėn
Vokiečiai nepasitiki Austrija

♦

SIŪLO RUSIJAI TAIKĄ.

Hindenburgas norįs pertra
ukti mušius laike rinkimo 
atstovų į Steigiamąjį Su
sirinkimą.

KOPENHAGEN, liepos 1 
— Vokietija ir vėl pasiūlė 
Rusijai taiką, beje laikiną 
pertraukimą mūšių rytiniam 
karės fronte, čia aplaikyta 
patikėtinų pranešimų, ku
riuose tarp kita sakoma, 
būtent, kad vyriausis vokie- 

įčių armijų vadas, fieldmar- 
t salas Hindenburgas, kreipė
si į Rusiją pasiulymu per- 

.. traukti rytiniame fronte mu- 
išius iki pasibaigs rinkimai 
delegatų į Rusijos Steigia
mąjį Susirinkimą.

Ką į tai atsakė rusai, te
legrama nesako.

Tūli jų (Tages Zeitung) ra
gina atydžiai sekti lenkų žy
gius, kurie tlydžio krypstą 
talkininkų pusėn. Kiti gi 
stačiog vadina juos (lenkus 
ir slavus) kaipo išdavikus 
Vokiečių-Austrų reikalo. Jie, 
girdi, darą visa, kad atsiekus 
pažeminančių centralėms 
valstybėms taikos sąlygų.
Dar daugiau vokiečiai susi* 

rupiu slaptais žygiais buvu
sio Suv. Valstijų ambasado- 
pinasi slaptais žygiais buvu- 
•j luujqy — oCoCi^anj, srmrx 
Elkaus. Jis vis dar tebesi- 
randąs Viennoje. Ir, pasak 
paduotųjų žinių, norįs pale
nkti Austrų valdžią prie at
skiros taikos su talkininkais. 
Tages Zeitung praneša, kad 
Suv. Valstijos siūlančios A* 
ustro-Vengrijai didelę pas
kolą — vieną miliardą dole
rių. žinoma, jeigu ji pasi-

KENT, WASH. — Corna- 
tion Milk Products kompa
nijos darbininkai, sako, il
giau nebepajiegę badauti 
gaudami vos po 14 centų va
landai. Nutarta pareika
lauti didesnio užmokesčio. 
Kompanija betgi atmetė tei
singą darbininkų reikalavi
mą. Ir pradėjo samdyties 
streiklaužiu. Tuomet darbi- 
įlinkai metė darbą. Streiki
ninkai atsišaukė į kitų uni
jų darbininkus, kviesdami 
juos talkon — liuosanore pa-

GRAIKIJA RENGIASI 
KAREN.

Pasiųsianti 300,000 kariuo
menę prieš vokiečius.

2. — Graikija visu skubu
mu rengiasi karėn prieš Vo
kietiją ir jos talkininkes — 
Austro-Vengriją, Bulgariją

LEDO DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS.

Padidino algas.

de-LINTON. — Po ilgų 
rybų Linton Cold Storage 
kompanijos darbininkai—4e- 
do dirbėjai vis dėlto priver
tė samdytojus pasirašyt po 
nauja sutarčia. Sulig naują
ja sutarčia darbininkams pa
didinta algos — po 5 dol. į 
mėnesi, v

KURPIŲ DARBININKŲ 
UNIJOS SUVAŽIAVIMAS r.

tapo pertraukta diplomati
niai ryšiai su centralėmis 
valstybėmis, Atėnuose buvo 
sušaukta nepaprastas karės 
tarybos posėdis, kuriame 
svarstyta busimieji karės 
žygiai.

Manoma, kad Graikija le
ngvai pajiegsianti pastatyt 
apie tris šimtus tūkstančių 
(300,000) gerai išlav. armi
ją prieš Vokietiją ir jos tal
kininkes. Visa, ko jai trūk
sta, tai moderniųjų karės pa
būklų — ginklų. Juos betgi 
turėsią parūpinti jos talki
ninkės — Anglija ir Franci- 
ja.

Spėjama, kad Vokietija ne
lauksianti tolimesnių Graiki
jos žygių, pirmutinė paskel
bsianti jai karę.

Unija daranti progresą. VOKIEČIAI NEPASITIKI 
AUSTRIJA.

ką su talkininkais.
Vokiečiai stropiai seka da

lykų stovį Austro-Vengrijo
je, ypačiai jos sostinėje, Vie* 
nnoje.

BIEDNAS RUSSELLlS

Vos-vos įsipiršo Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybai
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niškomis kainomis už anglis.
Dabar 1-s tų kaltinamųjų, 

Northern Coal kompanijos 
prezidentas, Boden Covel, čius 15 metų amžiaus. Ne
atvirai prisipažino, kad kai- pildantis šio įstatymo busią 
nos buvo keliama ne iš be- skaudžiai baudžiami.

PHILADELPHIA, —šio
mis dienomis čia atsibuvo 
kurpių darbininkų unijos 
konferencija Unijos 
ninku raportai rodo, 
pereitais metais unija 
jusi gerą pasisekimą
čiai gi naujais nariais perei
tieji metai buvę labai pasek
mingi. ..... ___

Sekama kurpių darbinin
kų unijos konvencija atsibus 
Chicagoje 1918 metais.

PETROGRADAS, biri 30 
— Specialia ChicagosTribu- 
ne korespondentas Petrog-- 
rade, Mildred Farwell, pra
neša iš ten sekamą. — Roo- 
to komisijos narys ir “žy
mus socialistas”, Chas. Ed- 

- ■■ 

ward Russell, tik po ilgo lan
džiojimo ir siulymosi gavo 
progos kalbėt Darbininkų it 
Kareivių Atstovų Tarybos 
posėdy j, Petrograde. Mat 
Rusijos darbininkai jau spė
ję sužinot kas per vienas yra 
ponas Russellis. Tatai jiems 
buk pranešta (kabeliu) iš A- 
merikos, būtent, kad jis, Ru
ssellis, nėra joks šios šalies 
socialistų atstovas.

' Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba iš kelių sy- 
■kiu atmetusi jo prašymą. 
Pagalios betgi Tarybos pil
domasis komitetas suteikęs 
jam progos pasakyt “puikią 
kalbą” — “magnificient 
speech.”

Kaip ją pasitiko Taryba 
apie tai nei žodelio.

i
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virši- 
kad

Ypa-

ST. LOUIS, 'Mo. — Volca
no Iron kompanijos mašini
stai iškovojo algų padidini
mą—po 6c. į vai. — ir tūlų 
pagerinimų dirbtuvėje.

w AMSTERDAM, liepos 2.- 
Vokietijoje ir vėl pradėjo re- 
ikšdintis nepasitikėjimas A- 
ustrija. Bijomasi mat, kad 
ji' galinti padaryti atskirą 
taiką su talkininkais. Tam 
pamatą davė lenkų ir slavų 
atstovų pasipriešinimas aus
trų vai. politikai ir po to puo- 
Jimas Clam-Martinico mini- 
sterių kabineto.

Delei to rodo daug ausiru- 
.pinimo Berlino laikraščiai.

4
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xalinti padaryt atskirą taiką 
su talkininkais; lenkai ir 
slavai išdavikai; Amerika 
siūlo Austrijai paskolą.

JŲ

Chicagoje ir apielinkėje—
Šiandie giedra ir truputį 
siau. B

/ \ ERB. Naujienų skai* ♦ 
tytojos ir skaityto 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

j
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Gal išsipagirios.

suteikė naujų ir didelių jiegų.

socialistais, e

Korespondencijos
KEWANEE, ILL.syti, ir įtikinti juos buvo sunku.

Chronika.

i, bet socialistų uždavinys
N

Darbo žmones žinojo, kad jie

Juk pasaulio užkariavi-

reikia
•>

a n da rok u.

piktų neprietelių.

garsiojo revoliucionieriaus Dau-

dainos ir deklemacijos.
Važiuojantieji susirinkite j O- 

tto Cesery Hali, E. 8 st, 9 vat

Birželio 26 d. smuklininkas J. 
pašovė gemblerį B. Ta kompa
nija yra labai nešvari savo pa
sielgi! n a j s p fa ei t y j e.

apvalė nuo tokios rūšies elemen
tu.

jos — minių!
Taigi lodei mes ir turime 

kuogiliausiai, kuobaisiausiai ap-

Sakau tik, skaityk ir džiaug
tos!

Nežiūrint to, socialistai, aiškiu 
prot u ir šviesiom akim, kantriai 
veikė savo darbų ir ėjo priekin, 
agituodami ir auklėdami minias.

a- 
ką, žmonių gy

venime jis niekados dar prakti-

visišku los tvarkos pakeitimu. 
Bet žmones į tai maža tekreipė 
domos. Tik dabar, kada visu 
savo sunkumu antgulo, žmones

žmones dar vis nepaliauja dre
bėję iš baimės. Jie bijo išnyk-

sunkenybes. Bet čia svarbu tas, 
kiek senato ponai turi įdėję ka
pitalo į bravorų Irusių? Jeigu

musų eiles neįsilaužtų. Raski
me revus kuogiliausius, užtaisy
ki me juos minomis ir dygliuo-

tie šimtai tūkstančių žmonių, 
kurie, kad ir ekonomiškai slogi-

Socializmas,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

iš visų pusių kariuomenė. Jų

Rusų revoliucija milžiniškai 
pastūmė socializmų priekin liek

elephone Humboldt 1278.
M. S A H U D M. D 
Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgą*.

Specialistas Moterišką, Vyrišką ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Aw. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambary* 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

few

ūko “socialių gy 
mininkų, kurie siūlė savus vais

permaža gauna užmokėt už savo 
darbų. Jie žinojo, kad juos iš
naudoja, apvagia, bet buklus 
parazitai visados mokėjo jiems 
akis dumti. Politikieriai savo

1415 S. Halsted St., Chicago, HI.

gu gautų Amerikos žmones iš
sipagirioti. Tuomet gal pamu

mažai, tai bus — jes sar, bet jei
gu daug, tai bus — no sar ...

Senas Vincas.

taikydavo žmones suvylioti. Jie 
peikė, niekino socializmą 
stengėsi visokiais budais pajuo
kti socialistus.
pasak jų, tai lik tuščia teorija, o 
socialistai tai svajotojai, daugiau 
nieko.

”, refor-

yra “palša” ir “bespalvė”; 
bijo sutirpti minioje, kad 
jie yra “vynas”, o ji — “van
duo.”

*

Nepasisekimas.

Vargšas.

Dr. A. K. Blumenthal

“de-

į klausytojus — nė žodžio.

jisai

A

t

t

-
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Redakcijos Straipsniai

Kaip spėjome, taip ir įvy
ko. “Rekrutavimo savaite” 
nedavė nė trečdalio tiek ka
reivių, kiek reikėjo valdžiai.

Tikrų skaitlinių, rašant šį
straipsnį, tiesa, dar nėra. 
Bet paskutinės telegramos iš 
Waehingtono praneša, kad 
administracija laukia 50,000 
kareivių nepritekliaus. Pre
zidentas reikalavo 70,000, o 
trūksta 50,000 iki to skai
čiaus!

Tai yra dar didesnis “fias
co”, negu su “laisvės pasko
la.” Pinigų paskolai, mat, 
galima gaut ir iš nenorinčių 
duot. Tam darbininkų bo
sai turi pakankamai galios. 
Bet nenorinčius kariaut ir 
jie neįstengė padaryt “liuos- 
noriais.”

Pinigų trukumą paskolai, 
be to, galima buvo užslėpt. 
Bankai paėmė bonds’us ir, 
laikui bėgant, jie juos kaip- 
nors iškiš. Bet kaip paslėp
ti rekrutų*trukumą?

Mes duotume suggestiją, 
kad Wall Street’as ir šitame 
reikale pagelbėtų. Tegul di
dieji bankininkai ir jų tar
nai kapitalistiškų laikraščių 
redaktoriai įsirašo j kariuo
menę, tai urnai valdžia turės 
kareivių, kiek reikia. Juk ir 
šita karė yra jų karė.

O jeigu bankieriai ir džin- 
goistiški redaktoriai nenori 
kariauti, tai tegul jie palie
pia valdžiai daryt taiką. 
Žmonės seniai jos trokšta.

Žvaigžde 
j^»ta: ___

Anglijos ministerių pir
mininko Lloyd George’o 
žvaigždė gęsta.

Kokie metai
buvo garbinamas Anglijoje, 
kaip koks dievaitis. Jį kėlė 
į padanges kapitalistai su 
darbininkais, ir jisai turėjo 
darbininkų užsitikėjimą. A- 
čiu diplomatiniems jo gabu
mams, valdžiai pavyko dar
bininkus prikalbinti, kad jie 
karės laikui “del tėvynės la
bo”, išsižadėtų savo teisių, 
kurias buvo pirma ilgoje ko
voje išgavę.

Pereitų metų gale Lloyd 
George išgrūdo iš vietos su

sidarė premjeru. Talkinin
kų spauda džiaugėsi tuo be 
galo ir pranašavo, kad da
bar tai jų priešai greitai bu
sią “sutriuškinti.”

Deja, tos didelės viltįs neiš
sipildė. Priešas dar nemiga-1laiko. Dideli dalykai nesida- 
lėtas, o šalies viduje jau pra- ■ ro akies mirksnyje. Butų

J .. i • • . nuoSįaį)Uj jeigu musų darbo
liaudis, kuri per metų metus 
neturėjo drąsos prabilti su

sided a nepasitenkinimas ir 
neramumas. Ir štai, šiomis 
dienomis Anglijos “galin
gas vyras“ jau susilaukė at
viro pasmerkimo iš tų pačių 
darbininkų pusės, kuriuos ji
sai pirma taip pasekmingai 
mulkino. Telegramos iš 
"Glasgow’o, Škotijos, prane
ša, kad, ministerių pirminin
kui nuvykus tenai laikyt pra
kalbą, jj pasitiko “nedraugi- 
'vos darbininkų minios’’ ir

<e jo prakalbos dainavo 
iudoną Vėliavą.” Darbi- 
kai negalį jam atleist jo 

.rbu iš to laiko, kada jisai 
buvęs amunicijos ministerių. 

. .Bet jeigu Lloyd George 
netenka darbininkų užsitikė- 
jimo, tai greitai jisai neteks 
jr visos savo- galios. Kapi
talistų klesai jisai buvo tik

tai dėlto brangus, kad jisai 
gabiau, negu kiti politikie
riai, mokėjo padaryt darbi
ninkus paklusniais jų išnau
dotojų įrankiais.

Iki pasibaigs ši karė už
ges dar ne vieno “didelio vy
ro” žvaigždė.

Iš Petrogrado telegrafuo
ja, kad “socialistas” Charles 
Edward Russell “ant galo” 
gavo progos pasakyt kalbą 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybai.

Reikia stebėties. Kapita- 

še apie p. Rooto triumfus 
Rusijoj, jog rodėsi, kad tenai 
nebeliko nė vieno žmogaus, 
kuris dar butų buvęs “neat
verstas” prie amerikoniškų 
idėjų apie “democracy”. O 
čia, pasirodo, net to paties 
Root’o komisijos nariui ir 
dagi “socialistui” pavyko tik 
“po didelių keblumų”! prieit 
prie Rusijos revoliucionierių 
organizacijos”!

Rusijos darbininkai, mat 
patyrė šį-tą apie RusselFo 
stovį Amerikos socialistų ju
dėjime ir apie Amerikos 
mokratiia.” a

Telegramoje sakoma, 
RusselFo kalba buvusi 

kad 
pu i-

Pėtnvčios vakare Chica- 
gos darbininkų visuomenė 
skaitlingame susirinkime 
nutarė įsteigti Amerikos, 
Lietuviu Darbininku Tarv- 
bą. Priešingų tam buvo tik 
dvejetas balsų; bet tuodu 
balsu tai buvo visas tos des-

kurią varė prieš chicagiečių 
sumanymą kemėšinės ir ka- 
psukinės frakcijų organai.

Protaujančioji darbininkų 
minia entuziastiškai pritarė 
sumanymui, ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
stojosi kimu. Akyveizdoje 

stys ir tie musų judėjimo 
elementai, kurie kitados ge
riau mokėdavo suprasti lai
ko dvasią ir darbininkų rei
kalus. Mes geistume, kad 
jie atsikvošėtų kuogreičiau- 
šiai ir stotų į bendrą darbą, 
ažuot mėginę sutrukdyt jį.

tenai užims prideramą jai 
vietą, tai dar praeis valanda 

ir visa įstotų į tikrą kelią.
Darbininkiška sąmonė yra j 

pabudus kolkas dar tiktai 
dalyje musų darbo žmonių. 
Bet ta dalis šiandie jau yra 
žymi, ir Ji auga diena iš die
nos. Tos aplinkybės, kurias 
šioje šalyje sutvėrė darbi- 

Ininku išnaudotojai,idant pri
dengus pragaištį darbo žmo
nėms, duoda kaip tik prie
šingų rezultatų: darbininkai 
bunda iš apatijos, vienijasi 
ir pradeda pajusti savo spė
ką.

* Dešimtįs tūkstančių lietu
vių darbininkų jau šiandie 
yra pribrendę prie to, kad, 
pamėginus paimti savo liki- kas”, tai pagalios visi gyvi žmo

mą į savo rankas. Kitos de
šimtis tūkstančių ateis prie 
jų, kaip tik aidas naujų pro
letarinės revoliucijos griaus
mų atskris iš senosios Euro
pos. 0 kas gali abejoti, kad 
itų griausmų nepriseis ilgiau
siai laukti?

ami Darbiniu-
Chicago^ lietuviai darbi

ninkai, st
kų Tarybą, išanksto išreiškė 
savo pasiryžimą veikti, kai
po dalis viso pasaulio darbi
ninkų judėjimo. Jie nori, 
kaipo skaitlingas ir gerai su
siorganizavęs būrys, įeiti į 
pasaulio darbininkų armiją. 
Todėl jie kviečia visus lietu
vius darbininkus, stovinčius 
savo klesos reikalų pama
tais, dėties su savo draugi
jomis ir kuopomis prie Dar
bininkų Tarybos.

Pėtnyčios susirinkime ta
po išrinkta laikinas Am. L. 
D. T. komitetas ir tapo nu
statyta Tarybos principai ir 
uždaviniai. Laikinamjam Ko 
mitetui pavesta, vadovau
jantis tais principais ir už
daviniais, prirengti Tarybos 
programo projektą ir pa
duot jį darbininkų apsvars
tymui.

Programo projektas bus 
veikiausia neužilgio paskel
btas. Tuo-gi tarpu visi dar
bininkai ir visos jų organi
zacijos, kurios interesuojasi 
tuo reikalu, tegul kreipiasi 
smulkesnių informacijų į 
Laikinąjį Komitetą ir taip- 
pat tegul duoda jam savo 
patarimų ir sumanymų. Te
gul bendra lietuvių darbinin
kų mintis ir bendros pastan
gos sutveria Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybą to
kia, kad ja galėtų pasidžiau
gti ir musų ir kitų tautų pro- 
letarijatas.

Chicagos darbininkai pa
darė pradžią. Stokime dabar 
į darbą visi!
į.,,. E"-,-....... t į .į J . jį f.........M,.

“Apkasai”.

—Bet kaip bus su minioms, 
su armija?,...

—Kad gavus savo pusėn mi
nias, tai reikia kuotankiausiai 
daryt “vylazkas” iš apkasų. Iš
siimti būrelį drąsių kovotojų, ir 
jie užupola ant priešo kokioje- 
nors netikėtoje vietoje: dalį už
pultųjų priešų išžudo, kitus su- 
koliečija, o dar totus sugauna ir 
parsitempia į apkasus. Iš šitų 
belaisvių darosi nauji musų ka?- 
reiviai. Jeigu per ilgą laiką ir 
nuoktois daryt tokias

NAUJIENOS, Chicago, Ill

nes bus sugabenti į apkasus ir

—Bet pačiuose apkasuose ga
lį atsirast neištikimų elementų; 
kiti gal užsimanyt net pabėgt ir 
su priešais susidėt. Kas daryt 
su jais?

—O, jo! Šitas pavojus yra di
delis. Tų neištikimų elementų 
atsiranda ir kas kart daugiau. 
Su jais reikia kovot!! Jiems nė
ra pasigailėjipio!!! Išdavikus 
reikia naikint aršiaus, kaip tuos 
priešus, kurie stovi anapus ap
kasų. šiandie didžiausis musų 
uždavinys ir yra naikint tuos ne
ištikimus gaivalus. O kad, be
kovojant su jais, priešai nepasi
naudotų proga ir neįsiveržtų 

ir
rime apsikast dar giliau.

“Apsikast, Apsikast 
kartų Apsikast!”

Šitaip kalbėjo tuh musų socia
listai, arba bent besivadinantįs 
save socialistais, kuomet karės 
pradžioje buvo šaukiama Bino
kly nan visuotinas seimas. Kiek 
buvo vargo išprašyt juos iš ap
kasų ir prikalbint, kad jie nesi
bijotų minios, nes ji yra savo 
didžiumoje darbininkiška ir vi
sai nepavojinga socialistams!

Bet jie da ir šiandie taip-pat 
kalba.

naikint tuos išdavikus, kurie ra
gina išeit iš apkasų. Jiems pa
daryt taip, kaip buvusiam ca
rui Mikei — nes, kaip * “Kova” 
neužginčinamai prirodė, tarp jų 
ir kruvinojo Mikės nėra jokio 
skirtumo.

diena. Tik drūčiai nedėkime sa
vo apkasuose, kol visas pasau
lis į juos suburbės!

Kalnavertis.
I" * -J I ~.i. »■■■■■»— R-i-.ij.. Iii .1 į J

Priekin, j žadėtąją žemę.

rnų, lai nuolatinis neatlaidus e- 
konominis spaudimas proletari
ato. Tečiau^ nors žmones jau
tė didelį ekonominį spaudimų, 
visa mase jie vis dar abejojo, 
kad socializmas butų toksai vai- 

cializmą stumte stūmė priekin, 
prisidėjo dar kita galinga jiega 

’ traukiamoji jiega, milžiniška 
jiega traukianti visus mus pas
kui savęs. Ta traukiamoji jie- I

ga — Rusijos revoliucija. Prie 
socialistų judėjiiao ji prideda 
dar kažinko tokįa, ko socialistų 

 

judėjimas prieš jĮai niekadoe dar 

 

neturėjo. Jis dįoda realumo, 
•s

kur pirmiau buvo lik pranaša
vimai. Jis duoda pavyzdį, kur 
pirmiau buvo lik nurodymai.

Ta didį jiega ateina kaip tik 
reikiamoj valandoj. Ji ateina 
laiku, kada pasaulis atsidūrė di
džiausioj nelaimėj, kada pasau
lį paėmė desperacija. Tai nau
jos politinės ir ekonominės ga
dynes aušrinė, užtekanti, kad iš
sklaidžius, kad pa šalinus tuos 
baisius nelaisvių debesius, į ku
riuos įtraukė mus kapitalizmas 
su savo palankiuoju įnagiu — 
militarizme.

prie demokratinio suorganizavi
mo musų politikos ir industrijos 
nepavyko. Kapitalizmas ne
duoda jokių vilčių. Dagi jei ši 
kare “už demokratijų” pasibaig
tų taip, kaip tatai skelbia ir gei
džia musų militaristai, lai vis 
dėlto mes nematome, kad de- 
okratija galėtų kų nors tuo lai
mėti. Kųgi gera galima pada
ryti varge skandinamiems, iš
naudojamiems žmonėms juos 
skerdžiau t, žudant, naikinant jų 
turtų, apsunkinant juos nepa
keliama mokesčiu našta?

Turėti demokratijų nieko ne
reiškia, jeigu ji žmonėms ne
duoda to, kų tikroji demokratija 
teri duoti.

Ir ta militaristų “demokrati
ja” nieko gera žmonėms nesiū
lo. Viena, kų “demokratines” 
kapitalistų partijos siūlo, lai 
kad žmonės turėtų teisės kitus 
žudyti ir patiems žūti; tesės dar 
labiau vergauti ne kaip iki šiol; 
teises mokėti mokesčius; teisės 
dar brangiau mokėti už reika- 

sės būti prievarta imamiems ka
riuomenėn; teisės klausyti po
li ų-viešpačių ir teisės kęsti nieki
nimų ir žeminimų.

Gal visa tatai ir galima butų 
pakentėti, jeigu butų nors kiek 
vilties, kad, galų gale, kų-nors 
geresnia sulauktume, kad visos 
tos skriaudos žmonėms pasi
baigs. Bet jokių užtikrinimų 
nėra, nėra jokios vilties. Kapi
talistų partijos siūlo mums tų 
patį po kares, kų turėjome pir
miau, tik dar labiau sugadinta- 
me, suklerusiame pavidale. Vie
nintelis kapitalizmo idealas tai 
kad tie, kur savo rankose turi 
pasiglenižę visus šalies resursus 
ir pramonijų, galėtų sau pelno 

tam tikromis reformelėmis, tam 
tikromis pricmonėlčmis ilgai
niui bus galima, kas bloga, pa
taisyti, dabar paskutines viltis 
nužudė. Per metų metus socia
listai skelbė, kad reformomis ir 
lopymais šia n ir ten negalima 
nieko gera atsiekti; kad mes ke
nčiame del nevykusio ekonomi
nio ir industrinio sutvarkymo ir

Karė praskleidė rukus. Ji aiš
kiai nubriežė skiriamąją liniją 
tarp demokratijos ir vienoj pu
sėj ir autokratijos r plulokrali
jęs — antroj. Pirmiau to nepa- 
jiegė įžiūrėti daugelis kad šiaip 
ir gerų, sąžiningų, bet netoli 
matančių žmonelių. Ir ve visi 
lie reformininkai, kur pirma ti
kėjos lopymais ką nors atsiekti, 

ju peršamieji vaistai išgriaužto 
kiaušinio neverti ir kad jie turi 
arba imties radikalio darbo, ar
ba visai rankas nuleisti, jei bijo 
kovos.

Toks buvo musų padėjimas, 
kuomet Rusų civilizacijos aušri
nė nušvito ir savo spinduliais 
tvykstelėjus į mus, atgaivino 
mus ir įkvėpė mums naujos 
dvasios, naujos vilties ir naujų 
jiegų. Iš nusiminimo ir dęspę-r 
racijas pakele davė
mums drąsos ir pasitikėjimo 

M o

savo jiegomis. Visos musų, 

sitikimų begis parodo kaip vei- 

džia ir kaip aiškiai jis savo už
davinius supranta. Kaip tiesia

Kas atsiliko Rusuose, gali at
sitikti, ir atsitiks ir kitose šaly
se — ir del tų pačių priežasčių. 
To neišvengs nė viena šalis. Ir 
nė viena: išmintinga šalis nenori

Galingasai Socializmas nesu
laikomai žengia priekin į žadė-

Pabraižos
Bankininkų profesija — imti 

pinigus. Andai s betgi išskaičiau 
laikraščiuose, kad vienas lietu
vių bankininkas Cricagoj, p. Jo
ną® Bagdžiunas, be ėmimo pini
gų, ims taipjau ir žmones. Tik 
ims juos ne tam, kad seife už
darius, bet kad atidavus ten, kur 
kunigai vyčius bruka.

vaiskan rekrutus ims.

Skaityk ir džiaugtos.
“Laisvės” N. 47-tam, po “Vic- 

tinioms Žinioms”, paskelbimas 
antrašu “Kas Nori žinot” ve 
kaip skamba:

“Jeigu kur randasi, arba rasis 
tuščia vieta del grosernės lietu
vių ir lenkų apgyvaikų paralu- 
žius. Ta- kančias 4 mėnesius, 
t. y., liepos, rugpjūčio, rugs, ir 
spaventoj vieloj, New Yorko ar 
New Jersey valstijose, malonė
kite man pranešti. Norėčiau, 
kad sykiu butų ir gyvenimui vie-

—o—
Daugumos miestu vyčiai jau 

pažino savo vadus, verbuojan
čius vyčius kanuolių pašarui. 
Jie šalinasi nuo tokių vadovų ir 
stoja socialistu cilesna. Tik niu

Musų parapijonai turi daug 
bėdos su savo dvasišku ganyto
ju ir knygvedžiu. Nedaskaito- 
mų sumų parapijonai reikalau
ja nuo savo valdytojų. Mat ir 
parapionai pradėjo protauti.

—o--
Liepos 4 d. anglai ir lietu

viai socialistai rengia labai pū
kų tarjitautinį pikniką. Bus 
prakalbos ir diskusijos: “Ko so
cialistai nori nuo šio surėdy
mo”? Bus ristynės su dovano

ryto. Iš ten automobiliais nu*j^abatos 
veš j pikniko vietą uždyką.

'Vį. ko

Panedėlis; Liepos 2, 1917.

ant
ant

algos padaroma į 5 
rakandų — j 2 va

šu teikiame paskolą

TURĖKITE 
PINIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turčti, $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pa vien i os, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuves darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augalas 

Telephone Drover 2116

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doina atkrei
piama i vaikus. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kertė 32 irt. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO V AI ANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedMio- 
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

BpecialLstas Moterišką, Vyrišku, Vaiką 
ir visy chronišką ligą.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietą. 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietą.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST^ 

CHICAGO, ILL.

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą*
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

■ '
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Knut Hamsun

APGAVIKAS

AKINIŲ

Į Rengiamą Pikniką

Geo. M. Chernaucko Darže

VYRAIm u

ne

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
Liet. Darbininkų Bučerių ir Ciroserių Susiv. Am

Pradžia 10 valandą ryte

nimas
50R0L

Dr. M. Stupnicki

Nusipirk Mošties 5Y5TEH

bile

WISSIG,Daktaras
DR. W YUSZKIEWICZ

Garsi n kis ‘Naujienose’

3109 So. Morgan St., Chicajgw 
VAI.ANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn SI. 
1111-13 Unity Bldg.

Tol. Central 4111

Daug kitokių žaismių ir pasilinksminimų. Kalbės plačiai pagarsėjęs lietuvių kal
bėtojas, Daktaras A. Mont vidas įdomioje temoje. Į šitą pikniką yra kviečiami lat

—Pamanykite, jeigu Clianna 
butų buvusi gyva! Mes pasikal- 
bėtue triese apie šį-bei-tą.

Elina ėmė juokties.

So. State St., Chicago

Priėmimo Valandos: 
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: G iki 8

pantą
dieną ir va

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

—Ką jys pliauškiate? Ar tik 
nesūvaikėjote? ■

Silpni, Nervoti 
Ligoti

—Kodėl 
dėičau ant 
klausė ji.

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai- 
gai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 

- tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
aišimo nuo darbo ir

kas norite turėti 
rytus reinkotus, 
pas inusų agentą J. P. Deveiki

gatvėmis vaikščioja žmones 
prisisegę gėles; ji taipgi važiuo 
ia už miesto karietoj...

Jinai norėjo 
t kelių. Paskui 

rudyti papirosą, 

tu nenori, kad aš sė
ta vo keliu? — už-

UTAISYTAS iš fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokouinku,

NRKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison SU Chicago, HL

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, tpoaS 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ar*., arti Chbc*r* Ava. *-«t 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vak» 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietai 

Tel. Haymarket 24*4.

Chaimą. Žo- 
įpie tai, kas už- 

itmintyj nuo to laiko. — 
pa plepėsi va, -— tariau 

iš įėjau kambarin, ji

kuris buvo jos void 
ve, kai]) jinai, nutuki

—Eik šia n, lai aš

Kviečiame visus atsilankyti Į musų
Puiki muzykė, kokios dar nesate girdėję

ėjau 
ir tarė man šnabždo- 
žodžius. Aš tuoj pa-

Jinai nusispjovė.
—Kaip Clianna, taip Chaimai 

Negi tamsta manai, kad aš kū
dikiu pasilikau iki šiol? Tatai 
jau senai praėjo... Ar negeriau 
butų, kad atneštu m ko nors iš
sigerti?

—Galima!
Jinai atsikėlė ir išėjo iš kam

bario.

veikis y r a 
įgaliotas rin
kli rein ko tų 
orderius, da
bar randasi 
Illinois vals
tijoj Chica- 
gos apielin- 
keje. Todėl 
gerai pada- 
užsisakykite

Elina sugrąžo 
atsisėsti man 
ji pradėj

Didžiausia Lietuviška 
Korporacija.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškių, vyrišku Ir valktį ligiį. 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

ieną jos žingsnį, — ji pra- 
slėpties nuo mokytojos ir 
asi nežiūrėti žmonėms i

Iš kitų kambarių ėjo įvairus 
garsai: butelių skambėjimas, kė
lioj imos ir šukavimai. Duris 
atsidarydavo ir vėl užsidaryda
vo. Tai vienas, tai kitas pasi
šaukdavo tarnaitę ir duodavo 
jai įvairių į

—Tokiame atveju j užmokė 
kite už vyną ir eikite lauk!

Aš atsakiau:
(Bus daugiau).

1
 JOSEPH C- WOLON t

LIETUVIS ADVOKATAS Z
Ruimas 902-904 National Life Bldjr., fes29 So. La Salio St., Chicago, Ill. 4 
Tel. Centra! 6390-6391. Atdara: Utar- A 
įlinko, ketverga ir subatos vakarais nuo y 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 4

1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, UI. A 
Tel. Humboldt 97.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik' 
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

Lovinthal Plumbing Supply C<l
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba išsigydyino ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

©b*’**'1 -

Seredoj, Liepos-July 4 d 
VIC. SFŽAIVIEK’S GROVE

Ar Esate Prisirengė?
Seredoj, Liepos-July 4 d., 

1917 m.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
1uH skaudamas silpna* *ki>, M

galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* mue

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
ItafcfctiaaMi 9 ryto iki 1 po pieL

MUSH-! e I BĮ B
X TELEPHONE YARDS 2721

J DR. J. J ONI K AIT li‘l | 
f Medikas ir Chirurgas 1
■ 3315 S. Halsted St., Chicago ■

Meiilholatuin Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidų tyru ir skais
čiai baltu. "Toji niostis išima plot
inus raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutes 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampomis.

akis. Jinai žiuri is po Kaktos, o 
Ino pačiu laiku veide matosi 
piktumas. Bet štai, vieną gra
žią dieną pastorius persergsti ją 
nuo labai žinomo prisakymo, — 

■arialas, kuriame jinai 
pradeda rupiu lies jos

Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas :
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

iškilmingą Pikniką. Bus gražus pasilinksmi 
Kviečia KOMITETAS.

tryliką 
Bet juk dalykas ne nie- 
Aš turėjau seserį, kuri 

išmoko graikų kalbą, kada jinai 
buvo šiai tokia maža.

Bet ta istorija sulošė nemen
ką rolę Elinos gyvenime. Tie
sa, jos nenubaudė, policija norė
jo lik išgąsdinti ją. Bet užtai 
mokytoja paėmė ją savo globon. 
Paimti globon vaiką, tai reiškia 
—išskirti jį iš kitų tarpo, bau
sti jį ir nenuleisti nuo jo akių. 
Laike per traukų Elinai neduoda 
žaisli su vaikais: Mieloji Elina, 
palauk biskutį, aš noriu su ta
vim pasikalbėti! Ir štai jai 
skaito notacijas, prie kiekvienos 
progos primena prasižengimą ir 
įkalbinėja melsti iš Dievo at
leidimo.

Bet štai su ja pasidaro staigi 
permaina.

Elina pasileidži 
kyklon su nepraustu veidu, už
miršta namie knygas. Numany
dama, kad ją nužiūri kokiame 
tai prasižengime, kad daboje

Didelė? Kas per nesąmonė! 
Ji neturinti laiko plepėli su ma
nim. Jeigu aš nenorįs eiti pas 
ją, lai neužsimoka stovėti ir 
baidyti kilus.

Aš pasakiau savo vardą, pri
miniau mažąją 
dzin, 1 
siliko 
Eik i va

Kada t 
užklausė

—Tamsta nupirksi ką nors
gerti ? D r. Ramscr

AKIŲ SPECIALISTAS

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIH UŽS1SENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Sp«cialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodųimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1909 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
žarna, kenčia nuo stokos apetito, 

nusilpnėjimo, didelio palei- 
vidurių, galvos skaudėjimo, 
i skausmo po krutinę, 
tomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
nušalinti ant visados laike 5-ių va-

Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 
gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų 11- 

GRE1TAS, PASTOVUS GYDYMAS-1R PI- 
gražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at- 
jųs pačių labo ir gydymo, j vairus gydymo 
ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy- 
pirmiau ėmė mėnesius.

Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANĖDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOMIS, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIESKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

stovj ? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykj ir ant visados. AŠ vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
tarpe žmonių ? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite senu bu- 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—ir Tikresne 
metodą.

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos -
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. Enrlich’o 

"914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba S ALVARS AN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias ir stebėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite sutrukimą odos, spuogus, žaizdas, votis ant sayo kūno, slinki
mą plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit įsigyti Šį gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų 

šių dienų moksliškos 
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA— 
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu 
žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių 
dymas įgijama į kelias dienas, kuomet

11 O Iii IIITII r V Nedėlioms ir šventadieniais ŪFi n. S WHITNEY 10 ryto iki 2 vaL dient
505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, Ill.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa 
darys jus žinovu į trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti 
tyti musų mokyklą bile laiku 
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-417 
prieš City Hali

l)R. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VAT.ANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

jį CosmopolitanGar= ? 
į meni Corporation. J

Oidelis Išpardavimas
Šiiiomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti j mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame Ims išpardavinčjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 

li: žiedai, daimantai, laik- 
<elai ir visokį kiloki auk- 
sidabriniai daiktai.
la Taipgi egzemi- 

nuojam akis
Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skiuidėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatve, Chicago.

Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei
kiamas visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug 
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruokit ir pasinau

doki! gražiu ir naudingu laikraščiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky- 
stę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai

A dresuok it su marke

Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš- 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai 

Dr. H. S. WHITNEY

oro

«| IIW I HM 41W
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 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS j 

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot
CARR BROS. WRECKING CO. | 

3O03-3O3V S. Halsf. d Si.,, Chicago, IIL f

•ppireiSkia es^s stebėtinai pasekmingu 
nuo ffčhmo pilvo ir tarnu, ger- 

II klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Salėto galvoje, ect., ect., Sutai- 

į somas išdirbčju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

<■ F. A9. RICHTER A CO.
14—80 Washington Street, Maw York.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SIVDETAIMA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

be pasekmių 
mane — nes ras sveikata be su 
už mažų atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

mažiausio suprati- 
i gydosi visai nuo 

’ 7"-i) Kitos ligos — visai be mažiausio
LL palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
(lui’iuose yra glitingas mėšlas iš 

v'■ c^a^es kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiantįs nuo tos bai- 

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės 
ir išeinama lauk c 
nemiegojimo, o 
dimo arba užkietėjimo 
triukšmo ausyse, o tapi 

Jeigu kas turi šiuos sirn 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji 
landų, tegul tuojaus

Priėmimo

Seserįs žiuri viena kitai į a- 
kis. Elina ne taip jau kvaila, 
kaip ant pirmo pažiūrėjimo ga
lėtų atrodyti.

Na, taip, Elina gali paimti jos 
gėles ir parduoti. Tatai jinai 
gali padaryti, šventadieniais 
tiek daug žmonių vaikščioja 
gatvėmis, ir visi noriai perka 
gėles. Daugelis vyrų prisisega 
gėles ir važiuoja už miesto. 
Taip, žinoma, visi perka gėles.

Filina klausia, ar nenupirkti 
tik jai nebrangią skrybėlę.

Žinoma, jeigu tik bus užtekti
nai pinigų. Bet išpradžių jinai 
privalo nusipirkti sau čevery- 
kus-

Taip jiedvi ir nusprendė. 
Niekam tatai neapėjo, nes jiedvi 
sutiko. Buvo nutarta, kad Eli-

(YT -d
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NAUJIENOS, Chicago, Ill Panedėlis; Liepos 2, 1917. į

g CHICAGOS ŽINIOS
Organizuojasi tam tikras 
lis Rusijos išeiviu, kuris

Antįs    .............16—18 15—16
žąsįs ................... 12—14 12—-15

1 I

Veršiena, sulig svarumu .
Prasčiausia ...................

PRANEŠIMAS
Boselando ir Kensingtono “Nau- REIKIA DARBININKŲ AMATŲ MOKYKLOS

I

Naujieną piknikas. kol kas tikrai nėra žinoma.
Bandė nušauti ketvirtą 
savo vyrą.

No. 1 
.. .20

■ iienų” Bendroves šeri ninku susirin- 
. 15—1972 Rimas įvyks, liepos 3 d. 8 vai. vak. REIKALAUJAME stogų dcngėjų,

Lietuviai darbininkai supran
ta tą dvasinį peną, kurį jiems

vių darbininkų dienraštis Nau
jienos ir del to 3-tukstantinė dar
bininkų minia vakar suvažiavo į 
Naujienų pikniką.

cagos dalių ir jos priemiesčių.

dešimts antroji gatve absoliutiš-

į Naujienų pikniką žmonėmis.
Sotinas tapo užpildytas susi-

jaučia, kad jie čia suvažiavo, id
ant pa gerbus savo brangų dien
rašti. kuris uoliai gina iu rei-

Pulkeliai jaunuomenes žaidė

mes lošdami darbininkiška lile-

klausėsi drg.

Paminėsiu tai, kad prie manęs 
priėjo panaitė ir paėmusi už ra-

sų krūtinių, klausiu panaičių.
Vvčiu. Mes vvtės. čia ne-

mums ton UK'S

nes

žmonių 
v

>-

Tautininkai bunda.

raitis padedant jo žmonai, p-niai

srovę, užduodamas 
gams ir apsnudusii

totinai

chicagieeių .

sergėjo tautininkus, kad į savo

nąes' bostoniečiai,, montellie 
ir kiti rytiečiai kad darome.

dy da i m ls jos nuveiktus darbus.

energi ngiau

ypač tūzams, tik ^ink Alkie 
nuo tokio “veikimo” budo, k

* bahką.
aujienose jau

Graham and Sons privatinis 
bankas. l ai buvo vienas seniau-

$4,00()|000 su viršum; o depo-

zitoriai gaus, geriauisame atsi- atsidūrė policijos nuo- 
Jinai kėsinosi nušauti

pasi-
žeistas keturiomis
Telia u, yra vilties,

Sudegė penkiolika 
automobilių.

Depozitorių sielvartas.

Grabam

griausmas

šimtai depozitorių tuoj suži

avo apie 50 metų

Jis visuomet bu 
šypsodavos. Jo

kėjimas savimi. Ir žmonės my-

(hire. Pabudo žmonės.
užsi-

>a 1 i būti geras žmogus,

užsidariusio
žinomu.c

mano

Eidamas i reslorana, as mi- 
nešiau į ba nką $ 116.50. l ik ką

priimdamas mano

30 metu darbas.

žmonių priešakyj ir neatitrauk-

duris. Jo lupos drebėjo. Ki
miu balsu jis kartojo vienus ir

neprapuo-

“Lcisk man čia 
sušuko McDermontt. — “Viso 
gyvenimo taupynimas — vis-

M

t ('U.

Visų susirinkusiųjų veidai nu-

simas.
Kažin, ar

Laukiama komisijų.

šiandie a

Pčtnyčios vakare banko rei- taryba nutarė iškilmingai pasi- 
kalai liko parduoti į priėmėjoj tikti ją.
rankas. Kiek trūksta bankui Be to, už poros dienų žada ap-

-iP'’

No. 2
.19
.21

12—12
No. 3 
.13 y2 
.15 y2

Aušros svet., 10904 Michigan avė.
Draugai, malonėkite visi būti pa

skirtu laiku, yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Kviečia N. Užž.

landą; drill punch ir bench hand, 
27^0 į valandų. Pieno išvežiotojo, 
$21 į savaitę. Janitoriaus, $15 į sa-

y2 .15
i i y2 .14

.14 

.1P/2

Jautiena 
Ribs . 
Loins . 
Rounds 
Chucks 
Plates .

Bulvės, jaunosios, bušelis 2.00—2.40
Daržoves: ■—

1.75—2.00
Smulkus Skelbimai

MOTERŲ REIKALAUJAME: Darbi
ninkių j hotelius ir restoranus prie 
įvairių darbų, virėjos, $8 j savaitę. 
Merginų j dirbtuves nuo $8 iki $10.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

is liko su
ku lipkomis. 
kad pas-

Ištiko ekspliozija 
i stovykloj, 5833

automobi
li road way.

(iaisrc žuvo penkiolika automo-

bi u ras.

šiandie atsidarys

eagos balsuotojai 
siregistruoti.

ran-
« IM > '• lAi-avkJivz » T j / 1 1 \ r 4 1 vi t \ / J

naudosis štai kokiomis privile-

mokama dar ir 
J am tikslui pa
tuksiančių dole-

neužimtos.

Serbu diena.

majoro Thompsono.

žmoe

kiniuose.

Pakliuvo.

įmausiu

Morkos, pintine
Agurkai gurbas

. 75—1.00
1.50—1.50

.50—1.00
1.25—2.00

Smulkiems pasiskelbimams kainos:- 
1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimą ilgiau, už kiek* 
vieną kartą colis vietos 25 centai.

RANDAI

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba* 
vakarais del jųsų parankamo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

1850 WeUs gatvė..
SARA PATEK, MOKYTOJA.

■ .............. ...................... . ■ .................... .............................................

s

.75—1.00
1.00—1.25

Salotos, galv., dėže ...
Cibuliai, gurbas ........
Ridikėliai, 100 bunčių
Tomėtės, gurbas ........

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ........... 6.00—8.00
Apelsinai, Kalif., dėžė 3.50—4.00 
Citrinai, dėže ............... 2.75—3.75
žemuogės, 16 kvortų ..

Miltai, kvietiniai, geriausi 13.50
13.00

tamsieji ............................... 11.75
Cukrus, sulig rūšies, 100 svarų, 

nuo ............................... 7.35—8.50
Javai

Kviečiai 2.01—2.05; komai 1.67%, 
rugiai 2.40; miežiai 1.20—1.45; avi
žos 69%.

Motiejukų 
16.00—17.50; 
—17.00.

Šienas 
10.50—20.50; dobilų,

paprasto rųšies, 10.00

Gyvulių rinka

8,000; avių 7,000. Paduodamos kai
nos:

Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.70—13.90; • karvės 9.00-10.50;

Kiaules sulig svarumu ,nuo 11.00— 
15.60; paršai 12.00—1 1.00.

Avįs nuo 9.00—12.00; erai 14.00-17.75

Pranešimai
I’ASARGA.— Draugijų pranešimus skelbiame 

be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 150G. 
Priduoti tų pačių dienų, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but jdėti.—“Nauj.” Red.

Svarbios prakalbos paminėji
mui Suv. Vaistini Nenriuulmv-

mui panaikinimo įvestojo

kareiviavimo, rengiamos l()-lies
Boselando ir West Pullmano
VII ( I l I I J U . -1-^ k 7 k < J O J y • y

LDLD. 79 ir 38 kp., LMPS. 25 
kp., Let. Polil. ir Pas. Kliubo, 
Teisybės Jicšk. Dr-tčs, LMD.

nian Improvement and Benefit

dienos, Turner Hall, 178-200
)ildomi. 'Tuo ta
tai žiūrįs per pir- Dainuos LMD.

prieina prie Komitetas.

mas. Karlu apvaiKscios Ame
rikos nepriklausomybės šventę,

VOJU,

Tuo tikslu Chicagos LDS. ir 
šS. VIII Bajonas rengia viso-

sposų
su Maidc

Kalbės 
aiškins

milžiniškas
geriausi ka

il a rbi ninku

ma, Kad j 
tsburgh’e.

Billy Sunday.

nierius.
misio

misionierius užsiima kareivių 
verbavimu. 'Fame “naujame” 
“džiabe,” sakoma, jam nekaip

to misionieriaus išlaidų padengi
mui. Išviso jau sudėta $125,- 
000.

Turgaus Žinios
fr—i—«—i

CHICAGO, Birž. 30, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams

ninkės moka brangiau:
Valgomieji produktai.

Sviestas, Creamery, extra .... 36^ 
32—35‘/2 
27—28Oleomargarinas, geriausias 

Pigiausias ...................
Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..

Suris, Amer., sulig rųšies .
Šveicariškas ...................

Paukščiai: Gyvi
Kalakutai ............... 18
Vištos  ............. 18

22— 31
23— 25
30—34

Mušti
22
19

Prakalbos įvyks: Mildos svet., 
Bridgeporte, 3138 S. Halsted st.

Blinstroopo svet., Town of

v.p.p.

2242 W. 23P1., 7:30 v.v.
Amalgamated CI. Workers of 

Am. Union Hal, North West Si
de, 1579 Milwaukee avc., 7:30

Yukniaus svet., Ill..

a teikite kuoskaitlingiausiai į 
šiuos darbininkų protesto mitin
gus. Rengimo Komitetas.

LSS. 4 kp. extra susirinkimas

PI. Ateikite draugai, nes turi
me nubalsuoti “Kovos” kėlimo 
klausimą.

L. Juodelis, sekret.

Rockford, III. — Liepos 4 d.

socialistai. Marša vimas prasi-

6 avė. ir 7 st. Lietuviškai kal-

toj vietoj, 
vauti.

y

i

Komitetas,
v .4

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

.Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausior 
mis išlaidomis turėsite grei-

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo drauges Onos Ci- 

ganiutės, Suvalkų gub.. Naumiesčio 
parapijos, Viltrakių kaimo; ir Jus
tino Meštuko Miknaičių kaimo. Ma-

žinote. F. Skeltis,
P. O. Box 211, 'Taylor-Springs, 111.

no,jo bartenderio.

misla pats ar kas kitas jį žinąs Jai 
atsišaukia kuogreičiausiai.
Jonas Smith. 'Tefft, Indiana.

Phone 506-M-l-Koiits, Ind.

dėlių sodžiaus, Slumhriškių vals
čiaus, Panevėžio apskr., prašo gy
venančių Amerikoj giminių ii' drau
gų atsiliepti šiuo adresu: Germany, 
Neuhammer a - Queis, Kriegsgefan- 
gencr Franz Petrulis 9. 371.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME prityrusių ki

belių į sera)) yard;). Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Kreipkitės į

31-ma gatve ir Homan avė. Chicago

REIKALAUJAME mėsos pjausty-

1306 So. Main st., Rockford, 111.

RIJKALAUJAME VYRU DIRBTI

IN LEDŲ NAMA ANTROCII, ILI

ATSIŠAUKITE IN

CALIFORNIA ICE A COAL CO.

CHICAGO

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UžDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

REIKALINGAS pastovus harheris. 
Darbas ant visados; užmokestis ge
ra. Atsišaukite tuojaus:

1133 Adams St Gary, Ind.

REIKALAUJAM darbininkų ant 
farmos del surinkimo 'aviečių-rasp- 
berries. Darbas lengvas, tyras oras, 
labai tinkamas del senų moterų ar
ba visų, katrie nebegali sunkiai dirbt. 
Užmokestis taipgi gera. Galima už
dirbti nuo $1.50 iki $3.00 per dieną. 
'Taigi kas norit įgyti sveikatą ir pi
nigus, rašykite tuoj. Kelione iš New 
Yorko 75c.

J. E. R u bean.

REIKALINGA merginų arba mote
rų prie abelno valymo, darbas pa
stovus, trumpos valandos. Mokcs-

Pre si) y t e ri an Hospi t a 1, 
1753 W. Congress Str. Chicago.

REIKALAUJAME moterų prie tva- 
ymo skudurų. Geriausia mokes- 

1008 W. Lake SL, Chicago.

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė moteris ant ruimo ir prižiū
rėt dienomis vaiką 21^- metų. At
sišaukite laišku arba ypatiškai po 
numeriu 930 W. 33rd st. Linas augš
tas priekis, J. B.

REIKALAUJU gero barberio. Pa; 
stovus darbas. Arba jeigu kas nori 
pirkti, parduosiu labai pigiai.

J. Jankus, 
Canalport avė., Chicago, III.1951

*4’

Atiduodama randon pagyvenimas 
po num. 512 W. 28-ta gatve, arti Wal
lace, 4 kambariai, šviesus, švarus, 
$8 rendos.
512 W. 28-ta gatve, Chicago, Ill.
i :■■■ '.e.... ........ . ' • . ................

RANDAI Storas su dideliu flatu. 
Žiem-vakarinis kampas 45-tos gatves 
ir Fifth avc. Puiki 
pyklai. Savininkas 
Randa nebrangi.

A. Pet rat is 
751 W. 35th Street

vieta duonkc- 
intaisys pečių.

and Co.
Chicago 

Tel. Drover 2463

PARDAVIMUI

111

PARSIDUODA FABRIKAS Wet 
Wash Laundry, vienas geriausių bi
znių, mašinos naujausiai intaisytos: 
elektriką, štymas; viskas naujai in- 
taisyta. šita Wet Wash Laundry 
geriausia pinigų dirbtuvė. Darbini
nkai visi gerai išlavinti. Parsiduoda 
labai pigiai, už 12-ką šimtų. Da
bar $500 cash, o kitus ant lengvų 
išmokesčių. Kas pirmesnis, tas gaus 
fabriką. Matyki! savininką

Mr. Paul E. Krauleidzy 
Krauleidzy Laundry Company,

2-ras ;

PARDUODU už nebrangią kainą 
bučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo. Biznis gerai išdirbtas per 
6 melus. Kas nori gerą biznį gauti,

Melrose Park, Ill.

PARDUODU lietuvių ir

dirbtas per kelis metus. Atsišaukil 
laišku j Naujienų Ofisą pažymint

PARDUODU greitai saliuną, du 
arkliu, vežimą, pakinkius. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. 'Taipgi PARDUODU gerą jauną

Chicago, 111.

PARDUODU antrarankes lentas. 
Tai]) tų randasi ir naujų. Rinkinys

loadai.
Rokas Stafonas,

3119 S. Halsted st.,

PARDUODU arklį 
gini del priežasties

Viso apie 6

ir vežimą labai 
apleidimo ūkio 
gyventi. Geras 
John Buras,

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija UŽ $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. 
9 savaites, f 
ną. Atsišaukite tuojaus 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.
t...... F '■ * ■?' ■ II ■■ '■ "H..... . .......... .

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins, 
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park, Chicago

Viskas vartota vos 
Persiduos taipgi po vie- 
ikite tuojaus. Gyvenimo

'TURIU paaukaut $165 seklyčios 
sct«ą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., .arti Kedzie avė., 

Chicago, Ill.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDUODU arba išmainau mūri

nį namą; mainau ant mažesnio na
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas North- 
West dalyj? gražioj vietoj, arti dvie
jų karų linijų. Bandos neša $44 į mė
nesį. Klauskite savininko: V. Ascila, 
1617 N. Robey St., Chicago, Ill.

... II 4......................................... .1 . ......... Įl , II

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
buČernės arba saliuno. 
kite. Atsišaukite į 
4515 So. Union Avė.,

Pasiskubin-

Chicago, UI.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

M

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos; a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, I1L

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “li

ną” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatves Skyrius: F. J. Malley,
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted SL 
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted sL 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Avė. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 5649 S. Shields av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kcnsingtono, Boselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th SL
West Side Skyr.: A. Arabrozevičius, 

2337 S. Leavitt SL 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, III. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, 111.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd SL 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

2005 W. Lake St. 
Springfield, III.: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Market SL 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210.
Rockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, Ill.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State SL 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,

801 — 8th SL 
So. Chicago, 111.: Max Feldman,

8904 S. Houston Ave. 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir

Račkeviče, 1012 S. Main SL 
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 SL 
Harvey, 111.: Z. Putramentas, 

15725 Finch Av* 
Chicago Heights. Ill.: M. Remeika, 

1413 Portland Ave;
II).: A. Jukuhauskas, 

516 Cleveland 
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III1.: žičkus, 

4.59 Collinsville
Springfield, IB.: K. Stočkus, 

v 1530 Sangamon
E. St. Louis, Ill.: K. Žukauski, 

123 St. Clair

Spring Valley,

Kewanee, Ill.

Pana, Ill.: W.

st.

St

St

Av*
Av<

Av<

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.
15 Millbury SL

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
\ 135 Ames SL

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles SL

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur SL

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. BoČkus, 
211 First SL

Paterson, N. J4 A. Atkind, 
273 River SL

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Avd.

Newark, NJ.: P. Lukšis,
314 Walnut SL

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg^
13 W. 23rd SL

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Ave.

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str*

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard!

Amsterdam, N.Y.:. Mr. Males,
145 E. MMn SL

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Ave. ..

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

MARYLAND VALSTUGIt

Baltimore, Md.: J. Aleknevice, 
850 W. 1. ji Or ii M.

Baltimore, Md.: J.

Baltimore, Md.: F. J. .
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