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Amerikiečiai paėmėVauxniiesteli
Vokiečiai tebesiveržia 

Rusijon

siunčia -baudžiamąsias ekspedi
cijas j kaimus. Keli tūkstančiai 
valstiečių užpuolė vieną iš tų

Vokiečiai eina link Archangelsk

išmušdami visą pulką.
Admirolas Čiastny, buvusis 

koinanduotojas Baltiki) laivyno, 
tapo sušaudytas po teismo, ku
riame Trocki buvo vienatiniu 
liudytoju. Admirolas buvo kal
tinamas kontr- revoliuciniame 
veikime.

Didelis emeri 
kiečių laime-

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ VAUX 
MIESTELI.

Vaux iniestdlyj. Pusę valandos 
vėliau ten buvo Amerikos ambu- 
lansai. Pastarųjų darbas buvo 
daug lengvesnis, negu galima 
buvo tikėties.

Po pasisekimui paėjimo, pra
sidėjo bombardavimas užpaka
linių plotų, kad nedaleidus vo
kiečiams prisiųsti pagelbą.
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Užklupo ant vokiečių netikėtai.

KAZOKŲ ARMIJA DIDĖJANTI

Ukrainu sukilimai didčja
Taipgi paėmė kalvą, du mišku ir 

450 belaisvių.

Ja vadovauja monarchistas gen. 
Aleksiejev.

Rusijos valdžia prieš talkininkų 
interyenciją

KAIZERIS REIKALAUJA FIN-I Apginkluotas anglų laivas, ant 
LANDIJOS MONARCHIJOS. Į kurio yra anglų vice-konsulas, 

išplaukė į Pečengą, kur, tikimą
si, jis plauks Pasvill upe.

Sulig Pečengoj koresponden
to gautomis žiniomis, didelės ir 
gerai aprupintis rusų spėkos ei
na skersai kalnus linkui geležin-

Grasina įsteigti karinę diktatūrą

True translation filed wilh Ihe posl- 
inaster at Chicago, III., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGT()N, liepos 2.
Diplomatiškos žinios sako, kad 
pasak Švedijos laikraščių, Vokie
tija kreipėsi į Finlandijos seimą, 
paliepdama be jokio atidėlioji- 
įvesti monarchijos valdžią Fin- 
landijoj, ko nepadarius pati Vo
kietija įsteigs karinę diktatūrą.

Vokiečių-finų spėkos, skaičiu
je 35,000 ar 40,000 kareivių yra 
sukoncentruotos arti Viborgo.

RUSIJA PRIEŠ TALKININKŲ 
INTERVENCIJA.

Vokiečiai tebesiveržia Rusijon.
Valstiečių sukilimai Ukrainoj 

didėja.

Į True translation filed with Ihe posl- 
I mastei' at Chicago, III., July 3, 1918, 
1 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS liepos. 1. — Ex- 
I change Telegraph žinia iš Mask
vos, datuota birž. 25, perduoda- 

I nti gautas iš Rostovo žinias sa
ko kad liuosnorė armija, remia
ma Dono kazokų apygardoj,gr
eitai didėja. Gen. Aleksiejev ta
po paskirtas vyriausiuoju ko
manduotoji! ir vadovauja veiki
mu. į

Pasak iš Voronežo gautų ži
nių, vokiečiai nuolatos eina prie
kyn ir ginkluoja vokiečių kolo
nistus Tauridos gubernijoj.

Ukrainos valdžia paskelbė 
mobilizaciją visų vyrų, kurie iki- 
Šiol nedalyvavo karėje ir mano 
sudaryti 8 naujus armijos kor
pusus.

VOKIEČIAI IR FINAI VERŽIA- 
SI LINKUI ARCHANGELSKO.

Eina palei Pasvill upę linkui 
Murmansko pakraščio.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Ilk, July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 2. — Ti
mes korespondentas Cbristiani- 
joj sako, kad vokiečių-finų besi- 
ver/.imas palei Pasvill upę Mur
mansko apygardoj, šiaurinėj Rn 
sijoj turi būti skaitomas sąryšy] 
su atsitikimais Rusijoj, kurie vi
rsta prieš-bolševikiškais.

Jis priduria, jog yra priežas
tis manyti, kad talkininkų susi- 
nešimas Archangelske, kuris bu
vo sustabdytas per pastarųjų 12 
menesių, bus greitai atnaujintas. 
Todėl vokiečiai nori atkirsti ko- 
Tiunikaciją su pietine Rusija ir 
iškelti savo reikalavimą apie ne- 
užšal.mtį uostą Arktiko pakraš-

STOCKHOLM, liepos. 1. — Su 
lig čia gautų iš Maskvos žinių, 
karės ministeris Trocki viešai pa 
skelbė sekamą pranešimą:

“Sovietai skaitys talkininkų 
intervenciją Rusijoj ' kaipo ne
draugišką kėsinimąsi ant Rusi
jos laisvės ir neprigulmybės, bet 
■nedarys jokio sąryšio su Vokie-

Premjeras Leninas išleido pra 
nešimą, kad čechai-slovakai gr
eit bus sumušti.

Sovietai pasiuntė specialį at
stovą pas talkininkų pasiunti
nius Vologdoje ir iš tos prieža
sties tikimąsi, kad pasiuntiniai

Vokiečiai tebetęsia savo besi- 
veržimą už Ukrainos rubežių, 
taipgi Kubaniaus ir Juodųjų ju
rų apygardoj.

.Jie išsodino savo spėkas Kin- 
kaloj ir galbūt bandys pasiekti 
Vologdą, iš kur eitų prieš čechus 
slovakus, nežiūrint Trockio pa

skelbimo, kad nebus sąryšio 
tani tikslui.

ČECHO-SLOVAKAI IŠVAIKĖ 
SOVIETĄ.

True translation filed with thc post- 
nmster at Chicago, 11h, July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G,1917.

LONDONAS, liepos 1. — Rcu- 
teris gavo žinią iš Shanghai, Chi- 
nijoj, kad čechų-slovakų karei
viai paleido bolševikų Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Taryba 
Vladivostoke.

Į True translation filed with thc post- 
I niaster at Chicago, Uit, July 3, 1918, 
| as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKIEČIAIS ANT 
MARNE, liepos 2. — Amerikos 
kareiviai pereitą naktį dviejų 

myliu, fronte į vakarus nuo Cha- 
teau Thicrry paėjo priekyn apie 
pusę mylios, suimdami 450 be
laisvių ir pridarydami priešui 
didžiausių nuostolių. Amerikie
čių nuostoliai buvo labai maži.

Musų kareiviai paėmė Vaux 
miestelį, 192-rą kalvą, La Roche 
mišką ir prasi veržė per Clercm- 

I baul mišką.
Bendros franeuzų ir amerikie

čių atakos prieš 204 kalvą, ves
tos kartu su anlcrikiečių ataka 
ant Vaux, kaip pranešimas sako, 
buvo pasekmingos po smarkaus 
mūšio. i

Kalvos yra laliai svarbios, va
ldančios Chdteaft Tliierry ir a- 
pygardą po karei.

Vaux miestelis yra už arčiau 
kaip 2 mylios nuo Chatcau Thie 
rry ir yra viena iš svarbiausių 
tvirtumų pastarojo miesto. Cle- 
rembaut miškas yra už pusant
ros mylios į vakarus nuo Vaux. 
192 kalva yra beveik tokiame 
pat atstume nuo į šiaurvakarius 
nuo Clerembaut miško.

204 kalva yra už apie, pusant-

True translation filed wilh Ihe posf- 
master at Chicago, III., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liepos 2. —Vaux 
apygardoj amerikiečiai užpuolė 
ant vokiečių visai jiems netikė
tai.Didžiuma belaisvių paimta iš 
rusių ir duobių. Kiek vokiečių 
užmušta, suprantama, nežino
ma, bet iš skaičiaus matomų į- 
vairiose vietose užmuštųjų, pil
nas skaičius turi būti didelis.

Kuomet ėjo artilerijos prisi
rengimas, daug Amerikos avia
torių skraidžiojo augštai viršu- 
je.Niekuric jų ginė žvalgų orlai
vius, kuomet kiti plaukiojo pa
dangėmis kad nuvijus priešo a- 
eroplanus.

Anksti šįryt Amerikos avia
toriai vėl pasirodė, tai pačiai pa
reigai, bet greitai susirėmė su 
priešu už viešpatavimą ore. Pa- 
tėmyta daug mūšių ore, bet dar 
nėra pranešimų apie pasekmes.

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
KONTRATAKA.

Irkutskas Sovietu rankose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III1., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. f>, 1917.

MASKVA, birž. 23 (suvėlinta) 
— Suflig čia gautų pranešimų iš 
Vladivostoko, dabartiniai prane
šimai apie vokiečių karės belai
svių paėmimą Irkutsko, Siberi- 
joj, yra be pamato. Žinia sako, 
kad Irkutskas yra tiesioginiuose 
susinėsimuose su Vladivastoku. 
tarp belaisvių Siberijoj nėra su •

tęsiasi iki mažiau kaip mylios 
nuo vakarinio pakraščio Chate- 
au l’liierry miesto.

Kaip paėmė miestelį.

Puikus bendradarbiavimas

True translation filed with the posl- 
niaster ai Chicago, Ilh, July 3, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liepos 2. — Vo

kiečių kontr-ataka, padaryta 
šiandie prieš pereitą naktį nau
jai laimėtas amerikiečių pozici
jas į vakarus nuo Chateau Thię- 
rry tapo pilnai sunaikinta.

Amerikiečiai neatidavė nė vie 
nos pėdos jų laimėtos žemes.

IŠMUŠĖ VOKIEČIŲ PULKĄ.

Korespondcntas priduria:
“Tie patįs atsitikimai, kurie 

privertė vokiečius pasiųsti karei
vius į šiaurę, dabar padarys dar 
svarbiau talkininkams užimti 

tas apygardas. Svarbus dėl abie
jų pusių klausimai taipgi turi 
būti nuspręsti“.

RUSAI PRIEŠINASLS VOKIE
ČIŲ BESIVERžlMUI

Siunčia didelę kariuomenę

Vokiečių submarinos Ladogoj.

Vokiečių submarinos pervež
tos dalimis per Finlandiją, pasi
rodė Ladogo ežere, paskutinėj 
galimoj vietoj pasislėpimo Rusi
jos Ralliko jurų laivyno.

Petrogrado “Zmunia Borbi“ 
praneša, kad valstiečių sukili
mai Ukrainoj didėja. Vokiečiai 
bijodamies, kad sukilimas diz- 
organizuos padėjimą, skubiai ga 
bena maišią iš šalies, kad neda- 
leidus sunaikinimo.

tvirta.

AMERIKA GELBĖS RUSIJOS 
SOVIETAMS.

padarė amerikiečių paėjimą ga
limu, kadangi niekurios dalįs vo
kiečių linijos buvo gerai prireng
tos apsigynimo tikslams.

šaudymas tęsėsi vakar nuo 6 
va L ryto iki 6 vai. vakare. Tada 
puolė infanterija ir atsiekė vi
sus savo tikslus į 40 minučių.

Paėjimas padarytas apie 3 ki
lometrų (1.863 mylios) fronte 
ir toliausiai nueita 1 kilometrą 
(0.621 myk).

Jie yra vienatine organizuota 
spėka Rusijoj.

Tino translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, Ilk, July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos L — Ti-

Valstiečiai ginkluojasi ir dau
gely] vietų atkakliai mušasi pr
ieš vokiečius. Ginkluoti pulkai

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Uit, July 3, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos L — 
Amerikos valdžia rengiasi dary
ti biznį su išsisklaidžiusiains Ru
sijos Sovietais —tarybomis, ku
rios valdo Rusijos valsčius.

Nors nesuteikdama oficiąlio 
politiško pripažinimo Lenino-

merikos artilerijos pasisekimų 
sekė prieš ataką. Užpakaliniai 
plotai tapo pilnai nušluoti pir

miausia. Pilna neutralizacija 
vokiečių artilerijos buvo parody
ta silpnumu jos atsakymų.

Vėliaus sukoncentruota ugnis 
ant Vaux. Šoviniai užgavo kiek
vieną namą miestelyj. Kiekvie
nam įeinančiam miestelin karei
viui duotas pilnas aprašymas, 
kartu su fotografijomis ir žem
upiais parodančiais budinkus, 
kokius kiekvienas turi užimti.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Ilk, July 3, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liepos 2. — Sulig 
oficialės žinios, visas vokiečių, 
pulkas tapo išžudytas mūšyje į 
vakarus nuo 204 kalvos.

■ ■■ .i------------------------------------

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj
i.—■— ------------------

True translation filed xvith thc post- 
masler ai Chicago, Ilk, July 3, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

WASH1NGTON, liepos 2. — 
Šios dienos Suv. Valst. armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 81 
vardą. Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauki*, 8; mirė 
nuo žaizdų, 10; mirė nuo ligų,l; 
snukiai sužeistų, 48; lenvai su
žeistų, 2; nežinia kaip sužeistų, 
2; prapuolė karės lauke 10.

SOCIALISTŲ KANDIDATAI I 
KONGRESMANUS.

mes korespondentas Christiani- 
joj, birž. 27 datuotoj telegramoj 
praneša apie didėjantį veikimą 
palei Murmansko pakraštį. Jis 
sako, kad finų pulkas iš 600 ka-

bando n ėda leisti vokiečiams už
griebti sekamą pjūtį. Buvusieji 
dvarininkai su vokiečių pageU 
ba, atsiiminėja žemes iš valstie
čių.

•Trockio valdžiai, ši šalis yra pri
versta teikti pagelbą Rusijai per 

1 geriausiai prieinamus kelius. 
Dabartinėj tos šalies decentrali
zuoto] valdžioj, Sovietai yra vie-

Kada kareiviai pasiekė miestelį, 
jie rado žemlapius Vertinges

niais, negu fotografijas, kadan
gi artilerija sunaikino kokį-nors 
panašumą namo.

reivių, iš kurių 500 yra vokie- Visi dvarininkai Kozian apy- tinis ganėtinai organizuotas kil
čiai, eina Pasvill kloniu. gardoj tapo nužudyti. Vokiečiai nas vedimui reikalų.

Už 23 minučių po jų išėjimui 
iš tranšėjų, amerikiečiai buvo

Socialistų partijos sekreto
rius Adolph Germer paskelbė 
sekamus socialistų kandidatus 
į kongresmanus:

Victor Berger bus kandidatu 
iš 5-to Wisconsin

Chicagos Liet, Darbininkų Tarybos rengiamas 
Didelis Nepriklausomybes Dienos 

Apvaikščiojimas 
Ryto, Liepos 4,10 vai. ryto 

Didžiulėj WEST SIDE AUDITORIUM Salėj 
kampas Taylor ir Racine gatv.

Chicagos lietuviai, dalyvaukite šiame apvaikščioji- 
me kuodaugiausia. Nesivėlinkite atvykti, nes salė 
bus atidaryta nuo 9:30 ryto ir lygiai 10 valandą pra

sidės celebracijos.
CHICAGOS LIET. DARB. TARYBA.

tu iš 7-to Illinois (Chicago) dis- 
trikto. Ir\vin St. John Tucker 
kandidatu iš 10-to III. distrikto 
ir William F. Krusse iš 6-to III. 
distrikto.

Pals Germer bus kandidatu į 
žemesniojo buto Illinois legisla- 
turos atstovus iš 25-to distrik
to.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 2 RUSŲ 
DREADNAUTU

11 laivų paskandinta.

True translation filed wilh thc posl- 
masler ai Chicago, III., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Stoskholm, liepos 2. — Pasak 
pusiau oficiallių žinių iš Rusijos 
šaltinių, du dreadnautui Volia ir 
Demokratija ir šeši torpedinių 
laivų naikintojai iš Rusijos Juo
dųjų jurų laivyno atvyko į Se- 
vostopolių. Vokiečiai nuginkla
vo įgulas ir privertė jos tuojaus 
apleisti miestą.

Sukilime Novorosyske, 200 
mylių į rytus nuo Sevostopolio, 

rusai išsprogdino dreadnautą 
Svobodnaja Rosija ir 10 torpedi
nių laivų naikintojų.

ITALAI SUĖMĖ 2,000 BELAIS
VIŲ.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AVAŠHINGTON, liepos 2. — 
Oficialė Rymo žinia skelbia apie 
atmušimą vakar stiprių austrų 
konlr-alakų prieš naujas laimė
tas italų pozicijas ant di*ValbeL 
la, Coldi Chelo ir Col Del Rosse 
kalnų.

Be 2,000 belaisvių italai mū
šiuose ant Asiago augštumos pa
ėmė 11 kulkasvaidį, 4 kanuoles, 
11 tranšėjų mortarų, keletą tuk
siančių šautuvų ir kitokios ine- 
degos'.

Italų Žvalgų patruliai keliose 
\ie.tose perėjo Piave upę ir fran
euzų patruliai suėmė belaisvių 
netikėtomis atakomis.

1,019,115 ame
rikiečiu Frak

cijoje
700,000 MŪŠIO LINIJOJ

S iiisio 1 Amerika turės 4,000,000 
kareivių.

s ______
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 3, 1918, 
as reųuired^pFthe act of Oct. 6, 1917.

WAS1IINGTON, liepos 2. — 
Daugiau kaip 1,000,000 Ameri
kos kareivių išplaukė į Franciją.

Tikrasis skaičius —> 1,019,115
— tapo atidengtas susirašinėji
muose tarp prezidento Wilsono 
ir kares sekretoriaus Baker, da
tuotuose vakar ir paskelbtuose 
šiandie.

Iš to skaičiaus, vidutiniškai 
700,000 yra kariaujančiais ka
reiviais.

Tuoj prieš paskelbimą atstovų 
buto paskirimų komitetas prie
šai priešai paskelbė duotus jam 
liudijimus sąrišyj su armijom 

biudėetu.
Juose veikiantysis generalis 

arijos kvatermeistras gen B. E. 
Wood atidengė, kad iki sausio 
1 d. Suv. Valstijos turės unifor
moje armiją iš 4,000,000 karei
vių.

SUNAIKINO 41 VOKIEČIŲ 
AEROPLANUS.

70 DARBININKŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

True translation filed \vith Ihe post- 
niaster at Chicago, III., July 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 2. —Šian
die oficialiai paskelbta, kad Na-

(True translation filed with the post- 
; niaster at Chicago, Ilh, July 3, 1918, 
.as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 2. — Ofi
cialiai paskelbta, kad anglų a- 
viatoriai vakar apsidirbo su 42 
vokiečių aeroplanais. Iš aeropla
nų 21 tapo sunaikinti, 12 num
ušti be kontrolės ir 2 nusileido 
užpakalyj anglų linijų, jų avi
atoriai tapo suimti.

111 -■—■-■■■ ■ . ................. .. ............  ■ ■ ■ < ■■■■■—, ■ n Į
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Giedra ir šilta šiandie ir ryto' 
tcniperatura pasieks 90 laips.; 
pietų vėjas.

DEL LIEPOS 4 ŠVENTĖS 

Naujienos ryto neišeis

tional Shejlfilling dirbtuvėj Mid- 
lands panedėlyj ištiko eksplozi- 

(Mihvaukee) ja. Eksplozijoj žuvo tarpe 60 ir.
distrikto. J. Louis Engdahl, re-70 žmonių.
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nus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių a autorius 
pareikalauja ji) ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

prieš žmonių išnaudotojus,' jį nuspręstų laetuvos žmo-l Taigi darbininkai yra už-
kuric kala Lietuvai vergijo j nes? interesuoti tame, kad minė-
retėžius jos viduje. Ji yra,' Ar jisai, kartu su Karcvi--tusias atmainos ne tiktai bu- 
njianlinM im’tikinus. kad Lic-ičhim ir BartuŠka. nori, kad tu Įvestos karės laiku, o ir
tuvos gerovė gali būti atsiek-I Lietuva turėtu karalių — ar kad jos pasiliktų galioje po 
ta ir užtikrinta tiktai tuo-(kad ii butų demokratiška re4 karės.
mot, kuomet Lietuva eis iš- spublika? —r----------------------------------
vien su kitomis, kovojančio-1 Ar jisai geidžia, kad Vo- 1:L— —j— ......ubucjbi

iris prieš pavergimu tauto-lkietija sutriuškintų Rusijos;
mis. ) revoliuciją ir buvusiųjų Ru- J

Štai dclko Lietuvių Darbi- sijos tautų laisvę — ar kad --------
ninku Taryba rengia atski 'Rusija ir šitos tautos susi-1kardas — LAISVAMANIŲ 
rą nuo musų dešiniųjų Ket- vienytų ir kovotų prieš vo-.^oitfiANAS.
virtosios Liepos apvaikščio- Riškus pavergėjus? j“ --------

Kas už Lietuvos apsispren, Mėnesinis laikraštis “Kardus”,

......... . ..... ~

Apžvalga

piną.
La 

svarbus tiek lietuviams, tiek J respubliką, už Rusijos revo-', 
visai žmonijai, ir dangstyties. liuciją ir Lietuvos federaci- ......t .............. . ........ —v _

' tuščiomis frazėmis akyvaiz- ją su Rusijos tautomis —tas (icracijos rankas ir darosi Fcde- 
doje didžiųjų pasaulio klau-1 Ketvirtoje Liepos dalyvausi j acijos oficialiu organu, 
simų dabar nepridera. Lie- Darbininkų Tarybos apvaik 
tuvių Darbininkų Taryba ščiojime. 
tad ketina Ketvirtoje Liepos 
aiškiais žodžiais išdėstyti lie
tuvių darbininkų poziciją su
lig tų reikalų, kurie stovi 
šiandie prieš mus.

Lietuvą užkariavo, pri
spaudė ir rengiasi galutinai

Su Karevičiaus garbinto
jais jiems yra Įie pakeliu!

Valstybinis biznio 
kontroliavimas.
Trm lianslalion filed \vilh Ihe posl- 
inastcr ai Chicago, III.. July 3, 1918, 
as re<|uired by Ihe act oi Ori. 6, 1917.

utis, aprašyti knygos lievti iš kažin kur
pastatyti žmonėms

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

pasmerkia tuos prispaudė
jus, o ir protestuoja prieš vi
sokius jų mėginimus kišties 
į Lietuvos ateities sutvarky
mą. Ji negeidžia net, kad

mė į savo rankas beveik vi 
sus šalies geležinkelius. J

paniją visas stambiąsias ex
. * • 1 •

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

.į” Lietuvai “nepri 
”, Ji stoja už tai

tatymą, kuris suteiktų jai 
galią paimti j savo rankas

ilgai’’ iš So. Boston, Mass., per
eina į Lietuvių Laisvamanių Fc-

Apie 
lai rašo “Laisvės Draugų” var
du p-lė M. Gruzinskaite paskuti
niame “Kardo” numeryje.

“Beaugantis davatkų ir bro-

inus neapšviestos, veidmainės, 
išsigimusios kunigijos iššau-

manių tarpe reikalą koordi
nuoti savo pajiegas į 'Teisybės 
Jieškotojų — Lietuvių Lais
vamanių Federaciją, idant 
kovoti prieš jėzuitizmą. Pul
su ir centru tos apšvielos or-

Dabartinis

todėl nutarta

Liet.

Redakcijos 
Straipsniai

siu patįs Lietuvos žmonės.
Vokietijos valdžia nori pa-

apvaikščiojimas.
Truc translalion filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., July 3, 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oct. (», 1917,

Musų dešinieji jau ėmė už- 
puldinėt Chicagos Lietuvių

kad ji rengia savo apvaikš- 
čiojima 4-ie Liepos. Chica-

ba net tokiame reikale neno
rėjo eiti išvien su visais lie
tuviais (t. y. su klerikalais ir 
tautininkais). O klerikalu

mu bjauriai išplūsta Darbi-

i Tuo budu komunikacijos 
priemonių srityje milžino 

verst Lietuvą monarchiška žingsniu eina pirmyn kon-

sto kokį-nors karaliuką vo- t rolės plėtojimąsi, 
kiškos kilmės. Šitiems Vo
kietijos valdžios norams pri
taria Lietuvos dvasiški jos 
vadai: vyskupas Karevičius 
važinėjo į vokiečių generalį

ist is yra, žinoma, karė. Jei-

k ėję dar dešimčių metų, kol 
privatinio biznio interesai 
butų taip dideliam laipsnyje 
nusilenkę prieš valstybės rei-

<S “Kardas” jau išeis kaipo o-

Visus draugus, rėmėjus, 
bendradarbius, bendramin
čius ir agentus mes prašome
spiestis apie Kardą su pa
dvigubintu entuziazmu, nes 
“Kardas” nuo to laiko kada

dorfu apie monarchijos įstei
gimą Lietuvoje; Šveicarijo
je susirinkę lietuvių klerika
lai parašė memorialą, reika
laudami vokiško karaliaus 
Lietuvai, ir po šituo memo-

oficialia Amerikos lietuvių 
klerikalų atstovas, kun. Bar- 
luška. Lietuvių Darbininkų

r jos pagelbininkų, musų 
klerikalų, užmačias. Ji sto-

tų žmonių renkama valdžia.
ragina žmones neiti į jos 
rengiamas Įirakalbas.

Mes tų dešiniųjų nepamėg- vokiško imj>erializmo pasi- 
džiosime: neniekinsime jų ir kėsinimų, ypač dar kuomet 
neagituosime prieš jų paro- jam padeda pačios Lietuvos 

atžagareiviai. Pasekmingai 
kovot prieš tą priešą Lietuva 
<alės tiktai susivienijus su

savo jiegomis atsiginti nuo

juos. Bet mes čionai pabre
Šime, kokios jiriežastjs pri 
vertė Chicagos Lietuvių Dar kitomis tautomis, kurioms 
Lininkų Tarybą rengti Ket- grūmoja tas pats pavojus —
virtosios Liepos apvaikščio- 
jimą skyrium.

Darbininkų Tarybai ir jos 
šalininkams Ketvirtosios L;e

publiką ir padaryt šiek-tiek 
triukšmo. Jeigu apvaikščio-

to mėnesių.
Karė parodė, kad laisva 

konkurencija nėra geriausia 
būdas varyti biznį. Konku
rencijoje bereikalingai žūva 
daug žmonių energijos. Ji

daugiaus išnaudot darbinin
kus, idant iš ‘jų skriaudos 
privatiniai biznieriai galėtų

kits kitam pinkles.
Valstybinis komunikacijos 

priemonių kontroliavimas 
tečiaus pastatys į priklauso
mybę nuo valdžios ir indus
trijas. Prekių gamintojai— 
fabrikantai, dirbtuvių ir ka
syklų savininkai—tiktai tuo
met gali būt visai savaranki
ški savo biznyje, kuomet jie 
turi savo rankose ir prekių 
gabenimo įrankius. O dabar

Latvija, Finlendija ir tt. Ši 
tą dalyką tolyn vis aiškiaus 
pradeda suprast visi žmonės.

Suv. Valstijų prezidentas 
kaip tik dabar daro pieną, 
kaip padėjus Rusijai atsistot Į laiką, tai prieis ir prie to 
ant kojų, idant ji, kartu su 
visomis tautomis, kurios pir
ma gyveno jos rubežiuose,

prie jo. Bet jai šis apvaikš- kiems užpuolikams. Ir Lic- 
čiojimas turi didesnės ir rim- tuvių Darbininkų Taryba 
tesnes reikšmės.

Darbininkų Taryba rengia
Ketvirtosios Liepos apvaik- tautomis, v > • • • . . ,. t - 1 - - 1 m •

stoja už Rusiją ir už Lietu
vos susivienijimą su Rusijos

čiaus paskelbus tam tikrus 
savo principus. Ji stoja už 
Lietuvos laisvę, ir ji tą lais-

vadovaudamasi, Lietuvių

imo. Kas pritaria šitoms

veidmainingą priedangą ko
kiems nors dalykams, netu
rintiems nieko bendriau 
žmonių laisve. Ji kovoja 
prieš Lietuvos pavergėjus ir 
žmonių priešus — prieš im-

tas k rasa i, lieka nuosavybe 
Lietuvių Laisvamanių 
racijos.

Visus laiškus todėl 
malonėkite adresuoti 
čiu antrašu:

“KARDAS”,
1 113 N. Paulina st., (

Fede-

dabar

Priegliui! skatinam visus 
laisvos minties draugus suk
rusti ir organizuoti Laisvama
nių kuopas ir kiek išgalint

J .ai gyvuoja Laisva Žmoni-

kotojai Laisvamaniai! Lai gy
vuoja Lietuvių Laisvamanių 
Federacija!”

L.D.L.D. Reikalai r. . . . .
LDLD. KNYGŲ GARSINIMAS.

l’rieš kirk laiko Naujienų re
dakcijos straipsnyje buvo išrei
kšta nuomonė, kodėl Lietuviu 
Darbininkų Literatūros Draugilies prie valstybės įstaigų.

Antra vertus, kada va džia . , , . v _. iLi . , gu; knygos išleistos žmonomsturės pilną kontrolę ant ko- , .. .• i y , skaityti, o ne gidei sankrovų
inumkacijos priemonių, tai |,.lllvlloite .
jai nesunku bus paimti ir . , ’ .
bent kuria nmmnniina čnVn I ,IS klausimas labili laiku pa-

4 nėra pinigų; knygas išparduo- 
’Llant, nemažai butų įplaukų Į iž-

valstybės rankas. Į Laila, kad Naujienų vedėjai
žodžiu, karė žada padary- n<’nurp(.,c\ kaip. P«r»»kiaus hu

alim, negu jos buvo pir- hininkišRai liaudžiai literatūrą.

ma veikiausia to nė nesap-> vis()keli()pi bizniau tai iš to ma-
navO. ^ui naudos — laikraščiams pint-

Bet darbininkams tai nėral 
mažiausio pamato būti.nepa
tenkintais šita tendencija' 
Tiesa, valstybinis biznio kon-

nėra socializmas. Bet socia
lizmą įvykinti yra daug leng
vinus tada, kada šalies ūkis 
yra suorganizuotas po vais

West Sidc Auditorium pra
kalbose; o kas nepritaria 
joms, tų mes nekviečiame.

Tegul tad kiekvienas išsi- tybės kontrole, negu tada, 
aiškina savo Poziciją:

Ar jisai stoja už tai, kad
kada jame šeimyninkauja 
tūkstančių tūkstančiai ne- 

perializmą, grūmojantį Lie- Vokietijos kaizeris nuspręs-1 priklausomų nuo kits kito 
tuvos ateičiai iš lauko, ir tų Lietuvos likimą — ar kad savininkų.

žus biirclis prasilavinusiųjų, kur 
gerai supranta musų spaudą ir 
jos naudą (Įarbininkų visuome
nei; be to dar y^a rędąklopų. 
Bet savo redaguojųinuosę laik
raščiuose nė žodelio nėra parašę 
apie tuos svarbius veikalus.

Njlio sąvęs patarčiau garsinti 
šitokiu budu LDLD. išleistas 

knygas — iš to butų y a ūdos 
Draugijai ip laikraščio skaityto
jams: daryti knygų turinio ap- jog karaliai tai ne paprasti su-

skaitytojams, n* lt. atnešti ir
Kaip pasirodė pirmasis LDLD. | valdyti, 

leidinys “Karė -Ko Dėlei?”, ar žmonės 
musų laikraštija pranešė apie karalius ir 
ją savo skaitytojams7, i 
apžvalgą jos turinio, ar apverti-mano, kad kitaip ir negali 
no ją? Ne. Taip ir apie antrąjį ;bul, kad be jungo jie nemokėtų 
leidinį “Jono Biliūno Biografi- i.gyventiO jeigu jau jie, žmo- 
ja” vėl nė žodeliu nepaiuforma- )K-S, nemokėtų be jungo, be ka- 
vo skaitytojų, kas buvo Biliūnas, j j-aiiaus gyventi, lai kur čia jau 
ką jis naudos atnešė darbininki- paukščiams be karalių apsieiti!! 
škai liaudžiai. Jei tai butų pa-1 Bct paukščiai tuo atveju iš
daryta, lai pastebėjęs kiekvienas mintingesni už žmones. Jie ne
norėtų arčiau susipažinti su 1 (Uii ir nepripažįsta jokių kara- 
“Jono” nuveiktais darbais; jis j lių nė viešpačių. Jie nevelka jų 
butų užinteresuotas ta trumpa jungo. Jie. nešeria jokių dyka- 
reccnzija. Trečias leidinys, “Ant; (|Uonių. Jie gyvena laisvi ir 
Rytojaus po Socialės RcVoliuci-1! naudojasi laisve. . Jie rūpinasi 
jos”, tokį pat likimą susdaukė , tik savim, svetimiems lobių ne
iš musų laikraštijos. Čia yra (krauja. Jie neturi kapitalistų 
labai daug svarbių klausimų,1išnaiido(o|ij nė biurokratų-pa- 
bet musų laikraštija nesako nė. ■ piėšailų. Be abejo, jie turi sa

li ž save

viešpačius, užsided i 
ar davė (<inl savo sprando jungą, velka jį

! ‘vo priešų — stipresnių
Kodėl, draugai ? čia nėra koks i plėšrūnų. Jiems tenka 

privatinis krūmelis, bet musų . |<()VO(j už savo gyvastį, 
lietuvių darbininkų šviesos ži-! pn(|ermę. Bet lai tiek.

imas 
iš

Moterįs!
Alai kenčiančioms i 

lerims \ rn 
nuo Mrs. \V. 
Public, l\v.:
jau mm sknusmii... ji ra
šo. “Aš suaykmi dėl 
silpnumo mano mi'-kiros 
ir narip... Aš jaučiausi 
esanti be \ i'lirs, Ik* ilr:t-

likėjau passciM kii-iiucl 
nors, kiionu | ur:nitf§ su 
Užsispj rimu reikalavo, 
kad aŠ

Imčiau

GABI
Moterų Tonikas
Aš pradėjau ('.ardui P 

Trumpu laiku aš palr- 
mijau žymų skirtumų.

u z savo 
.Jie nei-

dinys: juo daugiau darbuosi- Į na kovot už labą ir turtus ku- 
niės, tuo daugiau gallėsimc išlei
sti literatūros darbininkams 
šviesti ir žadinti. Draugai, žino-

naujas didelis veikalas “Sociali
zmo Istorija Suvienytose Valsti
jose”; tat reikia rupi n t irs, kad 
kuodaugiau paleidus sviriau jau

dirvos naujam veikalui.
LDLD. turi jau daugiau kaip 

šimtą kuopų; jeigu musų visos 
kuopos imtų po keletą egzem-

paskleistos kuoplačiausiądr skai
tomos darbininkiškos liaudies. 
Ir nereikėtu mokėti šimtus do- c
lerių už paprastus apgarsinimus.

J darbą, draugai, kam rupi 
darbininkiškos literatūros plati-

—Stasys A. Dementis

Lietuvos Taryba atsisako 
nuo lenkiškų pavietų.

inonės kad daro. Kiekvienas 
jų savo reikalais rūpinasi, dirba, 
maisto jieškodamas, ir ką susi
medžioja, pats ir sudoroji! 
neatiduoda svetimam.

Žmonės kaip tik atbulai da
ro. Ar nenuostabu, kad žmo-

■ ♦. ....

ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
melų. Jeigu jus kenčia
te,, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
krcditi) už savo gerų 
sveikatų. Jis jums pa- 
5{eibės. Mėgink Gardui, 
’as visus aptiekorius.

E-73

Prie išsinarinimo ir isipjovimui

Slapukas

' Pabraižos
Jr “principas”. -

Klerikalai su liberalais

principą. O kad tas demokrati-

True tninslation filed vvilh Ihe post- 
inasler at Chicago, Ilk, July 3, 1918, 
<is requirc(l by the.act of Oct. 6, 1917.

ine, jog Vokietijos valdžia buvo 
priskyrus! prie Lietuvos visą

vos 'Taryba nuo lenkišku pavie-

dabar norinti tuos pavietus pri

Dziennik Związkowy Zgoda lie
pos 1 d| randame apie tai sekan
čią žinutę, perspaudintą iš laik

Suvalkijos ateina žinių,

() ką jus, Bylų leidęs ir 
džentelmonai nuveikėte, kad 
gyvenote Cliicagoj? Ištiest], jus, 
rytiečiai, matote ir žinote gerai, 
kad chicagiečiai veikia išsijuo
sę ir daug nuveikę — daug dau
giau ne ' aip jus, kurie mėgsta
te cliicagiečius spirginti.

Tuojau įtrink l>*ro Rkhter’lo

PAIN-EXFELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ” '
35c. ir C5c. buteliukui) visose aptiekoso arba

< StnMai nuo
’ P. Al). RICHTER & CO.
74. 80 Wa8hington Street, Ncw York, N. V

Milda Teatras
Vodeviliaus Permaina.

I’ancdėlyj. Ketverge ir Subalo)
Pirmas Floras J5c. Balkonas U

Prie šių kaire. priskaiU'ma ir
1c ir 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED «r £2.-a GA I VkS

didžiausia lietu-

nieko neveikia, nič nieko

tilk

jungiečių. 'Tai* liudija paskuti
nis referendumas.

jų - liberalų ir klerikalų 
čebato šaukia: Pallcisk! paleisk! 
lai tie “demokratai” dedasi kur- 
li-negirdį, akli-nematą.

— o—

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų lij;as 
pagal vėliausios sanlifiko mclodos. 
2101 So. Broadsvay St.. St. I.otiis Mo. 
Ofiso Telefonas: B< II Sidnev l/U 
................................Kinlot k \ i< Ioi I<)2(> 
Namų Telefonas: Cenlral 7<8(»1 R.

MMarM
kiečių agitacija po to, kaip Lie
tuvių 'Jautos Taryba užreiškė, 
jog atsisako nuo prijungimo 
prie Lietuvos buvusios Suvalkų 
gubernijos' grynai lenkiškų pa
vietų, nenorėdama turėti nau
jos rųšics Clielmo, Ten dabar 
daroma spaudimas ant šaltišių, 
kad jie rinktų nuo žmonių para
šus po prašymais prijungti tuos 
pavietus prie Vokietijos.” 
wa Reforma 19. <5. 18).
h t a ii . ............

PaukščiŲ karaliai.

Būdavo, ir dabar dar yra to-

valdonų žmonės negalėtų gyven-

niai turi savo karalius. Man pa
čiam kko girdėti tamsius žino-

karalius, būtent, žvirblių kara-

ščių karalių karalius. Taip kaip 
katalikai kad turi: — kunigus.

palauja popiežius. Ir toki tam
sus, prietaringi žmonės mano,

'Turime daugiau kritikų ne

kų, kurie nė neperskaito to raš
to, kurį imasi kritikuoti... Jie

mano dėde matė, kai po-

Laisvčs Mylėtojas.

Redakcijos Atsakymai j
Teisybę Mylinčiam, Moline.—

suvartoti.
Gerb. Agotai Gyvienei. — De

dame kitos korespondentės ank-

■ ' ■.............

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i, rifninaliikuose 
taip ir civih&kuose teisrnoosc. Daro 

visokiu* dokumentus ir \ op i e ras.

Namų Oflnae:
>32) S. Haljled St.

Ant trečių liibų
Tel. Drover 1310

Mh’.'ito Ofisas?
iii N. Dearborn St.

Hi 43Unlt) Bldg.
Tel. Central 4411

Tel. Ptillmrin 342
l)r. .1. Ragučius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS 

10731 So. Micingan Avė. 
Roscjand, TU.

Tcl. Armitage 65X0

AKUŠERĖ
A. M. KAITI ENR

Stigaldtii tr greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se motery Hgo*e. Prižiūri ligo
ne* ir duoda patarimus mergi
nome bei moterim*.

1436 N. Ashland Avė., Chic.ago

Tel Yards 3654. AKUSERKA i

=®Mrs.A. VIBIK AS
Qlegijų; ilgai praktika-: 

u*i 1‘ennMylvanijoM 
^^hoHpitalėae ir l’lula- 
jHdelphi joj. PaRvkmin-'
flSgai 'pntarnauju prie 
^Sginidynio. Duodu rodų 
RHvisokionc ligose mote- 
ĮBĮĮriiiiH ir merginom*. 
^^3113 So. llal*led Si r. 
lU (Ant antrų lubų) i 

Chicago. !

Nepasižadėkite kitur, Liepos 11, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS
G. M. Chernaucko Darže.

------ o------
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delis Susiv. kuopų
Si; Puikiu

PROGRAMŲ
So. Omaha Sergėkite savo akisMilžiniškaS PiknikaS MILŽINIŠKAS

Pokylio įspūdžiai

Jus Gausit Didesne Naudo
Pranešimas !

Žemiau Surašytos Sankrovos
Seniausi Bankine Įstaiga šiaur-vakarių pusėj

Bus Atdaros Tiktai Turtas virš Vieno ir Pusės Miliono Dolerių

Atdara Panedėlio ir Subatos VakaraisVieną Vakarą
Savaitėje

Si TBA TOJE

WIEBOLDT

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

OasiAN

msekini

Inžanga 25c porai

kad
pašauktas kariauti, 'lik ta

lpinei and Co., 710 
kampas llalsted gal, 
. augštas, virš l'amous 

Atdara.vakarais iki

Nauji, daryti 
r*'"' ‘ 
18 dolerių.P“ - . . 
tų overkolų.

kotai, ’ '“
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.5(1. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.60. *

Atdara kasdieną, nedėŲęmis ir vą-

S. G O R D O N 
1415 S. llalsted St„ Chicago. III.

12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern Ii 
>514-16 W. 12th 8L, arti 
St. Loula Are. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
,St., Chicago. III.

fir« Leo Mwotiw 
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. llalsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
VaJai>do»;10—12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

THE
12th STREET STORE

Akių, Ausų, . Nosies
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydait kreivas akis vienu sykiu i kelcs minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, optl- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę ti
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anorinalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ KATARA
' i-

Kiek plaučių

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ritteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė pi? krutinę. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdaven kas sa 
vaitė po bulelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais paturiu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

.SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas. Prof.

1707 So. Halsted S t., Telepnone Canal 6417. Chicago, III.

Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas

Nedėlioj, Liepos-July 7, 1918
I.EAFY GROVE, BLINSTRUPO DARŽE

Laisves Bondsai
perkami už cash
W. Madison, kampas llalst. 
roni 232, 2-ras augštas, virš 1 
Glothing store
8:30. Nedėldicniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

Vielos lietuvių draugijų iš
rinktas komitetas buvo suren
gęs birž. 27 pokylėlį svetainėje 
prie 36-tos ir U gatvių. Daly
vavo apie ašluoniosdešiml žmo
nių. Buvo pažangiųjų draugų, 
taipjau ir vietinis kunigas A. 
Tamuliunas. Be vakarienes, 
buvo sutaisytas ir programėiis, 
kurį išpildė jaunulis choras, pa
dainavęs keletą dainelių, tarp jų 
ir Marselietę. Taigi ir musų 
kunigėlis turėjo progos netyčin
ius išgirsti Man^lietę, o tai re
tenybė.

Vakarienei buvo pastatyti net 
trįs skobniai. Kadangi visas 
tas pokylis buvo surengtas jau
nuoliams išleisti, tai prie pirmo 
skobnio susodinta jaunuolius, 
tenjau atsisėdo ir kun. Taniu-j 
liūnas ir kai-kurie kiti. Nesma
gų įspūdį darė, kad musų drau
gai kartais užmiršta draugiš

kumą publikoj ir spiečiasi prie 
“augštų asabų”, kad šalia atsi
sėdus ir musias vaikius nuo tų 
“augštų asabų“. Iš šalies žiū
rint tai koktu darosi. Kai-ku
rie draugai ir šiaip j ieško pro
gos, kad tik susieiti su “augšta 
asaba“, kad pasišnekėjus neva 
apie svarbius dalykus, apie vei
kimą ir lt. Bet tai juk niekas 
daugiau kaip tik lekajiškumas.

W0RM’() 
Reumatiško ir Ahclno Skaudė

jimo Gyduolės
Pilnai užtikrintos gyduolės nuo 
Reumatizmo visose formose.
Grąžinama pinigai, jeigu už

ganėdinančios pąsekmčs ne
gaunama į 5 dienas.
Išdirbtos ir užtikrintos tik per

, CAHL F. W0BM, 
'3400 S. llalsted St., Chicago, III.

Triie Iranslatlon filed with Ihe jiosl- 
niasler at Chicago, III., .luly 3, 1918 
as reipiįred by the act of Oet. (i, 1917.

Nuo spiilio 20 d. 1917, iki bir
želio 27, 19J8, iš čia pašaukia 
Dėdes Senio tarnyston viso 31 
lietuvis. Iš to skailliaus 10 vie
tos LSS. kuopos.narių, o visi ki
ti simpalizatoriai. Paskutinia
me pašaukime, birželio 27 d., iš
važiavo į Rock lordo stovyklas 
14 jaunuolių. Birželio 20 d. bu
vo Lietuvių Bendrovės Svetai
nėje surengtos išleistuvės. Vis
kas atrodė gana 
Griežė gera muzika 
prisegė busimiems 
po puikią raudoną rožę Dr. M, Stupnicki

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 1’ »•> t-» 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Butų daug geriau, kad laiky
tus savųjų ir, dažniau susieida
mi, bendrai svarstytų savus dar
bininkiškus reikalus. Draugai,, 
veikime savo darbą, o nesižemi- 
nkime nulankavimu “augštoms 
asaboms“. —Darbininkas.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, R^mų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva maldvojimui stuby išvidaus, po $1.19 ui gal.
CARR BROS. ^ĘECKING CQ.

3003-3039 S. llalsted St., Chicago, III.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Stalių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf- 
Kampas 18-tos gatvės 

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki

Tel, Boiilevard 9812 
ir Drover 8418

DR. A. J. KARALIUS
3203 8. llalsted St. Chicago

X - S P I N D U L I A I 
Valandos: Nuo.9 jįįi,12j ir npo iki 9

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzandvuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjii.is. 

™es vartojame 
Ja pagerintą Oph- 
/P thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
# kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317

KRAU.SE SAVLNGS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

įspūdingai.
Mergaitės 

kareiviams 
Moters 

pa^imino užkandžių, buvo taip
jau ir minkštų gerintų. Susi
rinkusieji sumėtė jiems aut ke
lio apie 40 dolerių. l)rg. A. Sa
vickas laikė trumpą prakalbėlę, 
kurioj pasakė: “Nesigailiu, kad 
esu žmogumi; ncsigaijliu, kad at
vykau į šią šalį ir patapau šios 
šalies piliečiu; nes 
esu 
da gailėčidus, jeigu užbaigtume 
karę paliktume kaizerį pergalė
toju. Bet aš įsitikinęs, kad ga
lų gale mes karę laimėsime ir 
kad kaizeris neteks savo džia- 
bo, savo sosto ir taip didelių 
riestų savo ūsų!”

šokiai ir pramogos traukėsi 
iki vėlos nakties.

Keikia pažymėt, kad kaikurie 
išvažiavusiųjų draugų, kaip an
tai A. Tarabilda, Kl. Opanskis, 
Z. Kieila, A. Savickas, buvo vei
klus ir 
tuvių scenoj

letv. Liepos-Jhdy 4, ’l 8
GEO. CHERNAUCK0 DARŽE

LYONS, ILLINOIS

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vylės 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- 
;.i, vertės nuo $25 iki $85, dabar 

,1. Kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinams siutai nuo $3.00

kurtumo, kilusio iš priežasties 
vra geriausias laikas gydymui 
l’A I ARIMAS DYKAI

AKINIU PRIRINKTA
219 S. Dearborn 
st., Chicago, 111 

prieš Pačtą

DR. G. M.GUSER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas" 

3149 S. Morgan St.. kerte 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plct 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
niis vakarais ofisas užd.'.i ' Ljis.

Telephone Yards 087

šis piknikas bus vienas iš geriausių pasilinksminimų, 
stra ir visokios rųšies žaismės ir taipgi skanių gėrimų 
šilutis pelno yra skiriamas dėl NVestsides Viešojo 
galima gauti visokių knygų ir laikraščių pasiskaityti 
Knygynas atdaras vakarais nuo 7 iki .10 valandai

Pikniko pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c
PASARGA:—linkite 22ros gaivūs karus iki susti

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandom: 11) iki 12 ryto Valandom: 0 Iki 8 vakaro
Phoue Ilaymarkct 2503 Phone Canal 4626

% Ncdėldieniala tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 1G me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18lh 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—.T vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Haktcd Street

VALANDOS: t>—9 ryto, tiktai.

dėdami savo pinigus į šį tvirtą Valstijinį Banką pagal musų pieną, kadangi 3% 
pelno j metus mokame jums arba kredituojama ant jūsų padėtų pinigų —

KETURIS SYK KAS METAS (Sausio 1-mą, 
Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą ir Spalio 1-mą).

RMid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Telephone Uaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Hulsted St., Chicag* 
Telephone Drover H

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—B paplotų
7—R vakaro NMeliomie 10—d8 dleu*.

AC Nwle,i,l8’ Llepos-July 7,1918
»T I iu S oa ImI ■■ Rengia Draugystė Lietuvos Ūkininko
■ ■■«■■■ NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III

7. gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda 
mas užganėdinančias 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas link 
kataro. Vasari 

* vi i šminėtų ligų 
UŽTIKRINU GERA

SSŽ w. M. UmHoh. M.D

90CT0R ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
. 35 So. Dearborn St, kampas Monroe,

M M CHICAGO, ILLINOIS
Ui h Rvb Ivoh 11V VU Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

• elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldicniais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Sercdojc, Pčtnyčioje ir Su baloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

’<***«- ■ v
Tclcplujilie Yards 5831.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12
Iš ryto ir huo 7 iki 9 vai. vak. 1 
3325 So. llalsted St., Chicago. <

Brangus radinys.
Perry Price kompanijos žygū

nas, 14 melų Dan Callahun, ra
do brandų radinį didelį deit 
nioidą, nž kurį jo (deimonto) 
savininkas Danui suleikė visą 
šimtą dol. radybų.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvcll 6990

Nepamirškite šios progos, atsilanky- 
Visiems yra žinoma, kad minėtas 

ir gražiausius piknikus, lai ir šilą 
visuomenę. Todėl, ger- 

pakvėpuoti tyro
to tarp žaliuojančių medžiu. Mes taipgi iš savo pusės ftengsimės vi-
mis u/.ganėdiidi. Visus kvieči a širdingai J. L. 1'. Kliubo KOMITETAS

KRAU.SE


f*
' N A U JIE N O S, Chicago, Iii.

P Chicago ir Apielinke

Prie telegrafistų streiko.

Kompanija tvirtina, kad Chica- 
gos telegrafistai neprisidės 
prie streiko.

Prisirengimai prie busimo te
legrafistų streiko eina paprastu 
tempu. Be to permatoma, kad 
streikai! išeis elektrotechnikai 

iš simpatijos prie telegrafistų. 
International Brotherhood of E- 
lectrical Workers unijos biznio

Dalykas mat yra tame, kad šalę 
Tlionipsono, kur dabar runija į 
S. V. senatorius yra dar ir kitas 

republikoniškas “darbininkų 
draugas,” Tribune’o “šeimynė
lės” narys.

nesusitaikymas su tran-

nes buk aš rašydama apie LMPS darymui bepaimi tingų priekaiš- 
25-tos kuopos vargus, toli apsi
lenkiau su teisybe. Kadangi aš 
savo gyvenime nėsu nieko netei
singo rašius, tai matau reikalo 
paklausti, iš kur sveikas žinai, 
kad mano žinutės neteisingos? 
Kur tamsta buvai per tris savai
tes, kad nepastebėjai tų neteisy-

tų.

Pastaba. — Šiuo polemiką 
skaitome užbaigta. — Red.

— Petrytė.
Roseland, III. — Draugystės LDK. 

Vytauto No. 2 pusmetinis susirinki
mas jvyks nedėliok liepos 7 d., 2 vai. 
po uietų Brolių Strumilų svet., 158 

. 107th st. Visų narių pareiga bū
tinai atsilankyti. A. Grebeiis, rašt,

■»
Sereda, Liepos 3, 1918.

MAYWOOD

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

jogei darbininkai tik laukią įsa
kymo nuo savo organizacijos 

viršininkų.
Westem Union telegrafo ko

mpanijos viršininkai betgi grie
žtai tvirtina, kad Chicagos tele
grafistai, tarnaujantis Westem 
Union kompanijoj, neprisidės 

prie streiko.
Minėtoji kompanija daro pri

sirengimų prie tariamos josios 
darbininkų konferencijos, kuri

liepos 11 dieną. Toje konvenci 
joj turėsią būt sutverta “nepri 
gulminga telegrafistų unija“— 
sulig kompanijos pieno.

Konfiskavo 1,200 maišiukų 
cukraus.
True translation filed with the pest- 
inaster at Chicago, III., July 3, 1918, 
as renuired by the act of Oct. 6, 1917.

Suv. Vdlst. maisto adminis- 
racija vakar konfiskavo 1,200 
maišiukų cukrinis, priklausan
čio American Chicle kompani-1 
jai, 1328 W. Monroe gatvėj. 
Kiekviename maišiuke radosi po 
1(M) svarų cukraus, skirto chew- 
ing gurno išdirbimui.

Fisheris pasilieka.
Pora dienų atgal miesto tran- 

sportacijos reikalų advokatas, 
Walter L. Fisher’is buvo įteikęs 
savo rezignaciją. To priežastis 
buvo
sportacijos reikalų komisija, ku
ri daranti didelių nusileidimų 
Chicagos gatvekarių baronams. 
Bežignacija betgi nepriimta. Ko
misijai ir Fishcr’iui įsakyta “su
sitaikyti ir varyt darbą pirmyn”.
Gudrus vagilis.

— Heilo! Čia kalba ponas 
Quint?

— Taip.
— Tuoj skubėkite pas mane. 

Čia kalba jūsų advokatas Me
ti u rn.

Ponas Quint, turtingas brang
akmenių verteiva, 5 So. Wa- 
bash gat., nieko nelaukdamas 
nuėjo pas adv. Mc Gurn’ą. Pasi
rodo tečiaus, kad tai butą apga
vystės. Ponas Quint sugrįžęs 
savo ofisą n neberado už 4,000 
dol. brangakmenių, Policija jie-

Pateko bėdon.
Šiomis dienomis tapo patrau

kta tieson apdraudos kompani
jos — Honoven Life and Casna- 
lity Co. — viršininkai. Kaitina
mi neteisingu išeikvojimu 

tūkstančių dolerių.
80

Teatrų savininkai turės išsi
imi iaisnius.

Miesto korporacijos advoka
tas vakar paragino teatrų savi
ninkus, būtent, kad jie tuoj iš
siimtų leidinių, kaip to reikalau
ja naujasai miesto patvarkymas. 
Naujajam patvarkyme mat yra 
įdėta skirsnys draudžiąs teatrų 
savininkams “daryt biznį“ su bi
lietų verteivomis, kurie iki šiol

Apdraskė 21 žmogų.
Paklydę šuneg praeitą nedėl-( 

dienį apdraskė 21 žmogų. Apd
raskytieji daugiausia vaikai. Po
licija be pasigailėjimo daigoja 
visus užtėmytus be antsnukių 
šunes.

Nelaimė.

Neleis pardavinėt 
feierverkų.

Veikiantysis policijos virši
ninkas Alcock davė įsakymą vi
sų nuovadų kapitonams saugiai 
daboti, kad ryto nebūtų pardavi
nėjama ir mėtoma gatvėse to
kių feierverkų, nuo kurių gali į- 
vykt nelaimių susižeidimų ir tt. 
K raut u vni nkai ir pirkėjai, ne
paklausę policijos persergėjimų 
galės būti areštuoti ir nubasti 
nuo 5 iki 50 dofl.

Edmund Koziol, 13 metų vai
kas, gyvenęs 3011 W. 41 gatvėj, 
vakar bežaizdamas palietė gelž
galiu elektros vielą. 40 tūkstan
čių voStų elektros spėka vienu 
akimirksniu sunaikino jauną gy
vybę.

Poizin tikrina, joge! niekad 
nevaręs jokios agitacijos tikslu 
pakenkti kuopai bei jos įsteig
tam chorui. Jei taip tai kas suva
dino išbrauktąsias nares užpro
testuoti prieš tveriamąjį chorą? 
Priimant lą įnešimą tik trįs prie
šingos buvo choro tvėrimui, o 
antram susirinkime atsirado vie
nuolika. Juk tai faktas, kad agi
tavo. Ir kas keisčiausia, kad ta 
agitacija primetama choro or
ganizatorėm, nepaduodant jo

kių faktų.
Gale savo korespondencijos 

korespondentas pataria būt ra
mioms, nes kuopos nieks neardy 
sius. Netik vietiniai, bet visa 
apielinkė žino, kad buvo deda
ma pastangų, idant suardžius 
kuopa. Kuomet nepavyko, stvė
rėsi naują organizuoti. Tas kuo
pai suteikė skaudų smūgį, nes 
kiekvienas pašiepdamas dabar 
kartoja: ana jau moters ncišsi- 
tenka vienoj kuopoj, jau naują 
tveria irtt.

Kad toli vyrai agituoja nares 
trukdyti kuopos veikimą, tai ne
užginčijamas faktas. Paskuti

niame kuopos susirinkime buvo 
nutarta nupirkti Naujienų Ben- 
drovūs 2 Šeru ir 1 Laisvės, o tuos 
pinigus, ką buvo skirta Rusijos 
revoliucijai, nutarta pavest Lie
tuvos Laisvės Fondui.. Kadangi 
iždininke nebuvo tame susirin
kime, tai išrinkta komisija, kuri 
turėjo nueiti pas ją ir paėmus 
pinigus pasiųsti kur reikia. Ko
misijai nuėjus pas ižd. ji pasakė, 
pinigų neduosianti be susirinki
mo. Komisija tada užreiškė šau
ksianti extra susidinkimą. Iždi
ninkė betgi pasakė, kad ateitų 
rytoj, ji duosianti. Komisija nu
ėjo. bet ir veli atsakoma, kad “ne
duosiu”. Girdi, “vyrai liepia ne
duoti”. Na ar reikia didesnės a- 
gitacijos ir trukdymo kuopos 
veikimui?

Toliau Poizin sako, kad jei
gu moters norėtų lavintis dainų, 
tai esą geriausia proga—LM. 

Aido moterų choras. Kad kuo- 
pietės nenori eiti prie Aido cho
ro, tai liesa. Bet kada kuopa ne- 
pajiegė apmokėti už dainų lek-

__ . - . rijas iš iždo, tai kupietčs užsi-Rado užmuštą negrą. pačias savo kišenių ir 
Ant tuščio loto Princeli ton gal. I lavinosi. Delko jos tą daro, tai 

policija vakar rado negro lavo-Į palieku jom atsakyti.
ną apie 35 metų amžiaus. Ne-1 . , . ... , . .. .... . v . 1 Ar tai yra skaldymas daini-gro lavonas biauriai sudaužytas, I . . rt .. . ' . v., .. ... i j v y įninku spėkų? Kaip tik pnesin-kas liudija, kad ji turėjo užmuš-1 . \ , . J_. y. . ... . . I gai. Kuopos choras susideda iš Ih nežinomi piktadariai. |n/. . ... v. I12b narių , nepriklausančių ne I 

prie jokio choro. O kiek paty-| 
riau, tai ir Aido choras narių I

Apie trįs šimtai Mark Manu- [ skaitliam paaugoi Taigi pasiro-l 
facturing kompanijos, Evans-1do, kad šitas neskaldo, o stipri-! 
tone, streikuojančių darbininkų I na tas dainininkų spėkas. I 
vakar užpuolė būrį einančių da-1 . . .. .. .¥ |, . ... v. V. .. •• ... I Primetimas bereikalingu iš-1rban streiklaužiu. Policija atėjo I, . . , , - . I¥ ... . ... I laidų, ir kad kuopa nėr dailės Iuzpultiemsiems pagalbon ir a-1 . ..... . T , . I. v. . . .. . draugija irgi be pamato. Juk tą Irestavo du nuzmnmu streiki-l. v . . .¥. .. I. . I kožnas supranta, kad be išlaidu Ininku i c i1 nieko nenuveiksi. Ir konstituci-| 

joj tarp kita yra pasakyta reng-1 
Ii dramatiškus perstatymus. Oi 
kad be dainų be choro gražaus I 

.. „ 1ro» i n • Jeatro neparengsi, tai pats peri
Naujienų , nr. 152 tinas Poi-I * , .1. . . . v . . . save suprantama. Taigi kuopai Izin neteisingai užsipuola ant ma«| . £. . Ichoras Imtinai reikalingas. t

Kad moterim reikalinga mo-1 
kykla, tai aš tą senai sakau, ir| 
praėjusį rudenį stengiausi ją 

organizuoti. Bet kadangi iš 40 
narių radosi tik 4, kur pritarė 
mokyklai, tai darbas liko be pa-

Sumušė socialistą.

Birželio 29 dieną ties Ameri
can Can kompanijos dirbtuve 
būrys sufanatizuotų gaivalų už
puolė lietuvį socialistą d. M. Ka- 
tarskį, ir apmušė jį.

Buvo taip. Tą dieną d. M. Ka- 
tarskis atsinešė į dirbtuvę Soc. 
Party išleistų lapelių. Keletą tų 
lapelių jisai įteikęs arčiau prie 
jo dirbantiems darbininkams. 
Dirbtuvės foremanas, užtėmijęs 
vieną darbininką beskaitantį 
“negeistiną literatūrą” pradėjo 
teirautis iš kur jisai ją gavęs. At
sirado lengvapėdžių, kurie tuoj 
nurodė į d. M. Katarskį. Negana 
to, vakare būrys fanatikų užpuo
lė tą žmogų prie dirbtuves vartų. 
Gal jie ir butų gerokai apmušę 
savo auką, jei nebūtų už jį užsi
stoję protingi žmonės, tos pa
čios dirbtuves darbininkai.

— Proletaras.

Sun. Liet. Soc. Dain. Am. 1 apsk. 
konferencija bus liepos (> <k, 7:30 v. 
v. M. Meldažio svet.. 2344 W. 23 PI. 
Chorai, malonėkite išrinkti delegatų 
j konferenciją. —J. Gustaitis

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, liepos 6 d., 8 va), vak. 
Aušros svet., 3001 S. Halsted st. Visi 
nariai malonėkite susirinkti paskir
tu laiku, nes turime nutari daug sva
rbių reikalų, kurio negalima atidėti.

—Valdyba.

ASMENŲ JlfišKOJIMAI
Pajieškau savo brolių — Juozapo 

ir Stanislovo Savickiu, gyvena Chi
cago, III. Jie patjs ar kas juos žino, 
malonėkite man pranešti.

Liudvikas Savickis, 
1121 Goncva st., Racinc, Wis.

Pajieškau savo brolio Jono (tėvas 
Mykolas; Samsono, anie 35 m. am
žiaus, kuris apie penki metai atgal 
gyveno Cicero, III. Jis paeina iŠ Ka
uno gub., Panevėžio pavieto, Rami- 
galos miesto. Jis pats ar kas apie 
jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Ona Sanisonaitė, 
8916 Houston avė, So. Čhicago, III.

Pranešimai
----- o-----

Draugystės Lietuvos Mylėtojų visi 
draugai teiksitės susirinkti į Tania- 
liuno svetainę 1447 So. 49 avė., Ci
cero, III., 4 d. July 1918 m., 1 vai. po 
pietų ir iš sekančios vietos išeisim 
ant apvaikščiojimo.

—Sekr. J. Karpus.

SLA. 36 kp< mėncfiiniR Husirinki- 
mas Įvyks nedėliojo, liepos 7 d., Mil
dos svetainėje. Visi nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti delei svar
bių reikalų aptarimo. Taipgi musų 
kuopos delegatai, pargryžę iš SLA. 
seimo, išduos raportus.

J. P. Morkus.

East Chicago, Ind. — Suvienytų 
Draugijų spėkos rengia puikų apvai- 
kščiojimą liepos 4 d. K. Grikšos sve
tainėje, 150 ir Northvvest avė. Kiek
vienas lietuvis privalo dalyvauti toj 
parodoj. Pradžia 8 vai. ryto.

—Komitetas.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas neįvyks liepos 4 d., kadangi vi
si bus išvažiavę į laukus. Antra, 
’hernaucko darže bus didelis pikui- 

kas. m *
—pirm. C. Tuskenis.

kas,

Cicero, — LMPS. 43 kuopos ekstra 
susirinkimas bus pėtnyčioj, Liepos 5, 
7:30 vai. vakaro, Jankaičio svet., 4837 
W. 14 St. Visos narės niąlonėkite su
sirinkti. Yra svarbus reikalas.

—A. Dockienė, Sekr.

Sietyno Mišraus Choro repeticija 
įvyks seredoj, liepos 3 d., 8 vai. va
kare, D. Shemaičio svet., kertė U- 
nion ir 18 gat.—Dainininkai ir dai
nininkės ir tie ' ,kurie nepriklauso 
orio choro, bet myli dainas, kvie
čiami atsilankyti —Bašt. D. Miller.

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

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

Ehners Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, Iii.

REIKIA moldcrią ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.

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

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

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

PARDUODU greitu laiku 5-kių 
kambarių rakandus. Išvažiuoju j ki
tą miestą. Galima matyti per visą 
dieną, 2-ras augštas.
658 \\. 31 st., Chicago, BĮ.

NAMAI-ŽEMf

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

PAJIEŠKAU lietuvio farmerio ne
toli nuo Chicagos, pas kurj norėčiau 
pabūti ant vakacijų porų nedėlių, o 
tolinus tai padėti dirbti ant farmų. 
Geistina gražioje vietoj, tarpe van
denų. Meldžiu pranešti, jei kas Ži
not, arba fanneriai atsišaukite.

J. Banulis,
1840 So. Halsted SU, Chicago, III.

REIKAIJNGI burdingieriai su val- 
§iu. Geri, švarus kambariai. Mau- 

ynė ir telefonas. Gera vieta pake
leiviams.

Lietuvių Hotclis, 
1606 S. Halsted si., Chicago

REIKALAU.IAMA moterų sortuoti 
skudurus. Pastovus darbas ir gera 
mokestis dėl patyrusių moterų.

Marūs Coheu, 
1008 W. Lake SI., Chicago
■——■■■i.   ...................... i, 6

REIKIA leiberių. 
bas.

Majoras atakuoja Tribune’ą.
Užvakar didžiulėj Coliseuin 

svetainėje buvo sušaukta Cook 
pavieto republikonų konvencija. 
Konvencijoj dalyvavę apie 15 
tūkstančių žmonių. Vyriausiu 
kalbėtojų buvo majoras Tbomp- 
sonas. Savo kalboj Thompsonas

dienraštį Tribune’ą. Tas dien
raštis esą norįs įnešt su į ru t ės į 
republikonų partijos eiles. —

Indiana Harbor, In. — LSS. 217 
kp. mėnesinis susirinkimas Įvyks se- 
i’edoj, Liepos 3 d. P. Pakšto name 
(ant antrų lubų), 3808 Beach St, kaip 
7:30 vai. vak. — Visi nariai kviečiami 
atsilankyti nes turime daug svarbių 
reikalų. Rašt. M. J. Mauricas.

Užpuolė streiklaužius.

Pajicškom jtfvo pažįstamų: Fran- 
ciškaus Endrinio, Onos Endrulienės 
ir Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me
tai tam atgal gyveno New Yorko a- 
)ielinkėj. Jie paeina iš Rygos. Jie 
)atįs ar kas apie juos žino, malonė- 
<ite atsišaukite, nes turiu labai svar
ių reikalą. Petras ir Ona Gudelaitis, 
8844 Commercial a v., So. Chicago, II)

Pajieško savo brolio Antano Ba
relio, apie tr|s metai atgal girdėjau 
gyveno Waterbury, Conn. Pats ar 
kas jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu.

Antanina Borčytė—KvesterlenČ, 
1530 So. 49 avė., Cicero, III.

Pajieškau savo sesers Anastazijos 
Kniukšta, kuri apie 3 m. tani atgal 
gyveno 807 W. 9th St., Michigan City 
Ind. Ji yra apie 35 m., paeina iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, Krupių 
kaimo. Ji pati ar kas apie ją žino
tumėt, meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą. K. šlainius, 
1028 S. Brighton Place., Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės, Mari
jonos Sutkaičiukės ir brolio vaikų, 
Juozo ir J. Sutkaus. Paeina iš Su
valkų gub.. Naumiesčio pąv., Ilgu
vos parapijos, Sutkų kaimo. Girdė
jau, kad gyveno Philadelphia, Pa. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba kas 
juos žinote, prašau pranešti.

Simonas Sutkus,
8814 Houston Avė, So. Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Jono Tomo- 
suno, Kauno gub., Vilkmergės pavie
to. Lelunu parap., Gudiškių kaimo 
ir draugo Antano Žilinsko. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žinote praneškite 
jų adresus. Antanas Tomosunas, 
3106 W. 12ih St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ant farmos, ar

ti Chicagos. Esu patyręs prie laukų 
darbų. Turiu su savim pustrečių me
tų kūdikį. Darbo noriu su valgiu, 
bet be guolio. Mrs. Ona Bliumienė, 
3204 Auburn Avė., 3rd floor, Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ

Gera mokestis.
Acrmoloi-

2500 W. 121h SI.,

Pastovus

Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
arba porterio. $40 į mėnesį kamba
rys ir geras užlaikymas.

E. .1. Therien,
6222 Harpcr avė., Chicago

REIKALINGAS siuvėjas dėl taisy
mo ir prosijinio senų drapanų ir di 
rbti prie naujų kelnių ir veskių. Ge
ra proga norinčiam tapli geru siuvė
ju. Darbas nuolatinis.

A. Mausner, 
3239 S. Halsted st., Chicago

5-kių akerių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin
ke, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau 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 į vietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Dcl platesnių žinių ateikite arba ra
šykite j

H. F»ORCERI
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

6 kambarių muro namelis, maudy
nė, gezas, pečiu šildomas, ištaisytos 
gatvės, lengvos išlygos, arti 33 st. ir 
VVcstern avė. $170.00.

McDonnelI,
2630 W. 381h st., Chicago

Atdara ncdėliomiš ir vakarais iki 
9 valandai.

4 dideli ruimai, augštas basemen- 
tas, $300 cash, kaina $1600.00. $15.00 
į mėnesį.

McDonnelI,
2630 W. 381h st., Chicago

546 W. 56th st. 7 ruimų namelis, 
visi pagerinimai, lengvas išmokėji
mas, $1860.00.

McDonnelI, 
2630 W. 381b st.,

Dviejų augštų, 4 septynių 
fialai, muro namas, 
mėnesį. 
$8,000.

2630 W
2 augštų, mūrinis 4—4, maudynė, 

gazo ir vandens šildytojas, užbaig
tas beismantas, $3300.00.

McDonnelI,
2630 W. 38lh st., Chicago

Chicago 
ruimų 

landos $130 | 
Vertas $13,000. Kaina tik 
Išmoksimai.

McDonnelI,
381h st.. Chicago

PARDUODU pigiai namą ant dvie
jų pagyvenimų, kampinis lotas, jei 
kas m,retų mainyti ant farmos. Ge
roj vieloj tiis blokai nuo Crane su
posi. Savininkas nebenori gyventi 
Chicagoj.

Paul Sadauski,
3943 S. Francisco avė., Chicago, III.

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

REIKIA vyro dirbti j pašaro krau
tuvę. 35 ir Parncll avė.

REIKIA tvirto žmogaus dirbti po 
likierių namą ir išvežioti alų. Gera 
mokestis, pastovus darbas geram 
žmogui. Atsišaukite tuojaus .

H'. B. Silverman, 
3322 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns ant visados. Gera mokestis. At
sišaukite tuojaus.
704 W. 35th str., Chicago

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargenas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. Lotai randasi 19th st. ir Ca- 
rnlina st., Gary, Ind. Kreipkitės j 
savininką:

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

PARSIDUODA medinis, 2-jų flo
rų namas, 3 metai kaip statytas. 
Arti Crane dirbtuvių. K. šlitinius, 
4628 S. Brighton Place, Chicago, III.

7 KAMBARIŲ rezidencija — 50 pė
dų lotas, cemento apatnatnis, muro 
pamatas — gesas, maudynė, šalygat- 
vis, viskas išmokėta, turi būt par
duota iki liepos 7—1918 už $3000. 
Del sąlygų susitaikysime. Atsišauki
te i 517 E. 89th Place., Chicago, III

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

JIEŠKAU kambario su valgiu pas 
švariai užsilaikančius žmones apie- 
linkej 63 ir Halsted gatvių', 
malonus atsišaukti laišku ar 
nu.

W. S. B.
6245 So, Peoria st.,
Tel. Wentworth 4530, nuo 8 
vai. vakaro.

PARDAVIMUIBukit 
telefo-Kenosha, Wis. — LDLD 94 kuopa 

rengia dideles prakalbas su paveiks
lais 3 ir 4 dd. liepos, Liberty svetai
nėj, kaip 7:30 p. m. Kalbės d. T. J. 
Kučinskas. Todėl Kenoshos ir apie- 
linkės lietuviai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti į šias prakalbas. 
Belo, ketverge vakare dainuos LSS. 
58 kuopos Aido choras ir bus ki
tokių pamarginiinų. —A. Bakšys.

ligi 10

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė, 
valymo ir dažymo užvedimas. Gera 
vieta dcl lietuvio. Atsišaukite laiš
ku. Nau.
1840 S. Halsted st., Chicago, III. Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

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

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

PARDAVIMUI Real Estate — Tuš
čias lotas. Viena trečdalis mokės- 
ties kainos už penkis lotus parduo
dant arti Posen. Gera žemė. Gera 
transportaeija. Bargenas. Atsišauki
te laišku j “Naujienas” pažymėdami 
No. 27.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ROSELAND
Neteisingi priekaištai

Atyda Langų Pjovėjams!
Reguliaris susirinkimas Chicagos Langų Plovė

jų Unijos, Lokalo 12865, atsibus seredoj, liepos 3 d., 
156 Washington st., 8 vai. vakare. Kiekvienas na
rys privalo atsilankyti. Lietuviai langų plovėjai yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Svarbus reikalai 
bus svarstomi.

CHICAGO WIND0W WASHERS’ UNION, 
LOCAL No. 12865.

Robert Hart, Pres., John Clark, Recording Sec. 
Stanley Glaza, Business Agent.

sti, tai tą lavinimosi skyrių kuo
pa turi no pat savo susitvęrimo. 
Kurios lankėsi, tos jau ir prasi
lavino. Tik vargas, kad musų 
narių mažai lankosi į lavinimosi 
susirinkimus. Tatai Poizin butų 
geriau padaręs agituodamas mu
sų moteris prie skaitymo, lavini-] 
mosi, įsteigimo mokyklos, o ne4

Roseland. . LDLD. 79 kp. rengia 
išvažiavimų ketverge, liepos 4 d. į 
Washington Heights miškų, arti Mo
rgan Park (eiti 107-ta gatve j vaka
rus). Kviečiame visus atsilankyti j 
šj išvažiavimų; bus žaismių ir tt.

—Komitetas.

Cicero, III. —- LSS. 138 kp. susirin
kimas įvyks seredoj, liepos 3 d. M. 
hikaičio svet., 4837 W. 14th st. Drau
gai. stengkitės visi atsilankyti susi
rinkimai). __i m.

IšSIDUODA kambarys— Šviesus 
ir parankus. Su valgiu ar be val
gio. Yra telefonas ir maudykla. At
sišaukite nuo 4 iki 9 vakare.
A. Donile, 3113 S. Halsted St.,

3rd flat. Tel. Yards 3111

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiai porai, jei 

moteris apsiims prižiūrėti treči 
tų mergilę. / 
karę.

ims prižiūrėti trečių nie- 
Atsišaukite po 6 vai. va-

J. Grig, 
4515 S. Union avė. Chicago

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choro repeticija vadovaujant p. S. 
Staniuliutci, jvyks seredoj, liepos 3 
d., 8 vai. vakare, Mark VVhite S. sve-. 
tainėje, Halsted ir 29 gt. Visi žiedo VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 
nariai kviečiami atvykti. BO PRIRODYMO BIURAI

—Globėja T. S. K. (U. S. Free Employment Service)

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Kriaučių Kliubo mėnesi- Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
uis susirinkimas bus seredoj, liepos! adresais:
3, 7:30 y.v. Knygyno Svetainėj, 1822 
VVabansia avė. Malonėkite visi na
riai susirinkti laiku. —Valdyba. 843 S. WABASH AVENUE. 

arba 
116-122 N. DEARBORN ST.

, arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

PARDUODU greitai bučernę. Ge
rai išdirbta vieta per tris metus. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių. 
Priežastis pardavimo — paimu mie- 
stavą darbą.

P. š., 
4939 Baring avė., E. Chicago, Ind.

PARDUODU greitai bučernę ir j 
grosernę, viela apgyventa daugiau
sia lietuviais ir svetimtaučiais. Biz- ( 
nis išdirbta per ilga laiką. Išvažiuo- j 
ju ant ūkės (fanuos). Į
12300 Emerald avė., \Vest Pullman,

Illinois.

STAIGA pigiai parsiduoda dakta
ro ofisas. Gera vieta, su mašinomis j s, 
ir Nekarštomis iš priežasties išvažia
vimo į karę.
3464 S. Halsted st., f'hicago
Galima pamatyti nuo 8 iki 9 v. vak.

Nedaliomis nuo 1—3 vai. dicAą.

VALENTINE DRE8SMAKING < 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well» St.

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

SARA PATEK, Pirmlaiaki

RAKANDAILSS 235 kuopos susirinkimas įvyks 
seredoj, liepos 3, 7:30 v.v, West Pūli
niai! svet., 12001 S. Halsted st. Visi 
nariai malonėkite atvykti laiku.

S. Tilvikas, sekr..
. I Už darbo parupinimą visuose tuo-

I se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo-
Racine, Wis.—LSS. 124 kuopa ren- Į se biuruose nereikia nieko mokėt.

•tia eilę prakalbų. Jos įvyks subatoj, I ———
liepos 6, 7:30 vak. Nedėlioj, liepos 7,1 Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
2 vai .po pietų. Panedėlyj, liepos 8,1 taip kitur, kur reikalauja visokios
7:30, v. v.. Kalbėtoju bus d. T. Ku-jrųsles darbininkų — j fabrikus, į ką- 

svetainėj, 428 Wlsconsin gtv. Vietosi gns — kaip vyrų, taip moterų ir vai- tą viel 
lietuviai susirinkite skaitlingai . kų, kaip amatininkų, taip papra- sados.

—Komitetas stiems darbams. —— '

TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus, player piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. 'Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., 1-mas augštas.

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.VISAI už pigią kainą parsiduoda 

______ , , ________ , _________ , keturių ruimų rakandai. Priežastis D||g>|f f D1DDED CAUAAI
činskas. Visos prakalbos bus Union I syklas, i ukius, į šiaip įvairias istai- pardavimo: sergu, prisieina apleisti! DUVIIIl D fili D L n vvllvVL

■ ............... ' -•koip '?ip mp‘-er') ir vai’ ” ■vieUA(“^ki™kMnuoUaffėlu:a vi‘ 612 W. Madison St., Chicago.
1409 S. 50th avė., Cicero, 111. ——o------




