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Austrai bėga per Piave upę
■A .■ ĮJ

Italai vejasi degančius 
sumuštus austrus

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiojimas.
Siberijos bolševikų protestų 

judėjimų

Austrai neteką 180.000 
kareiviu

Bėga galutinai sumušti
GA PER PIAVE UPE

Skubiai traukiasi atgal 35 
mylių fronte

mos dienos buvo matyti, kad tai 
uerdidelis darbas jai vienai at
itikti.

Vokietija matomai neprisiun-
į pageioos, nors sakoma, kad 
I užpuolimas buvo padiktuotas iš 

; ! Berlino. O reikia atsiminti, kad iriu.MVi <ii vam ujo', - t, lino,
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. i kur viena Austrija kariavo, ji 

RYMAS, birž. 23. — Italijos 
karės ofisas šiandie paskelbė.
kad Piave upės fronte, nuo Mon
tello iki Adrialiko juros sumušti

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, June 24, 1918,

Pradedant auštant 15 d. šio 
mėti, jų pradinis smarkumas 
nunešė austrus per Piave upę

Priešas yra vejamas italų ka
reivių.

siaukelės virš Montello augštu- 
nios, iki rytinio pakraščio Mon-

I Seile Coimnuni.I
| Jie laikė mažų dalj pelkių tarp 
• Piave ir Šile upės, kuri įpuola i 

AUSTRAI NETEKO 180000! didelį ežerą į šiaurrvakariug nuo 
KAREIVIŲ 'Venecijos.

Jų ofensivo linija buvo 90 
mylių ilgio, nuo Astico upės, iki 
Adrialiko juros. Taigi Italija 
tapo užpulta kartu savo šiauri
niame kalnų fronte ir ant Piave 
upės, nuo tos vietos kur ji išei-

traukiasi 35 mylių fronte.

Jie yra sumušti ir traukiasi > 
atgal ’

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, June 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

Italijos armijos kvaliera šiau- I T
rinėj Italijoj, birž. 23. — Nuo j 
Montello iki jurų priešas tapo 
sumuštas ir italų kareiviai pri-

Šile

per Piave upę.
Italijos karinių viršininkų ap

skaitymu, austro-vengrai neteko 
180,000 ar daugiau kareivių. 
Daugiausia nuostolių savo nevy- 
kusiame ofensive jie aplaikė

ofensivų; italai nujausdami ta

vins.
Ypač dideli austrų nuostoliai 

buvo ant Montello ir Šen Dona

iki savo susijungimo su 
k an alų ir k u r t a 
eina į pietus iki jurų, arti Ca- 
razuc-cherina.

Jokios paslapties apie užpuo
limą nebuvo. Italai tikėjosi jo 
per savaitės. Apie jį buvo tan- 

I kiai rašoma laikraščiuose.
Taigi pirmo dalyko pasiseki

me, ant kurio Hindenburgas 
taip daug remiasi vakaruose, 
truko.

Kalnų fronte austrai tuoj ta
po sulikti ir sustabdyti anglų ar
tilerija gelbiama italų infonteri-

sivo deki smarkumo atakų šio-

AUSTRIJA APLAIKĖ
DŽIAUSI S^IUGI

DI-

mesnių pozicijų ant Asiago aug- 
štumos, o franeuzai nuvijo juos 
nuo Gappa kalno pakalnių.

Tik ant Montello augštunios 
jie išlaikė savo laimėjimus ir po 
antrai dienai. Čia ir ten talki
ninkai kariauja kartu, franeu
zai ir italai vakariniame pakraš- 
tvie, o rvtiniame — italai ir an-

Ji tapo sumušta ir ją laukia 
didelės nelaimės

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 23. — Ge
rai išgarsintas austrų užpolimas 
pavirto galbūt į didelę austrams 
nelaimę, kuri gali vyriausių Vo
kietijos talkininkę pašalinti iš 
karės ir sugriauti Hapsburgų di-

belaisviais pradžioj užpuolimo, 
bet jie padarė kontr-atakų ir už

vį, jie, anot korespondentų, ku
rie gako kad skerdynė buvo bai
si, laimėjo trįs austrus.

Po ketvirtos dienos priešas 
visur pradėjo atidavinėti žemę.

jei karaliaus Karoliaus armijos 
bus sumuštos karės lauke.

Pereitos savaitės užpuolimas 
buvo labiausiai ambitiškos, ko-

manevrus, atstumdami austrus 
atgal iki upės arti Monte Bellu- 
na geležinkelio perkirtimo, la

minu Zenson, uždarė austrus 
mažame išlenkime upės penkių

Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba ręngia milži
nišką apvaikščioimą-prakalbas Nepriklausomybės Dieno
je, Liepos Ketvirtoje.

Apvaikščiojimas įvyks didžiulėj WEST SIDE AU
DITORIUM salėj, kampas Taylor ir Racine gatvių.

Prasidės kaip 9:30 vai. ryto.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos Komitetas

prievartaSiberiečiai grasina 
'prieš čecbo-slovakus, jei bus lei
sta važiuoti ir skaito juos pa-

kais prieš-bolševikiškų spėkų 
Siberijoj vadovaujamų gen. Se- 
mionovo.

Didele traukiniu nelaime 
netoli Chicagos

kviečia todėl visas Tarybon prisidėjusių ir neprisidėju-'4 žmon5s užmušti Vengrijos
siu lietuvių draugijas dalyvauti.

Komitetas šiuo kreipiasi j visas Tarybon prisidėjusių 
organizacijų delegatus, kad jie paragintų savo atstovau
jamas draugijas būtinai dalyvauti apvaikščiojime.

Komitetai draugijų, —tiek prisidėjusių tiek dar ne- 
prisidėjusių Tarymon, — kurios in corpore dalyvaus ap
vaikščiojime, bus pakviesti užimti garbės vietų ant pa- .
grindų | <4raPh jimos, pereitą naktį Vien-

plj____ __ !• a....’ ? • i • __ noie iškilo nauji sumišimai.

riaušėse

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 24, 1918, 
as reųtiired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 23. — Pa

Chicagos lietuviai, darbininkai, pasirūpinkime, kad n;'UM
šis apvaikščiojimas butų kuopasekmingiausias! . 1,1 sc“)i,,slos

( II 1 D T KOMITETAS mane pasiekti Vokietijos
* ___________________ į ambasadų, kad išliejus savo py

tas pasiekė nebuvusio skaičiaus l{,i anl Vokietijos, bet jas išvai-Tas didelis nenu-

darbų ir už šimtų tuksiančių už
muštų kareivių.

LAUKIAMA NAUJO VO 
KIEČIŲ OFENSIVO 

VAKARUOSE.

Vokiečiai atmušti prie 
Rheims

True translHttnn filed with tne post 
mastcr at Chicago, Jane 21. 1918, 

reųuired by the act of Oct. 0, 1917.
LONDONAS, birž. 23. Pran

cūzų karės ofisas šiandie paskel-

naktį atakavo talkininkų linijas

vakarius nuo Rheims ir įstengė 
laikinai apsistoti talkininkų tra
nšėjose.

'Pečiaus smarki italų kareivių 
konlr-ataka greitai išmetė prie
šų ir atsleige linija visoje pilnu
moje

Laivyno sekretorius Daniels, mukai.
Copenhageno pranešama, 
grafas Karolyi paskelbėtinęs tarnaujančių laivyne:

Reguleris laivynas 205,798 Vengrijos pailainente, kad po- 
jurininkai, 9,204 oficieriai. Viso1 bcija ir kareiviai užmušė 1 žmo- 
215.002.

Laivyno rezervai — 148,505*

nes

so 163.209.
Jūreivių korpusai — 48,505

19.869. „ i r .
Šalieg liuosnoriai - - 15.000 ju-

Vengrija duos maisto 
Austrijai

True translation filed with the post- 
master at Chicago', Jane 24, 1918, 

i..- a» reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
Viso 15-Į AMSTERDAM, birž. 23.
- f»,000. Budapeštas ir daugelis Vengri- 
fiso 6,- jos miestų paskelbė pasirengi-

Viso 123,808 jurininkai, 26-
285 oficieriai. Viso 450,093.

gubai padidėjo nuo kovo 1 d.

joj. Subaloje jie išsiuntė 22,000 
zuikių, daug mėsog, vaisių ir 
daržovių j Viennų.

AUSTRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

SCRANTON, PA.

85 žmonės žuvo, 179 sužeisti
TRAUKINIS UŽVAŽIAVO 
ANT CIRKAUS TRAUKI

NIO ARTIGARY, INI).

Apie 85 žmonės užmušti, 179 
sužeisti, 
nieriai

Traukinio inži- 
pabėgo.

vagonų, o čia nauja bėda nėra 
vandens kuo ugnį gesinti.

O apie degančius vagonus bė
gioja nelaimingi žmonės, įieško

Subatos

111(1., ti(
nelaimė

ryte, 4 vai., pusiau- 
Gary ir Hammond, 
Ivahoc išliko didelė 
tuščias kareivių Mi-

žiavo ant stojančio Hagenbei 
— \Vallaee eirkaus traukinio.

apie 85 žmonės užmušti, o apie 
179 sužeisti. Po susidūrimo kįlęs 
gaisras taip sudegino lavonus, 
|<ad jų niekad negalima bus pa
žinti. Sužeistieji gi išgabenti į 
apielinkės miestelių ligonbučius.

Viqa ta nelaimė išliko mie-

ninkams ir lošėjams, važiavu-

mond.
Kaip atsitiko nelaimė.

Mieli, mieste naktį išvažiavo į 
Ilainmondų. Privatiškas trauki
nis susidėjo iš gyvulių vagonų, o 
užpakalyj buvo prikabinti keturi

rių ar giminių. Kiti nesuradę jie- 
škamųjų puola į ugnį kad išgei-

pulties.

Inžinieriai pabėgo.

Tušti vagonai ir garvežis už
važiavusio traukinio stovėjo ant

gonbučius.

važiavusio traukinio inžinieria
us ir perkurto, bet niekur jų ne-

jau vakarop patirta, kad pečku- 
rts Klaus yra Miehigan City, 

Mieli., o inžinierius A. K. Sar- 
gent — Kalamazoo, Mieli., savo

Apie vidurdieni jie buvo Mielu

žinierius išvažiavo į Kalamazoo 
ir pasitarė su geležinkelio virši
ninkais. Jis lapo areštuotas i- 
mant traukinį važiuoti į namus 
—- Jackson, Mieli.kių prikimšti įvairių cirko dar

bininkų ir lošėjų. Tuose vago
nuose buvo apie 260 žmonių, ku
rie pavargę ramiai sau miegojo. suoti Miehigan Central geležin

kelio advokatams užvedus “ha-
pa surengė išvažiavimą į taip 

t vadinamų Rocky Glen Parkų. 
I Išvažiavimas buvo šu programų.
i Žmonių buvo nemažai, taipgi 

. . . . •• . 'buvo atvažiavę ir iš kilų mies-po pasimatvmui su Austrijos ka- _ .
‘ v • ' v 1 tu. Prasidėjus programų!raliuin Karoliu premieras Sev-, * .... . , .i Scrantono Mu los choras sudai- 

i navo keletą lietuviškų dainelių, 
J paskui buvo šiaip įvairių žaidi- 

I mų, o ant galo buvo debatai le
moj “Ar gali darbininkai apsiei
ti be kapitalistų?” Debatams 
buvo nuskirta du iš vienos pu-

» True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, June 24, 1918, 

kad angių kareiviai pereitą naktį as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. i 
pasekmingai užpuolė vokiečių! PARYŽIUS, birž. 23.--
linijas arti Mordancourl ir Bu- 
(juoy ir suėmė daug belaisvių.,

pozicijas į vakarus nuo Mcrris • 
tapo atmušta.

Kariniai kritikai, kaip čia,

taip prikimštuose vagonuose. 
Vagonai buvo pilni vyrų, moterų 
ir vaikų, nes daugelis darbininkų 
ir lošėjų vežėsi visų savo šeimy
ną. 7C <

Kas kaltas.

sažierių agentas sakė, kad tur
būt inžinierius buvo miręs, nes

viem) ofensivų vakaruose, kuris

siu mušiu karėje”.
Vokiečiai, sakoma, turi rezer

ve tarp 500,000 ir 000,000 dar 
nepajudintų ’ areivių, kurių ga
li mesti prieš talkininkus.

dclius rezervus, bet taipgi daug

krutai nėra ylgųs pirmesniems 
reikalavimams.

karuose, abelna nuomonė yra, 
kad jis bus alk veltas prieš ang
lus tarp Sotume ir šiaurės jurų,

450,093 žm. AMERIKOS 
LAIVYNE

Sirijos kabineto. Karalius pa
sakė, kad jis nedėlioj nuspręs ar

RUSAI NUGINKLUOS 
ČECHUS - SLOVAKUS

Skaito juos kontrrevoliu
cionieriais

kančiai prisirengę, tai ir nega
lėjo prideramai debatuoti. Pu-

Ivanhoe stojo ant šoninių bė
gių. Tik 4 paskutiniai vagonai 
dar tebebuvo ant didžiojo kelio.

Buvo mylios atstume ir pas
kiau arčiau dar daugiau ženklų

nežinojo, kad inžinierius yra gy

kinis tuo keliu neitų.

esų pravažiavęs po du užimto ki
lio ženklu, du raudonu žiburiu 
ir kelis tiuzus tarp bėgių, kurie 
meta skaisčių raudona šviesą, to
li matomų naktį.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, Jutu* 21, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, birž. 13. — Sąry- 
šyj su neprielankiu bolševikų 
valdžios atsakymu j talkininkų 
prašymą sustabdyti karinį vei
kimą prieš čechus-slovakus, tiž- 
rubežinių reikalų ministeris ei

žia nepermainys pavartotos 
prieš juos taktikos. Jis sakė: Į 

“Nepalieka kitokio budo ap
siejimui su jais, kaip priversti
nas nuginklavimas.

“Jie buvo kontr-revoliucio- 
nieriais nuo Kijevo Rados dienų,

True translation filed wilh the post-j n...i,. ;• ,vwi.lnr, 
mastei* at Chicago, Jone 24. 1918,|Katla Jie Pa<larc
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

WASHINGTON, birž. 23. — 
Dalinai ačiū Vokietijos pasiun-

dusi laikų ant tyro oro, ir be 
svaigalu. —Makliorius.

Kad kam ko

Gentral traukinis. .Jis pravažia
vo pro visus ženklus, kuriuos iš
tolo buvo galima matyli ir visu 
smarkumu užbėgo ant eirkaus 
traukinio, perskrosdamas tuos 
keturis vagonus.

' Reginis buvo baisus.

vo prie pat eirkaus traukinio ir 
sustabdyti jokiu bildu nebega
lima buvo. Nė palies susidūrimo.

buli kompromiso tarp mus ir 
kontrrevoliucionierių". |

Pasirodo, kad valdžios nepa
keičiama pozicija yra ir delei

greičiausia ir lengviau
siu budu Įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ki> turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

ja, kad susidūrimas buvo grei- Šiandie buvo koronierio tyri
nėjimas apie tų susidūrimų, La-

zi ja. Visa apielinkė subėgo kad 
gelbėti žinos eniš traukinio. .Jie

čius. Daug lengviau ar sunkiau 
sužeistų žmonių ištraukia iš

vo pranešimus, kad pabėgusieji 
inžinierius ir pečknris užves by
lių, kad nedaleidus juos išgaben
ti iš Miehigan valstijos į Indianos 
valstija, kur atsitiko nelaimė, ir

jimo darbų sustabdyti, nes va- 
. • gonuose, kurie buvo apšviečia- 

ĮSfini aliejinėmis lemputėmis kilo 
i.' gaisras ir greitai apėmė visus va- 
* gonus. Atvyko gydytojai iš kitų

kalas pranešė koroneriui, kad 
pečknris su inžinierių yra už 
dviejų pavietų ir lodei nėra ko- 
nierio jurisdikcijoj.
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NAUJIENOS
<HE UITHU«N»«N DAILY NEWC| rpajgj tautų k]aUSimaS a- 
Published Daily except Sunday byi naiplol negali bllt ignoruoja- 

 i mas, svarstant apie Karę ar- 
18-10 SO. HALSTED ST., Jbabuka. Jisai dar turės būt 
CHICAGO, ILLINOIS. ! išrištas, pirma negu visi pa- 

: šaulio santykiai galės būt su- 
I vesti vien prie klausimo apie 
■ekonominį viešpatavimą ar- 
1 ba kovą prieš jį.
! Darbininkų klesa yra už- 
, interesuota tame, k»d busi- 
; moji taika paliktų pasauliui 
i kiek galint mažiaus tautinių 
i keblumų. Štai delko ji taip 
tvirtai stoja už tautų apsi
sprendimo principą.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant, 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted SL. Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ...................
Savaitei ............................
Mėnesiui .....................................50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ...................
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

02

$5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Money

Neduoda geliuot 
klerikalams.

vių partiją, kovai su visais 
tautos priešais...”

4 ‘Keleivis,’ So. Boston, 
Mass.

“Meldžiu įteikt Širdingą Mes nesutinkame sti daktaro 
pasveikinimą Bostono pro-j nuomone, kad visi lietuviai galį 
gresyvių lietuvių draugijų skirties tik j dvi sroves — pa- 
komitetui, kuris šį vakarą Žangiųjų žmonių ir algaleivių. 
Šaukia masinį mitingą, O Gyvenimas jau parode, kad pas 
taipgi ir publikai, susirin
kusiai užprotestuot prieš 
Lietuvos pavergėjus ir jų 
sėbrus. Šalin kaizerį! Ša
lin Karevičių! Šalin visus 
Lietuvos laisvės priešus ir 
pardavikus! Lai gyvuoja 
laisva demokratinė Lietu
va, susivienijusi draugiš
kais ryšiais su kitomis lai
svomis tautomis! Lai gy
vuoja darbininkų vienybė!

“P. Grigaitis.
“Amerikos Lietuvių

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be lo paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgd, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 va), vak.

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

Redakcijos
Straipsniai Į

Tautine kova 
ir karė.
Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Jane 21. 1918, 
as reųuired by ihe act of Oct. 6, 1917.

Dažnai yra permažai ap- 
vertinama tautinio elemento ne

j mus yra bent trįs pilnai atsisky
rusios nuo viena
Ir ateityje galima greičiaus 41- 
kėties, kad musų srovių skai
čius padidės, o ne sumažės.

Taip-pat mes nemanome, kad 
teisinga butų p. Šliupo mintis a- 
pie susiliejimą visų musų sro
vių Į vieną “lietuvių partiją” ko
vai su tautos laisvės priešais. Juk 
mes žinome, kad (arpe pačių lie
tuvių yra tokių elementų (ir tai, 
labai įtekmingų!), kurie trokš
ta Lietuvai vergijos, linkite tuos 

Darbininkų Tarybosklerikalus, vyskupo Karevičiaus 
pirmininkas.”

Apžvalga
DR. ŠLIUPAS RAGINA
PROGRESISTUS
Į VIENYBĘ.

“Sandara” paduoda sekamus, 
Dr. J. šliupo pasakytus, žodžius 
vienoje prakalboje:

“Socialistai ir tautininkai 
pasiduokime rankas ir dirb
kime, kiek galime išvien. Kie

KALTES. Aš 
JUMS MAN 
PADARYTAS,

ves ir mums rengia pirtį. Ir 
eikim dirbti mes pažangesnie
ji išvien. ATLEISKIME VIE
NI KITIEMS 
DOVANOJU 

SKRIAUDAS
nes laikas taip svarbus, kad 
asmenines skriaudas turime 
užmiršti ir dovanoti vieni ki
tiems, o JUS MAN DOVANO 
KITĘ ir veikime ant kiek iš
galime iš vieno”.

kilos sroves

ir kun. Olšausko ir Bartuškos 
vadovaujamus, kurie daro su
tartis su kaizeriu ir geidžia už- 
rioglinti ant Lietuvos sprando 
vokišką karalių — ar ir su jais 
galima vienyties j “vieną lietu
vių partiją”?!

rie gali priverst visus pažangius 
žmones stoti išvien prieš atga- 
leivius..

SKYRIUM EITI, 
KARTU MUŠTI.

gresyviai žmonės privalo kovot | nušvietus 
išvien prieš atgaleivius. būtent —......

šitokį pavojų, matoma, nujau- gaus išlaukine išvaizda bei min
čių ir “Sandara.” Ir ji sako:.čių įtekme išlaukinūn žmogaus 
“Jeigu matysime, kad naudin-! išveizdon. Į
ga bus Lietuvos reikalams, tai 
stengsimės sueiti veikli (bend- dalis 
rai) bent su kairiąja srove”. Iš rie randasi viršuje galvos ir ma- 
šitų žodžių galimu išvesti, kad • žuosius smegenis, kurie randasi 
ji mano, jogui, kuomet nėra ga-Į užpakalinėje galvos kaušo (era-' 
Įima suvienyt visas sroves, tai.nium) dalyje 
reikia vienyties bent su kairiąja jų sniegenų.
srove; o jeigu negalima prieit lą iš ausies ausin, tai viela per- 
prie vienybės su kairiąja srove, 
(ai nesivienyt su nieku.

Tokį, kaip sakėme, galima pa-

buten t
apkalbamąjį dalyką, 

minčių sąryšį su žino- Kazimieras Gugis

Galvos sniegelis dalinasi į dvi 
didžiuosius smegenis, ku

Veda visokius reikalus, kaip l riininatiOkuosc 
taip ir civiliikuose teism tose. Daro 

visokius dokumentus ir i opteras.

Namų Ofina«:
liti S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drever 1310

Ofisus f

V. Detrborn St.
111 13 Unity Bldg. 

Tel. Central 4411

žemiau didžių* 
Jeigu pervirus vie Žemaites Raštai

eitų toje vietoje, kur didieji sme 
gens susijungia su mažaisiais. 
Mažieji smegens perstoto žmo- 

daryli išvedimą iš “Sandaros” : gaus gyvuliškus palinkimus, kuo 
žodžių, bet ji tos minties neišrei-■ mot didieji smegens pcrstalo lai
škia. Mes tečiaus norime nuro-1 psnį protiško išsivystymo arba 
(lyti jogui tiktai nuosekliai laiky- yra vadinami intelektuališka 
darnieji šitos minties, pažangiu- žmogaus dalimi.
ji tautininkai galės palikt ištiki
mi tai taisyklei, kad progresy-j 
viai žmonės privalo eiti prieš ai-1 
žagareivius. ■

Arba vienyties su kairiąja sro-] 
ve, arba su nieku nesivienyti! Į 
šitokiai taktikai, žinoma, prie
šinsis visoms keturioms alžaga- . 
reiviškoji tautininkų dalis. Bet 
pažangieji tautininkai privalo; 
pasirinkt, kas jiems yra svar-J^. 
biau: savo partijos atžagarei
vių simpatijos, ar visuomenes: 
progresas. Tertiuni non dalur..

Kares Metu

Mes nuolatos girdime, kad 
ši karė esanti “imperialisti
nė”, ir kad tautiniu karių 
laikai jau esą “praėję”. Bet 
tai yra tiesa tiktai išdalies.

•

Dabartinė karė, žinoma, 
labai skiriasi nuo tų tautinių 
karių, kurias vedė pereituo
se šimtmečiuose Italija arba 
Vokietija. Ne tautinė vie
nybė arba tautinis pasiliuo- 
savimas yra pamatiniai šios 
karės motyvai, o kova už vie
špatavimą pasaulyje — im- 
perializmo tendencijos.

Bet vis dėlto reikia pripa-j 
žinti, kad ir tautybė lošia jo
je nemenką rolę.

Viena, ji daug prisidėjo 
prie kares iššaukimo. Juk 
artimiausioji priežastis, už
kūrusi kruvinąjį gaisrą 1914 
m., buvo susirėmimas tarpe 
Serbijos nacionalistu, kurių 
agitacija darėsi pavojinga 
Austro-Vengrijos didybei, iš 
vienos pusės, ir Hapsburgų 
monarchijos, iš antros. i

Mes žinome, k<»d Sarajevo

pėdinio užmušimas) buvo 
lyg tas “paskutinis šiaudas, 
kuris perlaužė verbliudo nu
garą’, bet, jeigu ne tas “šiau
das”, tai verbliudas juk gal 
ir iki šios dienos butų pajie- 
gęs vilkti savo naštą.

Atrodo teeitus, kad ir ka
rės užbaigime tautybės rei-j 
kalai gali sulošti didelę rolę. 
Įsivaizdinkite, kad tas ab
surdiškas tautų konglomera
tas, kuris vadinasi Austro- 
Vengrija, imtų irti į savo 
sudedamąsias tautines dalis 
—ar karė tuomet galėtų tę-

“Naujienose” buvo plačiai 
aprašyta, kaip klerikalai bir
želio 16 d. So. Bostone suar
dė socialistų prakalbas, pa
rengtas tikslu užprotestuoti 
prieš Lietuvos pavergėjus ir 
pardavikus.

Kaip musų skaitytojai jau 
žino, klerikalai išanksto bu
vo prisirengę užimti vietas 
svetainėje, idant galėjus pa
daryt triukšmą ir neduot su
sirinkimui priimt rezoliuci
ją, pasmerkiančią Karevičių 
ir Bartušką. Šitame trikse 
prisipažįsta patįs klerikalai, 
nes jų laikraštis “Darbinin
kas” rašo:

žmonės salėn netilpo, nes 
So. Bostono lietuvių kle
bonas kun. T. Žilinskas per 
pamokslą patėmijo, jog so 
cijalistai rengia prakalbas, 
kur bus dergiama lietuvių 
dvasiškija... Todėl, klebo
nas sakė, katalikai turėtų 
nueiti į tas prakalbas ir, 
paprašę balso, turėtų pa
aiškinti, kaip ištikro daly
kai stovi.
Tokią-pat agitaciją varė 
tiktai So. Bostono klebo- 
i, o ir apielinkių kunigai,

ir ačiū tam davatkų ir vy
čių armija susirinko į svetai
nę ir pakele tokį lemia, be
sibaigiant prakalboms, kad 
susirinkimui nepavyko iš
nešt rezoliuciją.

Klerikalai manė, kad tuo 
jau jie apgalėjo pažangiąją 
visuomenę, ir visas dalykas 
užbaigtas. Bet išėjo kitaip. 
Juodosios armijos ivchališ- 
kumas tiktai dar labiaus su
pykino žmones, ir štai dabar 
“Keleivis” praneša, kad Bo
stono progresyvės lietuvių 
draugijos — D.L.K. Vytau
to, Lietuvos Dukterų ir Sū
nų, Lietuvių Moterų Progre- 
syvis Susivienijimas, Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija, Liet. Soc. Sąj. 60 

įkp. ir Birutės kanklių cho
ras — nutarė parengt antrą 
protesto mitingą, 23d birže
lio.

Šitame mitinge rezoliucija 
jau bus, žinoma, priimta, ka- 
dir klerikalai dar taip dan
tis griežtų, nes prakalbų ren
gėjai pasirūpino gaut stip
rią policijos apsaugą nuo 
triukšmadarių.

Tam mitingui Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
pasiuntė, per “Keleivį” pa
sveikinimo telegramą.

Ą.L.D.T. pirminin
ko pasveikinimas 
bostoniečiams.
Truc translation filed with Ihe post- 
masfer ai Chicago, Jane 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Telegrama, kurią vakar 
pasiuntė Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba Bostono 
draugijoms ir mitingui, su-

grija turėtų kuogreičiausial šauktam tikslu užprotestuot 
daryti taiką, ir Vokieti ja J prieš kaizerį ir jo sėbrus, 
palikusi viena prieš talkinin- skamba sekamai:

Kaip ten kas nužiūrėtų į šitą 
tautininkų vado patarimą, būt 
puikia pripažinti, kad tokiu žo
džiai daro jam garbę. Visi ge
rai žino, kaip aštri buvo per ke
letą paskutinių metų kova tarpe 
p. šliupo ir socialistų. Ir jeigu 
jisai, būdamas senesnio amžiaus, 
negu bent kuris iš musų, anibi- 
tiškas ir išdidus žmogus, nemėg
stantis prieš nieką nusilenkti, iš
tiesia ranką savo priešams ir ra
gina juos vardan bendro reikalo 
veikti išvien, tai, reiškia, jisai tu
ri pakankamai valios suvaldyti 
savo jausmus ir pastatyt visuo
menės naudą augščiaus už savo 
asmenį. € X

DR. J. ŠLIUPAS SMERKIA 
KLERIKALUS.

True translation filed wlth th post 
master at Chicago, June 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, '917

Kaip rašo “Tėvynė” p. Šliupas 
Pliiladelphijoje išreiškė sekamas 
mintis apie musų sroviu santi- 
kius:

Prie lo, Daktaras aiškiai

tėra ir tegali būti dvi sriovi, 
t. y. progresyvių žmonių ir 
algaleivių. Pastarieji, žino-

pradeda įsigalėti musų tauto
je ir grąso pavojum musų tau
tos ateities gyvenimui; ypa
tingai tas žymu Europoje, kur

k ūpo Karevičiaus, kunigų Ol
šausko, Purickio, pono Gab
rio, nori Lietuvai karaliaus ir

Oficialis tautininkų organas 
“Sandara” šitaip išdėsto savo ta
ktiką musų srovių santykiuose:

'Lodei musų taktika ateity
je link kitų partijų bus šiokia: 
laikysimės nuo visų neprigul- 
niingai ir toleruosime visų 

gerą veikimą, o nurodysime 
bloguosius. Vienybės klausi
me stengsimės stovėti prie to, 
kad sueiti visoms trims sro
vėms bent keliuose, visoms 
bendruose klausimuose; jei
gu matysime, kad naudinga 
bus Lietuvos reikalams, tai 
stengsimės, kad sueiti veikti 
bent su kairiąja srove tuose 
dalykuose, kuriuose matysi
me abiejų pusių artimą supra
timą vienodai dalyko ir vieno
dai jo svarbą statant.

Kovoje su musų tautos iš
laukiniais priedais visuomet 
stengsimės visas sroves ben- 
dron eilėn sutraukti.
Kad partija veiktų savaran

kiškai (neprigulmingai nuo ki
tų partijų), bet laiks nuo laiko 
jungių savo jiegas su kitų parti
jų jiegomis, kuomet atsiranda 
bendras reikalas
tika yra senai žinoma socialis
tams. Jie išreiškia ją paprastai 
tokiais žodžiais: “skyrium eiti, 
kartu mušti”.

- šitokia tak-

Pagal tą proporciją, kurioje
• yra mažieji smegens sąryšyje su 
t didžiaisiais yra sprendžiama a- 
( pie žmogaus temperamentą (bu- 
įdą) arba kitaip sakant apie są-
• ryšį protiškos pajiegos su fiziš
ka pajiega. Tam tikslui fizio- 
nomai vartoja šią metodą: iš

'laukinio akies kampo praveda
• tiesią liniją užpakalin. Jeigu ii- 

,’i nija praeina daug augščiau tos
L’l“ • t * • • • • Įw j vietos kur ausis susijungia su.

' galva savo viršutinėje dalyje, tai 
” j tas reiškia, kad protiška jo spū- 

| ka žymiai viršija fizišką. Jeigu 
J ausis susijungia su galva viršų-' 
- ' linėje savo dalyje augščiau tos 

linijos, tas reiškia, kad fiziška 
spėka viršininkauja. Geriausių 
bei tobuliausiu protišku išsivys
tymu yra rokuojama ligsvara 

Tiesiog nuostabu yra kaip aiš-| protiškos ir liziškos spėkos arba 
į u j j p kaip s m u 1-į Kuomet protiška spėka tik tru- 

........ ...  _ i veido D,uti viršija fizišką spėką.
"i surašytas jo visas karakte-į Veidas esti padalinamas į tris 

ris, jo darbdi, gabumai ir palin-; <hdis: 1) kakta 
kiniai. Bet da nuostabiau yra J , 
kaip veido išvaizda mainosi po ’ padengti galvą 
įtekme minčių.

Gerai yra žinoma, kad žnio-!su kakta: 2) nuo tos vietos kur 
gaus veidą sudaro daugelis di-jHosis susilieja su kakta iki tai 
desniųjų ir smulkių muskulų ir i vietai kur nosis susijungia su 
kaip jie tarnauja išreiškimui * viršutiniu lupa; 3) nuo nosies a- 
skirlingų minčių taip-pat ir pro-’Pači°S iki mano atsikišimui 
tiško ūpo. Kiekvienas iš tų italui, los visos trįs dalįs turi) 
raumenų arba kelintas sąryšyje kuli lygios, tai yra tos praveda- 
tarnauja mimiškam išreiškimui t nios iiaijos turi padalinti veidą į 
skirtingų jausmų. Mintįš, gin
damos prote, su pagclba nervų

Mintis — žmonių i 
valdytoja.

(Tąsa).

k 
kmeniškai ant žmogaus 
yra i

i — nuo tos vietos 
kur plaukai paprastai pradeda 
padengti galvą iki nosies įlan
kai ,tai yra kur nosis susilieja

ra lygios — tai reiškia vienokį 
sistemos perduoda savo įtekme,bei kitokį silpnumą arba neda-

“Sandara” yra (langiaus pa
linkus tarties su kairiąja srove, 
negu su dešiniąja, bet ji visgi, 
kaip ir Dr. J. šliupas, permato 
galimybę vienijimosi ir su kleri
kalais. šitokia pozicija tečiaus 
praeityje dažnai net ir pažan
giuosius tautininkus pastūmėda
vo prie nepageidaujamų žings
nių. Būdavo įvyksta šitoks da
lykas: 'raulininkams pasirody
davo, kad lokiam arba kitokiam 
reikale visi lietuviai privalą vei
kti, kaipo “viena lietuvių parti
ja”. Bet socialistai matydavo, 
kad klerikalų tikslai yra prie
šingi lietuvių visuomenes labui, 
ir lodei atsisakydavo eiti su jais 
į vienybę. Tada tautininkai, 
vardan “tautos vienybės”, susi
jungdavo su klerikalais, ir tau- 
tininkų-klerikalų blokas stoda
vo prieš socialistus.

Kokios būdavo šitokios takti
kos pasekmės? ’ 
gos. Tautininkai savo spėko-j kius pėdsakus, pagal kuriuos ga-( 
mis sustiprindavo klerikalus ir Įima spręsti apie minčių pobūdį 
susilpnindavo socialistus.
tuo budu, ačiu tautininkams, au-1 
gdavo ne
srovė”, o algaleivių. Vadinasi,: do išvaizdos reikšmę smulkme- 
šita taktika prieštarauja tai p. j niškai; aš tik nurodysiu pamali- 
Ai 1 • • i a • • B ♦ p* • •• • . «

tuklių.
Veido dalių reikšme yra šito

kia —- kakta rciiškia žmogaus

visam kūnui ir kartu apsireiškia 
ant veido paviršiaus su pagclba 
vienų bei kitų arba net keleto 
raumenų sąryšyje. Del aiškesnio 
persitikrinimo, atsistokite prieš 
veidrodį ir mainydami savo upą,j *uus, palinkimus. Antakiai ir 
tėmykile įvykstančias veide per-* raukšles ant kaktos parodo kaip 
mainas: linksmybes, nuliūdimo * protiška pajiega esti sunaudoja- 
bei nusiminimo, pykčio, džiaug-l,na urha kurion 
smo, pasiryžimo, tinginumo,| ^Teipiama.
neatbolumo bei ištižimo ir sa
vikontrolės. Pavyzdin, patemy- *1° protiškos spėkos 
kitę kaip laike džiaugsmo lupų laipsn! jos drūtumo ir sielos gry- 
linija priima formą pjautuvo Bumą, gilumą ir jautrumą. No- 
bei išlenktos linijos, kurios ga- sis reiškia karakterį abelnai. Lu-, 
lai esti augščiau vidurio; laike yra atspindžiu geidulių: Jos 
nusiminimo, palemykite, tos pa- * Parodo ypatybes ir kokią rolę j

tus bei įgautus protiškus gabu- 
| mus, palinkimus.

pusėn ji yra 
Akįs — jų spalva, 

formadr jų pozicija galvoje ro-j 
ypatybes:

čips formos linija tik su tuo j l°^a žmogaus gyvenime. Lu- 
skirtumu, kad jos galai esti nu-1 J,(,s kitaip yra vadinamos foku- 
lenkti žemyn, lai yra — jos vi-j su jausmą. Samkras parodo fi- 
durys yra augščiau negu galai.ieškos spėkos ypatybes ir jos 
Taipgi palemykite tą skirtumą - laipsnį, 
lupą bei dantų judėjimuose po (Bus daugiau).

po įtekme rūstumo bei ncapy- Prie išsinarinimo ir jsipjovimul
Tuojau jtrink D-r* Richter’fo

PAIN-EXPELLER
kautos. Palėmiję tas skirtin
gas veido išreikšmes laike to-
kio bei nuduoto ūpo, mėginki- Nuo ;o mehJ nps„vadžiojantis ir )etuv.
le sudėti lupas vienoje bei kito- i 
je formoje, bet tuo pačiu laiku 
pasilikite savo oinenėje bešališ
ku (neulrališku) ir jus nustebsi
te kaip veido išreiškimas bei lu
pų sudėjimas pradės lenkti jū
sų upą tokion pat pusėn.

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
85c. ir 85c. buteltukaii viaoae aptlekoae arba 

stndlal nuo
P. A D. RICHTBR A CO.

TA-80 Waablngtoa Street, New York, N. V

iviiivii |/<< i |/Liovii« nonų pilni

Veido raumens taip pot ir ki-j ^*nyUsBp"nigi«. 
ti audeklai būdami bei veikdami 118 N. La Šalie st 
po minčių įtekme palieka skirti-

sispyrimui prieš klerikalų jie- 
gą, reikia tautininkams ir so
cialistams susiartinti ir, kur 
galima, eiti išvien, užmiršus 
vienų kitiems praeityje pada
rytas skriaudas. Bet prieš be
ndrąjį priešą, prieš tuos, kas 
stoja ant kelio prie visiško 
musų tėvynės išsiliuosavimo, 
ir tiedvi srovi, vadinasi kleri
kalų ir pažangiųjų, ir turi su
sidaryti į vieną kūną, į lietu- šliupo nuomonei, kad visi pro-’ nius fizionomijos principus, kad

Ogi labai blo-’ngas žymes, raukšles bei kito- c?>nĮldos- bondsus.

Ir, bei sielos ypatybes.
Aš čionais nemanau paduoti 

progresyvių žmoniųj fiziomnnijog taisykles bei vei-

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li- 

Ateikite ir gaukite j

Room 312.
Perkame Francijos, Anglijos ir

Rezid. 933 S. Aahland Blvd. 
Telaphnn* lleyaarket M44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chronišką ligą

Ofisą*: 3354 S. Halsted SU Chlcagi 
T«l*ph<*a« Dreyer MM

GARSINKITfiS NAUJIENOJ
VAl.ANDOSt •l*-~ 11 ryto; popiati)f—• Hodailomb 10—u dian*.

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

inft Puikiai atspaustų Ci nn 
lUU KONVERTŲ OliUU

SU jUSų

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatus, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiąskite $1.00 ir pilnų jūsų 
antrašų, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir luojaus prisiu
sime jums.

i NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street

Chicago, UI.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.

Pirmas Floras' 15c. Balkonas Ide 
Prie šių kainų priskaitoina ir 

lc ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

REUMATIZMĄ 
yra lengviau išgydyti negu ko
kių kitų ligų, jeigu tiktai jus 
pataikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienu.

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu krasa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganč- 
dinimų arba sugrąžiusiai pini
gus. CARL F. \V()RM,

3100 S. Halsted St., Chicago, III

Tel. Pu 11 man 342
Dr. J. Bagočius, M. D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Ava. 

Roseland, TU.

King Midas
Geriausi Skustuvai

C 3

C t/) 
rt 3 
1/1

c

n

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvaranluo- 
ti. Parduota 3090 lietuviu san
krovose Chicagoje, Milwaukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Dctroit, 
New Yoi*k, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

Iškirpkite šį apgarsinimų ir 
nusiųskite į
KING KAZOR MANUFACTUR- 

ING CO„
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndalc 9321 
dėl pardavėjo

Chicagoje ir apielinkėje



Birželio 24, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

leiviai priklauso, taigi susidūri
mas skirtingų nuomonių labai 
dažnai apsireiškia. Iki šioliai 
tas viskas užsibaigdavo susirin
kimuose, o paskiau vėl viskas 
būdavo draugiška, bet-gi pasta
raisiais laikais čia atsirado keli 
kalalikai-juodašimčiai, kurie su-, 
ardė tarpe moksleivių draugiš
kumų, sukeldami neapykanta.

,• Pasibaigus pavasariniui ber- 
tainiui buvo rinkimai mokylo-

- -j kurių jaus, nes ponas J. Vitkus, kuris 
iatistų randasi didelū al\»1, dvejus metus mokytojavo.

Valparaiso, Ind
faiitos išgamos ir kramolos 

malšintojai.

Suvirš penkiolika melų, kaip 
šoije mokykloje lietuviai moks
leiviai lankosi, bet tarpe jų nie
kuomet nebuvo tokių juodašim
čių, kaip kad pastaruoju laikų.

šiais metais yra gana skaitlin
gas moksleivių būrelis, iš I

užbaigęs savo mokslo šakų, ap
leido šia mokykla. Katalikai dė- 

6 v c

didžiuma. Kadangi čia yra Val-
paraišo Moksleivių Literatūros
Draugija, prie kurios visi moks- J9 visas pastangas, kad liktai i.š-

AR JUS NEKENČIATE NUO
kojų keblumų.

JAUTRIAS, sopančias, prakaituojančias,— 
•^ suirusias, sulenktas, — silpnus riešus, už-

t. •> . * ______ •___ —trinas, naujikaulius, surembėjimus. Įaugusius na
gus arba kokią kitokią iš daugelio negalių, kokią 
žmogaus koja gal sirgti. ___

Neatidėliokite gydymo.”-
I įsisenėjusios kojų ligos gali tapti pavojingo

mis ir atsiliepti ant jūsų abelnos sveikatos ir veik
lumo. Nckentėkite skausmo ir neparankumo il
ginąs. Pasisakyk mums saVo ligų ir gausi žinovo 
patarimą nuo autoriteto ir specialisto Įmonėse bai
siai varginančias kojas.

Nežiūrint kokia liga yra, mes turime dėlto vi
sas prietaisas arba gyduoles. Rašykite šiandien 

patarimo, kuris su mielu noru bus suteiktas.

CHICAGO^

Akių, Ausų, Nosies______
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gjdau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užhliuškę a- 
kįs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IK PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara \ ra geriausias laikas gydymui 
siršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINK1MA 
Valandos: 9 iki 219 S. Dearborn

iki bliii W.M. Lawhon,M.D.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

Nedėldieniala tik pagal autartj
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 \V. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,D M DfrCC chicago, Illinois

Ul« Pa RVla IIV WW Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augsto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Snbatoje vakarais nuo 7 iki 8 valanda*

Tel. Boulevard 2570.

Akušerka
Mrs. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
Siuomi pranešu, kad aš persikėliau i kitą vie

tų. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str.,

Rusiškos ir Turkiikos Vanos

?t

rinkus iš savo lizdo žmogų mo-i 
kylojnmi, nors jų tarpe nesiran-’ 
da ne vieno, kuris galėtų savo

noma, yra naturatiška. Bet, ka
dangi jų randasi vos keli, lai 
mokytojam lapo išrinktas iš so-J 
cialislų pusės, drg. A. Bimboj 

| Buvo manyta, kad tuomi viskas 
ir užsibaigs, nes čia nėra lietu-j 
viškos klesos dėl mokinimosi 
kokių teorijų, bet vien liktai I 
gramatikos ir sintaksės, bet taip 
nebuvo, Katalikai juodašimčiai 
pradėjo savo darbą. Susišaukė j 
lavino Katalikų Moksleivių kuo-J 
pos susirinkimų ir nutaria įskų- f 
sti drg. A. Bimbo mokyklos vir-J 
šeiiybci. kaipo neištikimų šios ! 
šalies žmogų. Darbas atliktas. | 
Mokyklos savininkams liek ir 
reikėjo. Katalikai, mat, pasakė, 
kad Bimbo esąs bolševikas ir so- 4.

I cialislų išrinktas.
! Prasideda suirutė.
| Mokyklos savininkai pamatę, 
kad tarpe moksleivių (lietuvių) 
socialinių randasi gražus burc-(

I lis, ko jie, žinoma, bijo kaip vel-( 
nias kryžiaus, nusprendė visai 
lietuvius užsmaugti. Prcziden-1 
tas O. P. Kinsey pranešė, kad 
atima lie tuviškas klesas ir už-į 
draudžia laikyti Literatūriškos v
Draugijos susirinkimus. Tokia 
naujiena triuke į moksleivių 
būrelį kaipo griaustinis, čia bu
vo proga pasimokinti liteuviš- I 
kos rašlevos, o savaitiniai 
gijos susirinkimai rišdavo mok
sleivius i vieną krūvų ir

rengkites į
,.\V

naujienų pikniką
nedėlioję

lieposjuly 14, 1918

g. m. chernaucko darže
lyons, illinois

pradžia 9tą valandą ryte

drau-

buvo j 
. Bet'

dabar viskas atimta. Tečiaus!
moksk iviai nenuleidžia ranku. I

kie du-trys) parašo peliciją mo
kyklos valdybai, prašydami pa
likti lietuviškas klesas. Man ro
dosi, kad yra svarbu visuomenei 
žinoli prie kokio darbo katali
kai neprisidėjo, kurie dar vadi
nasi esu tautos mylėtojais. Taigi 
čia paduodu ištisų tą peliciją.

M r. O. P. Kinsev:—
Mes, žemiau pasirašiusųji Vai 

pamišo Universiteto lietuviai 
moksleiviai, prašome jūsų duoti 
mums Lietuviškas Klesas, kaip 
kad iki šioliai buvo, šios kle-

kiviams brangios iš moksliško 
tlžvilgio, nes didele didžiuma jų

Sergėkite savo akis į

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

Aš turiu 15 mėty patyrimų ir 
Eliu lityrt jys akis ir pririnkti 

rus akinius tikrai. Darbą stlte
belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikaltn- 
4. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar ~
Kampas 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

\ Gyvenimas yra
t. tuščias, kada pra 

nyksta regėjim.%.
M,‘s vartojame 

JT Pagerintą Oph-
V thalmometer. Y- 

patinga d omą at- 
< t kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317
reiškia, kaip tiktai sielų Lietu- mokyklos valdžios apskųsda- 
vos. Ir žmogus, kuris negana, mas, kad A. B. mokina privatiš-
kiui nereikalauja palaikymo tu

riausybė ir skundžia, yra pir
mos rūšies tautos išgama, bet ne, 
toksai žmogus yra išgama ap- 
švielos, be kurios pasaulis mau
dosi kraujuose. Jie pučia tautos 
burbulan pakol gali pasinaudo
ti, bet jiems tauta nieko nereiš-

4

Socialistai reikalavo palaiky
mo lietuviškų k lesų ne dėl tau
tos, bet dėl darbo žmogių ap
švietus, kuri taip yra neatbūtina 
lietuviams darbininkams.

Galų gale mokykla sutinka 
palaikyti klesas, bet atima tei
ses iš Literatūriškos Draugijos 
išsirinkti mokytoją, o draugijos 
susirinkimus pavelija laikyti tris

Katalikų siekis atsiektas. Mo
kyklos valdyba atsisako priimti

atvažiuoja mokinties vien tiki.ii \ Bimbo už mokytoja, paskiria
lietuviškai, o paskiau lanko ir 
analų kalbos klesas. ši nio-

Bakšaitį, kuris yra jų idėjos dra
ugas. Katalikai ploja rankomis. 
Ir kas keisčiausia, tai, kad po
nas Bakšaitis visų laikų sakėsi 
esąs vokietis, bet karei iškilus 
pradėjo vadinlies lietuviu. Tas 
žinoma mums neapeina, betgi 
Bakšaitis nėra laiško gyvenime

kos taip Europos, buvo laikomu 
kaipo centras musų kalbos mo
kinimosi, nes visoje šalyje nėra 
tokios mokyklos, kuri suteiktų 
panašias klesas. 't aipgi lietuvių

•laikraščiai garsino per laikų šią* lietuviškai rašęs ir vargiai lietu- 
mokyklų, ir tokiu budu lietuvių I. viškai su tuo žmogum galima 
moksleivių skaičius vis auga, susikalbėti, bet pastate mokinti 
net nežiūrint ir karės meto. Vėl,į lietuvių kalbos, 
musų literatiškos korporacijos 
siunčia moksleiviams laikraš
čius ir knygas, kurios randasi 
sudėtos lietuvių knygyne, kuria- 

’ine randasi apie tūkstantis kny-

Jau ištikrųjų 
Įlašantis augštyn kojomis virs
ta. Aklas malančiam kelia ro

Laukiame toliau.
Prasideda vasarinis bertainis.

Chicago, III

12th Ht. Tel. Kedsla 8903 
Paulina. Tel. Weatern Ii 
Si 14 18 W. 12th 84., arti 

Louta Ava. ir 1115-17 
Paulina SL, arti Ižth 
Chicago, UI.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimtii atubą išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted SL, Chicago, III.

mali*, tuomet moksleivių skai
čius keliomis dalimis susimažin
tų, ir lokiu budu mes knygyno 
jau nebegalėtume palaikyti, kas 
reikštų sunaikinimą. LiteraliŠ- 
ką.draugija taipgi turėtų nustot 
gyvavus ir tuomet bėgyje metų 
kitų lietuviai moksleiviai išnyk
tų iš šios mokyklos.

Tikėdamiesi, kad jus atkreip
site atidą į musų peticijų ir pa-

buvo pirmiau, pasirašome: —
Po .šia peticija pasirašė kolū

du) griežtai atsisakė pasirašyti 
sakydami: “Mes nenorime nei 
lietuviškos kalbos k lesų, kad so
cialistas A. Bimbo yra išrinktas 
mokytojumi.” štai kaip tiems 
fanatikams tauta yra brangi.
Juk tos klesos daugiau nieko ne- keliais. Bakšaitis puola prie ypatingų sveikinimų,

noina, aklą mokytoją) neina 
mokintus. J gramatikos klesą 
neateina nei vienas. Į sintaksės 
klesa lankosi apskritomis galvo
jais penki katalikai. Na ir “bun- 
čius”: mokytojas aklas, o moki
niai...

Socialistai matydami reikalų 
mokinties savo rašliavos, nu
sprendė susirinkti pas drg. A. 
Bimbų į Lietuvišką knygynų ir 
po vienų valandų mokinties. 
Drg. A. Bimbo nesigailėdamas 
taiko pašvenčia po vienų valan
dą kasdien mokinimui. Nors vie- 

gana nepatogi, bet lankosi 
ažus būrelis moksleivių ir vi
su pasišventimu mokinasi.

Kramolos malšintojai stoja 
darban.

• • .i •.< j . >i •

Tas katalikams Su Bakšaičiu 
nepaliko, tada jie ■'nutaria drg. 
A. Bimbo pamokinti judošiškais

kai. Tenai nieko nepeše, nors 
manė, kad A. B. bus išvytas iš 
mokyklos. Mokyklos valdyba 
pasakė, kad ji neturinti tiesos 
kišties į privatiškus moksleivių 
reikalus. Tuomet kramolos 
malšintojai {skundžia valdžiai. 
Ateina detektivas į fizikos kle
sti ir paima (suareštuoja) A. B. 
Išėjus laukan prasideda pasikal
bėjimas tarpe A. B. ir detektyvo. 
Drg. A. B. paklausia, kų šis po
nas nuo jo reikalauja. Tuomet 
detektyvas paaiškina, kad A. B. 
esąs įskųstas už nesiregistravi- 
mą ir kad jo kambaryj, po A. B. 
vadovyste esu laikomi anarchi
stų susirinkimai, kurie darbuo
jasi prieš valdžių. Detektyvas 
sako, kad jis nenorįs periškady- 
li A. B., get esą kelintas sykis 
skundžia, tai girdi mano prieder
me ateiti ir pažiūrėti kame da
lykas.“ Išaiškinus dalykų de
tektyvas paliko A. B. ramybėje. 
Tų pačių dienų Bakšaitis klesoje 
su savo mokiniais pasisveikinda
mi visi džiaugėsi, kad “dabar tai 
jau nebėr A. Bimbos. Mes jį pa
mokinome.” štai vienas moki
nys Kesirauskas, atsistoja ir pa
sako ponui Bakšaičiui ir kiliems, 
kad “toksai pasielgimas yra ne
doras ir nežmoniškas”.

Dar neviskas. Draugijos su
sirinkimus uždraudus laikyti j 
mokyklos kambariuose, buvo, 
nutarta penktadieniais išeiti 
prie ežero ir tenai juos laikyti. 
Tuomet kramolos malšintojai ir 
vėl darban. Apskundžia vald
žiai, kad Literatūriška Draugija, 
kaip anarchistjška, nutarė lai- 
įkyti prie ežero susirinkimus. 
Tas patsai detektyvas praneša, 
kad nebūtų laikomi jokie susi
rinkimai, nes busią blogai.

kunigas pasilipęs ant steičiaus 
dėkojo savo avelėms, pasigirda
mas, kad jį geri katalikai visur 
gerbiu. Tik, girdi, esą Westvil- 
lėj ir tokių žmonių, kur gerbią 
kažin-kokius Mockus ir kokioms 
ten moterėlėms Dundulicnems 
rankas bučiuoją... Socialistai, 
girdi, dar nieko gero neveikią, 
bet jeigu mes, sako, pamatysim, 
kad jie kada-nors ką gera nu
veiks, tai tada ir mes, girdi, 
prisidėsim prie,socialistų...

—Vytis.

Vyrišky Drapaną Bargenai
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.

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

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs. A. VIDIKAS
iaigusi Akušerijos Ko- . 
egi ją; ilgai praktika-' 
rusi Pennsylvanijos • 
lospitalėse ir Phila-, 
lelphijoj. Pasekmių-1 
lai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginama. 
H13 So. Halsted Str.

(Ant antrą lubų) 
Chicago.

Dr, Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

ta

Taip tai veikia musų sufana
tizuoti klerikalų juodašimčiai.

—Valparaisietis.

Westwille, III
Birželio 13 buvo vyčių kuo-j 

pos surengtas vakarus. Lošta 
veikalėlis dviejų aktų “Gudrus 
kvailys”. Lošėjai kaip lošėjai, 
ncprofcsionalai, tai ir reikalau
ti daug nėra ko. Bet patsai lo- 
šiamasai veikalėlis tai jau visai 
be vertės. Gaila, kad lokius 
šlamštus dar ant scenos stato.

Kadangi ta dienų buvo kuni
go Degsnio vardadienis, , lai po 

i lošimo vyčiai sutaisė jam dar 
o patsai i-

Dr. R. H. SCHNEIDER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir ner
viškų ligų. Taipgi yra specia
listu akių, nosies, gerklės ir lt. 
ligų.

Valandos nuo 9 iŠ ryto iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iš 

ryt j iki 1 po pietų.
1553 W. 47lh st., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, II>. 

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 tnr- ) 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas | 
ir akušeris. (

Gydo aitrias 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 Fiik St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: W2 S. Halsted Street

Rezidencijos —Boulevard 9812

0R.U KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

3203 So. Halsted St.
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

: 9 ryte iki !) vakare.
■ DR. W. D. LEWIS |
" I) E N T I S T A S

—s
12 mėty patyrimo

Vincennes Avė., C1

Telephone Yards 5831.

D r. P.G. Wi,gner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., C h ic ago.

JOSEPH C. WOLON

X.______

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St. 

Telephone Central 0390 
Vakarais: 

2911 W. 22nd Street,
Telephone Rookwell 6999

Tel, Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIBN,

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip jvairio- 
■e motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergi
noms bei moterims,
1436 N. Ashland Avė., Chicago
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Pranešimai

Streikininkai sumušė 
policistą

šovęs į minią.

Apie du šimtai žmonių, strei
kuojančių Mark Manutacturing 
kompanijos darbininkų, Evan- 
stone, praeitą subatą biauriai su
mušė policistą, C. A. Deringą. 
Pastarasis, sako, buvęs nuskir
tas sergėti min. kompanijos dir
btuvę, kurioj dirbę streiklaužių.

(ratvėje vienas streikininkų 
kažkuo paleidęs į Deringą. Šis 
tuomet išsitraukė revolverį ir iš
šovė kelintą šūvių į minią. Kaip 
bematant jį apsupo minia strei
kininkų ir taip primušė, kad at
vykusi policija rado jį be sąmo
nės.

Mark Manufacturing kompa
nijos darbininkai streikuo
ja nuo birželio 1 d. Reikalauja 
8 vai. darbo dienos su užmokes
čiu už 10 valandų. Streikininkų 
skaičius siekia apie 700 žmonių.

labiau, kad vakaro pelnas yra 
skiriama tokiam svarbiam mu
sų visuomenėje reikalui — Lie
tuvos Laisvės reikalui.

Susivieniję draugijos kol kas 
dar vadinsis senaisiais savo var
dais

Truo translation filed with the post- 
niuster at Chicago, Jline 24, 1918, 
ms reųuired by the act of Oct, 6, 1917.

Paskelbtuose sąrašuose nau
jokų, kurie praeitą subatą išva
žiavo iš Chicagos į skiriamas 
jiems kareivių lavininios stovy-

gerai stovinčio Ir plačios pažinties 
pnrdavojimui labai augŠtos rųšies 
investmento šlako, palaikomo tūlų 
geriausiai žinomų ir daugiausiai at
sakančių biznierių paviete. Teisin
gas vyras gali uždirbti nuo $50 iki 
$100 į savaitę ir bus užtikrintas nuo
latinę vietą prie musų organizaci
jos. Ypatiskas pasimatymas musų 
ofise.

E. R. Mnloney, Mgr.
1604 Borland Bldg., Tel. Central 643

Užsidaro didelis vokiečių 
dienraštis

Stoka kapitalo.
Ryto turbūt paliaus išeidinėjęs 

didelis ir įtekmingas vokiečių 
dienraštis “Illinois Staats Zei- 
tung.” Stoka kapitalo.

Dienraščio savininkas buvo 
manęs sustabdyti jį jau praeitą 
pėtnyčią, bet verteivos dar ban
dė sugauti “turtingą dalininką 
iš rytų”. Iki šiol betgi jis dar 
nesurasta. Tatai jeigu iki ryto
jaus jisai nesusiras - 
paliaus išeidinėti.
sustos ir kitas dienraštis, tariant 
popietinė jo laida — “Chicago

- dienraštis 
Kartu su juo

“Staats Zeitung” buvo senas 
ir įtekmingas vokiečių dienraš
tis, išeidinejęs jau nuo 1818 me
tų. Ankščiau negu jis pradėjo ri
dinėti tik du Chicagos dienraš
čiai “Jotiniai” ir “Tribūne”.

Dramatiškas Ratelis ir Dra
mos Draugija susivienijo.

Nutarė statyt “Paskendusi 
Varpą.”

Pusę pelno skiria Lietuvos 
Laisvės Fondui.

Dramatiškas Ratelis ir 
Dramos Draugija. Po tokia 
firma bus rengiamas ir sekama- 

Vardas (naujas
vienas iš dabar esančių) 

Suvieny-

sit i vn karas.
arba
bus pasirinkta vėliau.
tų draugijų valdyba betgi yra
viena. Jon lapo išrinkta 
mi asmens:

seka-

p-lc
seki’.
Mar-

kitasNeužilgo bus sušaukta 
susirinkimas, kuriame bus galu
tinai nutarta busimojo vakaro 
reikalai: paėmimas svetainės ir

Tatai esu linkęs tikėli, jogvi 
sekamą žiemą chicagiečiai tu
rės progos pamatyti kelia 
tą tikrai puikių spektaklių, kas 
iki šiol, deja, pas mus buvo di
delė retenybė. —Vienas Jų.

Funkhouserio tardymas 
šiandie

šiandie bus pradėta tardyti 
suspenduotasai antras policijos 
superintendentas ir moralybės 
reikalų inspektorius, maj. Funk- 
houseris. , Skaitytojai jau žino, 
už ką jisai kaltinamas, būtent 
nederamą pildymą savo pereigų 
kaipo antrasai policijos superin
tendentas, moralybės reikalu 
inspektorius ir filmų cenzorius.

Įdomu betgi, kad po to, kaip 
tapo paskelbta sarašas kaltini
mų priš Funkhouserj, klerika
lai, kurie pirma protestavo prieš 
jo suspendavimą, dabar tyli ir 
nei žodeliu neprisimena apie 
“gabiausį ir pilnai atsakantį sa
vo vietai”. Funkhouscrį..

trim

“Juodrankiai” pašovė 
žmogų

Nežinomi piktadariai 
revolverio kulkom sunkiai su
žeidė italą Tony Mala ties namu 
536 Division gatvėj. Manoma, 
kad tai yra “juodosios rankos”

va ii t ligoninėj.

“Kur du stos, visados darbas! . v, v , ,
eis sparčiau!” šilą seną teisybę A.r®stav0 S€S,S SUmoksll- 

i i įlinkussuprato ir musų scenos mylėto-1 
jai, tariant Dramatiškas Ratelis 
ir Dramos Draugija. Susirinki
me, laikytame Aušros svetainė
je, praeitos subatos vakarą tai
gi nutarta suvienyti tų dviejų 
draugijų spėkas ir veikti kartu 
Ir Dramatiško Ratelo ir Dramos 
Draugijos nariai buvo tos nuo
monės, kad tiktai suvienytom I 
spėkom bus galima pagerinti 
musų scenos reikalus, kurie pa-Į 
staruoju laiku, ačiū tų spėkų | Išvilioję 12 tūkstančių dol. 
pasisklaidymui, nekaip testovė-

Valstijos prokuroro Hoyncs 
įsakymu užvakar areštuota še
ši tariami sumokslininkai—wa- 
iter'ių unijos nariai. Sako, esą 
susekta, kad viešbučių ir valgy
klų patarnautojai užnuodiją 
maistą visų tų lankytojų, kur 
atsisako duoti jiems “tipsų”, tai
gi pinigų “už gerą patarnavi
mą.

Ponia Harriet M. Dewey 8201 
.. . i Breenwo(l gat, patraukė tiesonMusą scenos .nyle oja., auko- L v United Agency valdybą. Rei- 

jant|s savo spėkas, istekhų ir at-La|auja sugražinli 12 tukstan. 
liekamąsias nuo kasdieninio I a: i i • ■. . ,n"HO čią dolerių, kuriuos ji sumokė-
darbo valandas, materialūs nau-1 . v11 1 jus nu n. verteivoms už tūlos 

kompanijos serus. Už kiekvieną 
šėrą jijc mokėjusi nuo 21 iki 23 
dol., kuomet tikroji Šero vertė 
esanti vos 5 dol.

Nelaimės
Automobilių važnyčių 

sargam u tapo mirtinai suvažinė
ta 16 metų mergaitė Florence

neat-

riausias jų tikslas yra idėjinė- 
dvasine nauda. Tatai rodo ir 
tas faktas, kad susivieniję drau
gijos nutarė pusę sekamojo va
karo pelno skirti Lietuvos Lais
vės Fondui. Likusioji gi dalis 
bus apversta pačios draugijos 
reikalams: įsigyjiniui reikiamų I 
lošimui pabūklų ir 1.1. į

Atidarymui sekamojo lošimų Kopche, 12 metų vaikas, 1967 
sezono pasirinkta vienas pui- Į Lincoln gat. Abudu mirė. Au- 

kiausių musų repertuare veika-1 tomobilių važnyčios areštuoto, 
lų — Paskendusia Varpas. Vei- Į --------
kalo prirengimas (dekoracijos f Rado Žmogaus lavoną 
etc.) ir pats jo lošimas reika
lauja didelio rūpestingumo ir iš
laidų. Tatai betgi nenugasdino 
susivienijusių draugijų narius. 
Jie tikisi, kad su jais bus visi pa
žangieji Chicagos lietuviai. Tuo-

Apleistame name ant 12 ir 
Prosit gatvių kertės užvakar ra
sta žmogaus lavonas su peršau
ta galva. Manoma, kad tai yra 
tūlas Jame Hancs. Turbut sau- 
žudybčs auka.

pavardes:

Ren Pcleracki 2238 Homer St 
i.ouis Jakubrak 2106 N lloyne av. 
Anton lamgevvicius 1702 VVabansia 
Alcx. Urban 2229 N Oakley av 
Frank Lilkii 2119 N lloyne Avė 
Justinas Misevicia 2902 Emerald av 
AVilliam F Gorski 1717 N \Vinchest a 
Thomas Kala 2522 Eisi o n av 
Alex Stankevieh 1703 N lloyne av 
\’an Gorski 1920 N. lloyne av 
Anton Rugunis 1741 N. lloyne av 
Lavvrcnce Kaluza 1724 \Vinnot av 
Anton Seibutis 1723 N Francisco av 
Joseph Penkauskas 1835 Wabansia a 
J(,hn S. Ziclinski, 2000 N Oakley av 
Konst Rimkus 2017 VVilmot av 
Joseph A. Kovvalski, 231 I Lubeck st 
John Lapo 2324 Lyndale st 
Anthony Gladys 1020 N Mozart st 
Charles Caponi 1530 N Leavitt st 
Ladvslavv Gura 2215 Lyndale st 
l'cli’x Javvoroski 2440 Augusta st 
Joseph Mazaukovvski 2440 Augusta 
George F Kasper 2135 W 191 h st 
Frank Zelenka 2212 W 19th St 
Dominick Wacuinas 2137 VV 23rd pi 
Pus Svereckis 2359 S Leavitt st

a

s

Majoras Thompsonas
“kvitina”

Sako, neberunisiąs j S. V. 
senatorius.

Vaikšto gandai, kad majoras 
Thompsonas rengiasi atsisakyti 
nuo kandidatūros į Suv. Valstijų 
senatorius naudai kito republi- 
konų kandidato, George Edui. 
Foss'o, kuris dabar sėdi atstovų 
bute.

Kol kas tatai betgi yra tik gan
dai. Tbompsono Headquarteris 
atsisako juos patvirtinti arba

Tūli tečiaus tvirtina, kad 
Thompsonas nei nemanąs “kvi-

aplankyt visus įžymesnius Illi- 
nojaus valstijos miestus agituo
damas už “gerą republikonų 
kandidatą” — William Hale 
Thompsoną.

Gaisras
Užvakar naktį elevatdrių sto- 

tyj ant 51 gatvės kilo gaisras 
dviejuose ką tik atėjusiuose į 
stotį vagonuose. Vagonuose ra
dosi apie 100 žmonių. Tik var
gais negalais pavyko nuraminti 
panykos apimtus pasažierius. 
Nekentėjusių nėra.

Trįs negrai pateko bėdon
Policija areštavo tris negrus- 

vagilius. Kaltinami surengime

pasipelnę apie 15 tuksiančių dol. 
Vagilių vardai neskelbiama, ka
dangi policija tikisi pagaut į sa
vo rankas dar daugiau tos rų- y • 64* V •sies žuvyčių.

________ CICERO
Du biznieriai “nezgadoj

savo kostumeriams, kad jo vy
nas yra geras, parvežtas iš Ca- 
lifornijos, ir pardavinėja jį kai
po vyną. Antras gi vyną nori 
paversti į kraują ir sako savo 
kostumeriams, kad tai ne vynas 
ale Kristau* kraujas..

Kuris iš jų geresnį ir teisinges
nį biznį daro, tegul sprendžia jų 
“koslumeriai”. — Pilvūzas.

ROSELAND
Išvažiavimas.

Ir roselandiečiai šiemet suska
to rengti draugiškas išvažiavi
mus. Ir išlikrųjų tai labai ge
ras dalykas. Pasižaidžia, pasi- 
bėgioja ant tyro oro, užmiršta 
nors valandėlei skurdų savo gy
venimą ir skurdžią saVo bakūžę. 
O ir kišenini sveikiau — čia ne
praleis! pinigų, kaip kad pikni
kuose, o ir smagumo daugiau į- 
gysi, ypač nešokantiems.

Birželio 9 buvo LSS 137 ir 
235 kp. išvažiavimas, 
birž. 23 buvo L. M.
choro išvažiavimas j Washing- 
ton Heights miškus. Susirinkęs 
jaunimo būrelis gražiai pasilink
smino, o ir aidiečiai kiek savo 
dainelėmis palinksmino visus. 
Tik kas- žiu kodėl, turbut kad 
tai buvo jų pačių išvažiavimas, 
su dainomis buvo šykštoki. At

O vakar, 
“Aido”

savo žygio.

Sekamą nedėldienį bus LMPS. 
25 kuopos išvažiavimas į Wash- 
ington parką.

O liepos 4 d. (ketverge) bus 
LDLD. 79 kp, išvažiavimas į 
Washington Heights mišką (ten 
kur vakar buvo “Aido” išvažia
vimas ). Kartu bus atlaikytas 
kuopos susirinkimas ir, rodos, 
bus išdalinta nariams knyga 
“Ant rytojaus po socialūs revo
liucijos”.

Liepos 7 d. bus LDLD. 38 kp. 
(Wcst Pullman) išvažiavimas į 
West Pullman mišką.

Liepos 21 d. bus “Aušrą” pa
laikančių draugi jų piknikas nau
dai “Aušros” knygyno. Pikni
kas bus Kareckio darže.

Taigi išvažiavimai būna kuo 
ne kas nedeldienį. Jei kada ne
būna, tai dėlto, kad yra kiti pa
rengimai. Taip buvo birž. 16

k tiriame roselandiečiai skaitlin
gai dalyvavo. O liepos 14 d. bus 
Naujienų piknikas, kuriame ro
selandiečiai irgi be abejones skai

Tai labai gerai — tie išvažia
vimai suveda žmones į artimes
nę pažintį, o tas pagimdo tarp

Jeronimui nepatinka Math’as, 
kam jis biznio pas jį nedarąs. 

Į Math’as gi prieš Jeronimą nie- 
I ko neturi ir pažinti jo nenori, 
I nes kaimyno “štofas” esąs nerei
kalingas jo sveikatai. Bet Jero-Įkibai reikia, ypač nnisų mote-

I ninias užtai dar nieko nesakytų Į rims, kurios kas-žin kodėl pra- 
savo kaimynui-biznicriui, Mat-|dej° neišsitekti vietos vicnojdr- 
h’uj. Tečiaus jis “užsirūstino”|midijoj. Bet apie tai — kitą kar

iant Matlfo už tai, kam jis lai-p?* —K. V. B—as.
kąs savo dukterį uždaręs, kuri) --------
turinti laiko jo “plcisan” nueiti. 
Kubmet Jeronimas viešai aps-

I kelbė tariamą Math’o “nuode-
I mę” šis pagriebė telefoną ir per
spėjo Jeronimą: Įkti pavieniais numeriais prie

— Pamsta neturi tiesos mane Į Honian avė. ir 12th gatvės, ant
viešai įvardinti. |pietvakarinio 'kampo prie Ked-

I • — O kas tamsta esi? — atsi-|zR' h’ 12th gatvės, ant piet- 
liepė Jeronimas. | vakarinio ir šiaurvakarinio ka-

Aš esu biznierius Math’as. Įhipų ir prie 25 gatvės ir Cicero
— Aha. Jeigu tamsta nori su|iave«

manim kalbėti — važiuok i Ca-| n h i i u • V1. . ................ 1 I Reikalaukite visur “Naujie-hfornia,.. — piktai atkirto Je-| . • - • » *ronjn s |nų , o mes stengsimės pnstaty-Į

Math’as norėjo ir jam prisa
kymą duoti, bet tuo tarpu Jero
nimas užtrenkė telefoną.

Pasirodo, kad abu biznieriai 
vyną šinkuoja. Vienas inkalba

NAUJOS “NAUJIENŲ” 
STOTIS.

Naujienų” cirkuliacijos 
užvaizdą P. F. Grybas

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

L.L.S.A. PRAKALBOS
LLSA. rengia prakalbas se

kančiose vietose:
1) Panedčlyje, birželio 24, M. 

Jankaičio svet., 4837 W. 14th 
st., Cicero, III.

2) Utarninke, birželio 25, T. 
Stančiko svet., 205 E. 115 st., 
Kensington, III.

3) Ketverge, birž. 27, Mildos

4) Pėhiyčioje, birželio 28, Fr. 
and James svetainėje, kertė 23 
ir Lake gatvių, Melrose Park.

Visose vietose pradžia 7:30 v. 
vak. Kalbės trįs kalbėtojai. [- 
žanga tiktai 10 centų.

—Rengėjai.

L. S. S. aštunto rajono draugiškas 
išvažiavimas įvyks liepos 7 dieną 
Jeffcrson miške, todėl prašome ger
biamų kuopų bei draugijų tą dieną 
nerengti panašių išvažiavimų, kad 
vieni kitiems neužkenktume.

—Komitetas.
LMPS. 25 ir 9 kuopos rengia drau
gišką išvažiavimą j Washinglon par
ką nedėlioj, birželio 30 d. Bus pui
kus programas, kalbės M. Dundulie
nė; dainuos Ateities Žiedo choras ir 
kili. Kviečia visus —Komitetas.

Runų Socialistai rengia didelj pik
niką National Grove, Riverside, ne- 
dėlidj, birž. 30. Dainuos chorai ir 
bus šiaip įvairių pramogų.

L. V. Knygyno P. V. D. Chicagos 
nulinis susirinkimas bus panedčlyj, 
birželio 21 d., 8 vai. vakaro, Knygy
no bute, 731 W. 18 st., antros lubos. 
Atstovui malonėsite atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų.

Rašt. T. Budginas.
Rockford, UI. — LMPS. 5 kuopos 

susirinkimas įvyks seredoj, birželio 
26 d., 7:30 v.v., Malone svcL, 1012 S. 
Main st. Visos narės atsilankykite 
būtinai, nes bus renkama nauja val
dyba. Rašt. O. Valiulis.

Melrose Park, III.—LSS. 43 kuopos 
ekstra susirinkimas įvyks utarninke, 
birželio 25, Frank and James svetai
nėj, kertė 23 ir Lake gatvių. Drau
gai, malonėkite susirinkti, nes turi
me svarbių reikalų apsvarstyti.

—Org.A. Staškus.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseseres Onos Petri

kaitės po vyru Geležinienė. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Narinda- 
čių par. ir kaimo. Atsišaukite grei
tai, arba kas ją žino malonės pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą.

Antanas Pctriicas,
921 W. 33rd PI., Chicago, III.

Pajieškau savo tikro brolio, Petro 
Tamasuno, Glaudclių kaimo, Aliza
vos parapijos. Atsišaukite šiuo ad
resu. Jonas Tamasunas,
224 WaTna St., Erie, Pa.

Pajieškau brolio, Jono Bagenlavi- 
čius išvažiavo j miškus dirbti j Mi- 
chigan valstiją, ir dingo jisai išva
žiavo prieš Velykas. Yra 27 metų 
amžiau*,, šviesių plaukų, mėlynų a- 
kių, ant kaklo turi randą, 5 pėdų su 
virš augščio, smulkaus veido. Kas 
putėmis — malonėkite pranešti sese
lei antrašu:

Ona Bagentavičiutė, 
1635 Girard st., Chicago, III.

’ Pajieškau savo brolio — Stepono 
Tvenono .pirmiau gyveno Cicero, 
III., bet girdėjau, kad išvažiavo | 
Wisconsino valstiją. Meldžiu atsi- 

| šaukti ar kas žino praneškite jo ad
resą. F. Tverijonas,
501 Sluben Avė., Sioux City, lo.

Pajieškau dėdžių: Juozo Zcko ir 
Pranciškaus Labanausko. Abudu gy
veno Ballimorc, Md. Girdėjau, kad 
Labanauskas išvažiavo j Pittsburgą, 
meldžiu atsišaukti arba kas ži
note praneškite jo adresą, už ką aš 
atsilyginsiu. Mike Legeraitis, 
6536 Kenyvood Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisui, naujam “Naujienų’1 name, 1739 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
i K. Jnmontų,
1840 So. Halslcd st.,Chicago

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiai porai, be 

vaikų, jei moteris apsiims prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

J. Grig.
4515 So. Union avė. Chicago.

REIKIA DARBININKU

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 35c j va 
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite j Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis.

Ginsburg and Alter, 
2707 W. 12th St., Chicago.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainąs, į 
Cahunet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te i musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

Elmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, III.

M

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.
116-122

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

---- o----
Už darbo parupinimą visuose 

sc valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

524-526
105-107

tuo-

REIKALINGAS geras barberys, 
darbas ant visados.

Kaz. Apacianka,
1711 W. 46th SI., Chicago.

REIKIA vyro j Douglas Baths 
3516 \V. 12 Si. , Chicago.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davis, 2942 W. 3!) Street, Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai puikus auto 

mobilius White Co. Parsiduoda la 
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka 
rę. Norinti pi r 

Paul Pili 
729 \V. 181h st., Chicago, III.

RAKANDAI

niknndiis, plaver piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., l-inas augšlas.

'PARSIDUODA visi rakandui ir į- 
laisai (fixtures) <lei bučernės. Gerii 
kaip nauji. Parsiduoda latrai pigiai, 
jeigu iiirksite tuojaus laike 3-jų 
dienų. 12107 S. Halstcd SI., 
\Vest Pullman, III.

. REIKIA merginų nuo 16 metų am-l 
žiaus ir moterų i musų iškabų sky
rių Pastovus darbas. Gera mokes
ti. 4554-58 West Congress St. Chgo.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

NAMALžEMfc

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

RE1KIA LE1BERIU dėl statymo 
gclžkelio, tartoko, lumberyard’o ir ' 
medžio (laibo. Pastovus darbas vi
są metą, gera mokestis. Taipgi dar
bas pagal kontraktą. UŽ kelią su
grąžinama, jeigu išdirbsite devynias į % 
dešimts dienų. Praneškite mums , šykite į 
laišku arba telegrama. i

Lake Indeoendence Lumber Co., 
Big Bay, Mieli. Į

5-kių akerių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
(Jncagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagojc ir 
pėsčias gali nueiti į darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus liktai 1275 arba 
$1475 žiūrint j vielą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu; 
Del platesnių žinių ateikite arba ra

H. PORCERI
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 4(1

REIKALINGI šiaučiai. kurie norite 915 \V 
turėti gerą uždarbį ir pigų pragyve-1 
nimą. Galima uždirbti nuo $25 iki 
$30 i savaitę. Už porą apačių moka 
po $3.50 ir $4.00. čia yra žmonių 
išdirbusių po 30 metų. Geras bosas. 
Kas norėsite atvažiuoti bus atsiųstas 
tikietas kad ir visai šeimynai.

C. II. Ilyers and Sons, 
Olalhe, Kans.

PARDUODU kampinį lotą 27x126, 
prie grasaus parko, lietuviškos baž
nyčios — kliošloriaus. Mainyčiau j 

| Fordą ne mažiau 5 pasažierių.
George čižinauskas, 
19th Place, Chicago, III.

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang- 
j 1ų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no- 
rinČius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — napdingiaus,

REIKIA molderių ant geižkelio ii- ka’l» mokiniams taip ir mokykloj, 
gam laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleable Iron Company,
East St. Louis, III.

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

REIKIA merginų 16 melų arba 
senesnių dirbti j drapanų dirbtuvę.

Percival B. Pahner and Co., 
367 W. Adams st„ Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valyto
ją.

Chicago Window Cieaning Co., •
62 W. VVashington st., Chicago

^REIKIA bcisterių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percival R. Pahner Co.,
367 W. Adams st., Chicago'

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Petrenų Kirpimas, Dė
si gn i n g, dėl biznio ir ramų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknei ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

--------------------- — ....... ............—! kalbų, aritmetikos, knygvedystč.s, 
I stenografijos, typewriting, pirklybos 

REIKIA beihiotojų prie elektrinio teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
. Atsišau-' n()S istorijos, geografijos, politiškos 

I ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

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

preso, beilavimui skudurų.
kitę į
1447 So. Sangamon st., Chicago

BEI KALINGAS atsukantis bnčeiis. 
Gera mokestis, pastovus darbas.
1801

Joe. Kowoliawski 
Wegg avė., Te! Kast 
J.; I'ast Chicago, Indi Jauni ir seni vyrai, ir mer-

čia barzdaskutystės amato.
Pilnas kursas $15.00. Daug

vi’kš&u '^-ok raniiok'-u.ioiinULi mokil1>U uždirbti nuo 
trumpos valandos. Jei kas norite $12.00 iki $15.00 Savaitėje 
pirkti, mes parduosime labai ne-1 , . , . . ~
brangiai už cash arba ant užmokė-. HlOkllldaniieSl. Daug (131’- 
jimo, įnėnesinių įplaukų, $130 (la- 
bartiniu laiku, bet kas mėnesi biznis 
didėja, nėra ekstra išlaidų, reikia 
patyrimo, turi rašyti ir skaityti ang
liškai. Rašykite viską angliškai.

A. Agnus,
2314 Jackson Blvd., Chicago.

bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
RURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI aptieka, lietukų, 

čekų, ir slavų apielinkčje. Nėra ki
los aptiekus šioje apielinkėje.

Gera pardavimo priežastis 
Klauskite: R. A. Cavanaugh, 
106 N. La Šalie St, Td. Main 1275

PARSIDUODA greitu laiku šiuu- 
Čiiius dirbtuvė, tik už 70 dolerių. Bi
znis eina gerai. Septyni metai kaip 
gyvuoja toje vietoje. Atsišauki! šiuo 
adresu: C. Skirka, 1447 So. 49th Avė. 
Cicero, UI.

REIKIA tvirto Žmogaus dirbti po 
likerių namą ir išvežioti alų. Gera 
mokestis pastovus darbas geram 
žmogui. Atsišaukite tuojaus.

H. B. Silverman,
3322 So. Halstcd St., Chicago

y rifl5TEn 5Y5TEH J

MOKYKIS KIRPIMO IR OESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRI.DAI.Ų

Musu sistema ir yvatiftkas mokinimas va 
darys jus žinovu į trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir Keriaužius kirpt 
mo-designini; ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktilk* patyrimą kuomet jų mo 
kysitfis.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo aky 
riuo-ic.

Jų* esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Pntrenos daromos pagal Jūsų mierą — bito 
•tailės arba dydžio, iš blle madų knygoa

MA8TER DESIfiNING SCHOOL
J. F. Knsnicka, Perdžttnia,

118 N. I>a Baile gatvė. Kambarys 418-411. 
oriai City Hali.




