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Mūšiai Italijoj kiek apsistojo ANGLUOS DARBO PAR
TIJA PANAIKINO “PILIE

TINĘ TAIKĄ”.

Austrai neteko 250,000 kareivių
AUSTRAI NETEKO 
250,000 KAREIVIŲ.

20,000 jų prigėrė Piave upėj.

True translation filed wilh the post- 
mast^r at Chicago, Junc 27, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. I>, 1917.

SU ITALUOS ARMIJA KA
RKS LAUKE, birž. 26. —- Aps
kaitoma, kad austrai neteko 
250,000 kareivių. Iš jų 20,000 
prigėrė besitraukiant atgal per

ITALAI SUĖMĖ 100 BE
LAISVIŲ.

Paėjo kiek priekyn.

Truc translation filed u'itl^lhe post- 
niaster at Chicago, Jone 27, 1918, 
as rc<|uii*ed by the act of Oct. 6, 1917.

lų kareiviai pietinėj dalyj Piave 
fronto netik pilnai atsiėmė Capo 
Šile tiltų tvirtumas, bet praplė
tė jas ir išlaikė laimėjimus prieš 
austrų kontr-a takas, 
mas padarytas vakar,
mūšio suimta beveik 100

Praplėti- 
Laike 
helai-

Flandrijoj, taipjau su pelkėmis 
Rusijos fronte, sako, kad jie ne
matė niekur didesenio mirtin
gumo, sunaikinimo ir sumiši
mo, kaip šiaurinėj Italijoj.

Piave upės padėjimas dabar 
yra tokis, kokis buvo prieš pra
dėjimą austrų ofensivo birželio 
15, apart kad italai daro progre
są praplėtime tiltų tvirtumų 
ties Capo Šile.

Palei žemesniąją dalį Piave 
austrai atsidūrė blogesniam pa
dėjime, jei tas dar galima, ir ap- 
laiko didesnių nuostolių.

Jau vienas pavyzdys parodo 
Įtaip ir kodėl prasidėjo pasitrau
kimas. Subatoj austrų koman
da pasiuntė 91-mą Schuetzen 
brigadą, susidedančią iš 31 ir 32 
kudkų, su paliepimais praplėsti 
austrų įsiveržimą ties Lampol 
ir padaryti tai viską rizikuojant. 
Brigada bandė išpildyti tą palie
pimą ir mušėsi kaip laukiniai 
žmonės, bet italų spaudimas bu
vo taip didelis, kad jie negalėjo 
atsiekti savo tikslo, kuriuo buvo 
pagelbėti jau apsuptom tame se- i 
ktore austrų divizijoms.

True translation filed vvith the post- 
mastei* ui Chicago, Jane 27, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 26. An
glijos Darbo partija savo kon-

111 ■ jj t. i?j.A.a»3r

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

Ti nę Ii nnslntion filed \vith the post- 
ninsler at Chicago, Jane 27, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. 6, 1917.

Likusioj dalyj fronto veiki
mas apsirubežiavo vien artileri
jos mūšiais ir patrulių veikimu.

MUŠTAI KALNŲ FRONTE

Suėmė 1,300 belaisvių.

subatos naktį ir nedėlios rytą, iš 
visos brigados panedėlyj po piet 
1 vai. pasiliko tik 90 kareivių. 
Kiti buvo arba belaisviai ar su
žeisti ir užmušti. Komanduoja
ntis oficierius tada nusižudė, o 
90 kareivių pasidavė.

ferencijoj šiandie priėmė rezo-j VVASHINGTON, birž. p6. — 
partijos politiška šios dienos Suv. Valst. armijos 

be- nuostolių sąrašas paduoda 91 
vardus. Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauke .... 47
Mirė nuo žaizdų................... 7
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. 4

j Mirė nuo ligij .i....................3
Mirė nuo aeroplanų..........11
Sunkiai sužeistų..............20
Sužeistų nežinia kaip..........2
Prapuolė karės lauke .... 7 
šiame sąraše paduodama se

kamos lietuviškai skambanačios 
pavardės:

Louis G. Jarvais, Indian ()r- 
chard, Mass., užmuštas karės 
lauke.

Anton L. Jurach, Karnes Ci
ty, Tcx., užmuštas karės lauke.

John Kapparos, Dubiufue, la., 
užmuštas karės lauke. |

Victor Kilinski, Morgan, Pa., 
užmuštas karės lauke. i

Alberl J. Aklinsiu, 114 E. 118 
PI., Chicago, sunkiai sužeistas.

Stanislavv Donderewicz, Bro-| 
oklyn, N. Y., sunkiai sužeistas.

Jūreivių korpuso sąraše: 
Watter E. Lucas, Shadyside, 

().. užmuštas karės lauke.

liuciją, kad 
taika, kuri veikė Anglijoj 
vj'ik nuo pradžios karės, nebe
turi būti ilgiau pripažįstama. 
Delegatai, atstpvaujantjs 1,704,- 
000 balsų pritarė rezoliucijai, o 
atstovaujantis 915,000 balsų bu-j 
vo priešingi.

Amerikiečiai vėl paėjo prie
kyn; suėmė belaisvių.

True translation filed vvith the posl- 
mnsler ai Chicago, June 27, 1918, 
as recpiii’ed by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA FRA
NCIJOJ, birž. 26. - Amerikos 
kareiviai Manio fronte pereitą 
naktį vėl užpuolė vokiečius Bol- 
eau miško sektore. Amerikie

čiai padarė neatlaikomą antpuo
lį pilnai apvalydami mišką, kur 
vakar tapo surasta, kad vokie
čiai vis dar laiko mažą plotą 
krūmelių. c

savo liniją į šiaurvakarius nuo 
Belleau miško. Iki 10 vai. šį ryt 
suskaityta 210 belaisvių ir dau
gybę kulkosvaidžių. Dar dau
giau belaisvių atvedama.

Ataka sekė po 13 valandų A- 
merikos artilerijos bombarda
vimo.

CARAS TEBĖRA GYVAS.
True translation filed vvith the post- 
mastei' at Chicago, June 27, 1918, 
as uųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONIJONAS, birž. 26. — Da
bar, kada Piave upės linija yra 
vėl nepaliesta, italai pradėjo vei
kimą kalnų fronte, kad ten pa
gerinus pozicijas, šiaurvakari
nėj pakrantėj Monte Grappa, 

tarp Brenta ir Piave italai lai
mėjo nemažai
daugiau kaip 1,300 belaisvių.

PASITRAUKIMAS AUST
RAMS BRANGIAI KAI

NAVO.

Jų eilės žymiai praretintos.

žemės ir suėmė

MŪŠIAI ITALIJOJ AP
SISTOJO.

Italai valo karės lauką.

kuni-

True translation filed vvith Ihe post- 
m.ister ai Chicago, June 27, 1918, 
:s retiuired by the act of Oct. 6, 1917.

ITALIJOS ARMIJOS 
l'IERA, birž. 25. — Aosta 
Raikščio trečioji armija
tebėjo priekyn Piave fronte, Ca
po Šile apygardoj, valydama au
drų apleistas pozicijas, rinkda
ma pamestas karės medegą, lai
dodama užmuštuosius ir reor
ganizuodama apsigyvenimo sis
temą, kuri buvo apirusi laike pa
starųjų dešimties dienų.

Galima pasakyti, kad mirties 
tyla viešpatauja didesnėj dalyj 
Piave upės apygardos. Išvaiz
da nekuriu vietų, kur
buvo labai smarkus, kaip Mon- 
tello apygardoj, yra labai baisi. 
Nuo šios apygardos iki jurų, 
kiekvienas kaimas arti mūšio li
nijos, yra griuvėsiai, kur var
giai yra namas su akmeniu ar 
plyta paliktu vietoje, o tarp kru-

True translation filed vvith the post- 
m.ister at Chicago, June 27, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

ITALų ARMIJOS K V ATI E- 
RA, birž. 26. — Po ugnim italų 
kulkasvaidžių ir artilerijos, ku
ri skubiai buvo atgabenta, aus
trų pasitraukimas per Piave 

greitai pavirto betvarkiu bėgi
mu.

Buvo baisus reginys, kada su
mišę austrai bėgo vejami italų 

ylkų ir šovinių. Jie šoko į upę 
ir griebė šmotus medžio ar ko- 
nors kas pagelbėtų jiems; jie t 
prisirišo save prie mulų ir ark
lių, bet jų pastangos ėjo niekais, 
nes kada priešo kareiviai pasie
kė kitos pusės krantą jie vėl bu
vo sugauti italų kanuolių ugnies, 
kuri buvo gerai nustatyta ant 
rytinio kranto kelios dienos at-

Gandai apie jo nužudymą 
yra neteisingi.

Truc translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, June 27, 1918, 
as re<mired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 26. Ex-

Maskvos, datuota birž. 21, sako, 
kad nuolat einantįs gandai, jog 
numestai caras Nikolai Roma- 
nov yra nužudytas, neturi jokio 
pamato.

(Utarninke gauta Copenhage- 
ne per Stockholmą žinia sakė, 
jog pasak rusų laikraščio “Vjia” 

(?), rusų raudonoji gvardi
ja nužudė buvusį carą jo na
muose Ekatęrinoslave, į kur ,jį 
nesenai perkelta iš Tobolsko. 
Žinia iš Vokietijos šaltinių perei
tą savaitę tvirtino, kad ištrem
tasis caras dėl saugumo tapp

Kerenskis atvy 
ko į Londoną

RUSIJA STOSIANTI KA- 
RĖN.

Sako Kerenskis. Rengiasi 
važiuot j Ameriką.

Truc translation filed vvith the post- 
niaslcr at Chicago, June 27. 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 26. — Bu
vęs premieras Aleksandras Ke-

doną keturios dienos atgal ir pa
tylomis, nors veikliai, tariasi su 
žymiais rusais Anglijoj apie rei
kalingumą talkininkų pagelbos 
Rusijai. I

Kerenskis tikisi išvažiuoti į 
Ameriką už savaitės ar 10 <|ie- 
nų.

“Aš tikiu, ištikro aš esu tikru” 
sako buvęs premieras, “kad Ru
sijoj žmonės neužilgio stos ko
von už didelę laisvės idėją.”

Ant Montello skerdynė buvo 
baisi. Austrų kareiviai buvo 
skinami beveik iki paskutinio.

Perėjime ties Nervesa abu a- 
bu upės krantu buvo padengti 
užmuštais ir mirštančiai, kuo- 

¥. . met šimtus Havonų buvo nuneš- 
mušiait . _ . .ti sroves į jurą.

Kad kam ko 
e i k a 1 inga

KERENSKIS ANGLIJOS 
DARBININKŲ KON

GRESE.

Užsimušė.
Ant kertės 63 ir South Park 

gatvės policija vakar rado ap- 
virlusį motorinį troką. Atkėlus 
troką rasta biauriai sumankytą 
jo važnyčią Kussell Smith, 1589 
W. 59 gal. Manoma, kad trokas

Žmonės, kurie yra susipažinę turėjo apvirsti delei umaus jo 
Ypres ir kitomis vietomis pasukimo.

irrei/lHitRia Ir lengviau* 
■iu budu Įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n Ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas k| turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jlenas, tūkstančiai per
skaitys Juaų pasiskel
bi mą ir tas jūsų pasi- 
akclnimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
IS10 South Halsted Si. 
Telefonu* Canal 1506

Paskelbia, kad Rusijos de- 
mokratija kovoja prieš 

tyraniją.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, June 27, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 26. — Bu
vusia laikinis Rusijos premieras 
Aleksandras F. Kerenskis vra v 
Londone. Jis yra kelyje į A- 
merika. v

šiandie po piet Kerenskis tapo 
perstatytas darbo kongresui ir 
buvo triukšmingai sveikinamas.

Kerenskis pasakė darbo kon- vo moterį.

į greso delegatams:
“Aš ką tik atvykau tiesiai iš 

Maskvos ir mano pareiga yra, 
kaipo politiko ir socialisto, pa
sakyti jums ir pasaulio žmo
nėms, kad Rusijos žmonės, Ru
sijos demokratija kovoja prieš 

| tyraniją.”
Po užbaigimui Kerenskio kal- 

I bos kilo didoka betvarke. Vie
nas delegatų paklausė priežas- 

I ties Kerenskio pasirodymo ir ką 
jis atstovauja. Pirmininkas at
sakė, kad jis nėra palikimu Ke
renskio ir nežino ką jis atsto
vauja. I

į Pirmininkas atsakė, kad sta
tyti lokį klausimą akyvaizdoj 
“lokio pasižymėjusio vyro, kaip 
Kerenskis”, butų netik įžeidimu, 
bet biauriu darbu. Buvo ir dau
giau pertraukimų ir betvarkes, 
pertraukiančiam delegatui atsi
sakant klausyti pirmininko, kol 
konferencija beveik vienbalsiai 
nepriėmė rezoliucijos, lemi jam 
turi būti paliepta pasitraukti, po 
ko jis apleido konferenciją. I

Kerenskis yra Londone jau ke
letą dienų. Tečiaus jis buvo už
sidaręs ir tik keli rusai žinojo 
apie jo atvykimą. Jo sveikata 
yra menka ir tie kurie matę jį, I 
sako kad jis pergyveno įvairių

Buvimas Kerenskio Londone, 
supran-tma, yra žinomas Angli
jos valdžiai, nes prie dabartinių 
aštrių pasportų' reguliacijų, ne
galima nė vienam svetimšaliui 
'Įvažiuoti į šalį valdžiai nežinant 
to.

ČECHO-SLOVAKAI PAĖ
MĖ IRKUTSKĄ.

Jais vadovauja gen. 
Aleksiejev.

Truc translation filed vvith the post- 
master at Chicago, June 27, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. (i, 1917.

LONONAS, birž. 26. — Ex- 
change Telegraph Co. perduoda 
Copenhagene gautą iš Berlino 
žinią, kad gen Aleksiejev vado
vaujami čechų-slovakų karei

viai paėmė Irkutsko miestą Si- 
berijoj.

(Gen. Aleksiejev yra buvUsis 
vyriausias Rusijos armijų ko- 
manduotojas).
Vokiečiai eis ant Smolensko?

Maskvos sako, kad vokiečiai 
rengiasi veržties rytų pusėn lin
kui Smolensko.

lių į vakarus nuo Maskvos ir 
ant tiesioginio kdlio j Rusijos

CARO BROLIS SUKILIMO 
VADOVU.

Truc translation filed with the post- 
mastei ai Chicago, June 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 26.—Šian
die gauta iš Maskvos žinia, kad 
jaunesnysis numestojo caro Ni- 
kolai Romanov brolis didysis 
kunigaikštis Michaijl Aleksan- 

drovič yra vadovu judėjimo Tur
kestane už atskyrimą tos pro
vincijos nuo Rusijos.

Herbert Brown turės užsimo
kėti 1,000 dol. pabaudos ir eit 
vieniems metams j Bridewcll 
kalėjimą. Kėsinęsi nunuodyt sa-

Nepakeis drafto amžiaus
1,450,000 amerikiečių Franci 

joj rugpjūčio 1 d.
Dar 875,000 žmonių bus pašauk

ta kariuomenėn
DAR 875,000 ŽMONIŲ BUS 

PAŠAUKTA KARIUO
MENĖN.

Tarpe rugpj. 1 ir sausio 1 d

Truc translation filed vvith the post- 
master at Chicago, June 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGT()N, b. 26.—Se
natorius Čhamlberlain pranešė 
senatui, kad kares departamen
tas pienuoja pašaukti kariuome
nėn 875,000 žmonių tarp rugp
jūčio 1 ir sausio 1 d.

Pagal mėnesius sekamas bus 
pašaukia: rugpjutyj 
rugsėjo 
150.000;
gruodžio — 125000

300,000;
150,000; spalio

CHICAGIETIS VIENUI 
VIEKAS SUĖMĖ 93 

BELAISVIUS.

Trni translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, June 27, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. (i, 1917.

SU PRANCŪZŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 26. Karei
vis Frank E. Lenert, 3053 Indi
ana avė., Chicago šįryt atėjo į 
stovyklą vedinas 78 vokiečių ka
reivius ir 5 oficierius, kurie jam 
pasidavė.

5 rusai nuteisti kalėjiman.

True translation filed with the post- 
nrister at Chicago, Junc 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BĄTTLE Creek, Mieli., birž. 
20. — Camp Custer kariškas 
teismas šiandie nuteisė penkis 
rusus nuo 5 iki 10 metų kalėji
mai! už atsisakymą tarnauti S. 
Valstijų armijoj. Jie bus išvež
ti į Fort Leavemvorth, Kan.

Vagiliai pašovę žmogų.

DRAFTO AMŽIUS PASI
LIEKA SENASIS.

Karės sekretorius priešinasi 
^pakeitimui drafto amžiaus.

True translation filed wilh the post- 
mastrr ai Chicago, Junc 27, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. o, 1917.

WASHINGTON, birž. 26. — 
Po to kai karės sekretorius Ba
ker ir štabo viršininkas gen. 
March pasipriešino pakeitimui 
drafto amžiaus ir paskelbė, kad 
bėgyje 60 ar 90 dienų karės de
partamentas paduos kongresui 
naują ir padidintą armijos pro
gramą, senato karinių rei
kalų komitetas šiandie nutarė 
pricšiiitie.s kokiam nors įstaty
mui pakeičiančiam drafto am
žių.

Rugp. 1 d. 1,450,000 ameri
kiečių bus Francijoj.

Senatorius Hitchcock iš Ne- 
skaitlines, kad 
kada galutinas 
kllesos žmonių 
l iesą, armijoj

Du nepažįstami vagiliai va
kar naktį pašovė Bert Justiee, 
geležinkelio darbininką-pečkurį. 
Pastarasis grįždamas iš darbo 
patėmyjo du nepažįstamu vyru 
belipant į prekinį vagonų Balti- 
morc and Ohio geležinkelio 
kompanijos jarde. Justiee ban
dė juodu uždaryti vagone. Vie
nas blogadarių pafleido jin šū
vį. Kulka pataikė veidan. San- 
ryšyj su tuo areštuota jardo 

darbinikas-sargas ir vienas pa
šalinis.

rugpjūčio 1 d., 
šaukimas 1-nios 
visai išsiems tą 
bus 3,300,(XX) kareivių ir kad su
lig augšČiausio apskaitliavimo, 

-tuo laiku Francijoj bus 1,450,000 
Amerikos kareivių.

Kodėl priešinasi.
Kada senatas susirinko ir at

naujino svarstymą biliaus, se
natorius Chamberlain forma

liai išdėstė sekretoriaus Baker, 
gen. March ir maj. —gen. Cro- 
\vder pranešimus.

“Kaip sekretorius, taip ir gen. 
March yra nuomonės,” sakė 
Chamberlain, “kad šiuo laiku 
neturi būti daroma permainų 
amžiaus aprubežiavimo. Jie sa
ko, kad tinkamai apsvarsčius 

koks aprubežiavimas turėtų bū
ti, turi būti padarytas pijlnas ty
rinėjimas skaičiaus žmonių da
bar pripildančių draftan žmo
nių kuriuos galima trans

portuoti Francijon ir ištekinio 
gabenimo priemonių. Jie sako, 

kad negali būti bSogo ar sugai- 
šimo atidėjimu permainymo 

amžiaus iki rugsėjo mėn. ir jie 
tvirtai pataria prieš permainy
mą iki nebus padarytas tas išti- 
rimas.

“Jie mano, kad prieš darymą 
permainos, turi būti pilnas išty
rimas, pirm sudrumstimo socia
lių ir industrinių šalies sąlygų.

“Komitetas didžiuma balsų 
užgyrė, kad nebūtų geriausiu 
šiuo laiku užsiimti permainymu 
drafto amžiaus”.

Taupus vyras.
P-ia Bunda Lorentz turinti 

labai taupų vyrą Nelsą. Jisai 
esąs vertas virš 50 tuksiančių 
dol. Bet neveizint to, sakąs,
kad kas metais jisai neišgalįs! 
pirkt savo prisiekai naują skry
bėlę. Prisieka Bunda dabar 
kreipės į džiodžę Bovvels. Rei
kalauja divorso ir alimonijos. Giedra ir šilčiau šiandie; ryto 
Jei kaip, Nelsui bus bėdos, giedra ir šalčiau.

ORAS
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M AtJJIEMOS | soviety pobūdį, idant neda- čiaus ji neatsiekė nieko kita,’kalavimų (kol jie turėjo ma-|priimt ministerių vietas; ir 
™I w t vus jiems galutinai išsprūsti (kaip tiktai pagreitino savo žumą sovietuose), o atvirai j.keletas jų gavo tas vietas.

ėjo prieš sovietų nutarimus; Laikui bėgant, vienas atsto- 
--------  kad bolševikai kurstė žmo- vas pateko net į vyriausiąją 

Kad supratus dabartinį'nes kilti prieš valdžią, kurią Karės Tarybą (War Coun '

Cme litmuanian daily newij - jog rankų Sovietai iki šiol, puolimą.
Published Daily except Sunday by nuo pat revoliucijos pra-
11.., I ;»k.Ir,r. 1 i> S-

džios, buvo bepartyvė Rusi
jos darbo demokratijos or
ganizacija. Juose dalyvavo
visų partijų atstovai, kokius! tinti ateinančius atsitikimus,1 kluotą demonstraciją prieš 'Henderson, Darbininkų Par-' lo Per.shing’o paliepimu musą 
tiktai išrinkdavo, kaipo savo; reikia neužmiršti bent svar-' sovietus laike pirmojo sovie- ..... ...... „n..:..
įgaliotinius, darbininkai ar-fbesniųjų faktų, kurie priveltų kongreso (kongresas, pa- 
ba kareiviai. Kone visi tie dė vidurinį Rusijos politikos^ tyręs iš vakaro apie tą slap- 
įgaliotiniai tiesa, būdavo ren plėtojimąsi prie šių dienų pa-' tą bolševikų suokalbį, sulai

kė minias nuo demonstraci-
Žmonių atmintis, ant ne- jos); kad bolševikai liepos
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drovč, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačtu:

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

Chlcagoje per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

. $6.00 

.. 3.50 
.. 1.85
.. 1.45 
... .73

.02

.12

.50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. .65 
7.<X)

.. 8.00

Ketvergas, Birželio 27, 1918.
nuoja rekvizuoti visą degtinę'
kariškose linijose kareiviams.” |

Nė čia, nė anapus vandenyno
kareiviams likerių neduodama.

dalykų stovį Rusijoje ir kad«rėmė sovietai; kad jie buvolcil), susidedančią iš penkių vienoj stovykloj, su Amerikos DVIEJŲ PALŲ SIJONAS.
« _ . . • • • i > t . » • i t i .! . ♦ . .. •. . m _• 1 ________ A -.11_____  I-.-jT — • .. • . .< • z< Po trirorl "NT r\sugebėjus teisingai apver- slaptai susitarę padaryt gin- žmonių. Tai buvo Arthur kurtninkuiH sujungtoj.

« . • . • i < i «■ •• • v ' -r -r i i • • 1 ’ 1 i • i ♦ •

kami iš socialistinių partijų, dėjimo, 
bet tai dėlto, kad to norėda-: i_____
f/o rinkikai (darbininkai iri laimės, yra labai trumpa, ir mėnesio pradžioje padarė.' 
kareiviai), o ne dėlto, kad ki- šiandie, kada pasaulyje kafi-(antrą mėginimą išeiti su gin-į ir pasitraukė iš Karės Tary- 
tokius atstovus butų buvę dien dedasi tiek daug svar4 kluota demonstracija prieš i bos ir iš ministerių kabine- 
uždrausta rinkti. Dabar-gij'bių atsitikimų, jie ypatingai .sovietų remiamą valdžią ir Į to. Hendersono vietą tuo- 
valdančioji Rusijos partijai greitai užmiršta visa, kasltuo iššaukė baisų kraujo pra- j met užėmė Barnes, ir be jo 
nori padaryti taip, kad sovie-J buvo praeityje. 1 liejimą Petrograde ir Mask-į ministerių kabinete paliko

• tai pataptų siaurai partyve gtaj( keletas valandų at-;V0J’e- |dar aPie Pustuzinis “darbie-
organizacija, bolševikų par- „al rašančiam šiuos žodžius Jisai, pagalios, Užmiršo ir čių”.

v...,,,..,.. ka(j spaiių-iapkncio Keletas dienų atgal pasie-

. tai pataptų siaurai partyve

tijos duplikatu.

pinigus reikia siųsti Pnčto Moncy į partijos pastagos; bet aišku, 
(IkI iui, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pa
sės, i>e t<» paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Mark-j.

Redakcijos

Genero-

tijos vadas. j karininkams Francuzijoje
Bet Henderson pereitais drausta pirkti ar priimti dova- 

metais susipyko su premje
ru Lloyd George’u delei kla
usimo apie Anglijos socialis
tų dalyvavimą tarptautinėje 
Stockholmo konferencijoje,

uz-

W teko kalbėti su vienu asme- t , v 1 - A h v. . . .
Nežinia, kiek bus pasek- I niu apie Rusiją. Jisai sako-i sukilimą bolševikai įvykdi-Į kė Ameriką žinios apie tai 

mingos šitos Lenino-Trockio įsi, atidžiai sekąs laikraščiuo- no už. poros dienų prieš so-(kad Anglijos Darbininkų
>

Pavyzdys No. 8883.

kad jų rezultate dalykai Ru-
se — lietuvių ir kitų tautų — 
Visas žinias, kokios tiktai pa-

sijoje susidės visai kitaip, sirodydavo apie Rusiją. Ir ^4, 0 visai savavališkai, 
negu iki šiol. « - •,--i •• • • • —J---------- --- :
skelbia, kad, vydami sociali
stų atstovus iš sovietų, jie tu-

vietų kongreso pradžią, va-JPartijoje eina smarki kova, 
dinasi, ne pagal sovietų va-

Nurodome mes čionai į ši-
V

nomis nuo gyventojų degtinę, 
šampaną, likerius ar alkoholi
nius gėralus, apart lengvo vyno 
ar alaus.”

Kadangi Prancūzijoj maža a- 
laus teparsiduoda, generolas 
Pershing praneša, kad “vyrai, 
kurie geria, turi apsirubežiuoti 
lengvu vietiniu vynu, visų fran- 
euzų vartojamu. Dargi tai pat 
yra kariuomenėj tramdoma vi
sais galiniais budais. Tikiuos 
franeuzų valdžios ko-operacijos, 
kad visiškai likerio ir vyno par
davinėjimą musų karininkams 
panaikins. Klausimas yra svar
stomas. Asmenini esu linkęs į 
prohibiciją armijoj, bet neprak
tiška ir nepatartina duoti įsaky
mus, kurių negalima įvykinti be 
franeuzų valdžios ko-operaci
jos.” (Gen. Pershing’o kablegra- 
ma Washinglonan, gruodžio 26 
d. 1917.)

Pasaka, kad duodama degti-
nes musų kariuomenei Francu-, riopo dydžio, mieros 16 ir 18 metų 
ziioi vra oro-vokišk'is šmeižtas \mcigėlėms ii 26, 28, 30 ii 32 toliu zijoj, yi.i pro vokiskhs smeizias, JUO8menL Sijonui mit ros 26 co 
kuriuo manoma blaivininkų j u- Iii) per 'juosmenį reikia 2‘/k jardų 
dėjimą pakreipti prieš valdžios | kaspinėlio ir «/r jardo 12 colių plo

čio kitokios materijos.
Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduot:) blankutę, pa
žymėti miera, parašyti savo varda, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
Jconvciti) kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
u/.adresavusi NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str. 
Chicago, III.

Mados ateina ir išeina, bet dvieju 
palų sijono populcrumas niekados 
nepasibaigia. Žinoma, laikas nuo 
laiko, sulig mados pakrypimu, esti 
kurių-nekurių atmainų kas dėl pla
tumo ar ilgumo, kišenių, diržų var
tojimo ir tt., betgi lygus priešakio 
palas ir stulnai užpakalinio palo pa
silieka beveik be atmainos. No. 8883 
vra to tipo sijonų pavyzdys. Nedide
li dailus šonais kišenini pamušti ki
tokio tinkamo dažo pamušalu, pras
kelti ir atlenkti taip, kad but mato
mas pamušalas. Dėvimas los paf 
materijos neplatus diržas. Juosmuo 
truputi| .pakeltas.

šilam moterų ir mergelių sijonui 
pavyzdys No. 8883 sukirptas šeše-

grasinanti net suskaldyti 
partiją. Kova kilo delei dvie
jų dalykų: viena, dėlto, kad 
dalis partijos stojo už visų 
šalių socialistų konferenciją 
karės laiku, o kita dalis prie- 

j šinosi konferencijai su Vo- 
; antra,

Bolševikai jisai ve ką nupasakojo: --------------------------- .
Kaip tik , girdi, caras bu- tą pastebėtiną “užmiršimų 

vo nuverstas Rusijoje, taij pavyzdį todėl, kad jisai yra 
rį tiktai vieną tikslą — ap-f tuojaus valdžios vadeles pa
valyt sovietus nuo “kontr-re-|Sigrobė į savo rankas Keren- 
voliucinių suokalbininkų”, skis su savo kompanija — 
bet tokiai pasakai juk gali< Miliukovu, Lvovu “ir kitais 
patikėt negut maži kūdikiai, buržuazijais”. Bet darbinin- 
Kas turi bent mažiausios kų klesa, girdi, nenorėjo pa- 
nuovokos apie tai, kas yra siduot savo išnaudotojų val- 
Danas arba Martovas (pajdžiai ir įsteigė Darbininkų 
garsėjęs internacionalis-| ir Kareivių Tarybas (sovie
tas!), kuriuos bolševikai ne-jtus), kurios tuoj pareikala- 
senai irgi priskaitė prie' vo, kad visa valdžia butų 
“kontrrevoliucionierių” ir iš- joms perduota. Taip atsira- 
metė iš sovietų Centralio do dvi valdžios: viena—bur- 

1 Komiteto, tam turi but aiš- žuaziška, Kerenskio ir kom-

labai typiškas. Su tokiais pa
vyzdžiais gali susidurt ant, 
kiekvieno žingsnio. Jie liūdi-.'kieti jos socialistais;
ja, kad daugelis žmonių ab-' dėlto, kad viena partijos da- 
soliiičiai nepajiegia objekty- Hs stojo už atšaukimą dar- 
viai protaut. Pas juos, kaip bininkų atstovų iš ministe- 
pas mažus vaikus,1 momento’ riv kabineto, o kita dalis 
ūpas ir fantazija valdo min- priešinosi tam ir stojo už 
tis: geram upe būdami, jie “pilietinės taikos” tęsimą, 
įsivaizdina dalykus vienaip,. Prieš-pat konferenciją, 
o blogam upe — kitaip; ir į'kuri dabar susirinko Londo- 
tą, ką jie įsivaizdina, jie tiki,

parėdymus. Tai buvo pasaka, 
kuri įvairiose fonuose visą žie
mą cirkuliuota. Ji kelis sykius 
autoritetingai valdžios užginčy
ta buvo. Gen Pershing’o kable- 
grama, augščiau cituota, gauta 
Washingtone atsakymai! į ofici
ali užklausimą apie panašios pa
skalos teisingumą, pastarajame 
gruodyje. Dabartiniu laiku al- 
koholiaus vartojimo armijoj 
draudimas yra taip pat aštrus, 
kaip ir tuomet..

Ši pasaka yra žemas melas.

<ne, darbininkų atstovai, da
lyvaujantis ministerijoje, 
išleido atsišaukimą į Angli
jos darbininkus, ragindami 
juos neklausyt agitatorių, 
ardančių darbininkų vienys 

. . .... J.bę”, matoma, taikydami ši- 
Jau tas įsivaizdinimas,. >cajs žodžiais į “pilietinės tai-

Šitotkiu protavimu te- 
i me- panijos; o antra — darbinin- čiaus, žinoma, negalima su- J lagingumas. O jau manyt,j kų valdžia, Tarybos. Bolše-t prast painių Rusijos revoliu- 

kad visa net soc.-revoliucio-] vikai nuėjo į Tarybas ir rė- cijos problemų.
nierių partija (išimant mak- mė Tarybų reikalavimą; o' 
simalistės Spiridonovos pa- menševikai ėmė spiestis ap
tekėjus) kartu su visais soc.- I

Straipsniai K ku visiškas tos pasakos
11 larrinfriimoc (1 ■itin mr

Revoliucinių parti
jų kova Rusijoje. link Kerenskį. Bet dvi val-!buk Kuojoje eina klausimas kos” priešus. ge to> užvakar

demokratais menševikais, su.džios negalėjo gvvuot greta,ap!e *?*’ kam. vadyt/f1*. telegrafas atnešė žinių iš 
kuria ir yra susivienijusirGo viena kitos. Jos turėjo kovot !ar.bulzua^ljai’ ar pro,«tarl“- Londono, kad konservatyvių 
rkio vadovaujamoji senųjų prieš viena kita, ir šitos ko-!tui. ~ ,uzkerta zm°5ui Ke.“4 unijų (tokių, kaip Jurininkų 
bolševikų dalis, pavirtę revo- vos rezultate Tarybos nerga- ?r!® tei81”?? Wratimo V1SU Unija) vadai esą pasiryžę

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia jdedu 10 centu, ir prašau at
siųskit man pavyzdį No. 8883. —
Mieros......... colių per juosmenį.

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, Jone 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Mes nuolatos vis grįžtame 
prie Rusijos klausimų. Kai- 
kam gali atrodyti, kad mes 
perdaug (lomos pašvenčiame 
jiems, bet ištiesų tai kitaip 
negalima. Rusija šiandie lo
šia milžinišką rolę pasaulyje 
—viena, todėl, kad nuo jos 
krypimo šion ar ton pusėn 
labai žymiai priklausys visų 
kitų šalių ateitis, antra, to
dėl, kad dalykai, kurie de
dasi joje, turi patįs savaimi 
be galo didelio intereso kie
kvienam protaujančiam žmo 
gui,.

Jei neklystamo, tai Rusija 
dabar žengia į naują politi
nio plėtojimosi stadiją. Kaip 
šioje vietoje jau buvo keletą govie^.ų autOritetas tuometį Jisai užmiršo, kad menše-. , . .
kartų nurodyta, svarbiau- nupujs šituo autoritetu iki; vikai daugiausia pasidarba-ltraukti “pilietinę taiką”, ku-j Šitas Anglijos darbininkų 
šiame* Rusijos politinio gy- -!iol nominaliai rėmėsi bolšeJ vo Tarybų suorganizavime;! -------- 4
vemmo veiksnyje, sovietuo- v;]f11 valdžia {p xria daUn ii* kad Tarvhn nirmininkna hn.
se, paskutiniu laiku eme da- neturgj0 pritarimo šalyje;; vo, daugiaus kaip pusę metų,“ 
ryties žymių atmainų. Viso-, |ail ties - a]gjo tikt . menševikas čcheidze; i ’ 

perrinkimai darbininkų at
stovų į sovietus; soc.revoliu
cionieriai ir soc.-dem. men
ševikai paėmė viršų ant bol
ševikų. Žinome taip-pat, jo-| 
gei Petrogrado darbininkai^

i
bolševikų dalis, pavirtę revo
liucijos priešais, tai tik ne
gali joks sveiko protp žmo
gus. Bet tai, pagalios, yra 
nesvarbu. Prileidus net, kad 
visi bolševikų oponentai stai
gu pasidarė “kontrrevoliu
cionieriais”, reikėtų visviena 
pripažint ,kad bolševikų mė-

vos rezultate Tarybos perga-lėjo. Džbar Tarybų vadovai,1 faktų’ Kiekvienam ju yra atskirt darbininkus nuo so- 
bolševikai valdo Rusiją, oi2“' kad RVslja da.r toh cialistų, kurie agituoja Dar- 
menševikai daro su buržua- ■ nepribrendo prie socializmo ^„5,^ Partijoje, kad ji at- 
feija suokalbius ir stengiasi. ,y'k°!'w ?dlg‘ d^.biniI?klJ šauktų savo atstovus iš mi- 

J klesa valdyt ją negali. Visa, pjsterių vietų; tie socialistai 
ko ji gali dabar atsiekti, tai;es^ neskaitlingi, ir darbinin- 
-liktai užtikrint sau kuodau-

nuverst darbininkišką Tjol-^ 
ševikų valdžią....  ,

Ir žmogus, kuris šitą isto- ' . . , . • . kuo„eriįiu.
, riją nupasakojo, kalbėjo rim glausia telslų lr kuo«enau- 

ginimas išvaryti juos iš so- tai ir su tokiu įsitikinimu, 
vietų neša didelės svarbos kad, rodos, duotų savo gal- 
atmainų kaip sovietams, taip vą nukirsti už tiesą! 
ir visai šalies politikai. ................

Jeigu tos jų pastangos bus uias laikraščiuose”,
pasekmingos, tai juk sovie-išo, kad Tarybos Rusijoje ė- 
tai tuomet paliaus buvę Ru- niėdygtipįrmiaus,negu sus- 
sijos demokratijos atstovu; *pejo susiorganizuot kokia 
jie atstovaus tiktai dalį tos! nors valdžia po caro nuverti- 
demokratijos — tą dalį, ku-t^io; kad Petrogrado Taryba 

p i eina paskui bolševikus.veikė jau carą verčiant.

sias sąlygas tolimesnei kovai 
už galutiną pasiliuosavimą.

................. j

Svarbus AnglijosJisai, kuris “sekė visas ži- ‘ 
užmir-jdarbininkų

nutarimas. I

kų klesos didžiuma jiems vi
sai nepritarianti.

Taigi po šitų žinių buvo 
labai įdomu pažiūrėt, ką-gi 
Aiutars Darbininkų Partijos 
konferencija. Pasirodo, ji 
nutarė visai ne taip, kaip bu
tų buvę galima laukti, re
miantis pranešimais iš Lon-

True Iranslation filed w.ith the post- (dono. Didelė Anglijos dar- 
master at Chicago, June 27. it)i8,l bininkų didžiuma pritarė 

socialistams, o ne “darbie-
mastei' at Chicago, Jane 27, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vakar Didžiosios Britani- x;arri£3,, ...... , t u 1 ciams .jos darbininkai nutarė per-1

į rios jie laikėsi nuo pat karėsi pakrypimas į socialistų pusę 
vikų valdžia, ir vis dėlto ji kad Tarybų pirmininkas bu-* pradžios iki dabar. | įvyko daugiausia ačiū pro- J Smulkesnių žinių apie šitąi pagandai “oportunistiškos” 
_ V4 t Ul. ______ kad[Didžiosios Britanijos darbi-1 Nepriklausomosios Darbini-

je eileje miestų, kur įvyko spėka Dabar-gi, jeigu Tarybose vadovavo Ceretel-, nink’J žingsnį kolkas nėra.!»k,J Partijos, kurios svar- 
.............. - ovietai pavirstų vienos tik-’H, Danas, Lieber ir kiti -JTelegrama praneša tiktai*blausiu jsteigejubuvonabaš- 

tai partijos įstaiga, tai jie! menševikai. tiek, kad Darbininkų Parti-' mnkas Keir Hardie, o dabar-
dar mažiau galėtų but bolše-1 Jisai užmiršo, kad pirmu- (Labor Party) konferen- j miais vadovais yra Snow- 
vikų valdžios ramsčiu. tinėje laikinosios valdžios cijoje, kuri dabar yra susi-l 'len m Ramsay McDonald.

. . . () JfJ^u bolševikų mėgini- nebuvo gaiva> 0 tiktai vieno - “pilietinės taikos” pertrau-
savo konferencijoje priėmė' mas išmesti socialistus is so? departarnento (teisių) virši., kimą delegatai, atstovaujan- 
rezoliucijas, priešingas bol- vietų nepasiseks, tai tatai|ninkag. kad tiktai už d • <tįs 1,704,000 darbininkų, o 
ševikų politikai; kad Mask-, '*eiks, kad sovietų jie jau ne-| t0_įrejet0 mėnesių po revo-1 Pasais tą įnešimą balsavo 
voje Lenino valdžia buvo pri-i nekontroliuoja; ir tuometį įįucįjos pradžios Kerenskis1 delegatai, atstovaujantįs 
versta įvest karės stovį, nu-Į bolševikų įtekmė visai nus-jpatapo ministerių pirminin-<917,000 balsų (Anglijos dar- 
malšinimui nepasiliaujančių! muks. j ku, — pagal sovietų nu* bininkų suvažiavimuose bal
ionai riaušių; kad bolševikų’ Taigi pvUSįja šiandie, kaip* tarimą. jsai skaitoma ne pagal skai-
k()misarai ėmė arestuot šim-< atrodo, stovi ant 4<ryžkelės.j Jisai užmiršo, kad sovietai delegatų, o pagal skaičių 
tais .socialistinių partijų va- Dabartinė situacija joje išda- • ne tiktai nepareikalavo visos^ar^n^Ų> kuriuos delega
tus ir kitokius įtekmingus deg prjmena dalykų stovį,; valdžios sau, .
žmones (žinoma, apsaukda-’ kurįs į)UV() pereitais metais daugiaus kaip per pusę me-f Taigi “pilietinės taikos 
UU juos .kontr-ręvohucionie-!tarpe Maskvos “Demokratė-1tų, i .........................................
nais ) , ir kad, pagalios, bol- ldo Suvažiavimo” ir Korni- 
sevjka! nutarė visai prasa- 1()V0 sukilimo. Koalicinė Ke- 
lint is sovietų soc.-revoliucio-| renskio valdžia tuomet> jaU. 
menus ir menševikus. lodama, jogei kairysis demo-

Iš to matyt, kad partija, kratijos sparnas vis labiaus 
vadovavusi sovietuose per stiprėja ir grasina nuversti 
keletą mėnesų, dabar ima ne-1 ją, ėmė plenuot perversmą, 
tekti juose savo įtekmės ir kad pasiliuosavus nuo sovie-l 
todėl mėgina spėka perkeisti tų kontrolės. Tuo budu te-'kai ne tik nerėmė sovietų rei- bininkų

tiek, kad Darbininkų Parti-;njnkąs Keir Hardie, o dabar-

ministerijoje Kerenskis visai įlinkus Londone, balsavo už

, o priešingai Jtai atstovauja).

(Vardaa ir pavardė)

(Adresas)

nio Suvažiavimo” ir Korni

Pabraižos
“Chop suey”

SLA. Seime tarp rimtų svar
stymų, tarp karštų ginčų, buvo 
ir skanių juokų.

Chicagos delegatas adv. Brad- 
ehulis buvo ne paskutinis tų, 
kur sunervuotus ir suerzintus 
seimininkus palinksimon, pa- 
krėtęs jiems “chop suey”.

—Jeigu jus nepadalinsite ap
skričių pagal valstijas, o duo
sit apskričiams tverties pagal 
numerius, tai jus turėsite gerą 
chop suey! — pasakė p. Brad- 
chulis.

Seimininkai, priminti chop 
suey, ėmė laižyties ir skaniai 
j nok ties. Ir tuo labiau, kad jie 
mėgo chop suey, apskričių tvė
rimą paliko po senovei, nume
riais. —Stasius-Potašius.

Kas ką “sukritikavo”?

Jankauskų Žuvyte—Kdleivį;
Rainanauskutis- Michelsoną;
Liutkus Montellielis — A.L.

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip» riminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisn- tose. Daro 

visokius dokumentus irt op teras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

Mfv įto Ofisas f
IH N. Dearborn St. 

111 -13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Tel.phcna Haymarkei 2b44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 8. Halsted St., Chicagi
Talephona Droear 8493

VALANDO81 10—11 ryto; 2-1
» Na3*)inmi» 1O-—13 diaros

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokėsiįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir M-ra GATVES

KASDIENINIS VOKIEČIŲ 
MELAS

True transkition filed with the post- 
master at Chicago, .Jane 27. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

I I

(Released by the Committee 
on Public Information.)

No. 1. — Korespondentas iš 
Taylorville, Ilk, rašo Committee 
on Public Information:

“Pa\vnee, III., restauracijojM

atmesdavo kraštutinių 1 pertraukimas nutarta beveik girdėjau atkartotinai pasako- 
■< (bolševikų ir maksimalistų) I dviejų trečdalių balsų di- jaut, kad valdžia superka dide- 

pasiulymlis imti valdžią įMžiuma. ię daugybę degtinės kareiviams
savo rankas; kad sovietai t Ta “pilietinė taika” reiš- apkasuose. Apkasų gyvenimas 
laikėsi tos politikos, jogei* kia darbininkų atstovų daly- 
reikia remti koalicinę val.|‘vavimą valdžioje.
džią (kurią faktiškai juk jiet Nuo karės pradžios Ang- 

>ir pastatė). i“j^

|> Jisai užmiršo, kad bolševi-; kėši tos nuomonės, kad dar-
atstovai privalo

I Ii jos Darbininkų Partija lai- paneštų.
’ Ltiyui Ttnayyina Izrirl rlr*v*

taip baisiai apibudinamas, kad 
esą kareiviams būtinai reikalin
ga 'degtinės, nes kitaip jie jo ne- 

. Tai yra trečias mies
tas, kur aš girdėjau panašią pa
saką su priedu, buk valdžia ple-

Pakarklis — Raulfnaitį;

LSS. XII Rajonas — 
Laisve — Naujienas;

Jukelis — Marksų ir Bobelį;
O LSS. 60 kuopa “sukritika

vo” visą LSS. konstitucijos pro
jektą! >

Gloria in excelsis!.l . P. R.

Redakcijos Atsakymai

i nn Paikiai atspaustų Pi nn 
IUU KONVERTŲ 01. U U

BU jUSŲ

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

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašote, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną) jusų 
antrašu, o mes atspausdinsime 
100 konventų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.
• - - -—----- ■ ■_______ >

I ♦

Fidijui, Balto. — Korespon
dencijos negalime suvartoti. 
Daug prirašyta, o nieko konkre- 
čio nepasakyta. Rašyt vis dėlto 
tamsiai sekasi, ir mums malonu j 
butų, kad rusinėtumėte mums! 
dažniau žinių iš savo kolonijos.

STOCKAI IR BONDSA1.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty BondS. Ateikite ir gauki te 
frynus pinigus.

18 N. La Šalie st., Room 312.
Perkame Francijos, Anglijos ir 

Canados bondsus.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 1 1, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.
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link Save
Canton, Ohio

‘Socialistų Partijos 
piknikas.

■A.
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Birželio Ui d, Socialistų Par
tija čia surengė pikniką. Pik
nike buvo apie 2000 žmonių, 
suvažiavusių iš apielinkės mies-

rengkitės į

Sergėkite savo akis

NeužsitikCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriul ,auksorlui ar keliau- 
jąnčiam pardavėjui, ne* jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 
t Aš turiu 15 mėty patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti, 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mei tai jum* pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf 
Kampa* 18-tos gatvė* 

S-čios lubos, virš Platt’o aptiek,m 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo K 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

DARBININKE!
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi? 

DARBININKE!
Tu su savo pūslėtomis rankomis padarui tą viską, kas pasau

lyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstotai didžiausius miestus, 
tu padarai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, pri
kasi anglių, nuliesi gelžkeiius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, 
kaip valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pa
sauli rėdai ir maitini — štai kokios tu garbės vertas esi.

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą. Todėl, jei tu nori ži
noti , kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per 
kokią kovų tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vieną iš 
darbininkiškų laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirū
pina darbininkais, kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudo
jimo, dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų nau
dos. Todėl, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraš
čių, kaip tik darbininkiškus!

Darbo žmonių Knygyne galima užsirašyti sekami laikraščiai: 
“MOTERŲ BALSAS”—mėnesinis žurnalas, melams kašt. $1.00 

“NAUJIENOS”—dienraštis, metams už Chicagos kaštuoja 
“LALSVfc”—eina du kartu savaitėje, metams kaštuoja 
“KELEIVIS"—savaitinis laikraštis, metams kaštuoja.. 
“KARDAS“—mėnesinis iliustruotas žurnalas, kašt.....
“Dilgėlės”—mėnesinis iliustruotas žurnalas, kaštuoja

Darbo žm<>nių Knygyne tu surasi tą, ko nesitikėjai iki šiol, 
dėlto kad Darbo žmonių Knygyną# tai yra apšvietos šaltinis, kuris 
duos tau progų išstudijuoti nuo A B C iki Z, visas priežastis neti
kusio surėdymo, čia tu pažinsi ir suprasi prie ko eina ir taip aš
triai kovoja susipratusieji darbininkai su savo priešais. .

čia gaunamos sekančios knygos:
Literatūra ir konspektas. Kaina ....................................
Karolius Marksas. Jo gyvenimo ir mokslo charakteris

tiku. Kaina $1.1)0. Apdaryta ...................................... $1.50
Badas. Kaina 75c. Apdarytą .............................................  1.00
Komunistų manifestas ................................................................15

.15 
1.00 
2.00 
1.25
.40 
.50

1.25 
2.50 
2.00 
1.50

$5.00
$2.50
$1.75
$1.00
$1.00

.10

Apie žemę ir kitus svietus. Kaina.............................
Sveikata ..........................................................................
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Kaina...........
Paėjimas organiško svieto ...........................................
Kada ir kokiu būdu gali svietas kada nors pasibaigti 
žvėris ir žmogus ............................................................
Etnologija ........................................................................
Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje.......................
Gyvenimo Mokykla ........................................................

Boto čia yra daugybė dainų, eilių, monologų ir deklamacijų, 
kurių dėlei vietos stokos čia neminėsiu. Taipgi dar apsčiai yra pui
kiai nupieštų Rusijos Revoliucijos paveikslų: Kaip Rusijos caras 

Mikė nusirita nuo sosto. Kaina 25c.
Laiškus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Pikniko programas buvo įvai
rus: žmonės žaidė žaismes, lin- 

I ksminosi ir klausė gerų kalbė
tojų.

Į Plknikan atsilankė ir kapita
listų klesos atstovų, nes buvo 

Į paskelbta, kad piknike kalbės 
drg.. E. V. Debs, ir jiems rupė-

Į jo išgirsti ką jis pasakys.
Apie antrą valandą, po piet 

mitingą atidarė draugė Marga- 
retė Prevey iš Akron, Ohio, ir 

I trumpa prakalba paaiškino su
sirinkimo tikslą. Ji pakvietė 
laikraščių reporterius užimti 
vietas ir prašė jų teisingai susi
rinkimą aprašyti. Tuojaus už
silipo du reporteriu: vienas nuo 
Clevelando laikraščių, antras 
nuo socialistų pusės.

Iš eilės buvo perstatyta kele
tas gabesnių kalbėtojų, kurie 
kalbėjo po 10 minučių. Tarp 
jų buvo Socialistų Partijos kan
didatas į senatorius, drg. Scott 
VVilkins. Jį patiko publika del-

Į nų plojimu.
Po to buvo perstatytas sene

lis drg. E. V. Debs. Publikos 
delnų plojimai nesiliovė per 
kokią 10 minučių. Debs pasa
kojo, kaip socialistai visą laiką 
kariavo ir kariauja su Vokieti
jos kaizeriu, pasakojo apie K. 
Markso nustatytus socializmo 
principus, ir užreiškė, kad so
cializmas pasaulyj turės įvykti 
anksčiau ar vėliau. Čia publi
ka plojo rankomis keletą minu
čių.

Senelis Debs yra puikus kal
bėtojas ir jo prakalba užžavėjo
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Piknike buvo surinkta $380

Darbo žmonių knygynas
Piknikas visais atžvilgiais nu

sisekė puikiai.
Birželio 30 d. drg. E. V. Delis 

kalbės Clevelande.
—Senas Kareivis.

3346 S. Halsted St., Chicago, III
Tol. Boulevard 7328.

Waterbury,Conn

naujienų pikniką
-t

• I

»

nedėlioję

■ lieposjuly 14, 1D18

g. m. chernaucko darže 
lyons, illinois

I

gAKIU SPECIALISTAS L 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra g 
tuščias, kada pra | 
nyksta regėjimą. R 
Mes vartojame* I 

pagerintą Oph- I 
thalmometer. Y- I 

____  ’ patinga doma at- |
< €. kreipiama i vai- I

kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. I 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 st I 

Telephone Yards 4317 '

Dr. A. R. Blumenthal

rr
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pradžia 9tą valandą ryte

jums tekoK kalbėt daugiau ke- 
dėnis negu žmonėms...

Kalbėtojais buvo kunigas Če- 
panonis ir kitas koks, nepažįsta
mas. Kun. čepanonis dėlto bu
vo labai nepatenkintas ir barėsi, 
kad tiek maža žmonių tesusirin- 
co. Ištiesų, iš apie trijų šimtų 
čia gyvenančių lietuvių, į kuni
gų prakalbas buvo atvykę gal 
apie trįsdešimts .žmonių.

Matyt, kunigėliai baigia visai 
žudyt savo įtekmę žmonėse.

<> — Katalikas.

FORT STANTON, N. MEX.

IIIIIIIMIIIII

Amerikos 
Pašokini il
giausias 
Okulistas

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 
apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pagelbų tuojaus.

Dr. Carter suteikia pagelbų kuomet kiti atsisako. Skaityk apa
čioje didelį $1000.00 užtikrinimų. Jūsų kreivos akįs gali būt atitai
sytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!

■■

Telephone Ynrd* 5032

DR. G. M. GLASER 
. Praktikuoja 27 metai * 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Tuipgi Chronišku Ligų 

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

Telcphone Yards 687

Prie 4-tos liepos parodos.

kių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes.
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nprvų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES. GERKLfiS IR PLAUČIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
bot tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

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

W.M, Lawhon, M.D.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ __ So. Dearborn St. kampan Monroe,

Dr D M DifCC CHICAGO, ILLINOIS Ūla D« Ivla H U W9> Room 506 ir 507 Crilly BĮ d g. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Neiėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 Iki 8 vakaro 
Pbone Canal 4626 

Nedėldienial* tik pagal sutarti
Rezidencijos Telepbone Albany 5546

Waterburio lietuvių draugi jos 
rengia visuotiną parodą liepos 
4 d. Visos iki vienai draugijos 
yra nutarusios dalyvauti in cor- 
pore po bausme net iki $5.00 
liem$ nariams, kurie parodoje 
nedalyvautų.

Bengdami tą parodą lietuviai 
nori parodyti savo lojališkumą 
Suvienytoms Valstijoms šioj 
karėj ir kad lietuviai nori, idant 
po karei butų Lietuva laisva ša
limi, kad jos nevaldytų koki kai
zeriai ar svetimo kraujo ^kara
liai, kad Lietuva taptų respubli
ka, kad Lietuvos žmonės patįs 
galėtų spręsti apie savo valdžią, 
o ne kokie Karevičiui.

Žinoma, butų dar geriau, jei
gu visos draugijos butų pada
riusios mass-mitingą, surengu
sios prakalbas, kuriose išneštų 
viešą protesto rezoliuciją, ku
rioj galėtų parodyti musų kleri
kalų darbus, kokiais jie užsiima, 
kad vietinė spauda matytų kaip 

I ištikro dalykai stovi pas lietu
vius ir ko lietuviai reikalauja. 

Į Bengdami tas parodas, turime 
| taisyti tas juodas dėmes, kurias 
Į juodoji gauja yra padarius.

—Boblaukio Juozas.

Oras čia labai geras ir svei
kas. Vasara vidutiniška, nė ka
ršta, ne šalta. Lietaus maža. 
Oras visados sausas, todėl labai 
geras džiovininkam^, - taip 
daktarai sako. Ir teisybe, daug 
džiovininkų čia pasveiksta, ku
rių čia labai daug atvažiuoja, 
letgi gydyties priima čia (ik to- 
dus darbininkus, kurie dirba 
valstybes darbus prie laivų sta
tymo ctc. Juos gydo dykai, nes 
tai vyriausybės ligoninė.

Lietuvių čia kol-kas tik aš vie
nas esu.

Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa
vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tukstančiijs Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metą. Žmonės 

lankosi pas jj iš visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, cataracts, t rūškanų, ir krei
vų akių.

Jo pasisekimas sunkiuose atsitikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokile—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad Dr. (’arter pajiegs JUMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Darodymas!

Dr. M, Stupniski
3109 S. Morgan st. Chicago i

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

DUQUESNE, PA.

1553 W. Madison st.
Siute 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Huymarket 2563

i ' z—■

į Klerikalams, matyt, niekur 
nesiseka, nesilanko žmonės į jų 
rengiamas prakalbas ir gana.
Štai, kad ir čia. Birželio 9 die-

1 ną jie buvo rengę ‘‘dideles pra
kalbas”; surengė, bet kalbėto- Garsinkis Naujienose

iMiss Melnnis, patar
nautoja prie Mrs. Pi
lie (of Carson, Pirie 
& Scott) iš Lake Fo- 
rest, 111., sako:

“Mano akys buvo 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus gydžiausi 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.”

—T. Grigonis.

JOSEPH C. W0Ų0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephonę Central 0390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telepbone Roekwell 6999

r

DR. A. J. KARALIUS
3203 S. Halsted St.. . Chicago 

X - S P I N D U L I A I
Valandos: Nuo y jkl 12; ir nup 2 iki 9

Dr. Leo Awotm
Gydytojau Chirurgės, Akušeris 
1920 So. Halsted St- Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4867.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kajliu 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, nedaliomis Ir va
karais. .

S. GORDON
UIS 8. Halsted St- Chlcavn. III

Mr. Michael Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. Carterio; dabar- 
gi galiu matyti gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
tų viena akia aklas.

“Dr. Carter vertas 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimų • 
tiek daug nuo baimės 
apakti arba kitų ti
ktų ligų.” r

Mr. Geo. Kelble. 605 
Albany Ava, Cnica- 
go Ei rema n of Com- 
pany 5, sako:

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carterj labai la
bai kaipo akių speci
alistų kiekvienam re i 
kalaujančiam jo pa
tarnavimo. Jis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pjit gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progų matyti 
keletą stebėtinų išgy
dymų nuo kreivų a- 
kių būdamas jo ofise.

D r. F. 0^ Carter
Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų

Antras
Augšta* 120 SO. STATE ST. S“ M ž£r.

Valandos: 9 iki 7; Nedaliom 10 iki 12

įr4■ -H--- K umifthy

AR TURITE NESTROPŲ .^KOLININMĄ?
Mes iftkolekfuojume nuo nestrapiij skonhinkų' Senas Ir“ nei 

atgaunamas skolas, notas ir visokius berastlftkus skolų ii- 
jieSkojimun su pnlukiais ant nuapiniiių, nuo privatinių ypa, 
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisoma kokia skola 
yra ir už ką, bile tik teisinga, mes galime jums Ukolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei .vieno cepto išąugš- 
to, Pumėginimus ir rodą jums niekt) UekaStųos. > '

Taipgi prie to -viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie voda visokias progas civiliškuo
se Ir kriminnliškuose teismuose ui prasikaltimus, sužeidi- 

, mus fabrikuose ir kitokius niįotlkius. Reikalaujantiems 
gerrt ir gabaus advokato, musų ofise viaado| atrasite ant kiekvieno jusę 

"2 ’ ’tl,—-j-/— — ■-----------
MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiikai atsilankančių: Panedčliais, Se- 

.jioiMir PMnyčinma nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tonis nuo 1 po pietą iki 9 vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitės pa* mus lol&kstiu HnknnATn antr»šri i

Chicago, III.

irei'rt ir galmua advokato, musų ofise viaadoi atrasite ant kiekvien
vimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimant R*Sykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ L_____  _______________ —1 ,v
retoms ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki b
ypatižkai ar laižkiiis ant sekančio antražd: • 

INTERSTATE LEGAL. SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street,

DR. M. HERZMAN
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 Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Tel Yards 3654 AKUSERKAI 

Mrs.A. VIDIKAS' 
laigusi Akušerijos Ko- . 
legiją; ilgai praktika-! 
rusi Pennsylvanijos ■ 
hospitalėse ir Phila- ( 
delphijoj. Pasekmin-1 
gai patarnauju prie1 
gimdymo. Duodu rodą 

isokiose ligose mote
rims ir merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

REUMATIZMĄ 
ra lengviau išgydyti negu ko- 
ių kitų ligą, jeigu tiktai jus 
latųikysite teisingus vaistus.

AŠ juos atradau ir garantuo- 
. siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bite adresų kruša už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganč- 
dinimų arba sugrųžinsim pini
gus. CARL F. WORM, 

3100 S. Halsted St., Chicago, III v
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MOŠŲ KAINAS

v ant Durų, Lentų, Rėmij^ir Stoganųs fJo^įero
SPECIALIAI: Maleva maĮevojimui stabų iš vidaus, po $1.19 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
8008-3039 S. Halsted St, j Ji Chieago, Iii.

i - wi .* T^Tf
----------- ----------------- ---- ------------------------ rr- 

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: Ųetuviškų, rusiškų, lenkiškų-ir 

. angliukų. Gramofonai nuo $10.00 ik| $250. Parsiduoda ant leng
vo išuiokėjimo. NAUJA DIDELI I^ATAl.O'GA knygų, laikrodėlių, 
žiedu, Jenciugėlių, gramofonų rekordų, drukuojuinų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. sjampą.

JUOZAPAS F; BUDRIK,
— Tel. Drovų? 8167----------- Chicago, 111.

■ Telepįioųc Yards p834. A

I D r. !P.G. Wiegner |
I Priėmimo valandos omo 8 iki 12 ■
B iš ryįo ir nuo 7 iki 9 va), vak. I
■ 3325 So< Halsted St., Chicago. Ę
- 1 - __ _

3343 S. Halsted st. Tel. Drov

Tel. PųUman 342
Dr. J. Baffočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ava. 

Roseland, TU.
(t .LŪS <1 .



Ketvergas, Birželio 27,1918.
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Chicago ir Apielinke
Funkhouserio šnipai sekioję 
policijos viršininką.

Suspenduotojo antro polici
jos superintendento ir moraly
bės rei alų inspektoriaus, maj. 
Funkhouserio, tardymas tęsiasi. 
Kol kas vis dar klausinėjama 
patį veikiantįjį policijos virši
ninką Alcock.

Iki šiol paaiškėjo sekamų da
lyku, būtent, kad Funkhouserio 
šnipai, vietoj pildžius savo tie-

kas turi legnliškas popieras, ve- kas. 
lijatičias jam būti lygiu stone 
dargi vietiniam klebonui. Tuo
met vietos klebonas prašė poli
cijos pavežyti jį policijos veži
me iki policijos stoties. Kas bu
vo išpildyta. Tuo duota suprasti 

Majoras sako, kad Įsusirinkusiems žmonėms, ypač 
tamsinusiems parapijonams, 

kad kun. Bužynskas nėra kuni
gu, bet v a I k a. t a. Iš poli
cijos stoties jis tuojaus tapo pa
leistas.

1 apšvietus tarybą vietoj tų, ku
riuos miesto taryba atsisakius 
patvirtinti.
nominuotieji vyrai pilnai atsa
kantis. Jie nepatinką tik būs
tiniams laikraščiams, kurių agi
tacijos paklausę didžiuma mie
sto tarybos narių.

šis savo kalbą pašventė 
daugiausia kunigijos ir jos kla
pčiukų pĮiekimui.. Žmonės bu
vo užganėdinti.

Prakalbos užsibaigė 11:30 v. 
nakties. —Laisvamanis.

Pranešimai

Karė” pavieto budinke.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

Icrj ir kitus “įžymius piliečius”; 
kad Fun houserio raštinėj tar
navę abejotinos doros vyrukų 

buvusių prasižengėlių etc., 
ir kad Funkhouseris nepildęs 
savo pareigų, dargi sužiniai lau
žęs duotus jam įsakymus, o tū
luose atsilikimuose vengęs pa
naudoti įstatymų spėkos prieš 
pa I virkūlius.

Kapitalistinė spauda betgi ne
skelbia visa, kas dedas tardy
mo kambaryj. Sulig tos patar
lės: ne už tai moka, ką skelbi, 
bet ko neskelbi...

Priešai aplaikė didelių nuosto
lių ir pasitraukė.

Paviečio budinke vakar kilo 
didelė “karė”. Viename kori
doriuj susitiko du karingi prie
šai ir be jokių diplomatiškų ce
remonijų paskelbė vienas ant- 

kumščiomis. A- 
aplaikė didelių

ra m “karę” 
budu priešai
nuostolių: vienas gavo “juodą 
akį”, antras - sukruvintą nosį. 
Neatsiekę sprendžiamos perga
lės abudu priešai urnai pasitrau-

spėjo sužinoti kas jie do vieni. 
Visti, ką buvo galima patirti, tai

Kunigų Draugo melagystė
Užvakar Drauge buvo rašyta, 

kad kun. Bužynskas buvęs gir
tu ir atvažiavęs tiktai į laisvama
nių prakalbas. Tai yra melas. 
W. ir Petronė Sobeckai liudija, 
kad jie pasikvietę kun. Bužyns- 
ką, vien tik reikalu pakrikštyti 
jų sūnų ir jis nebuvo girtas.

Sobeckai iš pažiūros, matoma 
gyvena gražiai ir abu rimti žmo
nės. Jiems galimu patikėti, bū
tent, kad kun. Bužynskas buvo 
blaivus. Tokiu budu Draugas 
netik mųluoja, bet dar viešai 
apšmeižia sau nepatinkamą y- 
patą.

Vietos klerikalai su melais 
netoli važiuos. Susipratę žmo-

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

kančioje vietose:
3) Ketverge, birž. 27, Mildos 

svet., Bridgeport.
4) Pėdnyčioje, birželio 28, Fr. 

and James svetainėje, kerte 23 
ir Lake gatvių, Melėosc Park.

Visose vietose pradžia 7:3O v. 
vak. Kalbės trįs kalbėtojai. Į- 
žanga tiktai 10 centų.

—Rengėjai.

I)r. Vinco Kudirkos draugijų susi
rinkimas įvyks subatoj, birželio 29 
d., 8 vai. vakare, M. Meldažio svetai
nėj, 2212 W. 23 pi. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Nepamirš
kite. —Valdyba.

LSS. 4, LMPS. 9 ir LSJL. 1 kuopų 
komisijų susirinkimus reikalu bend
ro išvažiavimo įvyks sukatoj, birže
lio 21) d. Visi malonėsit susirinkti 
Aušros knygynai! kaip 8 vai. vaka
re. —rVienas Narių.

sižymčję advokatai”. k ledkalni su didžiausia gėda su- 
lys atgal į savo olas. —Vietinis

Areštuoja automobilių 
savininkus. Ijaisvamanių byla atidėta.

Cicero Lietuvių Kooperacijos vie
šas šėrininkų susirinkimas įvyks pa- 
nedėlvj, liepos 1 d. S. Žvibo svetai
nėj, 1317 Soi 50 avė., Cicero, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi dalinin
kai kviečiami atsilankyt, bus svar
bių aptarimų ir pranešimas kiek 
Bendrovė užaugo per tų laikų ir, a- 
belnui. visas Bendrovės stovis.

—Sekret. W. Stankus.
Einp-

Rengiasi paskelbt darbi
ninkams lokautą.

Buihliitg Construction 
loyer’s astK’iacija vakar
Building Pradės unijos tarybai 
ultimatumą, reikalaujantį, kad 
strrikuojantįs viešbučių ir* pri
vačių namų taisymo darbinin
kai grįžtų darban ųevėliau bir
želio 28 d. Priešingame atsitiki
me samdytojai paskelbsią lo
kautą visiems minėtos unijos 
darbininkams.

Policijai įsakyta areštuoti vi
sus tuos automobilių ir vežimų 
savininkus, kurie neturi išsiėmę 
naujų laisnių. Areštuotieji ga
li būt nubausti nuo 5 iki 25 do

lerių už nepildymą išleistojo 
patvarkymo.

Laisvamanią prakalbos

Majoras spiriasi.

Nenominuos nauju narių j

šiandie Mijdos svetainėje į<- 
vyks Lietuvių Laisvamanių pra
kalbos. Tarp kita bus kalbama 
apie tai, kaip klerikalai “pasi
tarnavo” Lietuvos laisvei. Brid- 
geportieČiaii. nepraleiskite pro- 
H<»m. ----- Žinąs.

Vukar turėjo įvykti nagrinė
jimas bylos dėlei laisvamanių 
prakalbų, kurios tapo išardytos 
pasiremiant Cicero lietuvių kle
rikalų skundu. Kaltinamųjų ad
vokatas nukėlė bylą iki l|epos 2 
d. Belo, byla tapo atiduota džiu- 
rej.

Byla buvo ątidėta tuo tikslu, 
kad surinkus daugiau faktų a>- 
pie musų kunigijos juodus dar
bus Lietuvoj ir čia, Amerikoj, 
kitaip tariant jų bernavitną 
kaizerio plėšikams. — žinąs.

LSJL. 1 kp., ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, birželio 30 d. 0:30 vai. ryto, Au
šros svet'., 3001 S. Halsted sL Prele
gentu bus d. A. Dvylis. Aiškins apie 
Didžiąją l'rancijos Revoliucijų. 
Kviečiam alsilankyt’i.

—J. J. Januševičius,

LMPS. 25 ir 9 kp. rengia draugiš
kų išvažiavimų į Washington parkų 
nedėlioj, birželio 30 d. Bus puikus 
programas. Kalbės M. Dundulienė, 
dalyvaus Ateities Žiedo draugija su 
savo choru ir IK Važiuoti reikia 
Cottage Grov.e karais iki 57 gt. ir ei- 
'i i vakarus, kur ant kalnelio maty
sis raudona vėliava. —Komitetas.

Majoras Thompson viešai už- 
reiškė, kad taip ilgai, ko< jisai 
busiąs Chicagos majoru, jisai 
nenominuos naujų kandidatų į

CICERO
Kun. Bužynskas areštuotas

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks uedėlioj, birželio 30 d»., Mildos 
svetainėje, kaip 1 vaL diena- Visi 
mumini k vi at *>i Ittn k yt i. tu-
rime daug svarbių reikalų. Belo, tie 
draugai, kui; turi paėmę pardavimui 
buvusio presos pikniko tikietų, ma
lonės sugrąžinti neparduotuosius.

—Valdyba.

RĖKIA
DEL INGOT M0LD F0UNDRY

ČIPERIŲ
LEIBERIU

RAMMERIŲ
Atsišaukite j Bollinger Andrews Construction Co., 

VERONA, PENNA.

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 30 
d., 1 vai. po pietų, Fellovvship Hou- 
se, 831 \V. 33 Place, Malonėkite at
silankyti susirinkiinan kuoskaitlin- 
giausia, nes šis susirinkimas yra 
svarbus; seimo delegatai išduos savo 
rapn lus ir bus naujų reikalų svars
tyta, kurie paliečia pačių T. M. D.

—Valdyba.

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
Antanas Endrulaitis Kauno gub., 

Raseinių pav., Eržvilko parap., Tel- 
vekų kaimo, (Petro Endrulaičio sū
nus) jieškau K. Endrulaičio — savo 
brolio, A. Zdanavičiaus, Onos Šilinie
nės, K. Peckausko, dėdės K. Endru- 
Iničio, Jurgio Laurinaičio Franciš- 
kos Norkylčs, Joe Beinoriaus, A. Da
manskio, giminių ir pažįstamų Erž- 
vilkos. Turiu svarbu reikalą. MoL 
d/.iu atsišaukti arba žinantis praneš
kite šiuo adresu: A. Endrulaitis, 
942 \V. 33 Str., Chicago, III.

REIKLV LEIBERIU dėl statymo 
gelžkelio, tartoko, lumberyard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
są metų, gera mokestis. Taipgi dar
bas pagal kontraktą. Už kelią su- 

| grąžinama, jeigu išdirbsite devynias 
dešimts dienų, Praneškite mumsI i i it 11 _______

laišku arba telegrama.
Lake Independcnce Lumber Co., 

Big Bay, Mich.

TURIU PARDUOTI (i kambarių 
rakandus, player piano ir Victrol.i 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., Linas augštas.

NAMAI-ŽEM*

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

Pajiešknu pusbrolių: Nikodimo ir 
Izidoriaus ir Jono ir pusseserės Mar- 
cijonos Petraičių. Girdėjau kad gy
vena Mc Kees Rocks, Pa., apielinkėj. 
Meldžiu atsišaukti ar žinantis pra
neškite. J. Petraitis, 
2024 Canalport Avė., Chicago, 111.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 

Missouri Malleable Iron Comnanv.
East St. Louiš, III.

REIKIA bcistcrių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prįe mo
terišku švarkų ir siutų.

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

Pajieškau savo dėdės Jurgio Sta
niulio, Suvalkų gubernijos, Kroke- 
laukio parapijos. Girdėjau, kad ke
li metai atgal gyveno Mahano’jui, 
bet dabar nežinau kur jis randasi. 
Jis pats arba kas apie jį žino malo
nėkite atsišaukti, nes turiu labai sva
rbų reikalų.

Jurgis Jenčiukas, 
1840 S. Halsted st., Chicago, 111.

REIKIA pirmos klesos pečiaus pri
žiūrėtojo į misingio liejyklų mieste
lyje; 45 minutės važiavimo nuo Chi
cagos. Gera propozicija. Gera mo
kestis. Valdiškas darbas. Atsišauk 
ypatiškai arba rašyk.

Hammond Brass Works, 
Hanunond, Ind.

Pajiešknu savo brolių — Juozapo 
ir Stanislovo Savickiu, gyvena 
eago, III. Jie patįs ar kas juos 
malonėkite man pranešti.

i Liudvikas Savickis, 
1121 Geneva st., Racine,

Chi- 
žino,

Wis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ-

REIKALINGI burdingieriai su val
giu. Geri, Švarus kambariai. Maudy
nė ir telefonas. Gera vieta pakelei
viams.

Lietuvių Hotelis, 
1606 So. Halsted st., Chicago, III.

Didelis ir Linksmas
PIKNIKAS

Rengiamas
LIETUVOS BROLIŲ DRAUGYSTĖS 

Ned., Birželio duna 30,1918 
M1DWAY PARKE

Racine, \Vis.
Pradžia 10:30 vai. iš ryto.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvai
tės, kviečiam visus atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, kad imi laikui nerei
kėtų gaiIeties. Nes bus vienas iš 
linksmiausių piknikų tame parke 
kiek buvo. Bus puiki muzika, o šo
kiai uždyką. Taipgi kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites ir iš apielin- 
kių miestelių, kaip Kenosho, Milwau- 
kee ir kitų.

Kviečia L.B. I). KOMITETAS

W. Sobeckas ir jo prisieita 
Petronė, gyvenautįs 4828 W.

tiilo par. kun. L. K. Bužynską 
pakrikštyti jų sūnų. Kun. Bu
žynskas atvažiavo pas juos per
eitą panedėlio vakarą , birž. 24 
d., bet nespėjo kunigas įeiti vi
dun. kaip davatkos apspito tą 
namą, vėliau ir policija pasiro
dė. Einant namo, nespėjus iš
eiti pro duris kun. L. K. Bužyn
ską policija areštavo, kaipo e- 
santi “netikru kunigu”. Poli
cija jį pirmiausia nuvedė pas 
vietinį kleboną “ištyrimui”, bet 
pasirodė, kad kun kun. Bužyns-

Milžiniškas

PIKNIKAS
susivienijimo, susidedančio iš sekančių draugijų:

Draugyste D. L. K. Keistučio

Dr-stė Janu. Dainos Mylėtojų;
J. V. L. D. Pa šelpi uis Kliubas.

NEDĖLIOJĘ,

Birželio=June 30,1918
G. CHERNAUCK0 DARŽE

LYONS, ILL.

Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga 25c ypatai.

PASARGA:—Važiuokite iš visų miesto dalių iki Ogden avė. 
Ogden avė. iki 48lh ar iki 52nd avė.; iŠ ten paimkite Lyons karus, 
kurie nuveš iki daržui.

Kviečia Chicagos P. D. Susivienijimas.
Orkestrą J. Philipowitz.

KĘNSINGTON._______

laisvamanių Prakalbos
Utarninke, birželio 25 d., T. 

Stančiko svetainėj įvyko Liet. 
Ltisvamanių Sus. prakalbos. 
Kaip dėl vietos kolonijos žmo
nių prisirinko gana daug. Ir vi
si atidžiai klausėsi kalbėtojų iš
vadžiojimų. Pirmas kalbėjo T. 
Kučinskas, Ados kolegijos stu
dentas. Kalbėtojas pradėjo se
novės lietuvių gyvenimu, jų ka
rėms su kryžiokais ir priėjo iki 
dabarties. Taipgi prirodinėjo, 
kad Lietuva visų dabartinių nela 
imių susilaukė, ačiū kunigijos ir 
ponų “pasidarbavimui” Čia 

jau nurodyta visi juodi kunigi
jos darbai praeityje ir šiandie: 
kaip vyskupas Karevičius su sa
vo pritarėjais klerikalais parda-

Ivė Lietuvą į kaizerio vergiją ir tt. 
Vėliau kalbėtojas kvietė visus 
progresyvi skus žmones stot pe
tys į petį, kad sutriuškinus juo
dąją armiją. Beto, priminė Ci
cero klerikalų “pasidarbavi- 
mę” išardant laisvamanių pra->klls -lllas. Obės M? Dundūlte- 

| kalbas, kur buvo suareštuota nė; dainuos Ateities žiedo choras ir 
L ... x . . - , . . . kiti. Kviečia visus —Komitetas.kelt draugai ir laukia teismo. ______
ll’žreiškė, kad laisvamaniai ne- l rengia didelį pik-

| nikų National Grove, Rivei side, ne
nusileis ir, jei bus reikalas, krei- dėlidj, birž. 30. Dainuos chorai ir 
psis i augštesnįji teismą. Bet blls žilli|) iv"irilJ ',rilln<)W- 
kad to atsiekus, reikia pinigų. . b.bkl). 1-mo Apskričio konferenci-

. .. . . . . ‘ ... ? jn įvyks subatoje, birželio 29 d., M.
tad jisai ir kvietė susirinkusius| Meldažio svet., 2242—14 W. 23rd

I sulig išgalės paaukoti bylos 
Idimo reikalams. Surinkta 
Idol. 40 centų.

Aukojo sekami asmens: po | niatone-
L_. , .... * I kitę nesi vėluoti ir atsivešti gerų su-|$1.00: S. Vaitkus, J. Klausas, J. I manymų.
Sutkus,“J. Povilonis ir A. Enz-
bigi I, po 50c.. A. Dausa, K. Po-1 ls.IL. Lmos kp. mandolinų orkes-l 
cius, S. Eibutis, F. Pondziunas, P™. Inįkys sus,‘l inkimų ketverge, bir-. , , ... ... , jželio 27, 8 vai. vakare, Aušros svet.,Į J. LapkeviCia, P. Cibinski, J. I 3001 S. Halsted st.—Draugui ir drau- 
VnrekoiFr Mtoinnu F l>zin | atsilankykite paskirtu laiku, nes ViutKojis, 1 r. Manius, b. l>ziu-Į turime daug svarbią reikalą upšvnr- 
venis ir J. Adockus; K. Klibas I styti. —J. Verbickus.]
30c; po 25c.: G. Bubelis, F. Bru-
šl aite, P.'Honkaitienė, J. Rūšys, | neshds11 s^idnkimas 
J. Enzbigelienė, J. Budzinskas,

C. Rauk., M. Juozaičiutė, V. 
Maisinas, J. Raudis, J. Karpavi
čius, J. Mačys, J. Aranskas, B. 
Šūkis ir J. Dambrauskas; smul
kių aukų $6:35. Viso $20.40. '

Paskui dar kalbėjo P. Dubic-

Draugai ir pažįstami, kur turi ko
kių nors reikalų* su manim, teiksis 
dabar kreipties naujuoju mano ad
resu: 1136 481h Ct., Cicero, III.

1 —K. Kaminskas.

Cicero. — Delegatai priklausančių 
draugijų Am, Liet. Darbininkų Tary
bai ir visų draugijų, kurios dar ne
priklauso | ALDT. valdyba, yra kvie
čiami susirinkti subatoj, birželio 29 
d., 8 vai. vak., M. Jankaičio svetai
nėn, 4837 W. 14th st., Cicero, III. 
Yra labai svarbiu ir neatidėtinų rei
kalu. Taipgi bus tariama apie ap
vaikščiosima 4-tosios liepos dienos.

—ALDT. Cicero distrikto org.
P. Kaminskas.

Roseland, 111. — LDLD. 79 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 30 dienų, 
10:30 vai. rytų, Aušros Mokykloj, 
10900 Michigan avė. Draugai, susi
rinkite laiku, nes bus išduotos kny
gos “Ant rytojaus po socialės revo
liucijos’’. -—A. Grebelis, rašt.

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

—Komitetas.
LMPS. 25 ir 9 kuopos rengia drau
giškų išvažiavimų į Washington par
kų nedčlioj, birželio 30 d. Bus pui-

ATIDUODAMA randon parankus 
kamburiui daktaro nrlm advokato o- 
l isni, nmijmn “Naujienų’* mime, 1731> 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Jamonlų,
1810 So. Halsted st., Chicago

ATIDUODAMA mndon kambarys 
vyrui arba merginai, su vąlgiu ar
ba be valgio. Rendos $1.00 . savaite. 
2239 W. 23 place., Chicago.
—•J J. ' 'JU ■JįJtSĮĮglĮ.ĮlSJgĮmĮ.ĮA.

JIEšKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario; vienas vai

kinas, tarp 31—35 ir tarp Halsted ir 
Wallace gatvių- J. J.

Atsišaukite į barbernę.
3405 So. Halsted st., Chicago, III.

—.................... ! ..■■■■■■...■■■■gyiĮ.

REIKIA DARBINūMKę
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. WABASII A VENŲ E.

116-122

524-526

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

----- o——
105-107
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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

vp_ I Place, kaip 7:30 vai. vak.—kuopos,
kurios dar beturite išsirinkę delega-

20 Du į konferencijų, tatai padarykite,
I nes šioje konferencijoje bus svarsto-
I ma daug svarbių klausinių naudai 1-

— I mojo apskričio. Delegatai malonė-

Liiio Apskr. Nut. Rašt.i.--------- • ,.------ ... nzi o-?Joe. Klikunas. !)0,?us’ galima uždirbti nuo $5 iki $7

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir ------ -- •• • --f
į dienų. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

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

REIKIA jauno žmogaus prie leng
vo darbo. Gera mokestis.

Dougias Baths,
3510 W. 12th si.. Chicngo

REIKIA MOTERV prie tvarkymo 
skuduru.

Peoples Junk Shop,
632 W. 63 st., Chicago

REIKALAUJU moteries arba mer
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas, 
1701 N. Artesian nve., Chicago

North Sidės Draugijų Sąryšio mė- 
, Įvyks pėtny- 

čioj, birželio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
N. D. S. svetainėj, 1822 W. Waban- 
sia avė. Visi draugijų delegatai teik
sis pribūti į susirinkimų.

Sekr. W. Czepalewicz.

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

REIKIA darbininko j keptuvę, kad 
i. — mes iš-

l
Chicago, 111.

LMPSA. 29 kp. ir Pirmyn choro l___
draugiškas išvažiavimas į Jefferson ir nemokančio tų darbų, — *.» 
miškus įvyks birželio 30 d. Progra- mokysime. Atsišaukite greitai, 
nias susidės iŠ kalbu, dainų, monolo- VVarnis Bros.
gų ir t.t. Kviečia visus —Komitetas. 3838 So. Kedzie avis,

• 5-kių akerių forma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo viduriniesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kč, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti į darbų. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietų. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu'. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCER1
106 N. La Salio gatvė, kambarys 40

PARDAVIMUI gerai įsteigiąs gro- 
serio biznis su namu ir lotu — la
bai gera proga bučeriui įrengti bu- 
černę su groserne. Parduosiu dalį 
įmokant, likusius ant išmokėjimo, 
2101 S. Peoria SL, Kampas 21-os

PARSIDUODA farmų žemės nuo 5 
akrų ir daugiau. “Clay sub soil” ir 
“Clay loan soil’’. Ypatingai pritai
kinta dėl abelno farmeriavimo. 
Truck farinos, dairy fanuos, kiaulių 
ir avių. 2 mylios nuo miesto, ant 
puikaus kelio, arti gelžkelio stoties. 
Reik jas pamatyt, idant ju verte su
prasti. Pigiausios ir geriausios kar
inos toj apielinkėj. Išlygos tinkamos 
kiekvienam.

E. (k Inman,
106 N. La Šalie st., room 408. 

Telefonas Maln 2043.

6 kambarių muro namelis, maudy
nė, gezas, pečiu šildomas, ištaisytos 
gatvės, lengvos išlygos, ari i 33 st. ir 

|Western avė. >1170.00.
McDonnelI,

2630 W. 381h st., Chicago
Atdara nedėliomis ir vakarais iki 

9 valandai.
4 dideli ruimai, augštas basemen- 

tas, $300 cash, kaina $1600.0(1. $15.00 
į mėnesį.

McDonnelI,
2630 W. 38th st., Chicago

546 W. 56th st. 7 ruimų namelis, visi pagerinimai, lengvas i&moki-ji- 
mas, $1«(>O.OO.

McDonnelI,
.2630 \V. 38th st., Chicago

Dviejų augštų, 4 septynių ruimu 
fialai, muro namas, randus $130 į 
mėnesį. Vertas *13,000. Kaina tik 
$8,000. Išmokėjimai.

McDonnelI,
2630*W. 381h st., Chicago

2 augštų, mūrinis 4—4, maudynė, 
gazo ir vandens šildytojas, užbaig
tas beismantas, $3300.00.

■ McDonnelI,
2630 W. 381h st., ChicagoREIKALAUJAMA hotelio pionie

rių $100, 3-jų panaktinių, 2 kalvių ir 
migelbininku. 2 dailydžių, automobi
lių važinėtojo, darbštaus žmogaus, 
$24.00, automobiliu plovėjų, turi mo
kėti ir važinėti, surankiotųjų, dri- 
liuotojų, press,, gręžėju, mašinų ope
ruotųjų, apysenių žmonių prie įvai
rių darbų. Vaikų, 14 metų ir senes
nių prie įvairių darbų, $6 iki $16. 
Vyro prie elevatoriaus, apyseni arba 
koliekos gali tą darbą atlikti. Pečku- 
rių ir pagelbininkų, 35 iki 51c; į va
landą. įvairių darbininkų į butelius 
ir restoranus, geriausios mokestis 
janitoriaus $19.00. Leiberiu 40c. j 
valandą. Mašinistų ir pagelbininkų. 
Vyro prie virimo vaisių. Midiorių, 
be patyrimo, 40c į valandų, bufferių 
ir pališiuotojų 50c. i valandą, alie- 
Juotoju.

MOTERŲ BEI MERGINU reika
laujama i dirbtuvės darbus, įvairių 

Idarbininkų į hotelius ir restoranus, 
prie.įvairiu darbų. Pirmos ir antros 
Virėjos. Moterų prie valymo ofisų, 
trumuos valandos, darbai naktimis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA gero kriaučiaus prie kos- 
tumieriško moteriško darbo. Užmo
kestis gera. Atsišaukite tuojaus.

\Vuk Pocius, 
3549 Ogden avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI aptieka, lietuvių, 

čekų, ir slavų apielinkėie. Nėra ki
tos aptiekos šioje apiellnkėje.

Gera pardavimo priežastis 
Klauskite: R. A. Cavanaugh, 
106 N. La Šalie St, Tol. Main 1275 
■o" r-............................. .

PARSIDUODA Imrzdaskutvkla — 
(barber shoo)—-yra kambariai dėl 
gyvenimo. Gera proga vedusiam 
žmogui, kuriam nereikia eiti i ka
riuomenę. Atsišaukite laišku į Nau
jienas, pažymėdami No 25.

RAKANDAI

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimą* ang
lų kalbos. Mokina p-Iė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Si r.

I
 VALENTINE DRESSMAK1NG t 

COLLEGES \
6205 So. Halsted st, 2407 W. M»- 

dison, 1850 N. We)ls St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiiiki

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

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

PARDUODU rakandus labai pi
liai, kurie užima 2 kambarių vielą, 
įeri dėl jaunos poros arba mažos 

šeimynos. Kam reikalingi meldžiu 
atsišaukti greitu laiku, nes aš noriu 
greitai apleisti miestų iš priežasties 
nesveikatos'.

Joseph Shadis, 
3215 So. Union avė., Chicago, III.

• PARDUODU labai pigiai 5 kamba- . . , ___
rių rakandus. Visus kartu arba at-Įknr8i* lr K“uti "peciaiiikai piKią knin*.
skirai. Turi būt parduoti trumpu 1 . Vutre,'0K JC***1 Jusml m‘*r* - laiku dėl svarbios priežasties. )“’•"<• •rbl‘ A b«’* 
sišaukite į

A. Tumosienę,
1853 North Avė.,

MOKYKIS KIRPIMO IR DK8IGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Mut.u sistema ir > p a tiška# mokinimą. 
darvs jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir tferiau.ius klrpv 
mo-deHignina: ir Mūvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktižką patyrimą kuomet Ju mo 
kysltš*.

Elektra varomo* mašinos musu siuvimo sky
riuose.

Jųa esate užkviepiami aplankyt) ir pama
tyti m um| mokyki^ hll« laiku — dien% Ir va>

oile 
,. siaiies arna nvor,o, i* one maai) anytos

MARTKK DKSICNINtl ftf HOOr
J. F. Kaanicka, Perdetinis,

, 118 N. I.s Salk t*Hl, Kambarys 418-4IT.Chicago nriaš City Hali.




