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icrikieču kareiviai Italijoje
Prancūzai vai laimėjo mūšį

Italai paėmė kalną
Daug vokiečių aeroplanų nušauta
AMERIKOS KAREIVIAI 

ITALIJOJ.

Pirmieji pulkai jau atvyko. 
Bus pasiųsta ir daugiau.

PRANCŪZAI VĖL 
LAIMĖJO.

Paėjo priekyn pusę mylios ir 
suėmė 265 belai&vių.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, IIh, July 1, 11918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 30.—Pran
cūzų kareiviai šiandie laimėjo 
pusę mylios dviejų ir pusės my
lių fronte į pietus nuo Ourcq 
up<s. A*

Tai jau antras didelis francu- 
zų paėjimas bėgyje trijų dienų 
ir nekuriu čia manoma, kad 
gen. Foch kovoja už patogesnes 
pozicijas kad pradėjus didelį 
kontr-ofensivą prieš vokiečių ar
mijas Francijoj.

Savo vėliausiame laimėjime 
franeuzai paėmė svarbią augš- 
lumą, kuri eina tarp Mosley ir 

. ši augštuma 
jų vietą tuoj užims nauji pulkai yra už 7 mylių į pietryčius nuo 
iš Suv. Valstijų/ jVillersrCotterets, kurį vokiečiai

Sekretorius Baker vėliau kai-< bandė paimli laike pastarojo jų 
tas apie paskelbimą paša- besiveržimo Cotnpeigne fronte.

True translation filed with the post- 
iiGisler Chicago, III., July 1, 1918, 
as rrųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, birž. 29. — 
Štabo viršininkas gen. P. C. 
March šiandie paskelbė apie sau
gų atvykimą Italijon pirmosios 
dalies karinių spėkų, kurios at
stovaus Suv, Valstijas.

Pasiųsti tiesiog iš šios šalies 
kareiviai išlipo iš laivų vakar, 
kad papildžius kitus, kuriuos pa-

''Sanitarai sudaro didesnę dalį 
ttvyktisiųjų, bet yra ir kiti “spe

cialiai pulkai”. Gen. March pa
sakė, kad svarbiausioji dalis ka
riaujančių, kareivių Italijon busA iciujciiiaarcrnų Atciiijvni uu.i į tume}' nūn vilki 

pasiųsta iš vakarinio fronto, o j Passy-En-Vfilois.
• • • • • ¥• *• 11 • V JVt

ių galutinų pienų apie pa- suėmė 265 belaisvius, j ųtarpe 3
imą los spėkos iš Suvien.

IVštijų nepadaryta. Reikia pa
brėžti, kad siuntimas tolimesnių 
spėkų daug priguli nuo išsivys
tymų ateityj.”

ĮMaterialis padidėjimas perei-j” 
savaitę gen. Pershing spėkų 

buvo nurodytas oficialiam pas
kelbimu, kad penkios puikios a-

si anglais dėl išsilavinimo, da- 
bjr sugrįžo į Amerikos armiją.

Kuomet pereitų savaitę veiki
mais amerikiečių sektoriuose 
būro grynai lokalio pobūdžio, 
štabovyiršininkas sako, kad pa
sekmės parodo, jog amerikie
čiui daugiau negu atlaiko savo 
ir pranešta apie puikius pavyz
džius individualiu narsumo.

Gen. March peržvelgdamas a- 
b<iną karinę situaciją išreiškė 
nuomonę, kad situacija yra la
ši/ sumjflituiT|pų i?pii:pij(I inq 
sakė, kad austrų sumušimas tu
ri labai didelę kaipo karinę, taip 
n psychologinę vertę.

oficierius.
į ’ -j i;!> •pofjd Ji 

Išblaškė vokiečių spėkas. h 7 
Tolia un j šiaurę, kur Prancū

zai petnyčioj laimėjo mylių ir 
ketvirtdalį keturių ir puses my- 
.ių fronte, vokiečiai sutraukė 
kariuomenę kontr-atakai Curty 
apygardoj, tuoj į pietvakarius 
nuo Soissons,

Talkininkų aviatoriai nume- 
| te penkis tonus bombų ant su
renkamųjų kareivių ir išblaško 
rengiamąją ataką.

Prancūzai padarė naktį dau
gybę antpuolių, ypač Hangard 
sek tore prieš Amiens, o Voge- 
zuosc atmušė vokiečių lokalę a- 
laką.

Pranešama, kad anglų fronte 
smarkiai veikia artilerija į rytus 

i iric Nieppe miško, kur field- 
maršalo Haig kareiviai laimejp 
urną mylią jų pasekmingame 
liCftiveržime pereitą pėtnyčią.

Maloniai tas reiškia eilę kon- 
tr-atakų prieš anglų naujai 
mėtą poziciją.

AMERIKOS AMBULANSO 
KORPUSAS ITALIJOJ.

Troe translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., July 1, 1918, 
as r«*quiiyd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 29. — Ex- 
char.ge Telegraph koresponden
tas praneša iš Rymo, kad sky
rius Amerikos ambulanso kor
puso atvyko į Italiją. Amerikie
čius priėmė valstybės ministe- 
rio pagelbininkas Gailinga, taip 
jau atstovas talkininkų armijos 
ir civiles valdžios. Kuomet atė
jūnai ėjo j Lazerines jie buvvo 
entuziastiškai sveikinami minių

iBerikiečiams išlipant iš trauki
nio buvo griežiama “Star span- 
gled Banner.”

.SUii Air- i< i*i

ITALAI LAIMĖJO KAL
NUOSE.

Paėmė kalną ir suėmė 800 
belaisvių.

True translation filed with the post- 
nia^tcr at (’hieago, III., July 1. 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,.

RYiMASJnržl 30. b, Italų spė
kos, remiamos talkininkų ka
reivių, padarė ataką ant austrų- 
vengrų pozicijų Italijos kalnų 
fronte ir po saikaus mūšio pa
ėmė subatoj Monte di Valbella.

Italijos karės ofisas skelbia, 
kad daugiau kaip 800 austrų- 
vengrų paimta b(4aisvėn.

Stiprios priešo kontr-atakos
dieną ir naktį tapo atmuštos i- PARYŽIUS, birž. 30. - Fran- 
talų infanterijos, artilerijos ir euzų “tūzas” lieut. Fonck nušo- 
kulkosvaidžių ugnimi.

VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽPULTI ANT AME- 

' RIKIEČIŲ.

Gabenasi kareivius ir karės 
medegą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III'., July 1, 1918, 
as reųuired by^.hc act of Oct. G, 1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, birž. 80. Di
delis judėjimas kareivių ir me- 

.degos į išiauvę nuo Chateau'Thi- 
erry kariu su didėjančiu artile
rijos ir oriniu veikimu, sudaro 
pamatą nuomonei, kad ameri
kiečių kareiviai šioj apygardoj ' 
galbūt bus netolimoj ateityj pa
šaukti ginti save.

Ilga eilė priešo kareivių ir ve
žimų patėjmyta Bonnes miško

50 orinių perskridimu virš a- 
merikiečių linijų į šiaurvakarius 
nuo Chateau-Thierry laike pas
tarųjų 24 valandų. Vienas prie
šo aeroplanas tapo nušautas o- 
rinių kanuolių.

Amerikiečių kareiviai padarė 
visus prisirengimus ir vokiečiai 
ras labai karštą priėmimą, jei 
j'e bandys išpildyti lai, ką situ
acija šiandie parodo jie turi mi- :

ae.

priešas nė užpultų, jis bran
giai užmokės už pastangas 
ir kuo geresnis but>Matelius, 
tuo amerikiečiai labiau 
m^s.

I C r- -Trr--- -------- ----- --------
Amerikiečiai suėmė he-

, . ♦ 1 • t.r i •
u,, laisvių.

True Iranslatiou filed \vith the posf- 
irtnstcr ;>t Chiciicfo. III’., July U 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6. 1917.

WASHINGTON, birž. 30.

veikimą praneša, kad Įvyko žy-' 
mesnių antpuolių ir patroliųl 
susirėmimų subatoj amerikiečiui 
kareivių laikomose vietose. Pi- 
cardy lauke mažas amerikiečių 
pulkelis suėmė 35 belaisvius, jųi 
tarpe 1 oficierių ir pridarė prie-' 
šui didelių nuostolių Vųgezuo- 

vokiečių antpuolis atmuštas.

True translation filed with the posl- 
inuster ai Chicago, II?., July 1, 1918, 
as rc<|uircd t>y the hcl ofiOct. b, 1917.
'LONDONAS, birž: 29. - čia 

išleistas sekamas oficialia prane
šimas:

28 d, šio menesio buvo daug 
mūšių ore anglų fronte. Dieną 
mes nušovem 7 vokiečių aerop
lanus, o 6 kiti mikritot be kont
rolės. 3 musų aęroplanai pra-

■ _L.'..ĮJCL ..-'.'UL .‘.U.2Jgg!

Dienos Nuostoliai

FraMijaį
Iii r----nii— - — --------

—r—į
True translation filed \dhb the jx>sl- 
tnaster ai Chicago, Iii.', Sirlv 1, 1918, 
as reųuired by the act of Očl, G, 1917.

WASHINGTON, birž. 30. 
— Ikišiol paskelbtieji Amerikos 
ekspedicijos nuostoliai siekia 
lt),383. Iš lot skaičiaus 9,131 
buvp armijoj, 1,252 jūreivių ko- 

(rpusuose. Nuostoliai tokie:
Armijos: |

Užmuštų karės lauke
Žuvo jurose...........f.
Mirė nuo žaizdų .. ff.
Mirė nuo ligų ----- - -
Mirė nuo šiaip atsitikimų 465

• <1 r ■L11! r ’
Viso mi|ė 3,722

Sužeista karės laiike .. “, 
Prapuolė (įskaitant be
laisvius) ...................  385

Viso jūreivi.; 1,252
1 : r;. : v . I

------ L ” ,v 
po.sl- 

inuster at ('hieago, III., July 1. HM8, 
as reųuired by tnc net ųf Oct. 6, W17.

AVAJJHLNGTON,
šiol ‘lieii(ks'Sii^l®Hst...acinij<)s 
nuosloliųl -sąrašas paduodu 71

Ūžiu įlįstų ]<aivR lauke:».
Mirėmitnt žaizdų .....
Mirė liucn ligų ...............;,...8
Alire nito ąiuip .'.3
Sunkiai!:sužci«ti .................   46
Belaisvėj ........................... 1
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios

Kaizeris “gelbBsiąs” bolševi 
kams sutvarkyti Rusiją

Eugene V. Debs areštuotas

Daugiau vokiškų žinių apie Rusiją

duhy ir jų pagalbines kompani
jos manipuliacijose marketuose, 
kurios “apima kiekvieną jiems 
naudingą klastą, nepaisant įsta
tymų”. .

Raportas sako, kad* skerdyk
lų užmokestis apsireiškia pelnu
ose, nes vien keturios kompani
jos 1915, 1916 ir 1917 susikrovė 
į kišenius $140,(XX),000; didžiu
ma to-yra nenuosaikus pelnas.

Vidutinis prieš karinis pelnas 
tų kompanijų, išėmus Wilson 
and Co., laike 1912,1913 1914
m. sieke $19,000,000. Laike tri-į

metų karės tos firmos pada- BOLŠEVIKAMS ĮVESTI 
re $121,000,000 perviršio pelno 
virš prieš-kurinių laimėjimų, * 

Komisija taip sako apie ihč- 
sos pramonę:

Jos ir jų pagelbinės ir susi- I True translation filed with the post- 
vienijusios kompanijos turi niO- I aiaster at Chicago, III., July 1, 1918, 

J | us reųuired by the act of Oct. 6,1917.
nopohstinę kontrolę mėsos pra-| .. . . - . . £ . . J LONDONAS, birž. 29. — Ex-mones ir siekia prie tokio pati , , y .v

. v . . .... ... I change lelegraph praneša isviešpatavimo ant kitų produktų. I „ .. , , , . . v. . .
T . .. .. - . T|Zuricho,kadpasakvokiečmlai-
Jų manipuliacijos marketo api-l, y¥. . 1V. X .

. ... , . | krašcių, Vokietijos valdžia gnomu kiekvieną klastą, kuri yra I . . ... . .H
;. . ... | biasi j)risireugiamųių prietnij-
jiems naudinga nepaisant jsta-1 . 1.,I1 , , L:
tymu” ’ lnnJ 11 l)a<’al’yh intervenciją

Raporlas sako, kad kuomet tų 
kompanijų pardavimai šiame 
periode padidėjo 150 nuoš., pel
nas padidėjo 400 nuoš., arba du 
ir pusę sykių daugiau už parda
vimus.

Koini ija sako, kad Morris
mxl Co. ^Inas siekia 263.7 nuoš. Į >>•>«> d™i«u praneštu, 
ant triiu .niliomj <iol. kapitalo. k,"> vokiediai «*'”• Korni’ 
iMeš/karę pelnas vidutiniškai l,,vlli 1,uvetsli bolševikus n- pa- 
siekė'O nuoš. ; 1 <li<li.H kunigm.šfj Nlkoląi

• Sulig lloinisijos raporto dide-1 

lis iielniiRasis yra netik mėsos 
pramonė, bet ir kitose, kaip 
malūnai, dieno, odos, prežervų, 
sutirštinto pieno, vario; sieros, 
aliejaus ir anglių pramonėse. 
Niekuriose pramonėse pelnas 

pašoko iki 263 nuoš.

Sakoma, kad sulig to pieno, 
bus pasiųsti kareiviai, kad prĮ- 
gelbstint bolševikų spėkoms į- 
vedus tvarką.

(Viršminėta žinia dar labiau 
supainioja Rusijos situaciją, ka-

J. B. RADOVICH, Fond du 
Lac, Wis., seržantas, mirdė nuo 
šiaip atsitikimo.

| FRANK GRABOWSKI, 2214 
į Clybourn avė., Chicago, seržan- 
j Lis, sužeistas.

S. J. LESNIOVVSKI, Buffalo, 
sunkiai sužeistas.

C. J.’ SZILANSKIS, Norwalk, 
CdiuĖ,' belaisvėj.
• Birž. 29 sąraše :x ... :aj

ADAM v. M1TEAWci,4 
ki, Wis., mirė nuo žaizdų.

FRANK BOKOSKY, Scrunlon 
Pa., jūreivis, užmuštas karės 
lauke. 1 į

GEORGE TOMAKA, 8319 
Houston avė., S. Chihcago, ju- 
rcivis, užmuštas karės lauke.

WALTER F. DŪDA, 1175 N. 
\Vinchester ave„ Chicago, 'mirė

Nušovp 17 aeroplanų.
Truė translation fileli with the posl- 
niastcr at Cnkago, III., July t, 'Į9į#. 
aš i cųnircd by the act of Oct. G, 1917. 
^PARYŽIUS, birž. 30. 'L. Šios 
hienos ‘ėficialis pranešimas apie 
orinį veikimą sako:
' “Birželio 28 29 musų aero
planai nušovė 15 vokiečių aero
planų ir sunaikino 2 orlaiviu. 19

Sunaikino 49 aeroplanus.
True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., July 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

kų, tai jie turėjo pagelbėti revo
liucija kada ji gimė, bet jis sako, 
kad jie (talkininkai), nė sveiki
no, nė negelbėjo jos. » .

Rašytojas sako:
“Išėmus Suv. Valstijas, jie 

(talkininkai) daugiau kaip per 
metus žiurėjo su šaltu nepasiti
kėjimu. Jie mąstė apie intere
sus, kada jie turėjo mąstyti a- 
pie principus”.

Patėmydamas, kad talkinin
kai nepagelbėjo Kerenskiui ka-

Įėjęs išlaikyti jo poziciją, strai
psnis išreiškia nepasitikėjimą 

’I dabar Kerenskio prisirengimui* 
Ikurį jis aiškina kaipo pakvieti

mą talkinjnkų įeiti į Rusiją ir 
į nuslopinti bolševikus, kaipo pir- 
,mą žingsnį prie sudarymo ar
mijos karei su vokiečiai^.

“Nuvertimas bolševikų yra da 
lykas rusų, o ne talkininkų”, sa
ko rašytojas. “Jei rusai paila-

S1OUX CITY, la., birž. 29.
Šiandie po piet sugriuvo trijų 
ąugštų marinis Ruff budinkas. 
UifrrA . , . .... ...."b blfuiioma, kad griuvėsiuose pa- 

■ JLhjota nuo 10 iki 20 žmonių,
I V v 1 •žmonių užmušta, šalę jo stdvė- 
kuomet gal daugiau kąip 20 
ję du kiti budinkai tapo sugriau
ti užvirtus ant jų Ruff budinki) 
Sienoms. Manoma,' kad ir tuose 
namuose yra žuvę žmonių.

i, .. . (I t,.Į! .Iii į -:h.Rusijos yra taip nepilnos ir prie- 
štiirilUjhhčioi ir taip aiškiai pa
einančios iš Vokietijos, kad 'naga 
Įima jų priinitLbe patvirtinimo) 

Petrogrado žinia, datuota 1>.
21 sako, ^acŲnrušis tarp bolševi
kų spėkų iii kontr-rcvoliucionie- 
rių eina Rusijoj 7 frontuose. ' 

Morning Post žinia iš Stock- 
liolmo sako, kad Petrogradas 
kasdie tikisi vokiečių užėmimo.
Vienatinė išganimo viltis yra 
100,000 gerai disciplinuotų ir 

stovinčių už talkininkų čechų- 
slovakų. Kazokai dedasi prieėr
elių spėkų.

• . * • I •
Kritikuoja talkininkų atsineši- 

mą prie Rusijos.

Daily News šiandie ttditdriale. 
po paties redaktoriaus parašu 
svarsto J^lajisinhą, kokia turi bu

Mes (urąsinie reikalo su kita val- 
džią.jr jei ta'valdžia bus Keren- 
skio, reiškia likėltes ji susilaukt? 
gėPcshio apsiėjimo negu jo pps- 
kiiiinlciji.

“Bet jeigu talkininkai eis į 
Rusiją kelti kontr-rcvoliuciją, 
pastatyti tą ar kitą jjartiją, jie 
padidįs savo vargus ir pražudys 
rusų prielankumą per gentkar-

EUGENE V. DEBS AREŠ
TUOTAS.

True translation filed with the post- 
masler ai Chięagoė’IU.,* July 1, 1918, 
as i equired by the act of Oct. 6, 1917.

CLEVELAND, O., birž. 30.- 
Suv. Valstijų maršalai čia šifm 
die areštavo Eugene V. Debs. 
keturis sykilis buvusį socialistu 
ktmdidatą j prezidentus, kada 
tasis rengėsi laikyti socialistams 
prakalbą.

Areštas padarytas pagal va
riantą sąryšyj su Dėbso prakal
ba socialistų valstijos konvenci-

•’ios, ypač linkui Kerenskio |>a 
sirodymo ant scenos.

Straipsnis sako, kad jei lais
ves reikalas yra reikalu taikiniu- joj Canton, ()., birželio 16 d.

GYVULIŲ SKERDYKLOS 
SEMIA DIDELIUS 

PELNUS../
----------

Apiplėšia publiką. Jų pelnas 
užaugo 400 nuoš.

1 žmogus užmuštas.
CHICAGO: - Apvirtus 

Mihvaukee, kelio automobiliui, 
Moč. Garber, 1509 W. Jatkson 
blvd., tapo užmuštas, o dar kiti 
sunkiai sužeisti.

Ketvirtoji Liepos

Truc translation filed with the post- 
niaslrr at Chicago, Ilk, Jnly 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON,.birž. 29. —
Federalė pirklybos komisija po 

pilniausiu tyrinėjimo pranešė
senatui apie didelį gaudimą pel-. 
no beveik visose gyveninio reik
menyse. ■

Kaltinama, didžiuosius gyvu
lių skerdyklų savininkus, Armo- Iš jų 34 buvo negrai, jų tarpe 3 
ur, Syvift, Morris, Wilson ir Cu- moterįs.

2 žmonės nžmušti.
MILWAUkEE, birž. 30.

Vakar išlipant iš galvekario vie
na mergina tapo užmušth auto
mobilio, o kitoj vietoj vienas vy
ras užmušta ir 3 merginos su
žeistos automobiliui susidūrus 
su gatvekariu.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba rengia milži
niškų apvaikščioimų-prakaTb'as Nepriklausomybės Dieno
je, Liepos Ketvirtoje. •ll

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

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

kviečia todėl visas Tarybon prisidėjusių įr neprisidėju- 
sių lietuvių draugijas dalyvauti.

Komitetas šiuo kreipiasi į visas Tarybon prisidėjusių 
organizacijų delegatus, kad jie paragintų savo atstovau
jamas draugijas būtinai dalyvauti apvaikšeiojime?

Komitetai draugijų, —tiek prisidėjusių tiek dar ne- 
prisidėjusių Tarybon, — kurios in corpore dalyvaus ap- 
vaikščiojime/ bus pakviesti užimti garbės vietą ant pa
grindų.

Chicagos lietuviai, darbininkai, pasirūpinkime, kad 
šis apvaikščiojimas butų kuopasekmingiausias!

CH. L. D. T. KOMITETAS.
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taip kaip jie mylė- kio perdėjimo galima pasakytiVokietijos”. [ mylėti, — taip kaip jie mylė- kio perdėjimo galima pasakyti,
Kas'-gi dėl lietuvių, gyve- jo ją pirma, kol nebuvo nu- kad pragyvenimo brangumo pa

šančių Rusijoje, tai tenai mestas nuo sosto Mikalojus 
panašiai protekcija naudoja- II. . ’ .
si “pro-rusiškos orijentaci- Kokios tečiaus atmainos į- A * A « • • « • « • M I

orientacijos, antras nors neproteguoja Rusijos arba visoje Europoje, mes
’-i—o tre- šalinipkų srovės tarpe lietu-’manome, kad tie žmonės, ku- 

čias— “nepriklausomosios” vių, bet už tai “pr? -veki! ' rie .šiandie Uotu vos
kiems” elementams čionai y- ^nepriklausomybę

Kodėl taip, mes pasisteng- ra nepatogu viešai rodyties.' mainyt savo obalsį, 
’sime paaiškinti žemiaus. 

pi '< ' -L——‘
Špnku yra tikįties, kad 

i “pi:o-rusiškaš” ^sentimentas
(Jausmas) galėtų žymiai ap
sireikšti dabai1 vokiečių už- 

‘lintbje Lietuvoje. Jo, be a- 
| bejonės, yra tenai nemaža,
kaip apie tai liudija vieno 
Vokietijos socialisto užreiš- 
kimas, padarytas apie du 
mėnesiu laiko atgal reichsta-

ltai matyt, kad iš trijų svar- 
! blausiųjų lietuvių apsigyni
mo plotų — Lietuvos, Rusi
jos ir Amerikos — pirmasis 
jų yra patogesnis, negu kiti 
du, išsiplėtė j imui .“pro-voki
škosios” <
— “pro-rusiškosios”,

kilimas yra tarp 200 ir 300 nuo-
Mintis 

valdytoja.
žmonių

Natfjienoa eina kasdien, išskiriant ' 
nedėhlienhis. Leidžia Naujienų Ren- 01 IjentdClJOS,
• — •* t • i n* J _ — « • *drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ...........................
Pusei meto ....................... 3 50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam ............... 145
Vienam mėnesiui ........ * .75

Cfricagoje—per nešiotojus:
Viena kopija....... . ................. 02
Savaitei ..........................  12
Menesiui .. ............................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

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

$5.00
. 3.00
. 1.05
. 1.25
.. .65
. 7.(X) 
... 8.00

Pinigus reikia siąsti Pačio Moncy į 
Orderiu, kartu su užsakymu. ;

, . v , ........ . . Tuo tarpu, kaip parodo Im-
jos” šalininkai. O Amerika vyks arba neįvyks Rusijoje perin|o Statistikos ofiso išlyn- 

jinai, didžiumos darbo žmonių 
. - , k , , . algos yra pakilusios vos ant 50pro-vokiš-( rie šiandie stoja už Lietuvos ()j jso pudeli).

- , _ J / turės |os s]<ajt]inęs rodo, kad rugsėjo
/ .. . v. .. i •_ v v. „f ’ _ „oi.: jncm’syj 1916 m., tai yra Irę- (uj yni t<>(|ci, ktw| jo jausmai nė-Todel pas amerikiečius lietu-. Jau šiandie jisai yra neti-'< -»• s z. u i t. L . A 1 • v -1 '1 i Virt t,uosc Kiucs nu ukisi, vy1 ų onr-. ra ganėtinai ištobulinti arba |Isvius net ir tokie žmones, ku-, kęs daugeliu atžvilgių. Vie-..... . . .... ..

rie yra įsitikinę, kad vokie- j na, už to.obalsio slepiasi ne-^
ciai esą “artimiausi, šviesia-'maža grynai “pro-vokiškų” lnotcrų ant 541 nuoš 
usi, tvarkingiausi ir stipria-^lementų ; “pro-vokiškumo”.

’ v / “šitos skaitlinės aiškiai paniy

(Tąsa).

Gnl būt ne kiekvienas 
gus atjaučia kitų mintis, tipus ir 
slaptus norus; jeigu kuris žmo- 

I gus neatjaučia žmonių mintis,

ŽD1O-

čiai esą “artimiausi, šviesia- (maža grynai “pro-vokiškų 
usi, tvarkingiausi ir stipria-^lementų ; “pro-vokiškumo^ 
usi” (kaip užreiškia Chica-’ priešai turi pasistengt griež-' ■■ ■ 
gos “Draugas”), skelbiasi, tai atskirt save nuo jų. Am <k>, kad taip vadinamos “augš- 
kaipo “Lietuvos nepriklau- trą, nepriklausomybė tokios* I™” darbininkų algos yra tik pa- 
šomybės” pritarėjai. r .....

Tr , , esančios po Vokietijos impe- čius kapitalistų, pramonininkų,Kad ‘.Lietuvos nepriklau-! - v —v . - .- ? .
somybė” tečiaus Amerikos 
klerikalų vadams yra tiktai

bininkų algos vidutiniškai buvo. n(?moka juos suprasti. Daugelis 
pakilusios ant IK nuošimčių, o -įmonių vien su jausfhų pagelba

■mažos salies, kaip Lietuva, saku. Palyginamai didelis skai-
___  -i. — « • . e e • V • “ -

Bet jeigu butų atsiradęs kas 
nors, turįs pakankamai galės ii 
įtekmės tan žmogun, kad pakei 
tus jo. įsitikinimus, kad pertik} 
rimus jį jo nuomonių klaidingu
me, nėra abejonės, jog tas žmo
gus butų galėjęs gyventi dar 
daugelį metų.

TTi literatiška forma amžiau^ 
aprubežiavimo biblijoje, k
daugybes žmonių priinta už 
gryną pinigą, atnešė didžiau 
sius nuoskaudas žmonijos i; 
Išticsn oi |)i|,|i1:i /H>< .
/III I I-.I | ■ r I I Im Z I , I ■ r.

ziiiui" ■pi 11 1 ■ 1 

gyvenimo. Anl ki< k IhHIi 
liečia amžiaus uihiiIh zi;i\ iiiiiįB 

tai joje išreiškiamos minlįs 
duoda tokį pat pamalą nustaty- fl 
ii gyvenimo periodą 120 metų I 

I arba 969 metais kaip ir 80 bei 1 
60 metų. ’ T

Profesorius Paslcur instituto J 
Paryžiuje, l)r. Mečitikof, saku, J 
kad žmogus turįs gyventi ma- 1 
žiausia 120 metų. Bet nėra a- 3 
bejonės, kad žmonės žynfiai su- J 
trumpina savo gyvenimą nelei- 
singu užsilaikymu, blogais pa-■ 
pročiaK ir nedoromis mintimis. V

Neišmintinga butų manyti, || 
kad žmogaus gyvenimo periu- V 
das tesiekia tik tris kartus peri- ® 
odo subrendimo (apie 30 metų), 
kpoinef gamįos analogija, o y- V 
patį^gąi gyvulių veislės ntirodo fl 
net penkis kartus ilgesnį laiką 1 
už subrendimo periodą. Ne- 1 
jaugi gamta neduotų augščiau- j 
šiam savo tvariniui ta pačia tei- J 
se kaip ir žmonėms? Bet virš- 
žmogiška išmintis neskiria vai- ■ 
šių pirmiau negu jis nunoksta, jį 

| Visgi mes negalim surasti 
žmogaus gyvenimo periodo, 
leksiras jaunystė^ yra musu .1 
prote, o ne kur kitur. Mes nei ■ 
iš^alies nesti pra h tai n e, kaip di- I 
deli, yergąl .savo protiškų pa- I 
žvalgų m c,ą esanių ir kaip musų tj 

! įsitikinimų turi didžiausią įtekj [ | 
iiię piusų amžiaus ilgiu. J)auJ|| 
gybes žmonių suli niiipiiri s.i\<||l 
gyvenimą daugi liu m< 
drul.'iis ir gilini Šukiu 
sl:,ls !si,’kiiinii ir I "i • 
gyvensią tokią Ik i lol ;.i

gall pasakyti/^vieno bei kito 
žmogaus ūpą, minčių palinkimą 
bei geidulius. Bet ateis|laikas,] 
■kuomet žmonių jausmai i bus 
taip išlobulmti, kad jie galės su 
prasti vienas kito mintis žod
žiais ncapsimainydami.

Veltui senovės alchbmikai 
jieškojo gražybės ir jaunystės' 
eleksiro mineraluose, ždlėse ir 
kituose panašiuose gamtos šal
tiniuose. Eleksiras gražybės .ir 
jaunystės yra pačiame žmogu-

jo sickijc ir jo prote. Tuo-I 
mi eleksiru yra visata tverian
čioji ir'i]|ekuomet nesenstančio- 
ji’|iega, principas nenykstaučios 
nčs‘( nstapfios gyvybės. Toji i 
paslaptingą spėka yra po kont
role inusų jninčių ir jos veikme 
supuola su veikme minčių. To
ji paslaptinga apeka neša mums 
naudą ir bjedį žiūrint pagal ka- 
rakterj musų minčių. Musų gy
venimas, musų kūnas, laimė ir 
net išlaukinė išvaizda yra rezul- 
lulu inusų gyveninio minčių. 
Minlįs lai yra skulptoriaus kal
tas nmsŲ rankose, su kurio pa- 
gelba mes nukalame stovylą 
savo gyvenimo — stovylą palįs 
savęs. Stovylą visuomet pase
ka modelį, taigi ii; musų gyve
nimo stOVyJa niūsų išvaizdą— 
priklauso nuo musų gyvenimo 
modelio.,tr Įdegių. * Mčs esame 
taip gražiais, kaip gražiais* save 
padarome. šaltiniu gražybės 
jra musų JHUijtįs, o tikrąja mu-

rialistų Šonu, reiškia beveik prekėjų, ir žemės savininkų pa- 
,Lietuvos atidavimą į Vokie- dvigubino ir patrigubino savo

, Slėnesniosios įplaukas ir lurtąv bet labai mažas 
• . • 1 šalįs, kurios nori apgint savo yra skaičius darbininkų, kurių
jij norų, tai parodo atsltl*1' Įajsvę nuo Vokietijos grobi- <'!«<>« butų liek išdidintos, kad 
mas su kun. Bartuska. h ',ku, gali tatai padaryt, tiktai jiems.nebūtų reikėję -nuo. k<>- 
hetuvių klerikalų sulas. sma «susivjenydam0Si ■ n<,ra alsisafc Ii, lai yra, kurių da- 

kodai ii-! Tegul tiktai Rusija atsi-*1’"^ jurėtų J tų p^jų 
nepriklausomybę , K01l. .1 1 . , , . 1^4.,, ,;o4 1,^ įperkama gale kaip prieš kare.

ge. Kritikuodamas valdžios gkraistė pasl^imui tiknjjų tijos nagus
politikų užimtosiose provin- 

’cijose, jisai pasakė, kad tos 
politikos žiaurumas kelia ši

Rašytoju ir korespondentų prašome tose provincijose ŽinonjU lie*i 
hVS apykantą prieš Vokietiją; iri

Naujienų Redakcijai, o nė Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eius tarp eilučių. Redakcija nasilai-

,O visa$ teises rankraščius taisyti ir 
rumpinli. Netinkami spaudai raš

tai įtaikinami, arba grąžinami algai, 
jei bfgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
vt'nklclių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti. ,

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

r-e?

Redakcijosnvuunujvd j Į Straipsniai Į
Apie orijentacijas 
Lietuvos klausime.
Trtie lipnslation filcd with Ihe po»t- 
master at Chicago. Tik, .luly 1, 19J8, 
as reųuired by tiie uct of Oct. 6,

Tarpe lietuvių yra trįs pa- 
;matinės nuomonės apie Lie
tų vų ir jos santykius su ki- 
torftis šalimis.

Vieni stoja už Lietuvos 
prijungimų prie Vokietijos; 
antri stoja už visiškų Lietu
vos nepriklausomybę; treti 
— už Lietuvos susivienijimų 
su Rusijos tautomis.

Sunku yra pasakyti, ku
rios nuomonės šalininkų yra 
daugiaus. Tų parodyti galė
tų tiktai žmonių balsavimas; 
bet įvykdinti jį prie dabarti
nių aplinkybių negalima.

Reikia pastebėti, be to, 
kad pasidalinimas į tas tris 
grupes yra ne toks tarpe Lie
tuvos gyventojų, kaip tarpe 
Rusijos arba Amerikos lie
tuvių.

Vokiečių užimtoje Lietu
voje ta lietuvių dalis, kuri 
stoja už Lietuvos prijungi-) 
mą prie Vokietijos, yra, be 
abejonės, daug skaitlinges- 
nė, negu ta pati grupė Rusi
joje arba Amerikoje. Rusijo
je veikiausia yra proporcio- 
naliai skaitlingiausia dalis 
lietuvių, stojančių už susivie- j 
nijiiną su Rusija. O Ameri
koje gal būt yra stinrėsnė, 
negu Lietuvoje arba Rusijo
je, nepriklausomybės šalini
nkų g t upė.

Tatai betgi nepasako, kiek 
kuri grupė turi šalininkų iš-Į 
viso, arba kaip stipri kiekvie
na jų yra, palyginus su kito
mis grupėmis, toje-pat šaly
je. Jeigu, sakysime, “pro- 
vokiškoji grupė” yra Lietu
voje stipresnė, negu Rusijo
je arba Amerikoje, tai tas 
dar nere iškia, kad ji tenai 
yra stipresnė už kitas dvi] 
grupes -

specijtliai, kalbėdama^ apie 
Lietuvos žmonių ūpą, jisai 
pastebėjo, kad Vokietija ne 
tiktai neįgijo lietuvių sim
patijos per tą laiką, kada ji 
valdė juos, o atgaivino jų no
rą vėl susijungti su rusais.

Bet dalykas tame, kad 
Lietuvos žmonės tokius no
rus dabar ne labai gali rody
ti. Tokius žmones, kurie at
virai rodytų norą jungties 
su Rusija, Vokietijos val
džia, žirtbma, persekiotų, 
kaipo “šalies išdavikus”. 
Daugiausia, ką jie gali prie 
dabartinių sąlygų, neužtrau
kdami ant savęs aštrių baus- 
Ynių tai»— reikalauti, kad 
Vokietija 1 duotų.. ^tųvaį 
kuodaugiau^ią Vnepriklaų - 
somybės”>

. ■.......... ■ <..... t,, t >r >.*« •. >.<«•.■«*> • • •

ls antros pusės, Vokietijos 
valdžia, suprantama, višaip 
remia tuos elementus, kurie 
stoja už Lietuvos prijungimą 
prie Vokietijos. O tokių.e- 
lementų Lietuvoje esama. 
Tai yra visų-pirma stambio
ji Lietuvos dvasiški ja ir ba-. 
joriją. Dvasiškija linksta 
prie Vokietijos todėl, kad ji 
tikisi, jogei po t Vokietijos 
kaizerio globa ir su Vokieti
jos klerikalų pagelba jai pa
vyks Lietuvoje geriausia ap
saugot savo “dvasišką biz
nį”. {bajorija tikisi turėt sa
vo reikalų užtarėjų Vokieti
jos dvarininkuose (junke
riuose).

Galimas tečiaus yra daly
kas, kad Lietuvos prijungi- 
mos prie Vokietijos geidžia 
ir stambieji Lietuvos ūkinin
kai. Jie: yra didžiumoje at
žagareiviai politikoje ir tan
ias! po įtekme kunigų (kurie

Vokietijos, tai tur-but nenori
uiekąs iš Amerikos lietuvių kicfi’a -vn’ atsklrla 111,0 P«8«°lio 
socialistų ‘ l nokos, jis turi tų daiktų parda-

1 Reikia tečiaus neužmiršti, vi,,e’i,n() ,n()n()lM)li lr ill()S l,ar" 
kad šitaip dalykai stovi tik- bk tokiomis kainomis, 
tai šiandie. Dvejetas-treje- ^ura)?si <k,0<,a ia1!1 Ioki l)al 
tas metų atgal nuomonių pa- 1 - - - -
siskirstymas Amerikos lie- 1
tuviu visuomenėje buvo visai “Lup reikiamųjų dalykų kai- 
kitoks. Klerikalai su tauti- ir kiIi,n° »^y«°mas pa
niniais tudmėt stdjo už Lie
tuvos autonomiją po Rusija, 
o socialistai, neformuluoda
mi jokių konkrečių reikala
vimų sulig ĮJetuvos, skelbė 
tiktai, kad ji privalo įgyt tei
sę apsispręst. Srovių pozici
jos griežtai persimainė tik
tai po Rusijos revoliucijos.
Taigi, jeigu Ęuropoje vėl į-j

tiktai Jisai, 0111 ■' J ■ t nieką nenutiktu abe- .nli>l gliv" ,lk meAkų.nlgų |»akę7į 
galiojimų iš klerikalų Tary- met pas nieką nepaimtų aoe visiškai neužtcrtlj
bos nuvyko Europon, kur jo Jopės, kad visi pavergimo kuuo v,8skal ,c”' ,kf 
negali pasiekti Dėdė Šamas, priešai privalo laikyties is- 
tai jisai tuojaus ėmė ir pksLt Vlen- > • < -
rašė po memorialu, reika-(‘ 
laujančiu Lietuvai vokiško ( 
princo! Kitas faktas, liudi
jantis apie tikrus klerikalų 
vadų norus, yra tas, kad Ga
brys, kurį Amerikos klerika
lai Šelpia savo aukomis, agi- ’ 
tuoja Europoje už Vokieti- n 
ją‘ • . . . ; I

Galima įsivaizdinti, kaip ------ - „z .
musų klerikalai pustų į ,kai-| Situs kuinų Irimas reiškia Vo-( 
zerio dūdą, jeigu nebūtų jo- kiot'ijos'pinigų iMiolimą. Dnrbi- 
kio pavojaus jų kailiui! 
rir <ii Ab»d  
F i

alsvčrimui gyveninio pabrangi
mo. Jų derliu vertė ant tiek su
mažėjo karės laiku, ant kiek pa- 

|did‘jo didelio skaičiaus kapita-

kos, žemės remia ir pelnai*
‘Jeigu, nežiūrint j šituos fak

tus, darbdavių oficialiai orga
nai ir jų draugijų sekretoriai 
šaukia, kad algos turi būt nu
muštos, nesIcitaip Vokietijos in- 
duslriia pražūsianti, tai tų rei
kia pavadinti begėdiškumu, 

1 prieš kurį darbininkai turi kovo
ti aštriausiais budais, kokiais tik 
gaji. Kol industrijos gali prisi- ■ " j , ( * .i 4 > f | | •
plėšti tokių pelnų, kokių jos gų- 
vo karės'metu, Vokietijos indu- 
.5ti;ija ne tik nepražus, bet tuks 
sų pavojum visuomenės gero
vei. O iš kitos pusės reikia tik 
pažvelgti į Vokietijos darbinin
kus, kad persitikrinus, jogei jie 
didžiai kenčia nuo nedavalgy- 
mo, jog jie išsigema, ir jog ric- 
žluiint jų taip vadinamų “augš- 
lų” algų skurdas žiuri jiems į a- 
kis”. .

Pragyvenimo bran= ji's'y ir žemes savininkų įpinti- 
A ' oi 1 » * t« \ t » t . . Tvz « x x I a % i ti tizt 1 • % ■ k t A

gumas ir algos 
Vokietijoj.

I'rut’Iranslidion file<| \vith Ihe post- 
master at Chicago, III., .luly 1, 1918, 
as rccjuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

(Užbaiga).

įlinkas, kurs iįpsavo algos turi 
pinkties gyvenimo reikmeiias, 

. mato tą iš tov kad jo algos ne-Trej6'paH‘orijenticijajįje- . r - . t
b<lUfele,lka inagyvenimo iviknjc- 

daug^maž SU lietuvių pasi- I>'ų<plrkiniui. >(») kadangi jis ne- 
dalinimu į trįs sroves. Sa- dtfti mirti ba<hiv jis susiduria su 
kome: daug-tfnaž, o ne visiš-l,relkiilu reikalauti didesnių algų, 
jį'ak • , 'I\un reikalui (betgi priešinasi

'Daugiaftsia “jro-vokiš- (inrbdaviai, it dažnai labiausia 
’kbs” orijeptacijos įmonių y-'r .... . . *• . ........
ra klerikalų srovėje, nors, ži-,^0?0 ^ar5s J«jku ir kurie dau- 
noma, tarpe jų randasi ir1 pasipplnė iš ąugštų kai- 
nuoširdžių, nepriklausomy- 
bės šalininkų. ;

“Pro-vokiškų” simpatiza- iai los ,nickad »eatsycria pakili- 
torių yra ir atžagareiviška-*,n<) ir Vokietijos pinigų 
me tautininkų sparne, taip- ,H|l)l,<)li,no- Beto darbdaviai, 
pat kaip vra pas tautininkus kurie pakelia algas, visuomet 
ir Rusijos pritarėjų (kai- 8k‘ngiasi atsiimti tą pakėlimą iš 
riamjam sparnui);' bet di- j1’ 80 Py1’"1

<Nuo to kainos vėl kįla ir vėl rei
kia reikalauti didesnių algų, ir 
taip eina be galo.

Darbininkas greit pastebi, kad 
jis negali atverti kainų kilimo 
su tuo algų pakeliniu, kurį jis 
gauna, nes karės laiku išdirbinio 
įrankių savininkas visuomet tu-

u
sielos.

tie 'darbdaviai kurių biznis iš-

“Pro-vokiškų” simpatiza-

Jeigu darbdaviai ir sutinka 
[as jr duoti pašalpos, 

lai tos niekad neatsveria pakili-

džiuma tautininkų stoja už 
visiškų Lietuvos atsiskyri
mų nuo kitų valstybių.

1 Pagalios, pas socialistus 
beveik visi stoja už federa- 
tyvi Lietuvos susivienijimų 
su buvusios Rusijos tauto
mis, *ir rėtds jų galvoja apie

• So Bostono atbalsiai.

Vadinasi, kaip Broklyno sei
me kunigai su davatkomis buvo 
pasiklupdę poteriaut Visus tau- 
tininkus-laisvamanius, taip So. 
Bostone birželio 23 socialistai,

vjsįšką. nepriklausomybę. Ofri ',is
t{ • • -r . . ' • Iz n Iii /(•nlzltt lw> Izm'iii ,1«. »•! >1 ■ 1.111 .

nianių pažeminimą, visus kuni
gų vyčius ir davatkas privertė 
atsistoti ir protestuoti prieš Vys-

prijungimo Lietuvos prie ku tų daiktų, be kurių darbinin
kas negali gyventi; kadangi Vo-daugiausia juktyra ir kilę iš 

ūkininku šelrn£hųT.mTO eko
nomijos žvilgsniu, '• stam- 
biemsiems ūkininkams gali

I būt išrokavimo prisidėt prie 
Vokietijos todėl, kad tuomet 
jie turėtų galimybės su di
desniu‘pelnu pardavinėt sa
vo ūkio produktus: Vokieti
ja yra pramoninga šalis ir 
už javus bei gyvulius ji iho- 
kėdavo daug brangiausi ne
gu Rusija, kuri pati gaben

davo duoną ir mėsą į užsie
nius parduoti.

Ir prie visa to, kaip paste
bėjome, Vokietijos valdžia 
visokiais budais remia “pro- 
vokiškas” tendencijas Lietu
voje. Todėl mes matome,’ _ ...................
kad Lietuvos konferencija; vvks kokia svarbi atmaina, ^!' kithis. žodžiais sakant, jų 
Vilniuje priima prielankią tai musų srovės imtų gal iš- t .
Vokietijai rezoliuciją, kad naujo keisti savo pozicijas. | Mikais kaip ant 117 nuošimčių, ma ranka girtus gestus daryda- 
Landcsrato (Lietuvos"Tary- ™-------- u“*'‘ bl,;— ^rtnoin.^nh..
bos) nariai važinėja į Berli- rikalus ir tautininkus grei-batų, ir visokios rųšies 
ną, ir kad vyskupas Karevi- tai išnyktų antipatija prieš, ‘toninių daiktų buvo kur-kas di--ggirts?.. N-ncm-nier-niai —- ju- 
č’us daro sutartis su Hert- Rusiją, jeigu tiktai Rusijoje* dėsnis, negu kilimas įcainų tų go-tu-el------ ik! — Aš galiu —-
lingu ir Ludendorfu apie įs- nuvirstų bolševikų valdžia. | (Liktų, kuriuos parodo Calwe- da ggert 
teigimą Lietuvoje “krikščio- O jeigu dar Rusijoje butų at-.Vri<) skaitlinės. Kaikurių daiktu r-rrup- 

put ir to Katra jų yra ai- vėo gaivinta carizmas, tai musųikainos P“kil° ant 500,800 ir 1,- — tu —
desnė už kitas. Viena tik-rchijos, prisiglaudusios prie klerikalai tuoj pradėtų ją 000 nuošimčių, taip kad be jo-

■ ’A'' ‘

grupes “nepriklausomy
bės grup£” arba “pro-rusiš- 
kųjų grupę”.

Kiek išviso šalininkų turi 
kufri nuomonė, dabar, kaip 
minėjome,! negalima patirti. 
O to nežinant, negalima at-į, . 
spėt ir to katra jų yra di- niškai-konservatyvės mona-

Landesrato (Lietuvos Tary

t ar 
dar didesnį pelnų, kaip prieš ka-

sidarČ tikra tragedija‘darbinin
kų kiršai plačiausioj reikšmėj 
taip algos pelnytojams, taip sa
mdiniams, taip valdininkams. 
Bugpjueio mėnesyj 1917 m. pa
gal CaKverio savaitinės šemynos 
porcijos kaštavo 54 markes ir 67 
pfen. ($13/11), o lituos mėn. 
1914 m. los pačios porcijos kaš
tavo 25t markes ir 12 pfen. ($5.-

Beje, tau ptHin $o. Bostono 
lietuvių milžiniškai! protesto su- 
sirinkiman buvo vėl ateimpinęs 
klerikalų šnipelis Mikalauckulis. 
Tikėjosi vėl Juodos garbes pel
nyti, bet nepelnė. Policislai pa
dėjo maršalkai išmesti jį lau
kan iš svetainės. —J. P. R.

Klaikus vaizdas

XX.
i' 1 , **>^*Tė; T

Nėra nieko pavojingesnio, 
kaip aprubežiavimas savo am
žiaus tam tikra išsivaizdinta 
metų skaitline;

Kdiiolika metų atgal New Yo- 
rko augščiausiojo teismo teisė
jo sekretorius nusižudė savo 70 
metų amžiaus sukaktuvėse, sa
le jo rasta knyga °The statute 6f 
Limitątions; a Brief Essay on 
Ihe Osler theorv of Life”.

Tarp kitko ant atviros kny
gos lapo buvo rašoma; “Septy
nios dcšimlįs metų - tai galas 
žmogaus kelionės. Pasiekęs tą 
periodą žmogus silpnėja, viso
kis veiklumas išnyksta ir tai es
ti žinklu, kad jo laivas gyveni
mo ant žemės užsibaigė”... i

• “Aš esu septynių dešimčių 
im tų ir esu tikęs tik kaipo ka
mino kamštis.”' ‘

t .V" ' " < '■% y O" L’ B ?“M ■’ f 1

Matomai tas žmogus taip drū
tai įtikėjo tai knygai, buk žmo
gus pasiekęs virš šešių dešimčių 
melų esąs bevertis — tik sutiki 
našta sau pačiam ir pasauliui, 
kad jis pasiryžo' užbaigti savo 
gyvenimą, sulaukus 70 metų.

Kiek laiko atgal tūlas nevvyo- 
rkietis, būdamas puikioje svei-

ižų. kuiiihne jų tėvai pasiinii ii 
Tankiai prisieina girdėti pana 
šius užreiškimus: “Aš nešitikiul 
sulaukti senatvės; mano 
ir motina pasimirė dar 
būdami”.i • 2,Emersonas sako: “Mes

. kaitome žmogaus metus, kuliai 
jis pats nebeturėdamas ką veik
ti nepradeda juos skaityti”.
• Nėra lengvesnio daikto k^ip 
žlnogui pasenti. Tik jis turi 
nuolatai manyti, kad sęstąs, ti
kėtis ankstyvos seHalvėš, bijotis 
jos ir rengtis ją patikli: sulygin 
ti save su kitais prieš laiką pa
senusiais žmonėmis ir tikrinti, 
kad jis esąs tokio pat seiiumo 

! pagal išžiiirą —- ir lai visa kas.

l(~vr Ii 
jaųnfl

ll( S-
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Geriausias būdas dėl itriniina

Neturi šhilcuot'ihei viename hatne-

MNCUpeller
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikrai tiktai su pažymėta marke
„ . t ‘TKARA*
35c. ir GJo. buteliukas v|*o«e apt.<*ko»o arba
» ■ ’ Autai 1

«« ... AD- K'CHTER & co.
14-80 W««hington StrMt. New York. N. Y

i

skaityt* jo “editkirialns”, man 
tuojau vaidentuvėj prisistato 
ši to. s paveikslas: ramsoka kar
kiama. Už baro snaiuižia barten- 
deris. Anl baro pasirėmęs įšaliu 
apverstoj guzutės bonkos sust 
mukęs, alsiklapojęs, apsiseilejęs 
žmogelis. Be sąmonęs, liežuvio 

kaina karės laiku pakilo dau-l itebcapversdamas, nepavaldo-

Mums rodosi, kad pas kle-. 1M<> kilimas kainų kuro, dra-.mas, monologuoja:
i Tau r-rodos, k»-k-kad aš

Kad kartais netyčioms pasii
mu kunigų Draugą,ir pradedu į katoje, užreiškė, kad jis mirsiąs 

sekančioje savo gimimo sukak
tuvių''dienoje. Rytmetyje su
kaktuvių dienos jo šeimyna ta
po išgąsdinta, kuomet jis atsisa
kė eiti darban sakydamas, kad 
jis mirsiąs prie vidurnaktį, ir 
reikalavo, kad jam butų pašau
ktas gydytojas, kuris, išegteaini- 
navęs jį, nieko blogo jame ne
rado. Bet jis atsisakė’valgyti ir 
pradėjo eiti silpnyn ir silpnyn 
dienos laike ir ištlkrųjų pasimi
rė prieš vidurnaktį. Jo įsitiki
nimas, kad jis mirsiąs, buvo taip 
drūtas, knd visa protiška spėka 
velkė atkirtimui gyvybes spė
kos ir galutinai pertraukė gyve- 

Pabr. nimo procesą.

Kazimieras; Gugis
Veda Viaottas rvikatua, kaip r riminatttkaoae 

, taip ir fivittikuost teisimose. Daro 
visokiu.s tfokuntentat ir,t opieras.

Mieito Ofhavr
VII W. Beartam SI 

Itl U Unily Bldu.
TeJ. Central 4411 j

, taip ir dv 
ViBORiUH

Nhmų OfUas;'
MIS S. Halsted 8t

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1316

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

y ; Vodevillniis Perinai nu.
l’ancdčlyj. Ketverge ir Suimto) 

PirmaH Floras 15c. Balkonas 1 te 
‘ Prie Šių kainų p įtakai to m* ir 

1c irJŽc.-kariškos mokeslįs

a GATVtS
4 DIDELJ AKTAI KASDIENI 
RaLsteo tr *

tu

— S ė i, Džio! — tu 
—aš tau ssakvsin-ik!

— na, tu s-snnava ik!
Nepasižadėkite kitur, Liepos H 

būS NAUJIENĄ PIKNIKĄ^ 
G. M. Chernaucko Darž< fl

imperfect in original



N A U J r E N o S,- Chieago, UI.

JusGausitDidesneNaudą
dėdami, savo pinigus į šį tvirtą Valstijinį Banką papd musų pieną, kadangi 3% 
pelno j metus mokame ^’ums arba kredituojama ant juąų padėtų pinigų —

KETURIS SYK KAS MĘTA| ^ausio

Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą ir Spalio 1-mą).

Seniausi Ęąhkin^įtaiga šiaur-vakarių pusėj
• ’ !• I-V. ; f į .’ . fto A*tA jiMf' ’ I 4

Turtas virš, Vieno ii4 Pusės Miliono Dolerių
1 * •.

Atdara Pariedėlio ir Subatos Vakarais

I KRAU.SE SAV1NGS BANK
Į 1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

-—-

i, Į .,it

Nuža-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Galva. Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
VyriSkumą Ir Moteriškumą. t

Sveikatos Komisionieriuš Į| SergėkitePana
> ---

SLA. IX Apskričio suvažiavimus
Ttiri Būt Vartojama Kiekviename Ligonhutyje ir UŽra-

Sako Nuxated Iron
savo akis

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnu? štoko energijos, numažinto gyvin- 
fumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 

raujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
Žudymo kūno, negruomulavimo vidurių, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Alai iri ja viešpatauja. <.. .

Nuga-Tone suteiks Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariąms kūno. Sutcika 
sveiką veikmę širdęs, Vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
trą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantoiąme, log busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone. ar mes sugražisemc Jums pinigus. Kdžna bonkutč talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėficjiipi gydymo-, kaina kuriu yra v ienas $1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, Šešfcs bonkutes už penĮaus ($5.00) dolerius.

* Jeigu vartojant Nuga-Tone plr dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pa sėkmių, sugrąžiklte lykfius pilės ir bonkutp, o mos betarpiškai sugtąžisme 
Jums pinigus. MAtote. jogriėgatite prdpuldyti ne vie|ja .centą, jeigu vaistą! , 
ne bus pasėkmjrjgL, Mes JpiąmčĮSvisą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums toki/s gvarancijos jeigįu nežinotume kad Nuga-Tone (!l 

Nutt-ToteĮ j ’padArys viską, M;čio*»dlš!tHrtiname. L, H |( . IH0J1 ;f .'
•7 < • ! I 4 « • i f iki fl » 1 ’ ' I

• \ Skaitykite ką tie ^nlories sakai apie Nuga-Tone. «... i
j NATIONAL LABORATORY. Chieago. in. i . St, Blvzood City. Pa.

Gerbiamieji:— _ ... ... l »iz .... . j, * v5^ i Gavau just) laišką ir Nuga-Tone pihutes lh tunu pasakyti, joa esu -užganėdintas jpsųi 
■ X’*' Vestais. Meldžiu prisiųsti (ivi bonkutčs Nuga-Tone .piliųtiu. As daviau kiateta pihutiu sava 

1 pretrfių dcl pabandyma h ;im labai patika. Aš stelihjų vięnn ty-tikuty d<H jio., Prisįun-Ji^ |2,
Simkiu k, pa>arba GAfepAR BĮĮRSEK. Dox

(h« tini »O'

Mallh IOT14. A

.SE53 1

Shehandoah. Pi.Nf\TIQNAL LA0ORATO LY. Chkago. įlįs.
• Godotini ■ '■ t’ '<b o .i ■ , , •

Aš esu labai uiganedir as nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai stoikas po jųjų vartojimo.
< 4; JOE DOMBROWSKI. 333 W. Coal St.

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkutejė' Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems.

NATIONAL LAB 
Gerbiamieji: 
bonkutė Nuga-Tc0e. 

Vardas ir pavardėj------

Gatvė ir No. ar R. F. D

Miestas......,.,.;....

Steliuktte vaistas ant tuo kuponą.
ATORY, 123 W. Madison St.. Chieago, III. 

Prlsiunčiu $.......... Ir meldžiu prisiųsti man

Birželio 23, 11)18, čia buvo' 
SLA. IX Apskričio suvažiavimas.

Tarj) kitko nutartu, kad SLA.
IX 'Apskritis susižinotų su LSS.
X Rajonu Veikalu parengimo 
prakalbų lamilromis spėkomis; 
Kalbėtojas, suvažiavimo tariniu, 
reikėtų gauti toks, kuris galėtų 
kalbėt abirin organizacijom. 
Manyta apie draugų Neviackų, 
Dilgelių redaktorių, kuris gerai 
susipažinęs kaip su LSS., taip il
su SLA. Veikalais.

Ikdegatų suvažiavime dalyva
vo socialistų ii- ndsocia)listų, bet 
sumanymui nebuvo priešininkų 
nei iš vienos nei iš antros pusės. 
Visų nuomone tokia, kad darbi
ninkai privalų jungti savo spė
kas idant išvengus didelių išlai
dui ir vaisingiau galėjus platin
ti apšvicla tarpe mažiau susi
pratusių savo brolių. '

A.. IVT. Mc-tdionis, SLA..

IX Apskričio delegatas ! SLA.
seime (mandatu atstovavb vien' ’ Į h '* M * «
lik 159 kuoiiį) davė raportą apie• < / . ■ I <seimų.

SLA. IX Apskričio rrtštinin- 
ko buvo užklausta, kodėl biip il
gai nepaskelbta‘Ketvirtojo Su
važiavimo protokolas organe 
Tėvynėj. ;RušUnika8, d. d. H. 

Puida, aiškino: kada gavęs ke- 
' is laiškus iš įvairių kuopų, tada 
jis parašu laiškelį Tėvynės re
dakcijai klasdamas, kodėl nepas- 
kęlbiaina ŠljtIX Apskričio IV 
suvažiavimo tarimai. Gavęs at
sakymą, kad reikia palaukti iki 
pareisianti kaleiua. Tad pasiun
tęs Naujiemimst tuo pildymu, 
kad Naujienų) dl«ici|ijąšlis; paskel
btų protokolų.. Siivažiavimui 
buvo nuostabuv»kad Tčvyjtms, re
daktorius kalba, apie/‘kaleinas 
SL/V organe /vašiems, ktuie-tpa- 
jliuČiitHpašių <Organixa)Ciją, iikuo- 
mot i kilokiumtib. mšltamsj iokaip 

>Dro ttliupo laiškams-ir’tolitiniš- 
ka i aigtucijdi i visa i neveik su 

jl‘ikaleinoniisT» skaitytie&d-tith 
c*JpĮ^įd : i pf j. Jųp »į| > Įlb I

Vietos lietuviai nė(abKi sutai
kąs. Ypatinga j StA. kuopos na
riai. Jų asmeniniai nešusiprati^ 
mat paliete net ir Nuvažiaviiną, . yiuu bl 1 ;(aula, kad tie draugai nesisten
gia išrišt nesusipratimus savo 
susirinkiniuo.se, velka juos vie
šumon.

Soma Kiekvieno Gydytojaus—Priskaito Pats Savo Di
delį Fizišką Veiklumą šiandien Būdamas Virš 60 Metų 
Amžiaus Daugiausiai Pats Vartodamas Nuxated Iron.

KA SAKO BŪVęS SVItlKATOS 
KOMIŠUONIER1US KEKh 

“kaipu Sveikatos komis!jonierius 
Chh agos miesto, aš daug kartų bti- 
vaų klappUjamus rekoiųemlupti iyai- 
rhiš Vaistus, mineralius vandenius 
ir lt, Niekuomet iki šiol aš nera
dau surašė jokios ypatingos gyduo
lės, betgi hš jaučiu, kad Nti)iated 1- 
ron ypatingai turi būt padaryta dėl 
liesos. Aš pats ėmiau Nųsalcd Iron 
ir patyrinu jos davimą .sveikatos. s«- 
slipniiiimo p- dėl visuęmicnės labo, 
aš jaučiu savo priederme padaryti 
io vartojimo žinomas pasekmes. Aš 
jau pergyvenau savo šešešdešinds 
metų ir noriu pasakyti, kad aš tikiu 
jog mano paties didelis fiziškas vei
kimus. priklauso daugiausiai Šian
dien mano patįes ypatiškam vartoji
mui Nusated Iron, ir jei mano in- 
dorsąvimus, prikalbins mažakrau- 
jus, ncrviiotus vyrus ir moteris pri
iminėti Nuxaled Iron, ir gaus stebė
tiną naudą, kurią aš gavau, aš busiu 
dideliu! dėkingas kad aš ją rekomen
davau, Iš savo paties patyrimo sp 
Nuxalcd Iron, aš jaučių kad ji yra 
toki M.vcltiolr*. kuri i u r C‘t u l>»it
viutojuina kiekvtcnuine 
ir užrašin'6,lama kiekvieno gydyti,jo 
šioje štilyje”.

Buvęs Sveikatos Komisionierius Chi- 
(Jagoje.

Pastaba: NuKaltd Iron, kuris bu 
vo vartojamas buvusio Sveikatos Ko- 
misijonicriaus Kerr su tokiomis ste
binančiomis pasekmėmis, nėra pa
slaptine gyduole, bet viena, kuri yra 
gerai žinnoma aptiekoriams visur. 
Nepanaši Į pirpicsiij inorganic Iron

Buve« SvcikatnK Kotniiiijonle- 
riun Kerr per daug metų r.«vo 
gyvenime krivojo dėl labo visuo
menė'Jo paties ir kituose mir
ei uote. Tai buvo jin kuria per- 
atatė Anti-toxin dėl Dlphtheri- 
Jor ChliHgoH Sveik n tos Depar
tamente,. Jis apvalė pieno dėl 
vartotojų ir tekiu budu pagelbė
jo išgelbėti ryvastis tūkstančių 
vaiky. Jia (vedė priei npiau- 

^dim^ patvarkymų, kur] nukopt- 
' javt» Mgiaoje Malyje Ir* taipjri pa-

Klrvpino ir . IHeklnėmia išmeti-l 
mui liekanų dėl gero visuomenės 
sveikatos.. Jisai yra tikras, kad 
plačiai vartojamas Nuxatčd Iron 

, dideliai Mumašina rūpesčius ir 
keblumus Sveikatos Komisijo- 
nierių palaikymai aukštame lai
psnyje visuomenės sveikatą.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekorlui .aukso r i ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 
\ Aš turiu 15 melų patyrimu ir 
||aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie- 

' ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus r ei kalin

ti, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

... AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Aahland Avė. Chicaf^ 

Kampas 18-tos gatvės- 
S-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 

’ Tėmyklte j mano paraSą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKI 
Akis

Valstija..

King Midas
(kriauši Skustuvai 

Amerikoje

T g.’ 
cn 2. 
v» o

£<5 
C O X* 
■C £w 

□

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

■•••’ SPECIALISTAS ■ rt„ j
• ^(iyidnu J>rvlYas akis vienu sykiu į kėlės minutes.

Be .skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, ojpti- 
sRos nervą ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kią, neaiškus malvuias, arba kitokis anormalis 

L'US^T^ ukiu stovis grei(>ldingsla po mano gydymo, t
* NOSIES, GERKLkS IR PLAUČIŲ K ATARA

• gydau greičiausiu moksliniu budu, iižtikrtnda- 
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
t)llt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 

V1T sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties
Vj kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 

' viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI
i UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIJUNKIMĄ

Valandos; 9 iki . , 219 S. Dearborn
8-tai. N^dėlio- VV M I a Beiti M Ii s^’’ Chictigo, III mis 10 ikU-mai VV . 171. La I1UII, 1T1.V. pricš pučtą

Pats Pana miestas stovi ant 
lygios vielos. Biznio namai be- 
veik daikte. Trobejsiai dviejų ir 
trijų augštų, mūriniai; gatvės 
plytomis grįstos; sąlygą t viai 
siauri. Pagal žnianių judėjimų 
galėtum spręsti, kad tam mies- 
lelyj gyvena bent šimtas tuks
iančių žmonių, o ištikrųjų kažin 
ar but septyni tūkstančiai gyven-

. . - ■ . >

Darbininkų trobos visai men
kos, tikros hišneles, bet vidui už
laikomos švariai. Į darbininkų 
namelius žiųrint, vaizdas ne

prisistato. . '
—■ Laisvės Mylėtojas.

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduotu 3000 lietuvių san
krovose (’hicagbje, Milwaukee, 
Pittsburgn’e, Buffalo, Detrolt, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia. .

Vardas ...

Adresas ..

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite j '
KING RAZOR MANUFACTUR. 

ING CO-
31 N. 9 SU Indiana. Pa.

Telefonas Lasvndalc 932! 
dėl pardavėjo 

(’hieagoje ir apielinkėje

DOCTOR ROSS
HH Chica^os Spėcjąllątas

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

Privptiškas Negales. ,
________ 85 So. Denrborn Št, kampas Monroe, 

CHICAGO, ILLINOIS
■ llVvv Room 506 ir 507 Crilly lildję- Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Pancdė- 
lyį, Scrvdojc, Pėtnyčiojo ir Bubatoje vakarais nuo 7 iki S valandai.

Tcl. Pullman 342
Dr. J. Bagočitis. M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR *

chirurgas
10731 $o. Miehigaa Avė.

Bose!and, T! 1.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Slogams Popicro

SPECIALIAI: Mnleva malevojimui stabų išvidairs, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO. ' *

Chieago, III.3003-3039 s. Halsted St,

produktus, šis yra lengvai pritaiko 
mus, neužgauna dantų, neapjuodimi 
jų, nei nepagadina vidurių. Išdir
bėjai gvaranluoja pasekmingą ir vi
siškai užganėdinantį rezultatą kiek
vienam pirkėjui, arba jie sugražins 
jums pinigus. Ji yra parduodama 
pas visus gerus aptiekorius.

DR. A. M0NTV1D
1553 W. Madison st. 

Saite 600-612
2225 So. Leavitt St. 

Kampas 22nd pi.

Phone Haymarket 2503______ J * > Phone ,Canal 4626
Nedėldieniaia tik pagal sutarti

Rezidąncijos Telephone AJbany 5546

Didžiausia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didęlis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, 

angliškų. Gramofonai nuo $10.6(1 iki $250. Parsiduoda 
vo išmokėjimo. NAUJA'DIDĖLI KA't'ĄLOGA knygų, 
žiedų, lenciūgėlių, granjofonų rekordų, brukuojamų m 
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c, štampą.

3343 Si Halsted st
A PAS F. BUDRIK 
Tol. Drover 8167 ■

pienas draugas mokins, o ketu
rios sienos klausys,' tai naudos 
jokios neturėsime.

Dėlto kviečiu kuodaugiau 
draugų atvykti j Sekamą susirin
kimų, kuris įvykš liepos 28 die
nų pas draugų S. Kailšių/Bus 
apsvarstyta daug svarbių klau
simų ir sutaisytas veikimo pie
nas. Reikėtų, kad kiekvienas dr
augas Surastų dar bent vienų 
draugų, ir susirinkiman atsives
tų/

Torrington, III.
Vietos LDLD. 81 kuopa laikė 

savo susirinkimų birželio 23 d. 
1'asai su^irinkimatf buvo šVar- 
buš tilo, kad juo kaip ir prikoP 
ta iš numirusių kuoph.’ Daugelis 
draugų IniVo bemnnų/kad kuo
pa mirtis, bot taip nėra. Ji gyva, 
lik pati viena savo spekoniis ne
daug ktf tepa j iege'veikti. Bet da
bar draugai vėl subruzdo ir pa-* 
siryžo darbuoties. Kuoph šiek 
liek ir padidėjo ir rūpinsis kiek 
galint prisidėti prie žmonių y- 
pač darbininkų švietimo darbo. 
Manoma dabar įsteigtj dagi mo
kyklėlė, kur butų pamokoma lie
tuvių kalbos, gramatikos, prit- 
melikos ir kitų pradinio moks
lo dalykų, žinoma, kad tų darbų 
prideramai pastačius, reikia di
desnio būrelio draugų. Nes jei

—Juozapas Radzevičius, 
L1>LD. 81 kp. rašt.

NAUJI RAŠTAI.

K. Kautsky: Ant Rytojaus pd 
SdciaJės Revoliucijos. Autoriui 
leidus verte' P. (trigailis. Lietu
vių Darbininkų Literatūros Dra
ugijos leidinys No. 3. Skaudo 
“Kovu*”; 229 N. 6th Street. Phi- 
ladelphid, Pa. 1917. — PlM 98 
(tfu žodinJelhi ir kitais priedais 
pusi. 112). Kaina 35 ęentai;

Albinas Rimka: Amerikoš 
Lietuvių TttiitiOės Sandoros Pri* 
ncipai ir Programas. Amerikoj 
LicLTaul. Sandaros leidinys No- 
3. “Ateities” spauda; So. Boston, 
1918. Pusi. 32. Kaina 10 cen-

„ - v. ■ ;.| v-.' ■ . J .J
yA .... . 1 ............... I--! ■!
NAUJOS “NAUJIENŲ” 

STOTJS.
.‘.h . ,

“Naujiem^” galima gatiti pir-i 
kti pavieniais numeriais prie 
Homan avė. ir 12th gatves, ant 
pietvakarinio kaiiipb, prie KctV 
zio avė. ir 12th gatves, ant pieU 
vakarinio ir šiaurvakarinio ka* 
mjių ir prie 25 gatves ir Cicero 
avė.

iVikaliitlkite visitr “Naujie
nų o mes stengsimos pristaty-

"Nikfjieriiį” cirkuliacijos
užvaizdu P. F. Grybas

ant leng- 
uikrodėlių, 

Slių pa-

Chieago, III

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

’ Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Bockvvell 6999

Te). Boutevard 0812 
ir Drover 8448 ,

DR. A. J. KARALIUS
3203 S. Hakted 8t. Chieago

r INDULIAI
Valandos: Nuo 'J iki 12; ir nuo 2 iki 0

TfelOPhonc Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. Vak. 
3325 So. Halsted St., Chieago.

‘----------—

|r. Lee Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St„ Chieago. 
Kalbą / lietuviškoj, latvišką! ir 

rusiškai.
Valandas: 10—12 rytą; 6—9 vakare: -T TbI. Canal 436T.

i ............
•
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Vyrišką Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutui 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, vertei ntio $25 Iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 97.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GOR DON
1415 8. Halsted St. Chieago. 111

SPECIALISTAS 
aaodvaoja Dykai

Sfvenimas yra 
čias, kada pra 
W nyksta regėjimą. 

7 Mes vartojame 
jr pagerintą Oph- 
J thalmcmeter. Y-

< kreipiama i val
ktis. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kam u. 47 M 

Telephone Yards 4317

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vj- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir Wiw>kiwi ėlektrds prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja': 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street

VALANDOS: o tiktai, i •

DR. J. M. GLASER
Prrfktikuoja 27 metui 
Gyvenimus ir Ofisas

3.149 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
. Chicagc, III.
i SPECIALISTAS JjlK 

MptcrTSkn, Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 1 

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

Telcphcne Yards 503-

3109 S. Morgan st. Chieago į

VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryto 
ir mio * iki 8 vakare

Tel Yards 3654. AKUŠERE A1

Mrs.A. V1DIKAS 
baigusi Akušerijos Ko- . 
legiją; ilgai praktika-] 
vusi Pennsylvani jos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin-i 
gai patarnauju prie' 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

Į (Ant antrą labą) 
Chieago.

; Į Tel. Armltage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN£

Sugabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip jvairio- 
ae moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chieago
•*•"**-*•

Rezid. 933 S. Ashland BM. Chlcagt 
T«lephon« Bt>ymarkr| 2544

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų Chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted Si.. Chjcjigt 
Tclephom ProTM- Kt93 .

VALANDOS: HK-11 ryto; 2 I
y a yj4?<'liqni<» Ift—

i qfii'

Nepa^žadė&ite kitur, Liepos i i, 
biis NAUJIENŲ M<frrKAS
G. M. Chernaucko Darže. Aukaukite Lietuvos Laisvės

’ -------- Fondan.

IMPERFECT IN ORIGINAL

KRAU.SE
susirinkiniuo.se


o ir

Protestas
»

Biznieriai savavališkai naudojasi 
draugijų vardu.

son”, kuris vėliau pasirodė ęsųs 
Gh. Kučionis, kur, kartu su Ant. 
Zalatorium, praeitais metais ap
suko Chicago State bankų ant 
40 tūkstančių dolerių. Pas areš-

Šiomis dienomis West Sidej 
buvo išplatinta atsišaukimas, 
kuriame kviečiama draugijas ir 
pavienius asmenis dalyvaut ap- 
vaikščiojime, kuris turėsiąs įvy
kti McKinley parke. Po tuo atsi
šaukimu pasirašo pp. J. I. Bag- 
džiunas, J. Krūmas ir V. Duoba. 
Atsišaukimas parašyta neva var
du keturiolikos West Sides drau
gijų. Tarpe jų randasi ir Dakta
ro Vinco Kudirkos Draugija.

šiuo mes užreiškiame savo 
griežtų protestų prieš minėto 
apvaikščiojimo komisijų.

PIRMA. Daktaro Vinco Kudir
kos Draugija niekuomet nėra 
prisidėjusi prie mm. apvaikščio
jimo neigi ų nors įgaliojusi kal
bėti josios vardu. Tatai apvaik
ščiojimo komisija — pp. J. L 
Bagdžiunas, J. Krūmas ir V. 
Duoba — savavaliai panaudojo 
musų draugijos vardų.

ANTRA. Daktaro Vinco Ku
dirkos Draugija priklauso Chi- 
čagos Lietuvių Darbininkų Tary
tai. Taigi ji apvaikščios Liepos 
ketvirtų kartu su visomis pro- 
gresyvėmis Chicagos draugijo
mis WEST SIDE AUDITORI
UME, kertė Racine ir Taylor 
gatvių.

TRECIA. Mes griežtai reika
laujame, kad Rengimo Komisi
ja, taigi ponai J. I. Bagdžiunas, 
J. Krūmas ir V. Duoba, dabar 
nei dteityj nekalbėtų už Daktaro 
Vinco Kudirkos Draugijų. Prie
šiniame atsitikime Draugija ši
tų jų žygį skaitys kaipo nepadori] 
savavaliavimų.

Už Dr. Vinco Kudirkos Dr-jų, 
Jos įgaliotiniai:

St. Strazdas,
A. Ambrozevičia, 

M. Daučiunas.

'Filo pačiu laiku gauta žinių ir, 
’ iš Glcndive, Montanos valst^kur 

praciUj ketvergę bųvpjąrešt,uo-^ 
tas tūlas “Alexiųidcr ŲaU|Hcri|”^ 
Žinia sako, kudiHulbi^riB-p^i-si- 
prisipažino Antanas Zala
toris, buvęs Cliįcagti St^te tan-' 
ko klerkas. Pas jį rasta 31 tuks-j 
(antis dolerių.

Abudu areštuotieji busiu su
gražinti į Chicagų ir atiduoti į 
teisino rankas.

!. '"■L1 *■■■!■"■ 1 LT1! J. L' ■ .i. ■

Komiteto, paskirtai komisi jai, Pieno kainos pasilieka 
ši nepasirūpinu surengti lie- 

skyriuus programą buvu
siame soe. presus piknike, Ri- 
vcrview Parke, tai šiuo matome 
reikalo pasiaiškinti. Rengimo ko 
komisija darė, kų galėjo ir visa 
buvo surengta, Tečiaus komisi
jos pastangos nuėjo niekais. Lei
sta buvo kalbėti tik’vienam kal
bėtojui. Juo buvo d. Nourteva. 
Jisai ir kalbėjo keturiom kal- 
bhU’ angliškai, švediškai, fin- 
iškai ir rusiškai. Kitas niekas ne
kalbėjo. Nors švedai ir finai bu
vo puikiai prisirengę, bet ir jie, 

‘kaip ir lietuviai, negalėjo pasiro
dyt.' • <■ '• .
» ‘'Taigi draugai beręikalo kalti
na rengimo komisijų. Priežastis 
to buvo kitur.

— Rengimo Komisija

NAUJIENOS, Chicago, III.
. '„i i .

greit pradės eiti paprastu tem
pu.

Uždarbiai Čia vidutini. Moka
ma nuo 35 iki 50c valandai.

po 12c bonkai.

True Iranslation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Pieno kainos tiž sekamų (lie
pos) mėnesj pasilieka tos pačios 
~ po 12 centų už kvortų. Tatai 

buvo nutarta bendroje pieninin
kų ir išvežiotųjų konferencijoje 
su Suv. Vldst. maisto adminis
tracijos pieno divizijos advoka
tu W. E. Lainb. Pieno kainos 
(po 13c kvortai) turbūt bus pa
kelta rugsėjo mėnesyj, i

Plaen Works kompanijos dar
bininkes pagalios laimėjo strei
kų. Tas streikas tęsės vds tris 
valandas. Kompanija turėjo iš
pildyt strclkininkių reikalavimų.

— Klę-nąs.
P-L-'-lU ..... ".mi------------- Į

Pranešimai

Panedėlis, Liepos 1, 1918.
------- 1

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Padėjo “į gurbų”.

Suimtoje, birželio 29 dienų, bu 
vo Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos susirinkimas. Tarp kita ja
me buvo skaityta laiškas nuo, 
naujojo “tautiško dienraščio” 
o rga n iza torių, k vicČia n t ’ dr a u gi-

ičku)( laikau lj»“- 

ininkaS klausia:
PertikaiČi 

mo pirmin..... — -----------
Ką darote su laišku?
Visi tyli. M’
Už valandėlės vienas atsilie

“O kų dabar darysime.” klau- 
šia vėl pirmininkas,

“Padėsime jį j gurbų!” pasi
girsta balsas iš susirinkimo.

Įnešimas paremta ir balsų da
uguma laiškas nutarta padėti 
‘į gurbų”. —Buvęs.

Padidino sau algas 
i i • /»i

P. S. — Mes turime žinių, kad 
tokiu pat “Mtebuklingu'budu” ta
po btrauktn apvaikščiojimo ren
gėjų skaidini) ir daugelis kitų 
Wfst Sides draugijų. Už jus mes 
tečiaus nenpsiimame kalbėti. 'Pa
tai, jeigu matys reikalo, jos pa
čios galės padaryti.

Kučionis ir Zalatoris 
areštuoti.

• pųuio

Vldermanai nori po 3,500 
lok metams. . ..:i ii-.-', Jiųj

Miesto tarybos su^iripkimas, 
15 balsais prieš 15, užvakar jut* 
Jare padidint aldormanų alga# 
no 500 dolerių metams. Iki (šiol 
ddermano metinė alga įbuvo 
1,000 dol. Tatai niiestm'jkpimioH 
>7,500 dol. daugiau negu iki šiol 
kad buvo išmokama aldermanų 
ilgoms. ,

Vadinas, aldernujųtii padidino 
;avo algas. Bet finansų komisija 
Čadu nepaisyt jų nutarimo: ižde 
lesų pinigų. ’ f

Beje, toks nutarimas jau buvo 
padaryta 1916 metais, bet finan
sų komisija jį taipjau nepildė.

Pataria padidint gazo kainas.

Gazo kompanija nieku budu 
nesusitiria su miesto valdžia rei
kalu padidinimo gazo kainų. 
Miesto valdžia mat netik* kad 
nenori suteikt tų privilegijų Chi- 
ftigoš* ^zo batonams, bet dar 
reįkufiaujft, kad jie sugražintų 
gazo naudotojams 10 milionų 
i^il.Vtkur^uds sa Vi valingu budu 
iš jų sulupo. Tatai gazo baro
nais pagi?lbbh ittčji į). A. Little, 
valstijos viešųjų įstaigų komisi
jos ekspertas. Užvakar jis įteikė 
KolA isi j Ai peticijų, ^ekomenduo- 
jahčlų padidint gazo kainas po 

!< 10 centų už kiekvienų 1000 ku- 
i biškų pėdų. ‘ ’

Advokatas Richberg, kuris da
bar veda miesto bylų prieš gazo 
kompanijų, užprotestavo prieš 
pono Littlc’o rekomendacijų. Ji- 

* sai užreiškė, kad gazo kainų nus
tatymas priklauso tik miesto vai 

ne p. Little’ui ir jo komi- 
ujo t ir.O Lili >• p <,

Aštunto* Rajono išvažiavimas.

Sekamų nedėldienį, liepos 7tų 
dienų, LSS. Aštuntas Rajonus 
rengia draugiškų išvažiavimų į 
puikių Jeffersono girių. Rengė

jai žada pasirūpinti tinkamu 
programų, taip kad pilnai paten
kinus ^dalyvaujančius išvažiavi
me. Tarp kita — kalbės Naujie
nų redaktorius, d. P. Grigaitis. 
O kad numalšinus alkį ir trošku
lį, susirinkusiems bus parūpin
ta užkandžio ir šiaip skansko- 
nių —- icecreamo, sodos ir tt.

Butų geistina, kad šiame iš
važiavime dalyvautų visi Aštun
to Rajon. nariai, kurių jame pris 
kaitoma netoli tūkstančio. To
kių progų yra nedaug, tatdi mu
sų draugai turėtų pasinaudoti 
jomis. Toks išvažiavimas mums 
suteiks dvigubų naudų: (Juos 
progos valandėlei pakvėpuoti 
tyru liaukų oru ir užmegsti arty-

----- o—
LSS. Aštuntas Rajonas rengia dru- 

ugiški) išvažidvhną i Jcffmoift) gi
rią ncdėlloj, liepoš 7 dieną. Todėl 
kviečiame visas / pri klausu n čia s aš
tuntam rajonui kuopas būtinai daly
vauti išvažiavime. Bus puikus pro
gramas. Tt:"*' 
nų” redak oi

• ” * f * J

arp kitą kalbės "Naujic- 
rius, d, P. Grigaitis,

—Rengimo Komitetas 
» 1 •»’ ’• . » 1 * .

Cicero Lietuvių Koopęracijos vie
šas šėrininkų susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj, liepos 1 d. S. žvibo svetai
nėj, 1347 So. 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 tą laiką ir, a- 
belnai, visas Bendrovės stovis.

—Sekret. W, Stankus.

SLA. 226 kp. susirinkimas jvyks 
pąncdėlyj, lieponl d., 7:30 vai. vąk. 
Linps>d)ės s Ve t. j. 022 Wabansia.*aVe. 
Visi nariai inafvhiai kviečiami atsi
lankyti. —A. Martišius.

ASMENŲ jiEftKbJIMAi
Pajieškau savo, brolių -m Juozapo 

ir Stanislovo Savickiu, gyvenu Chi
cago,411. Jie. qv»tis ar kas juos Žino, 
nuilbnėkitc man pranešti.

Liudvikas Savickis,
4121 Gencva st., Ftncine, Wis. 

_______ ______ _____________________:_____ • * ’

— Vienas Rengėjų.

J ieško dviejų mergelių.

Paaiškinimas.

Užsinuodijo gazolinu. 
Zr.u < .t* |oKx<<npĮtje
n >•r, yyPPe.4002 Spo Cttli- 
l’prųia^vc, 4ętuvių Pocių vaiku- 
9^47.1 nenešiu amžiaus, nuėjęs 
pęaejtų j}ėtnyčių L automobiliu 
^lųėlę/isge^^gų^Uųo ir Uto 
užpįppMitfty Dųktttfus sako, kad 
yra viltis, jog ku d iki s pasveiks, 
f io ;> .trypton

kelių

PAJIEšKAl*.*0ijanisto, kuris galė
tų mokinti vakarai.*/. Meldžiu atsišau
kti per laiško.

P. S.
1332* Lasvndale avė., Chicago, 111'.

Pujie§kaū savo brolio Jono (tčvas 
Mykolas) Samsono, apie 35 m. am
žiaus, kuris apie penki metai atgal 
gyveno Cicero, III. Jis paeina iŠ Ka
uno gub„ Panevėžio pavieto; Rami- 
gulos luic^lo. Jis pats ar kas apie 
jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad- 

u- z Tr.t
■ Ona Saųisonaitė, 

89)6)1 iDiisfGip«yo, So. Chicago, III.

ANT RENDOS 6 kambariai,isu va- 
na ir jiamci iš

!.II.ĮI’I!"ll»flg|i <Į|H' UI ĮHUIII IHi4JU!

Bus sugražinti į Chicagų.

^Associated Press žinių agen
tūrai praneša iŠ San Francisco, 
jo’gei praeitų pelnyčių ten tapo 
areštuota tūlas “Charles Still-

Reikalu buvusio soc. presos 
pikniko.

Kadangi daugelis Aštunto Ra
jono narių rugojo Centralinio

Ntitharino aavo pacientų ir 
mirė.

i*H>. iw;« > ii n. ) *
Pavieto kalėjimo ligoninėj už

vakar naktį mirė Dr. Louis Ta- 
cholka, gyvenęs 1241 N. Ash
land gatvėj. Daktaras buvo areš
tuotas už nelegalę operacijų, pa
darytų p-iai Sophie Suiba, 3242 
Altgeld gat., kuri buvo priežas- 
čia moters mirties. Po areštavi
mo daktaras urnai susirgo, ir 
perkeltas į kalėjimo {ligoninę, 
dūrė/

KEHKIIA

■DEL INGOT MOLD FOUNDRY

CIPERIŲ
LEIBERIŲ

„i" RAMMERIŲ

Atsišaukite j Bollinger Andrews Construction Co., 
VERONA, >ENNA.

NAMAI-ŽEMF.

L SĖlsb
/ ■- lt r i h t t

REIKIA jąunų įnofc^ų 18 iki 30 m. 
lyąįriems dirbtuvės dųybanis. jjLcng- 
yjp dmba.y Gerų nlokrMis ir bonųš^ 
Atfijciic prisirengę i darbą.., ’ EinpRb 
ypitml Dept., Continental Co., 
Ine., <an Co.,

5401 West 65th st.
4606 \Vest Grand avė.

2201 So. Halsted st.
—0—REIKIA vyrų prie sekančių dirb

tuvių darbų: Forkerių, Karų slrak 
periu — Hustlerių — šlavėjų. Gera 
mokestis ir Bonus. Ateikite prisire
ngę i darbą. Employnient 
Conlinental Can Co., Ine.

5401 Wcst 65th st.
4606 West Grand Avė.

2201 So. Halsted st.
REIKIA vaikų Virš 16 metų prie į- 

vąirių dirbtuvės darbų Lengvas dar
bas. — .Gera mokestis ir Bonus. At
eikite prisirengę į darbą. Employ- 
l’oehT l)<tpt., Continental Can Co., 
Ine.

- 4606 -VVest-Grand Avė.
i t ' iu 11 ■ Ri ha >• 1 ĮaJOl AVešt 65th st.

REIKIA Jahitoriaus pagclbininko 
nrbĄ poi tči^b. $40. į mėnesį kamba
rys ir. geras užlaikymas.

■ E. J. Therien, 
6222 nfirper avė., Chicago

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas*

Dept

REIKTA lt) prityrusių moterų prie 
tvarkymo skudurų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

B1 Goldman, 
1820 W. 14 st.. Chicago, UI.

■ II iii ■■■■■hA . ...       I

BEIKALINtUS bučeris, kad mo
kėtų lletuviškiįi, angliškai ir lenkiš
kai.
1645 Wabansia uve.. Tel. Monroc 2515

5-kiy akerių fanna, valanda važia
vimo gatvekarlais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kcdzie gatvfcs. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuviu parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
goriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti j darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint j .yietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gį lengvu išmokėjimu. 
Del -platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į •

H. PORCER1 
t

106 N. La Šalie.gatvė, kambarys 40

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Snv. Valstijų istorijos, ah^r 
uos istorijos, geografijos, polMskos 
ekononi.ijos, pilietystes, dtfiTiarašy.s- 
tčs. ‘ - J: ' * '■ . . ’/ * ■■ ;»♦* .

Mokinimo valandom! nuo 8Aryto 
iki 5 po plotų; vak. ndo 7:30 Iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chiesgo,' !!!

ItEIKAI.lNGAS siuvėjas dėl taisys 
mo ir prosijimo s<«ių drapanų ir di 
rbti prie naują kŲnių. Gera proga, 

ra siuvėju. Dar-
Uausna

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiejimas.
True translation filed with the post-master at Chicago, Jime ^2, *1018,' 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917, ' °

Liepos mėnesio 4 d. 1776 m. Suv. Valstijos pasiskel" 
bė NEPRIGULMINGA nuo svetimo jungo šalim, ir to
dėl kasmet ta diena yra apvaikščiojama, kaipo didžiau
sia šalies šventė.

šįmet tečiaus, už 142 metų po Suvienytųjų Valstijų 
neprigulmybės paskelbimo, pasaulyje verda kova už di
desnį dalyką, negu vienos tiktai šalies laisvė, ši kova 
nuspręs ateinančiųjų gentkarčių likimą, atneš laisvę ar
ba pavergimą ištisai eilei mažesniųjų tautų; prirengs 
geresnį gyvenimą arba skurdą miBonams darbo žmonių 
aplink visą žemės kamuolį.

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ąp 
vaikščiojimas įgįja VISAPASAULINĘJ REIKŠMĘ# Aiųe

d »’

rikos gyventojai panaudos jį tam, kad pažymėjus tuos di- { 
džiuosius žmonijos reikalus, už kuriuos dabar eina kova 
pasaulyje. Ypatingai juo pasinaudos mažųjų tautų at
stovai, gyvenantis šioje šalyje, kad užreiškus apie savo 
reikalus ir troškimus. *' * C

KETVIRTOSIOS LIEPOS šventėje dalyvaus ir LIE
TUVIAI, nes ir jie turi ką paskelbt pasauliui apie save. 
Svetimi despotai ir savi išnaudotojai jau žada pavergt 
Lietuvą, užkart jai karalių ir paverst ja kaizerio pro
vincija. Tad sukruskite, lietuviai! Sukruskite,lietuviai 
darbininkai, ir pasirodykite, kad jys stojate už laisvę ir 
demokratybę visai žmonijai ir savo gimtajai šaliai!

Lietuvių draugijos, nariai ir pavieniai, vyrai ir mo
ters, seni ir jauni — visi bukite 4-je Liepos West Side 
Auditoriume!!! Ch. E. D. T.

AreŠtavo i>riefio valdinę.
'■ ■ <»!(ė ) .’M*', •] (lt/ ■ J

Tjl’hc translativin filed yvith thę post- 
Uiajter-td laiicįigo, III., July 1, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

> SUM-3Valstijų komisionieriiius 
■Mason įsakymu Užvakar buvo 
areštuta ir pastatyta po kaucija

$2,500 —• Mario Klein, 824 
Centergat., kaipo priešo valdinė, 
Kaltinama už maištiškus užreiš- 
kimus.

lių — Claros Albcrt, 4838 Cha- 
mplain gat., ir Cathcrine Feran- 
di, 2965 WujOJiio gat. Bijomasi, 
kadpjos gali būti pa tekę įištvir- 
kavijno urvus, , - 
,ih b ff> i * | 1
VagHrai veikia.

—*444—U* •.<)>, 

Pavogh už 50 tūkstančių 
dol. |yairi^ prekių.

Vagiliai veikia. Bėgiu
pastarųjų dienų įvairiose daly
se įhicsto pavogta įvairių prekių 
apie už 50 tūkstančių dol. ver
tės. iVagiama viskas, kas tik pa
puola drabužiai, brangakme- 
nįs, .audiniai, kurpes ir lt.. Per 
pas ta rusins dvi dieni vagiliai pa
darę “vizitų“ sekamose krautu
vėse :

Burt Hamburg, 2420 Armi- 
tage avė., išnešta 350 ritiniai į- 
vairių audinių už 7,000 dol.

Bcrtha MUlcr, 4106 W. Madi
son gat., išnešta moterų bliuzių 
apie už 1,500 dol.

__'J? ; ' ' ’
l’ibo Motor Express Company, 

1941 Mihvaukee avė., pavogta 
motorinis (rokas su drabužiais 
už 3^)00 dol.

Hichter Garage, 810 Diversey 
gal., pavogta už 3,750 dol. “tai-1 
rų ” . . . . '•

Bernstein and Cohn, 3414. W. 
14 gat., pavogta už 2,500 dol.

W. E. Wębcr, 5936 So. Pauli- 
i gat., pavogta už 1,250 dol.

(U.JS, l^ee Empjoyaient Service)!

843 - S. t WABASH AVENUE. ’K 
i 'i .arba < •

116-122 N. DEARBORN ST.
arba >

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

| 105-107 SO. JEFFERSON ST.
__ ——o—
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

i Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
! taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų į fabrikus, i ka
syklas, j ukius, į šiaip įvairius įstai- 
fas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkui ,ta|p papra
stiems darbams.

‘ ' " “ / . ',i "i. ——n———

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbiųinkų j ledų svirnus, 35c į va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite J Consumers Co., 
35th,St., ir Normpl | Chicago.

Traukia tieson Chicagos 
Tribūne.

Charles Johnson, 5554 W. 63 
gat., pa vogta už 1,200 dol. kur
pių.

i. • v //
>ft tiiuiiiiįii tų-*
REIKALINGA 0*amcrIų (POJtE^t 

NIS DARBAS) j varines mainus, j 
Calumct, Michigan, 50č valandoje ir 
bonus, galima iiždirbti nuo $5 iki 87 
1 dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te | rtiusų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės i

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

norinčiam tapti g 
bAS: nuolktlnis. v

A.
0239 8. Halsted st
/.pi! . n 
trio o ;:i.4

d" i<f :1 Iii'„o H-i-

Chicago e- {r<-

"Aušros** Mokykloje- nnft j^egtižč 
28 dienos prasidėjo mokinimas akj ! 
tų kalbos. Mokina p-lė P- ^arpioų 
gabi ir patyru^ mokytoja, VįpŲs 
rįpčius mokiat|cs meldžjaiųe pr.a<9 
tuojaus, nes lai p — na|idjnui aA 
kaip mokiniam* taip ir ip‘>k>K)J 

Kitos mokalo. šakos išguldoma I 
senovei. 3001 S. Halspd

•............ ................. ..............—-t- —- -—--r t
( VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGES

*

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kruučių dirbtuvė, 

valymo ir dažymo u įvedimas1. Gera 
įsišaukite kliš

ius No. 26.
Chicago, Ilt.

Ėst ate — Tu§- 
Viena trečdalis mokės* 

lotus parduo- 
G< ra žemė. Gera 

■uis. Atsišaukia 
ii ” pažymėdami

vieta dėl lietuvio, 
ku. Naujie
1840 S. Halsted st.,

PARDAVIMUI Rea 
Čia.s lotas, 
ties kainos už penki 
dant arti i’osen. 
Iransportacija. Barge 
le laišku į "Naujiem 
No. 27.

TURIU PARDUOTI 
jiikųndus.
$55,00. Vartpta vqs 
duosiu atskirai.

3222-Tackson
arti Kcdzie hvC^ t

TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus., player plato ir Victrola 
dus nn Yarjpta vųs 0 dienų. Par-

Blvd., 
-inas augštas.

NAMAI-žime

6205 So. Halsted at., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. WelJH St. .

137 Mokyklos Suv. Valstijose, i 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namų. Vle | 
tos duodamos dykai. Diplomai. J 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo-* 
ta išmokinti jus pasieti auknea ui A, 
110. Phone Seeley 1643 P

SARA PATEK, PirmininU j 
-  —i---------------------------------g-r-----------------------m-iin -iltj* v j-t —l— - Jr

Majoras Thompson patraukė 
tieson didžiausi Chicagos dien
rašti, ‘‘The Chicago Tribūne” 
Steko, dienraštis apšmeižęs J į kai 
po budimąjį i'ėpublikonų kandi- 
datų’i šalies'senatų.

Pavogė už 1,530 dol 
Laisvės bondsų.

Tilte translalion filed vvith the post- 
nastečHd Chicago, III., July 1, 1918, 

jis reauired by the act of Oct. 6,1917.
Tūli-nežinomi blogadariai už

vakar įsilaužė adv. Charles Spe- 
ncer ofisah, Convvay budinke iri 
lavogė už 1,550 dol laisvės bon- 
dsų. Policija jieško vagilių.

Bernhard Fela Comp., 422 
Diversey gat., pavogta už 900 d. 
likicrių.

Policija mano, kad toji šaiką 
vagilių esanti “ne namiškiai”. 
Jie turi būt atvykę ir “rylų”, 
Kcįl kus dar nesurasta nei vagi
lių nei pavogtųjų prekių. •

REIKIA moldurių ant gelžkclio il
gam laikui, pastovus* darbas.
Missouri Mylleuble Iron Company, 

Kast St. J-oiih. Jll. ' .
.............. '!*‘*,< ........ ...............................■"

REIKALINGA stiprios, sveikos, Iš
imos molerįs prie švaraus šapoš da
rbo. Algos $12.00 j Savaitę ant pro* 
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

• r .4<*• > t f ■ * o >

WEST PULLMAN
Darbai.

Gyventi vasaros laiku čia la
bai puiku. Taip ir rodos, kad gy
veni tyliame, medžiuose pasken- 
dusiame,'Lietuvos kaime.

Darbai pastaruoju laiku labai

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

gšto be darbo.. Manoma tečiaus, 
kad taip ilgai nebus ir darbai

REIKIĄ brisjerių, fellcHii. gtizikų 
įsiuvčjų ir sijonų flrtiškrių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palmei* Co..
367 W. Adams st., . Chicago

i 1 "• ■ .. - ~ 1 - «■"
REIKALINGI burdingieriai su val

giu. Geri, švarus kambariai. Mau
dynė ir telefonas. Gera vjeta pake
leiviams.

* ]
1606 S. Halsted st.,

............. ..... —
Lietuvių Kotelis,

Chicago

G kambarių niuro, m mėlis, maudy
nė, gezas, pečiu šildo mas, ištaisytos 

♦gatvės, lengvos išlygoj, arti 33 st. ir 
Wcstern avė. $170.00.

MeDonm 
2630 W. 38th st.,

Atdara nedėliomis i 
9 valandai.

4 dideli ruimai, aug>taš basemen- 
tųs, $300 cash, kaina sf 
į mėnesį.

McDonnell, ■
2630 W. 38th st., 1 Chicago

546 W. 56th st. 7 riiimų namelis, 
visi pagerinimai, lengvas išmokėji
mas, $1800.00.

McDonnell,
2630 W, 38th st.,up! *T Chieago 

.Dviejų, ąųgštų, 4 septynių . ruimų
H itai, . nuiro namas, raudos f$1J0 t 
UęnėjjL,, Vyrias $fl,000. Kaiųa įtik 

$81)00.?/. Jsniokėiimai.
LYJ.I McDonnell, 

2630 W.738th st., ; 1

įjio Ir vandens šiTdyū 
įlįs beismantas, $3300.00. 
‘ • McDonnell,
2630 W. 38th st.,

—-T,-* <•,--- - -----»f
PARDUODU du kampiniu lotu (rč- 

Mu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bergenas, Ištaisyta gatvė. Suvestai 
suros. Lotai randasi 19th st. ir Ca-' 
rolina st., Gary, Ind. Kreipkitės į 
savininką: , (

Košt. Vertelka,
831 Charles st., Racine, \Vis.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytas 
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.

---------OI—

Chicago
* vakarais iki

600.00. $15.00

•Chirii'go 

įtūžo ir vandens sildytojas, užbaig- 
''f' 

Chicago

*-----------------------------------------------  !

Ka-tik išėjo iš spaudos
Dilgio

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepi* 
nesubrendusius klerika 
lų agitatorius, besiti
riančius savo Uaugštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

PARDUODU pigiai namo ant dvie
jų pagyvenimų, kampinis lotas, jei 

| kas norėtų mainyti ant Parmos. Ge- 
nm-irm/uc k., ....... roi vieloj 11 is blokai nuo Crane ša-REIKALJNGAS barbeiys.. Posto- Savininkas nebenori gyventi 

vus darbas, gera mokesth. Ainnanl
2237 S. Hoyne avė., ' Chicėgo Paul Sadauski,

---------- 3p43 S. Francisco avė., Chicago, 111.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14. 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

r,. . *'■ A .r "■ ' *■
—i . .1    

IMPERFECT IN ORIGINAL




