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Užmušė Vokietijos ambasadorių Mąękvoje
mnskas prisidėjęs 

prie talkininku
Grafas von Mirbach užmuš 

tas bomba
Suv. Valstijos galbūt pada= 

rys intervenciją Rusijoj

Užmušimas ambasadoriaus gali 
reikšti naują karę prieš Rusiją

dama, kad Suv* Valstijos ne-| ITALAI GALUTINAI NUVIJO 
duos užgirimo pri<‘inonėms, ku- AUSTRUS Už PIAVE.
rias trilkįininkaF fauuio geriau-1 --------
šiomis aplinkybės^, |>et pasiduos Viso suėmė 24,000 belaisvių
jų nuosprendžiui ir bus pasiren- ------- -

i , ,‘Hrmas prabudimas keršto 
.Rusijoje prieš Vokietijos tironi
jų” yra prasmė, kokioj žiuri Le 
Journal, kuomet Pelit Journal 
abejoja ar tas nepradės naujos 
fazos Vokietijos vargų rytuose.

Figaro sako: “Stovyje įtem Į kitą, kas bus rrikalinga sulig 
pimo, esančiame tarp Rusijos] sutarties veikimo pienais.
ir Vokietijos ta užmušėjistė ga-| 
Ii privesti prie įdomiausių kom
plikacijų.

Murmanskas atsiskyrė
NUO RUSIJOS.

plinkyliės^, |>et pasiduos Viso suėmė 24,000 belaisvių 
jrendžiui ir bus pasiren- ------- -

gusios parūpinti kareivius ar kų True translalion filed with the posl- 
» i * iniastcr at Chicago, Ilk, July 8, 1918,

as reųuircd by thc act of Oct. 6, 1917.
RYAS, liepos 6. — Kares ofo- 

sas paskelbė pergalę penkių die
nų mūšyje ir atsiėmimų viso pa 
kraščio zono apie I’jąve upės 
deltų. Austrai pasitraukė į kai- 

j rįjį krantų naujosios Piave li
pęs. > H IĮ g j

Pranešimas sakoje J 
“Šiandie po piet, po

L

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos.

Francijoj

Laivas Sulužo; 150
žmones žuvo

prie talkininkų.

-------—
True translalion filed wilh the post- 
mastei’ at, Chicago, III, Jhly 8, 1918, 
as rcųuiipd by the net of Oct. 6, 1917,

COPENHAGEN, liepos 7. — 
Pasak žinios iš Vardoc, Norve
gijos j Christianijos ridens Tegn 
visi gyventojai Murmansko pa-, 
<raščio persiskyrė su Rusija ir 
irisidėjo prie talkininkų.

Žinia priduria, kad į Murm-

Nelaimė atsitiko Illinois upėj
True trnnslation filed with thc post- 

|tnvstcr.iil Chh'.ąAo. III., July 8, 1918, 
I n.H l»y Ulp net of Oct. <», 1017.

WASHINGTON, liepos 7. - 
Suv. Valstijų armijos nubstolių 

Į sąrašas paduoda 117 vardų. 
) šiame sąrame paduodamos sc-l 
kainos lietuviškai skambančios 
pavardes: ■ • i

A. DEMABASKI, Montrial, 
Wis., karporalas, ,mirė nuo širiip 
atsitikimų.

J. P. LUGAS, Keamieysville, 
W. Va., majoras,, sunkiai sužei- 

! stas. *• 4: /'
L. H. BUYANOSKI, Terry- 

ville, Conn., belaisvėj.
J. B. ARDIS, Brownficld, Tcx. 

prapuolė krivės iaiikc.
Sąrašas liepos 6 dienos:

ROMAN LEMĄNSKY, Mil- 
\vaukcc^ korpoi'alas, užmuštas 
karės lauke.' , .T / r.

JOHN NAUJOKAITIS, Hom- 
est?ad, Pa., uŽnntšlaS karės lau
ke.

JOSEPH A. DARGIS, 638 W.l 
18th sL, Chicago, korporalas, 

sužeistas. .

lenkių 
nuvy

lė j kairįjį krantą naujos Piave 
upės. Atsiėmimas viso pojuri- 

j nio zono tarp Capo Šile ir Piave 
< padidina Venecijos apgynymo 
zoną. Nuo birželio 15 mes suo
mėm belaisviais 423 oficicrius 
ir 23, 911 kareivių.” *

Visa italų medega ir kanuolės. 
papieštos pirmame smarkiame 
austrų, ofenšive tapo atsiimtos 
kartu su daugybe austrų karinių 
reikmenų.

1 < Paimtieji austrų sandėliai tu
rėjo 63 kanuolės, 65 tranšėjų 
mortaras, 1,234 kulkosvaidžius, 
37,105 šautuvus, 49 liepsnų mė
ty tojus, 2 aeroplanus, 5,000,000 
kulkų, tūkstančius šovinių ir 

daugybę kitokios medegos.

■ i 1 ....... . "n ■

75 lavonai ištraukti

Italai galutinai nuvijo vokiečius 
; už Piave upės

LAIVAS SULUŽO ILLINOIS 
UPĖJE.

—————— , i .

pervelu: laivas buvo paskendęs.
Išgelbėti beveik nieko nepa- • 

vyko, apart tų, kurie patįs savo 
spėkomis pajiegė išsigelbėti. At- 
vykusicjins pagelbon žmonėms 
beliko tik traukti iš upės lavo
nus.

Daugiausia žmonių žuvo šo
kių salėje. Ji pasirodė tikrais 
jnil ties siųstais. Kad palendavo- 
jus tų salę, reikėjo užimti kuo 
ne visų pirmų denį, paliekant 
kuosiauriausį takelį praėjimi ui 
aplink laivų. Salės galuose buvo 
tik dvejos durįs, bčl ir to?f taip 
siauros, kad tik vienas žmogus 
galėjo per jas išeiti. Todėl laivui 
skęstant iš čia beveik niekas ir

I
I*.

75,000 kareivių eina ant Kijevo.
Extra priemonių griebtųsi np no Spgk0S saugojo karės sandė-

gautomis iš Kijevo suvėlinto- okietijos valdžiai Rusijos val
džios pasipiktinimų ir perduotimis žiniomis, armija iš 75,000

Užmušė jį bomba du žmonės.

—-

4

0 R AS
I V,

da Anglija ir Francija pajudino 
Japoniją apie pašildymų, o Japo

SUV. VALSTIJOS PADARYS 
INTERVENCIJA RUSIJOJ

Gali užpulti ant Maskvos. Ke- 
icnskis pritaria tam užmušimui

VOKIETIJOS AMBASADORIUS 
MASKVOJE UŽMUŠTAS.

pastatyti juos prieš špecialį re
voliucinį tribunalų.

saugojimui Vokietijos ambasa
dos ir piliečių. *

/ “Valdžia prašo jus išreikšti

DIDELIS SUKILIMAS 
UKRAINOJE. Apie 150 žmotiių žuvo; 75 lavo

nai ištraukti iš upųs.

Bet dabai’ vokiečiai tikrai eis nia, kad vyriausia talkininkų
> taryba Versailles 

pritaria intervencijai ir ji aps-j

VOKIEČIAI GALI PASINAUDO 
TI UŽMUŠĖJISTE

slijų.
’ Amerikos ir talkininkų laivy-

.. ................................ B III t ■■■■■!->

BUVĘS NEW YORKO MAYO- 
RAS UŽMUŠTAS

Valdžia esu pritarianti interven 
cijai Siberijoj.

True translalion filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, liepos 6. — Sulig

1 šti ar sužeisti.
Iš atsargių pranešimų po Bal- Padaryta 243 areštai.

Giedra ir vėsiau šiandie; ry
toj irgi giedra.

...... ...... *...... I I I l ................... I I «!<■■ ■ * I

Vokietija užgriebi visą Rumn 
nijos maistų.

vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

........... ...... .......................... ...................................
111 . ..... .. ■

Garsinkis Naujienose

revoliucinių kareivių pradėjo ė- F H užuojautą mirusio grato šei- 
jimą ant Kijevo. Vokiečių spė- ,uynai.
kos traukiasi atgal. ’ ‘ i 1

“Valdžia griebiasi visų' prie
monių surasti žmogžudžius ir atvežta maisto iš Suv. Val-

RUSIJA IŠREIŠKIA GAILESTI

I meninas pasiuntė apie tai tele
gramų Berlinan.

tins Koloje, galinėj stotyj gele
žinkelio prie ’Arktiko pakraš

čio.
Nesenai žinios skelbė, ' kad 

bolševikai nedaro pasipriešini
mo finu-vokiečių pastangoms 

atkirsti geležinkelis į Archan
gelsku ir Kolų ir užgriebti kari
nius sandėlius tose vietose ir vi
sų Murmansko pakraštį,

True translalion filed with the post- 
niastcr at,Chicago, UI., July 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 6. — Pa
sak Ha va agentūra gautos iš Ber 
lino žinios, Vokietijos ambasa
dorius Rusijoje gen. grafas von 
Mirbach tapo užmuštas Maskvo-

šįryt gaudami įėjimų netei
singomis •pretenzijomis du žmo
nės paprašė pasimatymo su Vo
kietijos ambasadorium, tada už
puolė ant jo sužeisdąmi jį šū
viais iš revolverio.. Po to ji6 
metė granatas. Von Mirbach 
mirė beveik ant vietos.

Užmušėjai pabėgo ir netapo 
areštuoti.

True translalion filed \vith the post- 
inastcr at Chicago, III., July 8, 1918, 
as reųuircd by thc acl of Oct. 6, 1917. {

PARYŽIUS, liepos 7. — Kaip I
t’l: žini i apie užmušima Vokie- Ynic tninslation filed wilh the post.

. | mastei’ at Chicaųo, Ilk, July 8, 1918, 
įlos ambasadoriaus Maskvoje as rcąuired by the act of Oct. (5, 1917.

grafo von Mirbach pasiekė Ru
sijos užrubežinių reikalų niinis- 
I i į čičerinų, čičerinas ir jo dra
ugas Karakan nuvyko į Vokieti
jos ambasadą ir išreiškė valdži
os apgailėjimų ir pasipiktinimą 
atsitikimu, sako Berlino žinia, 
perduota iš Baselio Itavas korės-

I I *po.idcntu.
Užmušėjai nepažinti ir jie ne-

True translalion filed vvith the post- 
niastev at Chicago, III., July 8, 1918, 
as rcųuircfl by the act of Oct. 6, 1917.

BASEL, liepos 7. — Bolševi
kų premieras Nikolai Lenin pa
siuntė Rusijos ambasadoriui 
Reidine Joffe. sekamų telegra
mų apie užmušimų Vokietijos 
ambasadoriaus Maskvoje grafo 
von Mirbach.

“Du nežinomi žmonės įėjo į line, jis pasakė: 
Vokietijos ambasadų 2 vai. šių “T

WASH1NGTON liepos 6.
| Po šiandienines konferencijos 
tarp prezidento Wilsono ir vy
riausių jo patarėjų karės daly- 
kuosp, tapo patirta, kad valdžia) 
padarę kitų žingsnį linkui užgi- 
limo talkininkų intervencijos 

išvijimui vokiečių iš Rusijos ir 
'.Migrąžidimui Rusijos žtnonių 

kaipo! kaHaujahčių talkininkų.
į Nors autoritetingo paskelbi

mo nėra, aiškinama iš atsargių 
pranešimų dalyvavusių konfe
rencijoj. kad pasiektas nutari
mas pusiduotj sprendimui musų 
talkininkų kokių priemonių gri
ebt ies Rusijoj.

Tas aiškinama, kad jei talki
ninkai notarą intervencijų Sibe
rijoj su didele japonų armija 
kaipo vyriausia spėka, preziden
tas atsiims priešinimusi, kurį jis

Pasak tų'žinių, pasirodo^ kad į 
su grafu von Mirbach, kada jis j 
liko užpultas, buvo ambasados | 
patarėjas Rilzlerur vokiečių o-į 
i icierius. Ne vienas jų neliko su
žeistas. t r .

Buvęs Rusijos premieras A- 
leksaūdras F. Kerenskis, kada 
jam pranešta apie užmušejistę| 
pasakė, kad nors jis “nejriitčitt 
džiaugsmo iš žmogystes mirties” 
jis negali nejiasakyti kad “tai y- 
rn geras dalykas dėl Rusijos.” 
x Kerenskis išrodė nenorinčiu (
tikėti žiniai, Įiakartotinai klaus- nijų teravosi p. WH$ono nuomo
damas “Ar jus esate tikri?” Ka-' nės.
da pranešta, kad žinia gimė Ber-) Nėra abejonės, kad Anglija ir 

: 1 Frįmcija vis dar pritaria inter-
“Tas galbūt yra pradžia Rusi-) vencijai.

(subatoj) popietę^ turėdami do-s jos atginsimo.” , į Per niekurį laikų buvo žino-
kumentus nuo specialio komite-( “t,n
to. Jie'metė bombų į grafo von ant Maskvos,” prįduęė jis liud- karės 
Mirbach ofisą, taip sunkiai jį su- nai.
žeidžiant, kad jis mirė. Savo* komentaruose apie

y-1 ...... ‘ 1 .............. '

TELEGRAFISTŲ STREIKAS 
ATIDĖTAS.

----------------

Prašant valdžiai.

Truc transhdion filed with thc post* 
niastcr at Chicągo, UI, July 8, 1918, 
as reųuired by ihc act of OcL fij 1917

VVASHINGTON; liepos 7. *■*<• 
šiąnakt <larbo sekretorius Wil- 
son i)o pasiikalbėjimui telefonu 
su prezidentu Commercial Te- 
legniphers unijos S. J. Konen- 
kamp paskelbė, kad Weste‘rii 

Union Telegraph Co. telegrafis
tų streikas tapo atidėtas neapril- 
bcžiuotapi laikui.

' j**11
500 žmonių ąreštufl^^

---------1------- !•

True translalion filed witl,i the 
niŲster at Chicago, UI?, July 8. 19r8, 
as reuuircd by the act of Oct, 6i:19Į7.

ST. PAUL, Min., liepos 6. - ! 
Valstijos ir valdžios agentai, šią
nakt darė netikėtus užpuolimus' 
ant nužiūrėtų išsisukinėtojų nuo 
drafto. Daugiau kaip 500 jau
nų vyrų tapo suimta, Niekurie 
vėliau tapo* paliuoBuoti, kada jie 
prirodė kad jie nėra “slacke- 
riais” * * . <

*' "' . ‘i ’• 1:j...—...n....... ..— .L n.,..,., - . .

RIAUŠĖS LISBONOJ.
*. ■-— ■ .

243 žmonės areštuotu rT f. ‘j, '• * i

True translalion filed vvith the post- 
niastcr at Chicago, III., July 8, 1918, 
as icųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 6. Dr. 
Brekenridge Baine iš Washing- 
tou atvyko į Bernų iš Buchares- 
to, kur jis buvo užžiurčtoju Ru
munijos viešbučio. Jis sako, 

kad Vokietija atima visų mais
tą šalyje naminiam vartojimui. 
Vokiečiai paliko lik po vieną 
karvę ant kas 10 ujfių. Ateities

True translatlon titru wilh thc post- 
master at Chicago, III., July 8, 1918. 
as reąųired by the act of Oct. G, 1917.

LAKE CHARLES, La., liepos 
6. — Buvęs New Yprko jnię^to 
mayorasynaj. John Pup;p.y Mit 
.chel, oficierius aviaęijoą sekci
joj signalinio korpuso, užsimu
šė šiandie Gerstner lauke, kada 
iškrito iš vienos sėdynės žvalgų 
aeroplano apie 600 pėdų augš- 

‘ tumoje. /
II *■■■■!■■-.......     I

True translalion filed vvith Ihc post* 
inaster at Chicago, Ilk, July 8, 1918, 
as reųuircd by thc act of Oct. G, 1917.

SANTIAGO, liepos 7. — Čili- 
kabinetas rezignavo. 
»|'... . . ■ .......... ..... ...... ... .. —1

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, July 8. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
. PARYŽIUS, 1. 6. — Iš Lisbo- 
no pranešama, kad po revoliu- 

už- vdrstys galutinus pienus. Atsi- cionierių partijos susirinkimo 
“Valdžios atstovai tuojaus at- mušimų grafo von Mirbach visi ( mainymas prezidento priešini- Lisbonoj, Portugalijoj, ištiku- 

silankė į ambasadų ir išreiškė Paryžiaus laikraščiai išreiškia ' mosi intervencijoj padarys įtek-1 siose riaušėse keli žmonės Užmu- 
pasipiktinimų tuo riktu, kurį jie nuomonę, kad atsitikimas gali mę į apdirbimų pienų.
skaito politišku manievru šukei- pagiĮmdyti komplikacijas, kurių
Ii keblumus. svarbumas negali būti atspėtas, lojo Namo konferencijos išve- Berline Joffe sąkamą telegra-

GERB. Naujienų akai.' 
tytojos ir skaityto* 

jai prašomi pirkinių reL 
kalais eiti į tas sankro-

z PEORIA, III., liepos 7. — Pel
nyčius naktį Illinois upė;c lies 
\Vtslc. City, netoli nuo čia išti
ko didelė nelaimė panaši Į la, 
kokia atsitiko keletu metų atgal 
su laivu Eastland Chicagos u į įė
ję.

Columbia pasažierinis laivas 
sulužo viduryje upes palai (loda
mas vandenyje apie 150 žmonių 
ir Miikų.*

Columbia plaukiojo upe šio
je apielinkėj ir buvo vartojamas! 
pasivažinėjimams ir ekskursi
joms. » , . .

Jis vakarop išplaukė iš Pekin 
III. ir plaukė į Peoria. Aut jo 
buvo daugiausia South Side So
čiai Club iš Pekino narių ir jų 
šeimynų, taipgi draugų iš Kin- 
gston Minos. Prieš pat vidurnak
tį laivas išplaukė iš Peoria j Pe
kinu.

Viskas buvo gerai. Ant pirmo
jo denio buvo įtaisyta šokių sa
lė ir tefi susirinkę apie porų šim
tų pasažierių šoko ir šiaip links

minosi. Ant viršutinio denio 
buvo beveik tu^ia^

Tie| Wesley (aty upė pasisu
ka ir ten yra keletas pavojingų 
verpetų. Čia ir atsitiko nelaime 
sii laivu. Jis, sakoma, privažia
vęs arčiau kranto ir kų tai užga
vęs po vandeniu. Spėjama, kad 
tai buvo ar didelis plaukiantis 
•ųstas, ar akmuo. Laivas pra
dėjo svirti ir už kelių minučių 
jis Šulužo ir tuoj paskendo 20 
pėdų gilumoje.

Kuomet Jaivas pradėjo skęsti, 
nedaugelis tai pajuto ir perma
lė pavojų. Salėje tuo laiku link
smai šoko. Kuomet laivas susi
trenkė, muzika perstojo griežu
si ir šokėjai sustojo. Bet tuoj 
vienas sušuko: “Griežkit toliau, 
tai niekis.” Muzika vėl pradėjo 
griežti ir šokėjai atnaujino sa
vo sukimąsi.

Tik už kelių minučių laivas 
pasviro į šoną, vanduo prasiver
žė per langą ir šviesos salėj už
geso. Salėje kilo didžiausia pa
nika. Visi 3<)ko prie durų, bet 
negalėjo delei grudimosi išeiti. 
Oras prisipildė šauksmais pa
gelbės skęstančiųjų. Tie ša ui 
mai išbudino miegančius i)]fi 
telio gyventojus. Jie tuoj 
į nelaimes vietų, bei bu

Kiek žuvo toje nelaimėje žmo
nių, niekas tikrai nežino. Pekino 
policijos viršininkas apskaito, 
kad skaičius žuvusiųjų siekia 

150. Bet kiti apskaito netiki 200, 
kuomet dar treti mano, kad 

kiek daugiau kaip 100 žmonių 
žuvo. Daugiau kaip 100 žmonių 
išsigelbėjo.

Ikišiol ištraukta iš upės ir šo
kių salės 75 lavonai. Dar dau
giau lavonų matoma ir jie bus 
ištraukti ryto. Daugiausia lavo- į 
nų ištraukta subatoj. nes šian
die tą darbų trukdė kilusi audra.

Yra ir sužeistų. Jie nugaben
ti į Pekino irPeoria ligonines.

Išimtieji lavonui tuoj gabena
ma pas Pekino ar Peoria grabo- 
rius kaip tik lavonai tampa iden 
tifikuoti. Iki identifikacijos juos 
sudedama ant greitųjų padaryto 
se lavoninėse.

Daug vargo bus ir su palaido
jimu žuvusiųjų ypač kaip dėl

.Pekinas ar Peoria.
Laivas Columbia yra senas ir, 

sakopia, kad 9 metai atgal jis ta
po pripažintas netinkančiu plau 
klojimui. Bet šiemet jis tapo 
kiek pataisytas ir tas pašalino

Kuomet prasidėjo traukimas 
lavonų, reikėjo laivo įgulų pas-“ 
tatyli po stipria sargyba, kad 
apsaugojus jų nuo išsigelbėjusiu 
žmonių grąsinimų. Išsigelbėju
sieji sako, kad įgulą buvo girta 
ir nieko nepaisanti. Bet tam už
ginčija pati įgula.

Į nelaimės vietą atvyko fede- 
ralės Ir valstijos valdžių atsto- 

gelbos skęstančiųjų. Tie šauks- vai tyrinėti apie atsitikimą ir 
ies- ’ j ieškoti kaltininko tos nelaimės, 
yko * Jie prižada, jei jis bus surastas, 
jau kaltininką smarkiai nubausti,

I I * *

t



NAUJIENOS, Chicago, III
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Panedėlis, Liepos 8, 191>

NAUJIEM IOS
fHE LITHUAN’AN DAILY NEW0

Publishcd Daily except Sunday by 
tbe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Dabar kįla klausimas, kaip jimo su ]
Čia užmetimas, manding,

iiusijos inutoinis. siS Kasdieninis vokiečių 
manding, paeina -

t. ITJCldS.
Vokie4ijojo. Tuodu dalyku Svarbiausia šiandie klausi- ;
reikia /kirti jau vien dėlto, mas yra toks: ar Lietuvos Ii-pimig dožų imti šitų vaistų. t z
kad juodu gali būt atskirtu kiiną turi nuspręst Vokieti- f reikia priminti, kad ir dozos di- tino seklaus dalykų pažinojusio, 
vienas nuo antro gana dide- jos imperialistai, ar Lietuflumatyn, oe vienoki. Vaikams, Pi.n.inusin .jokia valstybė aega-,^ (

-- .................. .. .... v . M 1 . I silpniems ir dali- Ii būti visiškai nepriklausoma niaMcr ui Chicago, III., July 8, 1918,
katniems žmonėms prisieina' nuo kitų, išskyrus tų atvčjį, kuo-’ as rčquircd by the act of Oct. 6,1917, Lig • * f . _vartot mažesnę dožų. PiuidžiojTt met tokia valstybe apimtų visų, 
kaip tik liga atrasta, reikia pa- pasaulį. Prie to i _ ' * ”1‘ f 
daryti kokius 6 vaistų įleidimus žmogaus / inaterįalis gerbūvis,', tion sudarytas buvo, kaipo vo- 
ir vienas geidimas turi buj. nuo nes viena šalis niekados negali < kiškos propagandos priešas, jis 
5, 6 ar 7 dienų atstumo, jei nė- pasigiiminti visko ant tiek kad šmeižiančiu kaizeriniu cieliunij Protestonas Martynas YC 
ra jokių symptomų nuo vaistų, ištektų jos žmonėms he vargo virto. Viena paskalų apie mil- važiuoja katalikų galvai, popit 
Kaip tik apsireiškia šiokie-tokic pragyventi. Tai ubelnh išvada. į žiniŠkų daugybę krasos siunti- žilti Benediktui Peųkioliktajaii! 

Lietuva taiposgi negalės būti | irių, komiteto siunčiamų, buvo pantaplio bi^čiuoti. 
turi būti už poros savaičių, ne .teoretiškai nepriklausoma. , Ji| plačiai lck)žianųi įvairiose, for- vyskupas Karevičius

A Ji dabar atrado kelių įjiroteslonų galvai Viliui Antra 
vardo PhiladeĮr:Ja,n pantaplio bučiuoti.

Mr. C. -Slapukai
abelnos politikos Kiirios jų’ vans’o iš “Chicagos laiško“ *au-l ---- ----
šiokiu ar kitokiu bu^u suriš.t tori lotu pasireinaint. Jis užreiš- 
• x • 1 . _ _ 11 2 1 _ 5 _ _ 1 - .1 __ _  1 1 _ _ _ 1.* * 1     Il III .*,7 ----------- į/-. I,,,.,,,.,,, n.>, V
kai varosi Čipnais, lai kad Lietu- 7,000 tonų išsiunčia, daugiausia?išminčių, iriau regis, kad tik ne
va darytų tokias sutartis ne po,politiniu atžvilgio tikslais“, 
prievarta kokios nors kitos tau-j .

liu laiko tarpu. Vokietijos su vos liaudis? 
mušimas karėje dar anaiptol duoti aiškų, nedviprasmišką 
nereiškia, kad taikos darymo r4-—1---- “KT^—
valandoje Vokietiją jau val
dys žmonės, o ne kaizeris; iki 
revoliucįja kils, -Vokietijoje .
gali dar praeiti eilė metų po 
karės pabaigos.

’ Be to, niekas dar šiandie 
negali įspėti, kokiAme laips
nyje Vokietija bus sumušta: 
ar bus tiktai atmuJtąs josios 
užpuolimas, ar bus visai su
triuškinta josios .kariškoji 

galybė. Tą parodys tiktai a- 
teitis. O nuo sumušimo laip
snio juk priklausys ir revo
liucijos galimybė ir jos kili
mo laikas.

Mes, žinoma, visi geidžia
me, kad Vokietijoje kuogrei- 
čiausiai kiltų revoliucija. Bet 
[būdavot savo taktiką ant pa
geidavimų yra pavojingas 
dalykas.

' Dabar apie Lietuvos san- 
tikius su Rusijos ir kitomis 
tautomis. Pats p. Šarūnas 
pripažįsta, kad Lietuva ne
galės jokiame atsitikime bu- 

‘ ti “teoretiškai nepriklauso
ma”. Tai kokia-gi tuomet 
bus ta Lietuvos “nepriklau
somybė”? Jeigu ji nebus “te- 
foretiška”, tai dar mažiaus ji 
galės būti praktiška nepri
klausomybe. 0 jeigu ji ne
bus nė praktiška, nė teoretiš* 
ka nepriklausomybė, tai kam 

| tad vartoti obalsį, skelbianti 
“nepriklausomybę” ?

! Lietuvos nepriklausomin-
gumas, pasak p. Šarūno, ap- varsanui. Tečiaus didelėididžiu- 
sireiškia tame,‘kad ji, tarsis ina ligonių, ypač šviežiai gavu- 
ir jungsis SU kitomis tauto- siy ligą bei turinčią malonius 
Anis niekieno neverčiama, pa- synipionius, sparčiai taisosi var
gai save laisvą norą. Bet ji- lojant salvarsaną arba ncosal- 
sai užmiršta, kad jeigu Lie- varsaną. Tiesiog neatleistina 
tuva pagal savo laisvą norą yra ligoniui, kurs išgali atsisakyt 
nutartų pastoviais ryšiais’nuo gydymosi šiais vnislnis ir 
susijungtų su kitomis tauto-1 daktaras turi būtinai juos patar- 
mis, tai tas reikštų, kad ji ii.
nutarė nebūt nepriklausoma, nas nedaug kuo giriasi, nes abu 
Vadinasi, teisė laisvai tarti 
apie savo santikius su kito
mis šalimis yra ne tas pats 
dalykas, kas nepriklausomy
bė. ,

Teisė nustatyt savo santy
kius su kitomis šalimis yra 
dalis upsteprėndimo teisės. 
Kita šitos teisės dalis yra tei
sė nustatyt tvarką šalies vi
duje. ' 1 i

Labai yra keista, kad p. 
Šarūnas apsisprendimo tei
sės visai nemini. Apsispren
dimo teisė juk yra pirmas 
žingsnis priputo, kad šalis ga
lėtų pasiskelbt nepriklauso
ma valstybe arba valstybių 
federacijos nariu arba kaip- 
nors kitaip nustatyt, savo 
vietą pasaulyje. Reiškia, už 
apsisprendimo teisę privalė
tą stot ir tie žmonės, kuHe 
geidžia Lietuvai nepriklau
somybės; tos teisės nereikia 

Į tiktai tam, kas mano, kad 
Lietuvos likimą privalo Su
tvarkyt ne jos žmonės, o kas 
nors kitas —- pav. kaizeris su 
ęyskupū Karevičium.

Tuo-gi tarpu p. Šarūnas 
^ina Lietuvos “nepriklauso

mi jos po Rusija; o dabar .jauImybės” obalsį, nežiūrint to, 
jie “mano” kitaip. Leniftas kad pats skaito ją negalirha 
su Trockiu “manė”, kad pa-1 esant net “teoretiškai”; oa- 
ragindami Vokietiją j taikos tpie apsisprendimo teisę ji- 
konferenciją, jie arba pH- sai tyli. Tai yra visai nenuo- 
vers Vokietijos valdžią pri-Įsaku.
irirti demokratines taikos lsą-

Ir į jį reikiapuoterims ir silpniems ir dali-(li būti visiškai nepriklausoma n)ils(ci. ;ll (’hi/ago* III., Jaly 8, 1918* 
kabliems žmonėms i

1.85
1.45 
.75.

, .02
.12

...50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—]>er nešiotojus 
Viena kopija.............
Savaitei ...........................
Mėnesiui ...............a........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesianls ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnosiui .

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose ■••• 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

$5.00 
3.00 
1.65

Redakcijos 
Straipsniai

‘ 'Nepriklausomp- 
bes” obalsis. / J

■ n ■■ ....H

True translation filed with the post-. 
ma./Tr at Chięago, Ilh, Jaly 8, 1918, 
as feųuired by the act of Oct. 6,1917.

Šiame “Naujienų” nume
ryje spausdiname musų ben
dradarbio, Šarūno, straips
nelį (žiur. Skaitytojų Bal
sus). Jisai nesutinka su dien
raščio redakcijos nuomone, 
kad “Lietuvos nepriklauso
mybės“ obalsis e^ąs klaidin
gas, ir sako, kad jos argu
mentai prieš to obalsio šali
ninkus pareiną “nuo sękjaus 
(negilaus) dalykų paŽinojU 
mo.”

Pažvelgsime tečiaus į “gi
lius” p. Šarūno argumentus, 
kuriais jišai mėgina sukriti- 
kuot musų nuomonę.

Pirmiausia, jisai mėgina 
pr i rodyt, kad nesą pamato 
bijoties, jogei nepriklauso
ma Lietuva pataps Vokieti
jos imperialistų grobiu. Jisai 
mano, kad Vokietijos impe
rializmas griusiąs, kadangi 
talkininkai sumušią Vokieti
ją, o sumušimas iššauksiąs 
Vokietijos žmonių sukilimą.

Taip manyti, žinoma, kiek-i 
vienas turi teisės, bet kad įti
kinus šitokiu manomu kitus 
žmones, tai neužtehka pasa
kyti, jogei taip maną da ir tie 
ir tie asmens arba ta ir ta 
partija, arba kas-nors kitas.

Lietuviai tautininkai treji 
metai atgal “manė”, kad Lie
tuvai negalima nieko kita 
reikalaut, kaip tiktai autono-Į

4nis niekieno neverčiama, pa

atsakymą. “Nėprigulmybės” 
-gi obalsis yra ne atsakymas 
j tą klausimą, o tiktai “ca
ro o uflage”.

syinptomai, sekantis įleidimas

No. 5. -] 
neprileidžia' Cominitk

--- 1—
KOKIU budu neregys žino 

ar pro šalį eina vyras ar Uiergi- 
jaiko, kada tik na? 
ublic Infornia- Paudąris jam pasako.

AB nenuostabu?

Katalik 
va žino j

Salvarsanas ir Neobalvorsa- 
nas Syphilio gydyme.

sai užmiršta, kad jeigu Lie-

imti demokratines taikos są- Jeigu-gi pridurt prie to 
lygas, arba iššauks toje šalyj dar tą faktą, kad “nepriklau- 

.’ somybės” obalsiu šiandie den 
priešingai. Taip-pat nėkar- giasi ir tokie elementai,-ku-

* i rie neatsisakytų, palikti Lie-

je revoliuciją; o išėjo visai

tą suklydo šios karės bėgiu
ir “didžiuma žmonių sąjun-jtuvą kaizerio globoje, tai iš 
gininkų šalyse”.gininkų šalyse”. • ; rodo, jogei tas autoriaus ne-

Bet straipsnio autorius,!nuosakumas yra niekas dau- 
mums rodosi, daro stambią giau, kaip pataikavimas (gal 
klaidą, dedamas “apt, vienos j ir nesužinus) atžagarei- 
lentos” du dalyku: Vokieti-jviams, Lietuvos laisvės prie-j 
jos sumušimą ir revoliuciją §ams. j

šitie vaistai yra palyginamai 
neseni, bet jų įvedimas užinte- 
resavo visų pasaulį. Ne tik gy
dytojai, o ir publikoj žmonės 
neretai kalba apie 006. Jeigu 
liga syphilis nebūtų plačiai pa- 
siskleidus ir jeigu ji butų buvusi

dtmų salvarsano,, tuomet jis ne
būtų taip užintcresavęs žmonių. 
Interesas gal augo ir todėl, kad 
lytiškos ligos laikomos slapty-

anksčiau. Jeigu apsireiškia aš- turės daryli kokias nors sutar-j mose.
Irus symptomai nuo vaisių, tuo-Jtis su kitoms valstybėms t- tai . spaudų, į gero 
met reikia laukt visų mėnesį,! apsigynimo, tai prekiavimo’, tai phijos laikraštį,

1 . ..1 ....1 : I tlr t Z •• Z"’1 < «
met reikia laukt visų j 

kol galima bus daryt sekantį/ į- 
leidima. Po šešių dožų, reikia 
laukt pušnudį ir gydyties gyvo
jo sidabro prirengimais ir kitais 
reikalingais vaistais ir budais. 
Tuomet vėl reikia išegzaminuo- 

• _ i.

lilika mėgsta daugiausiai kalbe
li ir Jais interesuojasi. Juk šių 
dieni/ “dorininkai“ tik ir varo 
į slaptybę tiilus dalykus, kad 
jais užinteresavuš paublikų.

Tiesa, salvarsanas irgi neduo
da stebuklų. Mažu su laiku tu
rėsime kų geresnį. Mažu vie-

girnos padarys žmones dores
niais ir atsargesniais ir pidi liga 
nesiplatins.

Esama šitoj ligoj užsisenejusių 
atsitikimų, kurie neduoda mato
mų symptomų — šitie atsiliki
mai kartais nepasiduoda nė sal-

symplonius, Sparčiai taisosi va r

varsanų. Tiesiog neatleistina

Salvarsanas ir neosalvarsa-

yra tam tikri arseniko prirengi- 
mai, tik neosalvarsanc arseniko 
yra mažiau ir veikimas jo yra 
lengvesnis, labiau pakenčipmas. 
Leidimas į kūnų salvarsano yra 
labiau pavojingas, reikalauja 
didesnio įpratimo ir kartais da
ro šiek-liek nesmagumo ligo
niui tuoj leidžiųnt arba po įlei
dimo, .todėl kartais parankiau 
vartot neosalvarsanų. Patyrę

’ VIENAS 
Prie ko suprallyvesni tautiniu- ■ kia, kad p. Crcel kasdien krušom “draugas“ 
« . • k. • 4 « • 1 I Y * A . . I • v • v • » • •

labai išmintingas
Chicagietis, — savo

, [viršintų “Draugo” Brendukcs— 
Jeigu tai rimtai paimli, pas-Į Moterų Balse tašo šaunias ( liu

li kraujų ir nciižiiriršti kad Jisįtos, dėl mus žalingų, interesų,j varstykite, kad kasdien 7,000 
rodytų, jog ligos jau nėra, vėl bet kaip ir lyg visai laisva šalis,'tonų krasos siuntinių iš komi* 
reikja atkartot salvarsanų arba dd savo 
nęosalvarsanų. Ši sykį jau Hc-įjungties 
galima pasakyti, kiek dOztj rei-'rys) bei jungsis netik šu ukrai-(tonu, 
kės, nes tai padiktuoja. piriiMili*' mečiais; lenkais, latviais, rusais 
uis gydymas. Da po kitų šešių Į bet dąrSr su šyedais, danais ir knygvedži 
mėnesių salvarsano vartojimas suomiais. ’ ’• J'’*4 vln-l nhia n*;;,
vėl turi bul atkartotas, bet jau jui, arba kaipo dalyvautoje, sa 
dozos turi bu t'mažesnės, t. y. pu
sę tų, kų pirma buvo vartota. 
Kada sueina du metu, tuomet ši
lų vaisių nebereikia vartoti, jei
gu Wasserimmo reakcija krau
jo egzaminavimu vis buvo nega
tyve, bet jei ji buvo bent kada

naudos. Lietuva galės,! lėto ofisų į pačių nuvežti būt 
(ir greičiausiai tų da-; reikalinga 3,500 vežimų po du 

Komiteto štabas ofil 
cialus, sekretorius, stenografns^ 

i us, vaikus-pasiunlŽ-
9 1 . J i 1 * 0

. ' Re|o ji įeis, arba Vic-pdus, džinui torius ir visus kitus 
i- samdininkus inimant — iš yiš(> 

apie 350 narių turi. Kiekvienas 
iš jų turėtų 10 lokių vežimų 
prikrauti su 220 tonų krasos siu
ntinių ir prikraunant 2 tonu į

' valandų, imlų 10 valandų, kol 
' \ Luini i 1l»I /

kyšiui, šiaurės tautų sąjungoje,' 
į pasaulio Tautų Lygų — jei tas 
sųjungiečių idealas taps gyvu 
kimu. .

Vėl, Lietuvos nepriklausomy
bės obalsis yra naudingas kaipo j visas komiteto štabas, nuo pir- 
priešveiksnys prieš le<ikų politi- j nrininko pradedant, visus kra- 

2 gydymo pozitivė, vėl rei-Įką, Mes matome, kad didelė di- sos siifiriinius iš ofisų išgaben-
kh| Vartot neosalvarsano arba džiuma lenkų pripažįsta ir skel- 
salvarsano mažas dožas. Kada pįa pasauliui, bukjictuvių nesu, 
šitokis gydymo kursas yra |ieę- () (era satijalė “litvomanų 
eitas su visais priedais, kurių! Lomoje, laike nesenai atsibūvu-, s. 
čia neminiu, tuomet jau nebe-!
reikės daugiau vaitot 
salvarsano bei» , 
tečiaus gyvojo sidabro prirengi- Lietuva 
mai visgi turėtų būti pavartoti j toins Odinis “patapti Vokietijos 
kas rudenį ir pavakarį bent per, įrankiu.“ O nepriklausomos Lie- 
niėnesį laiko. I)r. A. Montvidas. j |uvot>obalsis aiškiai užbrėžtų,’ 
_______ ... ........ n—’ jog lietuviai yra ir jog jie nepri-j- 

S k a i ty 10 į Ų Balsai kaip jie nenori nei vokiečių, nei
9 I kurios nors kitos tautos globos,

i Beto jis trauklų (kaip"- dabar 
traukia) prie lietuvių tautos vi
sus tuos, kurie manydami Lie-d 
tuva esant kurios nors kitos ša-j 
jies dalimi numotų ranka ant 
lietuvių ir eitų darbuotis tai ki
tai šaliai.

Galima birių ir daug-daug ar- valandų.

užgyre idealą “galingos“ Lenki-j 
neosalvarsano, j()S, kuri apimtų Ukrainą sti; 

ir tuomi neprileistų!

[č/š išreikštas šiam 
lones Redakcija

šiame skyriuje 
neatsako.}

Lietuvės Nepriklausomybe.

Truo translation filed vyilh the post- 
master at Chicago, III., .tūly 8, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

“Naujienos“ savo ediloriale
1 d. liepos sako, kad “Lietuvosį 
nepriklausomybės“ obalsis yra j

“tie žmones, kurie stoja už Lie
tuvos nepriklausomybę turės 
mainyt (neužilgo) savo obalsį.“ 
Bet, mano nuomonė, tas obalsis 
yra kaip tik geriausias dabarty
je, ir bus geras dar artimoje a- 
teilyie. lr štai kodėl:

Pas <!idžiuinų tautininkų yra 
tvirtai nusistačiusi nuomonė,

. 1 __ • Y?. • I • .. t . t t* 1 i

neosalvąrsano yra taip pat ge
ros, kaip ir iš salvarsano. x Apla
mai imant, pavojaus ligoniui 
nėra nuo priėmimo šitų vaisių. 
Nors tūkstančiams jie vartojami 
kas savaitė, o mirtis nuo įleidi* 
mo atsitikusios yra tik kelios. 
Pavojai visai gali būt išvengtu 
jei (toktaras apžiūri ligonį iškal
iu) ir atranda, ar nėra kas lokio; 
kodėl vaistai neturėtų būt vttilo-j 
jam i. Nelaimės paprastai alsi- 
linkti dėl daktaro neapsižiūrėji
mo arba nemokėjimo vaistus 
vartot. ' 
luinas, vėmimas, apsvaigimfls, 
nerviškumas, gali ranka sutinti, 
jeigu vaistai pataikė į mėsas vie
loj. Į gy«kb Bet visi tie dalykai 
yra menkniekitus.

< 
Salvarsanas ir nėosalvarsannsj

yra įhiltelių pavidale ir randasi' 
bonkulėse, kurios yra be jokioj 
atidarymo. Oro įėjimas arba? 
leidimas ilgai pasilikti vaiide- 
niui ore, kada vaistai sumaišo
mi dėl vartojimo, padaro juos 
nuodingais. Bonkute tik tada 
yra sidaužonia, kada vartoja- tdislų grobį“ yra be iirašničs,! 
na ir Sumaišius vaistus su van- jei šie du pastatymai yra teisinai 
lentų; jie greitai leidžiami į gy- gi: ’ / ’

slų (priprastai rankos), šitas ži- L Sujungusiai sutrupins Vo- 
nojintas gali apsaugoti ‘ tulus 
mo šundaktarių apgavystės, ku

rio neretai vartoja kokį pigų ir 
neveiklų vaisią vieloj salvarsa
no arba neosalvarsano. Neosal- 
varsanas yra gelsvi milteliai.

tŲ. •

kubracijas apie Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencijų. Be ko kita, pasirodo, 
kad tos konferencijos (geg. 26| 
“sumanymai, referatai ir prakal 

■belės, — tai nuomonė, kurių ki
los organizacijos jau seniai 
išaiškino“ — penkias d c- 
š i m t m c tų atgal! — pa
mokytų ne taip išmintingas, bet 
labiau egzakutas “draugas“ Slil-

Jsonas.

M Ji v c 1 c
v į valandų diktuoji, surašyti ir 

siuntiniui prirehgli 14,000,000 
svarų kasdieninių laiškų ir pa
mfletų. Jiems biit reikalinga 
mažiausia vienos valandos j die
nų pavalgyli ir pramigti. Ka
dangi komi tetas viso penMtais 
metais išsiimlinėjo * 25,000,000 
pamfletų j visas pasaulio* dalis. 

| butų labai nepaskupauta, jeigu 
Lup-p.i |).|S|<ajĮy(i vienų milionų svarų 

. pamfletams iš visų 14X100,000 
svaru kasdieninės krasos. Tai 
palieku 13,000,000 laiškų svarų

■ sudiktuoti ir surašyti į 13 vala
ndų. Vienam štabo šimtui dik- 
tuoti leidžiant, o kitiems 250 sitr 
rašyti ir užkliujoti. kiekvienas 
šimto diktuojančiųjų turėtų po 
100,000 svarų laiškų pridiktuoti 

.Jeigu kiekvienas 
laiškas svertų vienų ir tris pen-

Ir betgi, nežiūrint visos'jo 
neišsemiamos išmintus apšvie
tus visoj jo korespondencijoj iš 
Chicagos, tas “draugas“ Chigie- 
tis, jeigu kuo didžiuojasi, t.ii 
ne savo išminčia, bet tuo kad jis 
mokus iš savęs duraka valiat. 
Ištikro, čia jo arlizmas taip to
bulas, kad ištiešų nebegali atr 
skirti: ar jis lik kvailiu dedasi, 
ar na turą lis. —Pabr.

Ant. Jusiui. — Gavome, kada 
suimtos numeris buvo jau iš-
S • V H r < 1

spausdintas.

gumcnlų privesti už šio obalsio
! pamatinį sveikumų, bet luom kladalius uncijos, štabas diktuo- 
tarpu užteks.

Jei atsiranda asmenų, kurie!'laiškų į valandų arba gerokai 
dėl savų išrokavimų naudoja.su daugiau, negu 16,000 laisl<\j 'Į 
kokiu nors prakilniu obalsiu, lai ■‘miliutų.
dar tas nereiškia, kad tas obalsis Tai bul sunku, dargi jei komi- 
yra mestinas, o būtina yra kitų! Iclns darbui išleistų $30,000,0(10 
gauti. Taip-pat jei ir apkalbamų’j kaip kito,’ ’ * ' 
obalsį naudoja klerikalai'idant| Ne\v Yorko laikraš 
po įiiomi pavaryti Lietuva į da
bartinės Vokietijos, . arba guli
būti, ir į b^japčios monarkiš-j per v^a pirmų savo gyvavimo 
ko^Kusijc)^glėbį, tųi tas (lar neminėta komitetas vien lik flvide- 

žmo-j refškia, kad iis supuvęs. 1 |imtQ tos sumos dalf teišleido,

Lai skiepijasi

jog parodys Vokietijos f
nėms. jog kardas negali irieka-l T ...... «i , . . .. ... i Lai skiepijasi nepriklausodos Valdyti pasaulio, ir.spėka.ne-J . . .., ./ . .. o . v. • ' \ inos Demokratinės Lietuvosgali būti “viršiausiu ntiospręji- ....į balsis kuogiha/isiai

į lietuvio širdyje.
Laimė ir nulemtų mums steiie-

tų ir surašytų po vienų milionų

j paskaloj, 
tyj atspaus- 

plinloj, kaltintas buvo. Abi pa- 
j skali lygiai absurdiškos yra.

■ saVo veikimų visose pasaulio 
J dalyse atlikdamas. s 

kiekvieno} Nė vienaį tų veikimų nęsigi- 
Tuomct, jeiį miihiavo zsu “politiniais tikslais“.

V v , U- I X-- n lamine ir nuivimii lininis šiene-;^«vo-8Qsl«b* komitetas yrala-
l lesa, gali atsitikli kok-i res pulti po kirčiais pakirdusių . \ hi.... rn«mihiiVa.»UL.»« nn<n.* . . . , - ... . . v. ti po kurio nors Vieno žmogaus J)kni respublikoniškas, negu <le-

■............. ....... - VokKhiios zniiHiiii ■ ir viiwiinn ' • ° ... .. . ...

j ko ptigelbininkų, kurie p. Cfrcej 
. komitetų tvačkyli padeda, ne 
. vienas demokratų nėra. Iš 21 
į1 vyrų ir moterų, kurie yrh įvai

rių komiteto darbo ' skyrių di* 
[rektoriais, vien 3 dinuokratais 

i,j tėra, kuomet 12 republikonais 
Tyru ir 6 neprigulmingais, o kė- 
| lėtas iš tų progresyviais republi- 
jkonaiš buvo. 'Butų taip ncgiili- 
jinn jų veikimui politinio pagri
ndo surasli* lygiai Kaip purtiji- 
niams tikšlilihs negalima ptmau- 
doli Raudbfiojb Kčyžlauš, ar

■ Laisvės Paskolos organizacijų, 
• ar Maišto Administracijų, ar 
Į kurią nors panašių karės jstai- 
!gų. ~. ti

■ - ■ - -

dzin”. O kuomet tas neįvyks, 
lai junkerių karinė valdžia tii-

Vokietijos žmonių, ir, žinoma, 
kartu su ja ptds jos idealai apie 
pasaulio valdymų bei “kškovoji 
mų vielos po saule.“ Tos nuo 
nionės prisilaiko nelik lietuviš
kieji tautininkai, bet ir didelė’ 

j didžiuma žmonių sųjungiečiiį 
šalyse. Trockis su Leninu taip- 

i osgi laukia kasdien revoliuci- 
I jos Vokietijoje.

Tokiu bildu, visi sligavimai, 
apie tai, buk “įiepriklausopia 

Lietuva reikš Vokietijos iinperi-p

ar vienos tanioj letena, tai nors mokniliškas. Įš trijų pirnrinin- 
į žinosime kad musų liaudyje tvy-( 
■ro meilės liuosvbės jausmai, ir o- » , .s . ?v įkąri ji nepasiduos tyronii gru-
jinojiinanis ar jų saldliežuviavi- 

'. juanis ir privedžiojiniams! j
• Šarūnais.

2. Vokietijos žmonės po to 
įsteigs demokratinę valdžių.

Vėl Užmetama “nepriklriuso- 
mybės“ obalsiui, buk jis nepri- 
leidžiųs prie Lietuvos susivieni-

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kritninaUtyuose 
taip ir civiliškuose teisniioęe, Paro 

visokius dokuipenius tryopieras.
Narnų Of hm:

3323 S. Halsted St. Wi W. Bearborn SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
»"■ 4 i i H-1 i »■!-■'

Miv >to Ofisai i
.1 N. Beirborn St. 
III -13 Unlty feldg.

Tel. Central 4411J
. .......... . I i J

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pinąas Floras 15c. Balkonus 1 
Prie šių kainų priskattoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 8? ra GATVĖS

BalkonuH !0er Nepasižadėkite kitur, Liepos 14,
bus NAUJIENŲ PIKNIKAI
G. M. Chernaucko Darže. ’

Prie i^iiĮarinihĮO ir jsipjovimui
Tuojau įtrink.IHo Richter'fo

PA1N-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

niky numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 65c. buteliukas tIsom aptlekose arba 

stačiai nuo
F. AD. KICHTBR A CO. ’

74-80 Wa«hington Street, New York, N. V,

-inn Puikiai atspaustų oi nn 
lUu KONVERTŲ vliUU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu 

k > / > «t • •
Raiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konvento, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jys rašėte, jis

SUGRĮŠ JUM& ATGAL.
I’risiyskite $1.00 ir pilnų jūsų 
antrašų, o rties atspausdinsime 
100 konvrrtų, ir tuojaus prisiu

sime jums.
naujienos .

1810 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Reumatiško ir Abclno Skaudė- 
; jitno Gyduolės 
Pilnai užtikrintos gvdtiofcs nuo 
Reumatizmo visose formose.
Gražinama pinigai, jeigu už

ganėdinančios pasekmėj, ne
gaunama j 5 dienas.
Išdirbtos ir užtikrintos tik per

?----------—.T"------------

....... CARL F. WORM, 
3400 S. Halsted St.,Chicago, III.

■ .. ................... ■! iMiniiiiHi i ■■ m .1111*

'Tel. Armltag® 658®

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENt

Sudabini Ir greitai patarharija 
prie gimdymo ir šiaip i tai r to
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus inerri- 
noms bei ^loterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

I
. . .č, : .. ..

naudoja.su


2 Panedėlis, Liepos 8, .1911 M Ą Ų JIE N 0 S, jChicag o, UI
Svarbiausia šiandie klausi-. Ouftir kjhr klsntsiinns, kaip jimo su Rusijos tautomis. Sip Kasdieninis Vokiečiu 

", manding, ptudna. HlClflS '

'4M

AL kl itlPhMtlftC Vokie'ijojc. Tuodu dalyku -- ------------------------------- .A-MlbV i ,.cikia ,.įjrti jau vien dėlto, mas yra toks: ar Lietuvos li-!<<'>ug dožų uoli šilų vaistų, čia ^užmetimui.
kad juodu gali būt atskirtu kimų turi nuspręst Vokieti-Ireikia priminti, kad h-dozos di-umo sekinus dalykų pažinojimo, 
vienas nuo antro gana dide-jos imperialistai, ar Lietu-(diinuii yru ne vienoki. Vuikums, Pi............. y1...........1....1............

- - .......... .... ’ ................k’ silpniems ir dali- 1i buli visiškai nepriklausoma
kalniems žmonėms prisiein i nuo kitų, išskyrus tų atvčjį, kuo-, us rcųuircd by thc net of Oėt. 6,1917, 
vai tot mažesnę dožų. Piyidžioj? met tokia valstybė apimtų visų^ 
kaip tik liga atrasta, reikia pa- pasaulį. .Prie to i
daryti kokius 6 vaistų įleidimus žmogaus, materialis gerbūvis, J tion sudarytas buvo, kaipo vo- 
ir vienas geidimas turi buj. nuo 
5, 6 ar 7 dienų ųtstuiuo, jei nė
ra jokių symptomų nuo vaistų. 
Kaip tik apsireiškia šiokie-tokie 
symptomai, sekantis įleidimas 
turi būti už poros savaičių, ne 
anksčiau. Jeigu apsireiškia ‘aš
trus symptomai nuo vaistų, tuo-įtis su kitoms valstybėms - 
met reikia laukt visų i 
kol galima bus daryt Aekantį* į- 
leidima. Po šešių dožų, reikia 
laukt pušmelį ir gydyties gyvo
jo sidabro prirenginuiis ir kitais 
reikalingais vaistais ir budais. 
Tuomet vėl reikia išegzaminuo-

fME LITHUAN’AN DAILY

Publishcd Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

96.00 
. 3.50 
„1.85

1.45 
.75.

ma
.50

7.M 
. 8.00

Ir j jį reikiaiu laiko tarpu. Vokietijos su vos liaudis? « t — 
mušimas karėje dar anaiptol duoti aiškų,^nedviprasmišką!

1 moterims ir i 
kalniems žmonėms

atsakymų. “Nėprigulmybės 
-gi obalsis yra ne atsakymas 
j tų klausimą, o tiktai “ca- 
mouflage”.

imliausia jokia valstybe nega-
Truc li’inislalion filcd with thc post 
inabtcr ai Chicago, III., .luly 8, 1918,

Naujienos eina kasdiėn, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu: ,

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

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

Suvienytose Valstijose, ne (.hieagoj, 
pačiu:

Metams .............................  S5.00
Pusei meto .......................... «]00
Trims mėnesianis .............. 1«W
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnosiui ....

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

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 

o visas teises rankraščjus taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
—_ru-u~LJ--—-r~L Tui~u-~ —

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

Redakcijos
f Straipsniai Į
‘ ‘Nepriklausomy
bės ’ ’ obalsis.

nereiškia, kad taikos darymo i 
valandoje Vokietiją jau val
dys žmonės, o ne kaizeris; iki 
revoliucįja kils, Vokietijoje ; 
jali dar praeiti eilė metų po 
tarės pabaigos.

‘ Be to, niekas dar šiandie 
negali įspėti, kokiame laips
nyje Vokietija bus sumušta: 
ar bus tiktai atmuštas josios 
užpuolimas, ar bus visai su
triuškinta josios .kariškoji 

galybė. Tą parodys tiktai a- 
teitis. O nuo sumušimo laip
snio juk priklausys ir revo
liucijos galimybė ir jos kili
mo laikas.

Mes, žinoma, visi geidžia
me, kad Vokietijoje kuogrei- 
čiausiai kiltų revoliucija. Bet 
jbudavot savo taktiką ant pa
geidavimų yra pavojingas 
dalykas.

I ' • ■ -1' * •
1 Dabar apie Lietuvos san
tikius su Rusijos ir kitomis 
tautomis. Pats p. Šarūnas 
pripažįsta, kad Lietuva ne
galės jokiame atsitikime bū
ti “teoretiškai nepriklauso
ma”. Tai kokia-gi tuomet 
bus ta Lietuvos “nepriklau
somybė”? Jeigu ji nebus “te- 
fonetiška”, tai dar mažiaus ji 
galės būti praktiška nepri
klausomybe. O jeigu ji ne
bus nė praktiška, nė teoretis* 
ka nepriklausomybė, tai kam 
tad vartoti obalsį, skelbianti 
“nepriklausomybę” ?

! Lietuvos nepriklausomin- 
gumas, pasak p. Šarūno, ap
sireiškia tamejkad ji.tarsishnn ligonių, ypač šviežiai gavu- 
ir jungsis SU kitomis tauto- šių ligų bei turinčių matomus 
tais niekieno neverčiama, pa
gal save laisvą norą. Bet ji
sai užmiršta, kad jeigu Lie
tuva pagal savo laisvą norą 
nutartų pastoviais ryšiais nuo gydymosi šiais vaistais 
susijungtų su kitomis tauto-1 daktaras turi būtinai juos patar- 
mis, tai tas reikštų, kad ji ti. Salvarsanas ir neosalvarsa- 

| nutarė nebūt nepriklausoma, nas nedaug kuo skiriasi, nes abu 
Vadinasi, teisė laisvai tarti yra tam tikri arseniko prirengi- 

ntai, tik neosalvarsanc arseniko 
yra mažiau ir veikimas jo yra 
lengvesnis, labiau pąkenčipmas. 
Leidimas į kimų salvarsano yra 
labiau pavojingas, reikalauja 
didesnio įpratimo ir kartais da
ro šiek-liek nesmagumo ligo
niui tuoj leidžiant arba po įlei
dimo, .todėl kartais parankiau 
vartot nęosalvarsanų. Patyrę

Salvarsanas ir Nebkalvorsa- 
nas Syphilio gydyme.

Šitie vaistai yra palyginamai 
neseni, bet jų įvedimas užintc- 
resavo visų pasaulį. Ne tik gy
dytojai, o ir publikoj žmonės 
neretai kalba apie 606. Jeigu 
liga syphilis nebūtų plačiai pa- 
siskleidus ir jeigu ji butų buvusi

dimų salvarsano,, tuomet jis ne-l 
butų taip užintCresavęs žmonių. 
Interesas gal augo ir todėl, kad 
lytiškos ligos laikomos slapty
bėj^ nes apie slaptus dalykus pu
blika mėgsta daugiausiai kalbe
li ir jais interesuojasi. Juk šių 
dieni/ “dorininkai” tik ir varo 
į slaptybę tulus dalykus, kad 
jais užinteresavuš paublikų.

Tiesa, salvarsanas irgi neduo
da stebuklų. Mažu su laiku tu
rėsime ką geresnį. Mažu vie-

giomis padarys žmones dores
niais ir atsargesniais ir pati liga 
Besiplatins.

Esama šitoj ligoj užsisenėjusių 
atsitikimų, kurie neduoda mato
mų symptomų — šitie atsiliki
mai kartais nepasiduoda nė sal- 
varsanui, Tečimis didele didžiu

No. 5. Nuo to laiko, kada tik I v I
neprileidžia' Cominiltee on Public Infornia-

nes viena šalis niekados negali (kiškos propagandos priešas, jis 
pasigaminti visko ant tiek kad šmeižiančiu kaizeriniu cielium 
ištektų jos žmonėms be vargo virto.

KOKIU budu neregys žino 
ar pro šalį eina vyras ar iliergi- 
na?

Yzi. PatKlcris jum pasako.

AK nenuostabu?
Protcstonas Martynas

. Viena paskalų apie mil- važiuoja katalikų galvai, popiėį 
pragyventi. Tai ubelna išvada. įžiuiŠkų daugybę krasos siunti- ziui Benediktui Peąkioliktajaml 

Lietuva taiposgi negalės buti|inų, komiteto siunčiamų, buvo pantaplio bižciuoti.
teoretiškai nepriklausoma. , Ji ( plačiai leijžiamji įvairiose* for-
turės daryli kokias nors sutar-į inose? Ji dabar atrado kelių į.proteslonų galvai Viliui Antri 

-r tai*spaudų, į gero vardo Pbiladeįr}j^m pantaplio bučiuoti.
mėnesį, ’ apsigynimo, lai preKiavimo, tai phijos laikraštį, Mr. C. ] 

abelnos politikos — kairios jųĮ vans’o iš “Chicagos laiško 
šiokiu ar kitokiu bu^u suriš. į toritetu pasiremaint.

x______ _______ . Katalik
vyskupas Karevičius važiuoji!

ii

S 1 a p u k a J

labai išmintingasšiokiu ar l^ltokiu bu^u suriš. į toritctu pasiremaint. Jis užreiš-į VIENAS
Prie ko suprallyvesni tautiniu-j kia, kad p. Crecl kasdien krasoii| “draugas” (Jucagietis, savo 
kai varosi Čipnais, lai kad Lietu-’7,000 tonų išsiunčia, daugiausia J išminčia, man regis, kad tik ne
va darytų tokias sutartis ne po ’ politiniu atžvilgio tikslais”. j viešintų “Draugo” Brendukės — 

_ z , .... . Moterų Balse rašo šaunias cliu-
kubracijas apie Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencijų. Be ko kita, pasirodo, 
kad tos konferencijos (gcg. .26į 
“sumanymai, referatai ir prakal 
belės, — lai nuomonė, kurių ki
los organizacijos jau seniai 
išaiškino” — penkias d e- 
š i m t m e tų atgal! — pa
sakytų ne taip išmintingas, bet 
labiau egzakutas “draugas” Stil- 
solias.

va darytų tokias sutartis ne po,politiniu atžvilgio tikslais”, 
prievarta kokios nors kitos tau-’ Jeigu lai rimtai paimli, pas i

, kad kasdien 7,000ti kraujų ir neužmiršti kad jis, tos, dėl mus žalingų, interesų, j varstykite, 
rodytų, jog ligos jau nėra, vėl bet kaip ir lyg visai laisva šalis,'tonų krasos siuntinių iš komi 
reikja atkartot salvarsanų arba dėl savo 
nęosalvarsanų. ŠĮ sykį jau nc-( jungties 
galųna pasakyti, kiek d6zą rci-’rys) bei jungsis netik šu tikrai-ponu, 
kės, nes lai padiktuoja, pirimili-J niečiais,' lenkiną, latviais, rusais, 
uis gydymas. Da po kitų šešių bet dar'ir su švedais, danais ir knygvedžius, 
mėnesių salvarsano vartojimas suomiais. '' i<! !,rb!' vie“1 ,,,l,v
vėl turi būt atkartotas, bet jau pa, arba kaipo dalyvautoji!, sų 
dozos turi but mažesnes, t. y. pu
sę tų, kų pirma buvo vartota. 
Kada sueina du metu, tuomet ši
tų vaisių nebereikia vartoti, jei
gu Wasserinano reakcija krau-

naudos. Lietuva galės, I lėto ofisų į paČtą nuvežti būt 
(ir greičiausiai tų da-;reikalinga 3,500 vežimų po du 

Komiteto štabas — ofil 
cialus, sekretorius, stenografus, 

, vaikus-pasiunu- 
Bėjo jį įeis, arba Vie-jnhis, džianilorius ir visus kitus 

i-' samdininkus inimant — iš yišo 
Kiekvienas 

10 lokių vežimų

True translation filcd with thc post- 
niasler at Chicago, llli, July 8, 1918, 
as feąuired by the act of Oct. 6,1917.

Šiame “Naujienų” nume
ryje spausdiname musų ben
dradarbio, Šarūno, straips
nelį (žiur. Skaitytojų Bal
sus). Jisai nesutinka su dien
raščio redakcijos nuomone, 
kad “Lietuvos nepriklauso- 
mybės” obalsis ejąs klaidin-l je 8avo santikius su kito. 
«as ir sako kad jos argu-N. galimis ne tas 
mentai prieš to obalsio sali-l]al k kas ncpriklausomy- 
mnkus pareiną “nuo sekjausk - 1 x
(negilaus; dalykų paŽinoji- ' 
mo.” ' Teisė nustatyt savo santy-

t. « . . . v. ' . u . kius su kitomis šalimis yraPažvelgsime teciaus j gi- dalis tei^.
Ims p. šaruno argumentus, Kita šitos teisės da]. ,a tei. 

, kuriais j.Sai mėgina suknti-l g nustat t tvark g/lies vi.
kuot musų nuomonę. t I du je '

Pirmiausia, jisai mėgina Labai yra keista, kad p, 
prirodyt, kad nesą pamato Šarūnas apsisprendimo tei- 
bijoties, jogei nepriklauso-Į sės visai nemini. Apsispren- 
ma Lietuva pataps Vokieti- dimo teisė juk yra pirmas 
jos imperialistų grobiu. Jisai Į žingsnis pri 
mano, kad Vokietijos impe
rializmas griusiąs, kadangi 
talkininkai sumušią Vokieti
ją, o sumušimas iššauksiąs 
Vokietijos žmonių sukilimą.

Taip manyti, žinoma, kiek
vienas turi teisės, bet kad įti
kinus šitokiu manomu kitus 
žmones, tai neužtehka paša- Į 
kyti, jogei taip maną da ir tią 
ir tie asmens arba ta ir ta Lietuvos likimą privalo Su- 
partija, arba kas-nors kitas, tvarkyt ne jos žmonės, o kas

Lietuviai tautininkai treji nors kitas — pav. kaizeris su 
metai atgal “manė”, kad Lie- vyskupu Karevičium, 
tu vai negalima nieko kita Tuo-^gi tarpu p. Šarūnas 
reikalaut, kaip tiktai autono- Lietuvos “nepriklauso- 
mijos po Rusija; o dabar jau mybės” obalsį, nežiūrint to, 
jie “mano” kitaip. Leninas kad pats skąito ją negalima 
su Trockiu “manė”, kad pa- esant net “tėoretiškai”; o’a- 
tagindami Vokietiją į taikos Ipie apsisprendimo teisę ji- 
konferenciją, jie arba pVi- sai tyli. Tai yra visai nenuo- 
vers Vokietijos valdžią pri- saku.
imti demokratines taikos są- Jeigu-gi pridurt prie to 
lygas, arba iššauks toje šalyj dar tą faktą, kad “nepriklau-

giasi ir tokie elementai,-ku
rie neatsisakytų, palikti Lie
tuvą kaizerio globoje, tai iš
rodo, jogei tas autoriaus ne- 
nuosakumas yra niekas dau
giau, kaip pataikavimas (gal

• atžagarei-

symplomus, Sparčiai taisosi var
tojant salvarsanų arba neosal- 
yarsanų.--------- Tiesiog neatleistina 
yra ligoniui, kurs išgali atsisakyt 

i il

o, kad šalis ga
lėtų pasiskfclbt nepriklauso
ma valstybe arba valstybių 
federacijos nariu arba kaip- 
nors kitaip nustatyt , savų 
vietą pasaulyje. Reiškia, už 
apsisprendimo teisę privalė
tą stot ir tie žmonės, kurie 
geidžia Lietuvai nepriklau
somybės; tos teisės nereikia 
tiktai tam, kas mano, kad

Jeigu-gi priduri prie to

je revoliuciją; o išėjo visai Į somybės” obalsiu šiandie don 
priešingai. ‘ Tkip-pat nčkat* 
tą suklydo šios karės bėgiu 
ir “didžiuma žmonių sąjun
gininkų šalyse”. - • . į ;

Bet straipsnio autorius, 
mums rodosi, daro stambią, 
klaidą, dedamas “a^t, vienos Į ir nesužinus) atžagarei- 
lėntos” du dalyku: Vokieti-jviams, Lietuvos laisvės prie-j 
jos sumušimą ir revoliuciją šams.

kysim, šiaurės tautų sąjungoje,! apie 350 narių turi, 
į pasaulio Tautų Lygų — jei tas iš jų turėtų 
sųjungiečių idbalas taps gyvu prikrauti su 220 tonų krasos siu 
kimu.

Vėl, Lietuvos ncpriklausomy-'valandų, imlų 
bes obalsis yra naudingas kaipo' visas komiteto štabas, nuo pir- tos visoj jo korespondencijoj iš 
priešveiksnys prieš lupikų politi-| mininko pradedant, visus kra- ----- ‘ ----- ”

laike gydymo pozitivė, vėl rei-!kų. Mes matome, kad didelė di- sos siuntinius iš ofisų išgaben- 
11...................................... > arba džiuma lenkų pripažįsta įr skel- tų. •

Iš 21 valandų tai palikių 11 
j valandų diktuoji, surašyti ir 
I siuntimui prireiigti 14,000,000 
'svarų kasdieninių laiškų ir pa- 
|mflelų. Jiems būt reikalinga

I i mažiausia vienos valandos į dic- ■“ I f * •
nų pavalgyti ir pramigti. Ka- 

; viso pereitais 
j metais išsiuntinėjo 25,000,000 
pamfletų į visas pasaulio dalis.

tyvč, bet jei ji buvo bent kada

kit| Va r to t neosalvarsano 
salvarsano mažas dožas. Kada |)iu pasauliui, bukjiehivlų nesu, 
šitokia gydymo kursas yra peę- () tėra sanjale “lilvomanų. 
eitas su visais priedais, 
čia neminiu, tuomet jau nebe-1, 
r e i k e s d augi a u vai tot 
salvarsano bei neosalvarsano,

ulinių ir prikraunant 2 tonu j
10 valandų, kol

Ir betgi, nežiūrint visos’jo 
neišsemiamos išmintus apšvie-

Jic 
kurių Į Komoje, laike nesenai atsibūvu-1 sj 

šio pavergtųjų tautų kongreso,.' 
užgyrč idealų “galingos” Lenki-j 
jos, kuri apimtų Ukrainą su; 

lečiaus gyvojo sidabro prirengi- Lietuva ir luomi neprileistų!
mai visgi turėtų būti pavartoti-toms šalims “patapti Vokietijos daugi .komitetas

Chicagos, tas “draugas” Chigie- 
liš, jeigu kuo didžiuojasi, tai 
ne savo išminčių, bet tuo kad jis 
mokus iš savęs duraka valiai. 
Ištikro, čia jo artizmas taip to
bulas, kad ištiešų nebegali alT 
skirti: ar jis lik kvailiu dedasi, 
ar natūralia. —Pabr.

♦

Redakcijos Atsakymai;
.. i ~ imti 'kas rudenį ir pavasarį bent per} įrankiu.” O nepriklausomos Lie- 

mėnesį laiko. Dr. A. Montvidas. j luvo§. obalsis aiškiai užbrėžtų, 
_______i, ...... ...........,— i jog lietuviai yra ir jog jie nepri-^ 

imperialistinei taip-pat’ 
lip jie nenori nei vokiečių, nei: 

___ ios nors kitos tautos globos, 
i Beto jis trauktų (kaip* dabar 
traukia) prie lietuvių tautos vi
sus tuos, kurie muilydami Lie-»1 
luvų esant kurios nors kitos ša- 
|ies dalimi numotų ranka ant 
lietuvių ir eitų darbuotis tai ki
tai šaliai.

Galima butų ir daug-daug ar
gumentų privesti už šio obalsio 

! pamatinį sveikumų, bet tuom 
tarpu užteks.

Jei atsiranda asmenų, kurie įlaiškų į valandų arba gerokai 
dėl savų išrokavimų naudojasi j daugiau, negu 16,000 laislhj’į 
kokiu nors prakilniu obalsiu, tai' iniuutų.
dar tas nereiškia, kad tas obalsis

Skaitytoju BalsailE''
______  I kur

[CJž išreikštas šiame skyriuje 
, nuomones Redakcija neatsako.\

Lietuvės Nepriklausomybe.

Trim translation filcd yyilh Ihe post- 
niaster at Ghicago, III., .luly 8, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917.

“Naujienos” savo editoriale
1 d. liepos sako, kad “Lietuvos j 
nepriklausomybės” obalsis yra

“tie žmones, kurie stoja už Lie
tuvos nepriklausomybę turės 
mainyt (neužilgo) savo obalsį.” 
Bet, mano nuomonė, tas obalsis 
yra kaip tik geriausias dabarty
je, ir bus geras dar artimoje a- *
teilyie. Ir štai kodėl:

Pas didžiumų tautininkų yra 
tvirtai nusistačiusi nuomonė,

neosalvarsano yra taip pat ge
ros, kaip ir iš salvarsano. x Apla
mai imant, pavojaus ligoniui 
nėra nuo priėmimo šitų vaisių. 
Nors tūkstančiams jie vartojami 
kas savaitė, o mirtis nuo įli'idi- 
ino atsitikusios yra lik kelios. 
Pavojai visai gali būt išvengti, 
jei dakttiras apžiūri ligonį iškai- 
no ir atranda, ar nėra kas tokio, 
kodėl vaistai neturėtų būt varto-, 
jami. Nelaimes paprastai atsi
tinka dėl daktaro neapsižiurėji- 
mo arba nemokėjimo vaistus 
vai tot. Tiesa, gali atsitiktrkok- 
lumas, vėmimas, apsvaigimas, 

ne rviškumas, gali ranka sutinti, 
jeigu vaistai pataikė į mėsas vie
loj į gyslų, bet visi tie dalykai 
yra menkniekiais.

Salvarsanas ir neosalvarsanas 
yra miltelių pavidale ir randasi 
bonkutėse, kurios yra be jokio, 
atidarymo. Oro įėjimas arba! 
leidimas ilgai pasilikti valido
liui ore, kada vaistai sumaišo
mi dėl vartojimo' padaro juos apie tai, buk 
nuodingais. Bonkutė tik tada Lietuva reikš Vokietijos imperi-p 
yra sulaužonia, kada vartoja- alistų grobį” yra be prašinės,! 
na ir sumaišius vaistus su van-j jei šie du pastatymai yra leisin-l

’ ' !
r z . . "J. ‘ . v* A •

, paskaityti vienų milionų svarų 
. pamfletams iš visų 14|000,0(M) 
svarų kasdieninės krasos. Tai 
palieka 13,000,600 laiškų svarų 
sudiktuoti ir surašyti į 13 vata- 

I ūdų. Vienam štabo šimtui dik- 
' luoti leidžiant, o kitiems 250 su? 
rašyti ir užkliujoti. kiekvienas 
šimto diktuojančiųjų turėtų po 
100,060 svarų laiškų pridiktuoti 

^į valandų. .Jeigu kiekvienas 
laiškas svertų vienų ir tris pen
ktadalius uncijos, štabas diktuo
tų ir nurašytų po vienų milionų

Ant. Jusiui. — Gavome, kada 
subatofc numeris buvo jau : iš
spausdintas.

Prie i|^iqarinihįįO ir isipjovimui
Tuojau it rink. Oro RicMer’io

PAIN-EXPELLER
(Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” .
35c. ir 65c. buteliuku* tIsom aptlekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTBR A CO. 1

74-80 Wa»hington Street, New York, N. V,

Tai būt sunku, dargi jei komi- 
yra mėšlinas, o būtina yra kitą! letas darbui išleistų $30,000,06(\ 
gauti. Taip-pat jei ir apkalbamų’į metus, kaip kitoj paskaloj, 
obalsį naudoja klerikalai'idant| New Yorko laikraštyj atspaus- 
po įnomi pavaryti Lietuvą į da-< (|ini()j, kaltintas buvo. Abi piR 
bortinės Vokietijos,} arba guli j skali lygiai absurdiškos yra. 

j Per visą pirmų savo gyvavimo 
(usijos^ glėbį, tąi tas dar ne-^ mulų komitetas vien lik (Ivide- 

žmo-į reiškia, kad jis supuvęs. .. šimtų tos sumos dalf teišlei<lo,' 
jog kardas negali lli<‘ka- • . \ , -S ivn veikimo vk^e nnsmilifi- - | Lai skiepijasi nėpnlflauso-,s< vo vt,K,,ną visose pasaulio

' * *1

. .. , .. . v. . ■ ' I mos Demokratinės Lietuvos” o-Įgali būti viršiausiu liuospren- . , . , ... ...... I
„ z. , ii balsis kuogiliaiisiai kiekvieno fdžiu . O kuomet tas neįvyks,’ 15 ' ’

lai junkerių karine valdžia tu
rės pulti po kirčiais pakirdusių 
Vokietijos žmonių, ir, žinoma, 
kartu su ja puls jos idealai apie 
pasaulio valdymų bei “iškovoji; 
mų vielos po saule.” Tos nuo
mones prisilaiko netik lietuviš-J 

’kjįpji tautininkai, bet ir didele’ 
j didžiuma žmonių sųjungiečių 
šalyse. Trockis su Leninu taip- 

i osgi laukia kasdien revdliuci- 
I jos Vokietijoje.

Tokiu budu, visi stigavimai, 
“nepriklausopia

Jiartines Vokietijos, 
liuli, ir j bų^įųpčios monarkiš-j p 

kad sųjhngiečiai. laimės ant liek, j komisijos, glėbį, tųi tas dar ne 
jog parodys Vokietijos v 
nems, 
dos Valdyti pasaulio, ir spėka.ne-J

• savo veikimų visose
• dalyse atlikdamas. x

Nė vienaį tų veikimų nęsigi- 
l'ictuvio širdyje. Tuomet, jei į miniavo zsu “politiniais tikslais”. 
Laimė ir nulemtų mums stone- Savo.susinto komitetas yra la- 
li po kurio nors vieno žmogaus bi{n’ respublikoniškas, negu de- 
ar vienos tauto* tetėną, tai nors .niokni t iškas. Įš trijų pirminin- 
žinosime kad musų liaudyje tvyl| 

'ro meilės liuosybės jausmai, ir 
ikad ji nepasiduos tyronų gru- 
'mojimanis ar jų snldliežuviavi- 
mams ir privedžiojimams!

. — Šarūnas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalistuose 
taip ir civiliškuose ieisnu. ioęe. Jiaro 

visokius dokutpenius ir yopieras.
Nnmų Oflsaa:

33211. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310na ir sumaišius vaistus su van 
deniu; jie greitai leidžiami į gy- gi:

nojinias gali apsaugoti " tulus 
nio šundaktarių apgavystės, ku

rie neretai vartoja kokį pigų ir 
neveiklų vaistų vieloj salvarga
no arba neosalvarsano. Neosal- 
varsanas yra gelsvi milteliai.

kieiijos militarę galę.
2. Vokielfijos žmonės po to 

įsteigs demokratinę valdžių.
Vėl užmetama “nepriklduso- 

mybės” obalsiui, buk jis nepri- 
leidžiųs prie Lietuvos susivieni-

Mtivifo Ofisas f
UI N. Deirborn St.

III 13 Unlty fiidg.
Tol. Central 4411t

j:_________‘i: ALm.*; .

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodeviliaus Permaina.

Panedėlyj, Ketverge ir SubafoJ 
Piriųas Floras 15c. Balkonas 1 

Prie šių 'kainų priskaitotna ir 
1c ir 2c kariškos mokestjs 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir 8? ra GATVĖS

j ko pagelbininkų, kurie p. (Tee| 
komi li tų tvačkyti padeda, nė 
vienas demokratu nėra. Iš 2l 
vyrų ir moterų, kurie yrh įvai
rių komiteto darbo skyrių di* 
rektoriais, vien 3 demokratais 

‘tėra, kuomet 12 republikonais 
[j yra ir 6 neprigulmingais, o kči 
Lietas iš tų progresyviais republi- 
IikonaM buvo. Butų taip negitli- 
I ma jų veikimui politinio pagri- 
I ndo surasli> lybiai Rnip partija* 
I niams tikšhlihs negalima paiiau- 
I (toli Baudonojh Kfyžiauš, ar 

; Laisvės Paskolos organizacijų, 
įar Maišto Administracijų’ ar

i * Į Irurių nors panašių karės įstai-

kalto »"UH-10c N^pjasižadėkite kitur, Liepos 14,
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS
G. M. Chernaucko Darže. ’

-inn Puikiai atspaustų oi nn 
IU U KONVERTŲ 011UU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

> * t •t • •
į( Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 

atspausdintu ant konverto, 
.niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypalos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMŠ ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antritsą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir luojaus prisiu

sime jums.
' ’"''NAUJIENOS .
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

w6rm*o
Reuinatiško ir Abelno Skaudė

jimo Gyduoles
Pilnai užtikrintos gyduofos nuo 
Reumatizmo visose formose.
Grąžinama- pinigai, jeigu už- 

.gančiiimmrios pasekmėj, ne
gaunama j 5 dienas.
Išdirbtos ir užtikrintos tik per 
....CARLF..WORM, 
3400 S. Halsted St.,Chicago, 111.

ty. » j' Tel. Armitage 6580 11

AKUŠERĖ
A. M. KAH1EN,

Silabini Ir greitai patariUuja I 
prie gimdymo Ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimui mergi
noms bei <noterima.
1436 N. Ashland Avė., Chicago I

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.



Pranešimas !
Dėbso areštavimas.

Sergėkite savo akis

Žemiau Surašytos Sankrovos

Bus Atdaros Tiktai
Vieną Vakarą 

Savaitėje-

SUBA TOJE
a «, , *

ALBERT LURIE CO.

1810-20 Bluc Islnnd Avc.

KLEIN BROTHERS
Halsted, 20th and Canalport

L. KLEIN
Halsted, 14th A Liberty Sis.

WIEBOLDrTS
Dvi Sankrovi

Mikvaukee Avc. at Paulina;
Lincoln, School & Ashland

I

THE
12th STREET STORE

Halsted and 12th Sts.

TrTrrMvanslation fftcd wilh the post- 
jnuister at Chicago, III., July 8, 1918, 
į as reųuirad by the act of Oct. 6,1917.

Eugene V. Debs, pagarsėjęs 
sociali du Vadovas, tapo čia areš
tuotas birželio 30 laiku, kada jis 
buvo atvažiavęs laikyt prakal
bos Ckvelnndo socialistų suren
gtame piknike Bohemian Gar
delis, kur buvo suplaukę apie 
tr jetas tukstailčių žmonių. A-1 

Jreštuota jį prie pat daržo vartų 
I IT tuojau automobiliu nugaben
tus į tedera bus riinius, o iš ten 
į paviečio kalėjimą. Paaiškėjo, 
kad dg. Debs yra apkaltintas už 
savo kalbą pasakytą keletas sa
vaičių atgal Cantonc.Ohio so
cialistų partijos konvencijoje, j 
, Kaip tik pasklydo žinia apie 
Dėbso areštavimą tarp susirin
kusių Bohemian Gardens socia
listų minių, buvo tuojau pada
ryta rinkliava ir bematant su
rinkta apie 800 dolerių jo gyni-

limti. • ’*
Vėliau dar vyresnybės agentai 

padarė obluvą ant slakerių. Kie
kvienas jaunas vyras, kur tik 
neturėjo su savim drafto klasi
fikacijos kortos, buvo suimtus. 
Tuo budu buvo areštuota 101 
jaunų vyrų ir nugabenta į cenl 
ralinę policijos stotį dėl ištyri
mo, —B. Draugas

rengkitės i

naujienų pikniką
i . nedėlioję *

liepos=july 14, 1918
a

Neufaitikėklt savo regėjimo pir- 
' malam by kokiam neprityrusiam 

hptiekorlui .atlksoriul ar kėliau-* 
Jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jus akims tik daugiau blogo.

Aš (turiu 15 metų patyrimą ir 
Maliu ištyrt jus akis ir pririnkti 

’ ■ Jums akinius tikrai. Darbą atlfe- 
; vii belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakykime.

‘ JOHN SMETANA
' i. AR'V SPECIALISTAS 
1801 Sp. Ashland Avė. Chieąr^.

Kampas 18-to4 gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptidkM 
„ , Tėm/kite j mano paraSą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 

y Nedalioj e jujo $ 
Wl. ryto iki 12 valandai dieną.

r- ?r• ' -v' f .-r |r , - f r

g. m. chernaucko darže
lyons, illinois

| Br. A. R.dHumonthal |

'.....................

pradžia 9tą valandą ryte
Mlllllllli

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.

M—. 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,
•DfrvC CHICAGO, ILLINOIS

■ IIV VV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj» Seredoje, PČtnyČioje ir Subatoje vakarais fluo 7 iki 8 valandai.

Dr B

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Ropiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidau^ po $1.11 aš gal 
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted St., Chicago, UI,

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

t553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt SL
Siute 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2503 Phoue Canal 4620

Nedeldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 6546

Gerklės ir Plaučių
SPECIALISTAS

. ....................  akis vienu sykiu j kolos minutes. 
Be skuusmo ir nesmaguiuo. Apaugę vokai, opti- 
Akos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuskę a- 
kfs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gvdvmo.

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

tJŽTlKRINU GERA AKINIU PRHllNKIMA ‘ ‘
Valandos: 9 iki f »« ■ 219 S. Dearborn ,
.".ui-.W.M. Lawhon,M.D. »<.,ęhieagom mis 10 tkt 1-niai “ ’ prieš Pačią

----------- - ----------------t

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotal, vertos nua 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.’’* : v v »

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7A0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotr 
- Visai ma:
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. ____ _
iki $7.50.

karais.
c z z: 

1415 a Halsted St

ų.
ižai vartoti siutai ir over- 

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
gščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinam* 'siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-

8. G O n D O N
Chicago. III.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

csMrs. I. VIDIKAS
■ laigusi Akušerijos Ko- 
■legtją; ilgai praktika- 
Bvusi Pennsylvanijos 
Khospitalėse ir Phila- 
■delphljoj. Pasekmin- 
■gui' patarnauju’ prie 
■gimdymo. Duodu rodą
■ /isokioNe ligose mote-
■ ritus ir merginoms. 
33113 So. Halšted Str.

mHBhB (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. i

Skaitykite ir Platinkite 
4

Skaitykite ir Platinkite

Daugelis tiek vietos tiek šiaip 
pravažiuojančių lietuvių dažnai 
užeina į Dirvos ofisą nusipirk
ti darbininkų laikraščių, bet ne
gauna. Paprastai atsako, kad 
“dar neatėjo”. Aš patsai, atva
žiavęs Clevelrtndan, net tris kar
tus buvau ten užėjęs Naujienų 
nusipirkti, bet vis gavau tą patį 
atsakymą: “dar neatėjo”. Tai- 

; gi darbininkiškų laikraščių my- 
' lėtojai geriau padarytų, kad pa- 
i tįs užsiprenumeruotų Naujie- 
Į nas, ar kitus darbininkišku? lai- 
! kraščius, tiesiai iš jų adminis
tracijų. Tuomet gaus juos re-

Dainomis geriausia pasižymėjo 
p-lė O. Mineikaite, p-lė V. Put- 
vinskaitė, tirfpjau neblogai p-lė 
Jakavičiutė. Vyrų — M. Bud
rys, J. Vaičaitis ir A. Bačiulis^

’/^AKi Egiamlnnoja Dykai 
> Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.Mes vartojame 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldicn. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 8. Ashland Ar; kamp. 47 st 

^Telephone Yards 4317

nis, A. Pikelis ir M. Ješinskas po 
$1. Viso labo surinkta $189.80. 
Aukos tapo padalintos pagal au
kotojų nurodymą.

Visiems aukotojams t varde 
nukentėjusių nuo gaisro į 
draugų tariame nuoširdų ačiū, tauskas sudainavo

Komitetas: J. J. Kurtinais 
. v A. Kalvukštis.

musų j Pabaigoj M. Kemzūra 5r J. (itE a>_ !•£
o gir “Spragilų dainą’’, 

neperdąug buvo.

Rudenėlį?’
Publikoj

King Midas
Geriausi Skustuvai 

Amerikoje
d£ m. herzman

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telerhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

... VALANDOS: 6—k ryto, tikto!.

k ~ 
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£2 
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Birželio 26 vietos tautininkai 
buvo surengę prakalbas d-rui J. 
Šliupui,"inž? Naruševičiui ir Tč- 

I redaktoriui V. K. Rač
kauskui. Pastarasis, pristatytai 

i kalbėt pirmutinis, kalbėjo apie 
Į partijinius lietuvių nesutiki- 
’ mus, dėl kurių ypač dabar labai 
{lietuvių bendrieji reikalai nu- 
j kenčia. Antras kalbėjo inž. Na-

Pittsburgo Kolonija
Birželio 2 dieną Birutės Cho- yy,,ts 

ras turėjo lūkiu ką »wpj)ariams, 
bet drifVVaVb4 ft(ipjaiVM<Čl&A*s ir 
nepriklausančių chorui asmenų. 
Be šiaip pramogų buvo dar ir 

guliariai ir tiesiai į namus pa- prakalbų. ' Kalbėjo pp. J. Vir- 
ir K. Šinkūnas. Abudu i

graudeno daininin- rwševicius, kurs pasirodė labai 
• VI s w ’ V . -• •

reinant. Taip padariau ir aš, ir 
dabar gaunu Naujienas kasdien 
be jokio vargo. ,

—Birželio 30 dieną Vinco Ku
dirkos Pašelpinė Draugija turė
jo savo pikniką Nill farmoje. 
Be šokimų šiaip jokio programų
nebuvo, ir žmonių nedaug buvo* 
atsilankę. — J. Mėta.

bickas 
kalbėtoju 
kus laikyties vienybės, o nepri-
klausančius kvietė stoti Birutes ' šliupas.

3, . r..... .  1 j . ,

Cle Elum, Wash.
Šį-ndėstą ištiko didelė nelai

mė. ' Birželio 25 dieną iškilęs 
gaisras sunaikino jojo dalį, pa
daręs nuostolių apie pusę mili-- 
jono dolerių ir palikęs be pas
togės apie 1800 žmonių. Del 
gaisro nukentėjo ir lietuvių. Ke
turios lietuvių šeimynos liko b'e! 
pastogė ir šiaip visą jų mantą 
ugnis šuliAikino. Tie vietos life-j 
tuviai, kurie išliko nelaimės ne
paliesti, pasiskubino nukertė
jusiems padtiotl pflgelbos Tanką,! 
aukodami pinigų patįs, kiek kas 
galėdamas, o titfpjilu išrinko ko-L 
Initetą, kad jis parinktų aukų iš 
npielinkės žmonių. Aukų ligi 
šiol davė: Jonas Kurtinis $20;į 
Pins Peckelis $16; j. J. ^Urti-i 
naitis $15; T. PreiząsJEroniihas{ 
Gričius, Kazys Tamošiūnas ir 
Marcius Mitrikevičius po $10; 

j D, Zikas jr A. Paleckas po $7; 
•M. Kurtinaitienė, A. Kalukštis,. 
ji). Šležis, J. Zikas, V. Radavičius,,
K. Radavičius, J. Savickas, Sta.į 
Zikas, Stanislava Peleckienė ir 
J. GnjauckaS po $5; J. Vienis $4; 

■St. Žakevičius $3.30; A. GlebŠas
ir J. Urnotavičhis po $3; J. šle
žis, A. Stepanckis, A. černane

įkąs, K. Poleika, J. Gajauckas, 
V. Riškus, B. šeštokas ir J. Ba
ltokas po $2; .1. Kuzmickas $1> 
50; J. Bbgočins, J. Mitrikevičius,
L. EndzeltenS, M / Monkevičius, 
L. Savickas, K. Mickus, ,J. Trei-1

Clioran. Gabaus buvo prista
tytas kalbėt ir p. J. Kazlauskas. 
Jis betgi prakalbos nelaikė, .tik 
paragino publiką neužmiršti nė 
Lietuvos reikalų ir paaukoti, 
kiek kas gali, Lietuvos Laisvės 
Fondui. Šilam pakiliam suma
nymui visi pritarė ir bematant, 
lapo šliauką u ta $17.051

Bet kur tie pinigai nuėjo?
Ogi į tautininkų Lietuvos Ne- 

priguhnybės .Fondą!
Paklausus, ^odcl pinigai’ pa

siųsta ne į tą fondą, kuriam bu-, 
vo aukota, o visai j kitą, gauta! 
atsakymas, kad,t girdi, jus nesu-! 
lira Uite dalyko: šis Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondas veikiąs 
taipjau Lietuvos laisvei, t \

Vienas biru liečiu ilian pasa
kė, kad jų iždininkas K. Šinkū
nas A'sąs “ciciDkiŠkos” dvasios 
pasigėręs, tai suaukautų pinigų

neiškalbus’ žmogus; o galinus— 
. Pasakojo apie savo ke

lionę ir patyrimus Busijoj, apie 
išdavikiškus darbus klerikalų, 
etc. Prieš prakalbas aainavd 
p-les M. Moneikailč ir Skučiu+ 
lė. Publikos buvo nemaža siu 
sirinkę. Aukų savo tikslams (? 
B.) surinkta 40 dolerių su cen
tais. x >

i Birželio 29 visos progresyvio- 
Įsios^ draugijos, priklausančios 
j prie Tautiško Namo, turėjo pik
niką. Pavyko gerai. Publikos 
atsilankė labai daug.

Birželio 30 LDLD. kuopa tu
rėjo išvažiavimą į Brocklon 
Aite'(? R.,. Buvo skelbiama, 
kad dainuosiąs Liuosybės Cho-| 
ras ir kalbėsiąs d. J. B. Smcls- 
(oriiis iš Bostono, bet nė choras 
nVdainavo, nė kalbėtojo nebu
vo. Pramogai žmonės tąise 
šiaip taip įvairių žaismių.

—Kuršėnų Studentas.

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose CHicagoje, Mbwaukee, 
Pittsburgh’e, Buffdio, Dettoit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ............

Adresas ........ j

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite j
KING razor MANUFACTUR- 

ING CO„
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321 
dėl pardavėjo • 

Chtcagoje Ir apielinkėje

atariamai

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS Tėf^one-^nSfepebaO 

• • Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Tėlephone Rodtwell 69! 
p

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 motai 
Gj'vonifiias'ir Ofisas 

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

‘ SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų .

Taipgi Chronišku Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Lietuvos Laisvės Fondbi, ale, 
girdi, mes jam inirodčm, kur 
reikia slysti...

“Pittsburgietis”, rašydamas a- 
pie tą pikniku Naujienų 135 nu- 
i nery j netiesą pasakoja, buk ten 
buvę aukota L. N. Fondui. Kiek
vienas, buvęs lame piknike, pa
liudys, kad p. J. Kazlauskas sa
vo prakalbėlej davė sumanymą, 
idant’ butų aukota Lietuvos Lai
sves Fondui. —Sokietis.

Iš Montello, Mass.
Iš vietos \chronikos.

Birželio 22 lųivo Liuosybes 
Choi‘o koncertas. Prograih^ 
išpildė mokiniai (kieno?—-Red.)

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Z, .1-1Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos 

ros pusės.

Rašant, palikti
platesnius tarpus tarp
— beht pusę colio.

’ | ■ ji ’.i , *■ /' i'/i ’ •/ *4 * *' Y y j
Kiekviename rašinyj, jei kas 

pasirašo slapyvardžiu, padnotf 
taipjau ir tiltfąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

popie.

kiek galint 
eilučių

i ii! ■tehnM
v Cl /■ > H f ' M I;

Rašant įriznio reikalais (kaip 
ve prenuinorątos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kųriųp , siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popięroš. P tai del
tų, ka^ laikraščio Redakcija, ku
ri Jya^o^yjsas žinias ir straips- 
nius spaudui, ir Įąikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai kores
pondencijos a m Šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydaipdęs šity nurodymų 
palengvinsite mums ihu’bą; o 
taipgi Jjįąs galima išvengti tų už
trukimų,,,kurie dažną! pąsįdaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Rezid. 933 8. Ashland Bivd. Chleagt 
Telaphona Uayinark«t 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
y.Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicajt* . Telepbon* Drevar 9693
VALANDOS:

*7—H vfUgr.
, ryto; 2—1 »o»i«tQ

j Dr. Leo Araotin
Gydytojai, Chirurgų*, AkuRerii 

i 1920 So. Halsted SU Chicago.
;; Kalba lietuviškai, latviškai dr 

,, rusiškai.
1 Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va- 

. . 4ar#. . TsL Canal 4367..

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondam

,tei. Pullnąm 342 .
. Dr. J.Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ata.

? - ‘iftMeland, iii.

I Tel. Boulevard 9812
1 Ir Drov*r 8448

. DR. A. J. KARALIUS
' 3203 S. Halstčd St. Chicafo, x - s p i n n u I. i a i

^VaW‘> .:. NjJo 9 iki 12; ir nuo z d»l l»

*1 Telephone Yards 5834.

ID r. P.G. Wiegner
« Priėmimo valandom mto 8 iki 12
I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai.- vak. 
| 3325 So. Halsted St., ( hieago.
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ZALATORIUS IŠTRUKO

Kas nors turėsiąs prident 
jo “griešną kūną”.

Antanas Zalatorius, buvęs Chi 
cagos State bankp klerkas, kur 
buvo areštuotas Glendive, Nbrth 

/ Ižukotųs valstijoj, ištruko beve
žamas atgal į Chicagą. Dabar 
Antanas “vandravoja” kur nors 
North Dakotos kloniuose, kol 
pasitiks “gerą žmogų”, kuris su
tiktų pridengti jo “griešną kū
ną” ir nuimtų nuo jo rankų pnn 
čius, kuriuos prieš jo valią jam 
antdėjęs detektivų seržentas. 
Thornas McFarland. Pastarasfe 
gi gulėsiąs parsivežt Chicagon 

' “Tonio” švarką, kelines, kurpėj 
ir visą kitą, kas dar liko jo ži
nioj. *

Bėdon pateko dėl mergelės

“Tortis”, kaip žinia, prasišali
no iš Cliicagos apsukas inin ban
ką ant 40 tūkstančių dolerių. 
Kur “Tonis” bastėsi ir ką veikė, 
nieks nežino, kol jisai nesusi
pažino su jauna graikščia North 
Dakotos farmeraite, p-le Martha 
Walth. Septyniolikos metų Mar- 
thai, sako, šaunusis “Tonis” (ku 
ris jai prisistatęs kaipo Alex 
Pahner) labai patikęs. Kliūtimi 
betgi pasirodė esąs Mar|h’os tė-i 
vas, senis Gottfried Walthas. Ne
veizint to, kad jaunasai kavalie
rius dovanojo jam sa$o didelį 
“overlandą” — automobilių, se
nis betgi nepavelijęs jam apsi
vesi su jaunąja Martha.

kar rasta padėta didelę bombų, 
kuri, sulig dalykų žinovo, jeigu 
butų eksplodavus, butų sugrio
vus min. budinkų. Bomba buvo 
padėta skiepe. Kas ir kokiais tik
slais ją ten padėjo, nežinoma. 
Sanryšyj su tuo betgi areštuota 
trįs nužiuriami asmens.

Pikta pati.
Ponas Edward Englcr, 19 me

tų amžiaus, turėjo- senų (37 me
tų) ir pikta prisieką Oną. Užva
kar betgi jį paliuosavo iš tos 
namų nevalios pons džiodže — 
suteikė jam divorsą. Budinusiu 
Edyyards netik gaudavęs mušt 
nuo savo prisiekus, bet nesenai 
atgal ji dargi išmetus jį gatvėn 
ir prigratidenus “niekuomet ne
sugrįžti”. • * y f

Nl.sk 4 kp., J1.SJI,. 1 kp., LMPS. 
9 kp., LDLD. 19 kpjrengia draugiš
kų išvažiavimą su plačiu programų 
liepos 21 dieną i miškus Beverly IIiii. 
Meldžiame kilų kuopų ir draugijų 
■nieko nerengti tą dieną. Smulkesnis 
pranešimas bus vėliau paskelbtas.

—Komitetas.

Draugystės Lietuvos Balsas bus su- 
sji inldmai kaip ir buvo - ketvirtą 
.savaitę kiekvienų mėnesio tik per
mainant ant panedėjio. 7:30 v. vak. 
Sekamas susirinkimns bus lie|>os 29 
dlųną/ —Kaz. Braževičius.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

Jicškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

Nutarė pabėgt.

Martha ir “Tonis” tuomet nu
tarė pabėgti. Nutarta-padaryta. 
“Tonis” davė žinią savo draugui 
San Franeiscoj, kad šis prireng
tų jiems kas reikalinga kelionei 
į pietų Ameriką, o patįs sėdo 
traukinin ir išvažiavo. Glendive 
betgi buvo jų kelionės galas. 
Farmerio pasiųsti detektivai ju
odu čia areštavo kaipo “ponus 
Pahnerius iš Chicagos”. “Tonio”/ 
kišeniuj rasta 31 bumaška po 
1,000 dol. Pradžioj betgi nieks 
netikėjo, kad “Palmeris” gali 

būt jieškomasai State banko kle
rkas. Jisai buvo areštuotas tik 
kaipo jaunos mergelės pavedė
jus; policija betgi žingeidumo 
delti mušo telegramą į Chicagą.

Prisipažino

sulaikyti ir pasiuntė į ten detek
tivų seržantą McFarlandą. Po 
•Inimpo tardymo “AIex Palme- 

riX” prisipažino esąs Antanas 
(Tony) Zalatoris.-Tada jaunoji 
farmeraite sugražinta atgal pas 
tėvus, o “Tonį” pasiėmė savo 
žinioj p. McFarlandas.
Sergėjęs kaip savo akį, bet .

x Detektivų seržantas, Thornas 
McFarland, esą saugojęs savo 
♦‘radinį” kaip savo akį. Jsisodi- 
jięs traukiniu jisai pirmiausia 
“Tonį” nurodę®, antdėjęs jaml 
ant rankų pančius ir paguldęs į 
l«>vą. “Tonis” ritiniai miegojęs, 

o McFarlandas nuolat sergėjęs 
lovą. Bet... tarpe Bismark ir 
Jatneslown stočių (North Da-» 
kotos valstijoje). Tonio jau ne
bebuvo lovoje. McFarlandas žiu-1 
rojęs ir šiaip ir taip, pagalios bet 
gi turėjęs pripažint, kad Tonis 
pabėgęs — vienais naktiniais 

marškiniais, dargi nepalikęs jam I 
jo savasties — pančių!

Budrusis McFarlRnd dabaf I 
sugrįžta Chicagon su “Tonio” Į 
palaikais — švarku, kelnėm etc. I 

o kiti “dėdes” turės pagauti I 
patį “Tonį” ir pristatyti jį į Chi- Į 
cagą.

Rado bombą.

Home Bank and Trust kom
panijos budinke, ant kertės Ash
land ir Milwaukee gatvių užva-j

RAKANDAI
VISAI už pigių kainą parsiduoda 

keturių ruimų rakandai. Priežastis 
pardavimo: sergu, prisieina apleisti 
tą vietą. Matyt rakandus galima'vi
sados. Atsišaukite šiuo adresu: 
1409 S. 50th avė.,#. Cicero, III.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
MASSACHU8ETTS VALSTIJOJ:

NESAKO, Už KĄ JI 
AREŠTAVO

Bet žino jo praeitį.

Funkhouscrio advokatai įke
lia skandalą už suareštavimą 

vieno buvusiojo moralybės rei
kalų inspektoriaus pagelbinin- 
ko, Anthony Landers’o. Polici
ja jį areštavo pereitą seredą ir 
išlaikė porą dienų kalėjime ne- 
priparodant jokio apkaltinimo.

Ir duba r ji dar nepriparodo. 
Užtai gi ji paskelbė rekordų iš 
Landers’o praeities. Tie rekor
dai sako, kad tas buvusio mora
lybės reikalų inspektoriaus pa-; 
gelbininkas turi “šviesią” praei
tį. Taip, spalių 26, 1901 metais 
jisai buvo nuteistas į Poniac ka

lėjimą už pavogimą arklio, bir
želio 1 d., 1903 m., vėla pasiųs
tas į tą patį kalėjimą — už už
puolimą; vasario 14 d., 1907 m.

paliuosuotas “pasitaisymui”; 
rugsėjo 19 d. 1907 it vėl pasiųs
tas į Jolielą už vagystę ir paliuo
suotas 1909 m.; lapkričio mėn., 
1909 m, ir vėl pasiųstas kalėji- 
man už apgavystę; 1912 m. pa-! 
bėgęs iš Joliet kalėjimo, vėlianJ 
betgi pagautas ir išlaikytas ten 
iki liepos 31 d., 1913 m.; 1914, 
15 ir 17 metais vėl buvęs kalė
jime.

Ir tasai vyras, A. Lapders’as, 
tarnavo Funkhouserio raštinėj 
kaipo Žmdhių doros reikalų da
botojas!"

Nusišovč stovėdama 
prieš veidrodį. .,

Policisto Michael Fitzeimons, 
5324 Lovve avė., moteris Nellie 
užvakar atsistojo prieš veidro

dį it* paleido krūtinėn kulką. 
Ant vietos puolė negyva. Saužu- 
dybės priežastis nežinoma.

Suvadinėjo dvi mergeli. I

Netoli Chicagos Aurora-Elgin 
elektrinis traukinis suvažinėjo 
dvi mergeli — Violą Bloonupi- 
ist ir Elsą Jonhson. Delei siautu
sius audros ir lietaus mergelės 
nepastebėjo prisiartinančio ka
ro ir bandydamos pereiti bėgius 
pateko po ratų.

Pašovė savo numylėtinį.

Name 3234 E. 136 gtavCj va
kar naktį papildyta žinogžudy- 
bė. P-ia Vernon Girgily mirtinai 
pašovė savo numylėtinį Mielin
ei Florą. Jiedu gyveno kaipo 
vyras ir moteris. .Vaidų‘pasek
mė. Pašautasai nugabenta į ligo
ninę, o jo numylėtinė — į kalė
jimą.

Bridjęeporfo moterims.

Virimo mokykla jau tapo ati
daryta. Lekcijos bus laikomos 
du syk į savaitę, utarninkais ir 
ketvergais nuo 1 iki 3 vai. po 
piet. Pirmoji lekcija įvyks utar
ninke, liepos 9 d., Armour Mo
kykloje, 33rd pliice ir Morgan 
st. Ateikite ir atsiveskite savo 
vaikučius. *

Jurgelioniene.

į Užpuolė teatro savininką ,

Trįs apsiginklavę banditai va
kar naktį užpuolė Oakland tea
tro savininką, Charles Ddll, 3947 
Oakland sq. Atėmė 380 dol. ir 
pabėgo. Užpuolimo liudinin

kais buvo keli šimtai žgionių, 
to paties teatro lankytojų, ir nei 
vienas nedrįso pastoti vagiliams 
kelią.

Kas pametėt? ,
Kas vakar pametėt raktus Jcf- 

ferson girioj, buvusiam LSS. 
Aštunto Rajono, išvažiavime? 
Malonėkite kreipties pas K. Ka- 
minskį, 1136 So. 48 Ct., Cicero.

LSS. 22 kuopos puHmotiniB susi* 
rinkimus Įvyks ketverge, liepos 11 
d. 1918, M. Mcldužio svet. Visi na
riui malonėkite ulsilankvti į šj su
sirinkimą, nes yra svarbių dalykų 
aptart, kain LSS. rejkalmjse taip ir 
kuopos rtikaluost. Taigi yra svar
bu, ir privalumas kiekvieno nario 
dalyvauti šiame susirinkime. Atsi
vestai ir naujų narių.

Org. P. Balčikonis.

Ir nursės žada streikuot.

Cicero. I LMPS. 43 kp. laikys susi
rinkimą namdėlyj, llei>os_ 8, 8 Vai. 
vak., Jankaičio svet, . i J.
St. Visos iiarės malonėkite būtinai 
atvykti. Yru kvarbių reikalų.

, —Valdyba.

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 1 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.

Už darbo pilrupinbną visuose 
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose poreikiu nieko mokėt.

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

DIDELIS BARGENAS 7
PARDUODU naują pianą. Prieža

stis pardavimo — savininkas eina į 
kariuomenę. Atsišaukite greitai.

Mrs. Dancle, ’ 
,3113 S. Halsted st., ant 3-čių lubų.

Ino NAMAI-ŽEM®
7 KAMBARIU rezidencija — 50 ptf- 

dų Jotus, cemento apatnainis, muro 
pamatas — gesas, maudynė, šalvgat- 
vis, viskas išmokėta, turi tfu t par
duota iki liepos 7—1918 už $30t)U. 
Del sąlygų susitaikysime. Atsišauki
te 1 517 E. 89th Place., Chicago, lįl

EawreAcė, Mass.: P. ’A? Jotui 
144 Elm Street

MonteVo, Mass.: B. P. Miškinis, 
• 35 Arthur SI

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

Montelio, Mass.': P. Kurpius, 
175 Ames St

Montelio, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames SI

Lowell, Mass.: J. Baumill, 
50 Charles

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskai 
• 101 Oak S

Montelio, Mass.: P. Stiga, 
 5 Arthur SI

Si <

4837 W. 141 h

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveiaod, U.: a. Valenton, 

2120 St CUIr a

Nurses niunicipaliam džiovi
mųjų sanatoriunie pareikalavo 
didesnių algų. Buvo pasklydus 
gandas, kad jos mesią darbą, jei 
atsakomosios įstaigos nepasirū
pinu išpildyti jų reikalavimo. 

Sveikatos komisionierius, John 
Dili Robcrtson, betgi griežtai už
ginčija tąjį gandą. Jisai tikrina, 
kad visa busią užbaigta “geru
mu* 11 ■

Areštavo septynis vagilius.
Policija areštavo septynis ta
riamus vagilius, apiplėšusius 

Walter A. Brassie namų, 5221 
W. Quincy gatvėj. Iš namo išneš
ta apie už 10 tūkstančių dol. ra
kandų ir šiaip įvairių brangeny-

viena moteris.

WEST PULLMAN
šis-tas

Liepos Ketvirtą pas mus pra
leista gana iškilmingai. Apie 
aštuntų valandų ryto jau prasi
dėjo niaršavimai gatvėmis. Pir
miausia pasirodė lenkai, kurie 
ižbaigę pamaldas čia jau nuo 

bažnytėlės pradėjo maršavimą. 
Po jų sekė lietuviai, kurių mar- 
šavimas taipau pradėta nuo baž
nyčios. Tik. kažin kodėl tarpe 
maršuotojų nesimatė musų dva
siško tėvelio?... Gal, kai auk
štai asabai tai nepritinka mar- 
šuoti kartu su savo parapijo-

iiitomobiliais, bet ir čia tėvelio 
nesimatė...

Po lietuvių seko kilty tautų 
maršuotojų būriai. Visi jie susi- 

j rinko į West Pūliniai! parkų, ku- 
■ ris buvo puikiai išpuoštas. Vie- 

inės kompanijos boto savo kaš
tais buvo pastatę keturias’ šė> 
Iras, kur kalbėtojai sake pra
kalbų. Programas buvo gana ii-

ir muzikos. Daugiausia buvo 
muzikos. ’ \

Pavakarėj buvo pastatyta di
doka šėtra. Vėliaus ant jos užkel 
ta kokia tai šmėkla, panaši į 
žmogų. Tai buvo Viliaus figūra. 
Kiek pritemus visa tai buvo api
pilta kerosimi ir padegta. De
ganti šėtra apšvietė visų parkų.

Pagalios rodyta krutamieji
paveikslai. Kadangi žmonių bu-

lai rodyta ant lanko, nes svetai
nėj vistiek visi nebūtų galėję jų 
pamatyt.

Pramogos tęsės iki vėlybos 
nakties. — Klo—nas.

Pranešimai

I Draugijų pranešimus apie mi- 
j tingus etc. dedame dykai. Nuo 

šio laiko betgi pranešimai (lai-
I šku, arba telefonu: Canal 1506) 

turi bui priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.^t. Vėliau priduoti praneši* 
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Ručine, Wis. — LDLD. 65 kp. su
si rinkimus bus utarninke, liepos 9 
d., 7:30 vai. vak., 509 Maumeng. skr., 
Socialistų svet. Malonėkite visi atsi
lankyti, turime aptart dnug svarbių 

(reikalų;. Taipgi malonėkite ateiti ir 
tie, kur dar nepriklausot prie LDLD.

O. A. Sala d žiu s.

IloHtland, HL.— Aušros Knygyno 
Palaikančių Draugijų delegatų .susi
rinkimas Įvyks utarninke, liepos 9 d., 
1918 7:30 vai. vak., 101)00 Michigan 
avė.Delegatai maloniai prašomi at
silankyti paskirtu laiku.

Rašt. F. Bruškaitė.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskdbimams kainos:- 

1 colis, syk|, 50 centų; dcdtfnt 
tą pat! skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colle vietos 25 centai.

> . . i .. ; 1 *
Alos Naujienų Smulkiųjų 

Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau* 
šių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai Žmonių. Jie turi % 
visokiausių reikalų. Jie jieft- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no- 

zri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio- 

„ mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajlcškau savo brolio Jono, (tėvas 

Mykolas) Samsono, apie 35 m. am
žiaus, kuris (apie penki metai atgal 
gyveno Cicero, III. jis paeina iš Ka
imo giib.,fPanevčžio pavieto, Rami- 
galos miesto. *,lis pats ar kas lipte 
jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad
resų :

Ona Samsonaitė, \ 
8916 Houston avė, So. Chicago, III.

- t1..... . 1' -....................
Pajieškom savo pažįstamų: Fran- 

ciškaus Endridio, Onos Endrulienės 
ir Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me
tai tam algai gyveno New Yorko a- 
pielinkčj. Jjė paeina iš Rygos. Jie 
>«tįs ar kas apie juos žino, malonė- 
<ite atsišaukite, nes turiu labai svar
ių reikalą. Petras ir Ona Gudelailis, 

8844 Coimnereial av., So. Chicago, III

Pajieškaų savo vyro Stanislovo 
1‘yragio. Prasišalino nuo manęs ba
landžio 27 d., nežinia kur dingo. Bu
kit malonus atsišaukti ar jus ar kas 
žinot, praneškil man. Simus labai 
pasiilgo mylimo tėvelio.

Amylija Pyragienė,
125 E. 101 PI., Roseland, III.

savo pusseserės Zosės
l so-

Pajieškiiu
Janučikės paeina iš Žindaičių 
džiaus, Šiaulėnų parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Jeigu kas žinotu
mėt, meldžiu pranešti.

M. Leguckis, 
2303» S. Oakley ave>. (’hieago, III.

PAlIEšKAU vyro Jono Vaznonio. 
Atvažiavome iš Calumet, Mich. ir ne
galime susitikti. 'Žadėjo susitikti 
ant dypo ketverge, liepos 4 d. Kas 
žinote kur jis randasi, praneškite 
man.

Viktorija Vaznonis
3114 Emcrald avė., Chicago

.ĮIEŠKO darbo

NO1XIU ant Parmos pas lie
tuvius. issii genis įlarbininkas ir 
blaivas. Atsišaukiu- į Naujienas lai
ški! pažyiiiedanii No. 28.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
VISADA galima gauti ruimai pa

vieniam vaikinui ar merginai, dėl 
dviejų arba vienam. ę-y'
3240 Emerald avė., > Chicago, Tll.

KEIKIA DAKBIMINKų

REIKALINGA ledų traukėjų ir da
rbininkų Į ledų svirnus; 40c j valan
dą, 10 ir 11 valandų darbas. Atsi
šaukite į Comnimers Co., 
35lh St., ir Normai avė., Chicago

REIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, .arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi viela, gera mokestis. 
1718 So. Halsted st., Chicago

fc...
REIKALINGAS darbininkas prie 

balno arklių į barnę. Mokestis $85 
į mėnesį ir ruinms.
4129 Emerald avė:, Chicago

. Phone Yards 1076.

RUKI A patarnautojų prie stalų 
(merginų) prityj-usių ir ----- 5,1—
šių. Gera mokestis, K) 
dieną.

Harry Block
1356 S. Kalstei! st;,

neprityru- 
valandų j

Chicago

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. 
Bargenas. Ištaisyta gatvė. Suvėsta 
suros. Lotai randasi 19th St. ir Cu- 
rolina st., Gary, Ind. Kreipkitės i

^savininką:
Kosi. Vcrtelka, 

831 Charles st., Racine, WiS.

BEI KALINGAS bučeris, kad mo
kėtu kalbėli lietuviškai, angliškai ir 
lenkiškai.

Tol. Monroe 2545
1645 VVabansia avė. Chicago

MOKYKLOS

L ‘

RE!KALINGA keleto vyrų į mais
to auginimo vielas, gyvulių ukes ir 
rąstų ii- aliejaus propozicija. Augs
ią i kįlantis pelnus. Ateik i te arba 
rašykite j musų Esibition Store: 
1537 Milvvaukeę avė., arti North avė. 
ir Robey. Atdara nuo 3—8 po pie
tų.
...... .......................................i u..... ~,i ,,; Į

REIKIA indų plovėjų. Darbas 
naktinis. 10 valandų. Gera mokes
tis.

Harry Block,
1356 S. Halsted st., Chicago

REIKIA 2 motorų prie benčiaus 
darbo į dešrų dirbtuvę.

1 Kloppel Brct;.,’
3050 Arlhington st., Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės. 
stenografijos, lypewriting, pirki y bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijom, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilictystčs, dailiaraŠys- 
tės. .Į . P , ■ . •
;' Mokinimo* valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

į T '
“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, fnes Uip — (naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

PENN8YLVAMA VAL8TUOJ1 
tĮridgeville, piu 'Gėleli

P O Box 4071 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Boz 262. * 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt New» (*.

Llbert- . S._
Kulpmont, Pa.l Wally Yodoc,

Pittsburgh, P*., F. KrasowskL 
\ 2809 “
pittsburgh, PaĄ J. Katkus, 
\ ‘

Pilisburgh, Pa.: F. Tevlovich, 
2228 Tusti* M 

Duųueshe, Pa.: K. Lidekar r-- —
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 /aekso* • 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albright Ava.

Avė and Grant St

Box 45
2809 Peno A r» 
atkus,
2204 Forbea (H
2228 Tusti* m

306 Hamilton irt •

MICHIGAN VALSTIJOJ: 
***‘**l********^**«*W,**>*****^W**WWRK***l***WW^***1tata*W*->^Wta-*»«"» 

Grand Rapids, Mich.: J. 2ilin**aa. 
L 452 W. Leonard »
Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 Washington Av*

INpiANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: L. Norkus, 

5025. Northcote Avė.
Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulotov,

*o 3814 Deodor St.1
Gary, Ind.: Justin Vaitkus, 
/.ličiui, 1709 W. 15th Avė.

Gary, Ind.: D. Bassin,
-1214 Broadwa>

Clinton, Ind.:
M. Aliliunas, 112 So. Main sL

JIEIKALINGAS barberis ant visa
dos. Mokestis gera. Ątsišaukite 
Uiojaus arba panedėlyj su Įrankiais. 
1604 W. North avė., kampas Ash
land avė., Chicago, 111.

Rl’IKALINGA 2 $yrai dėl abclno 
darbo pieninyčioj (dairy).
1910 S. Ashland avė., Chicago

REIKIA inoldcrių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 

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

REIKIA tajisterių, fcllerių guzikų 
jsiuyė.ių ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Percival D. Pahner Co., 
367 \V. Adams st., Chiaago

REIKIA leiberių. 
bas. Gera mokestis.

Aermotor
2500 W. 12ih St.,

Pastovus dar-

Co

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterjs prie švaraus Šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 900 \V. 181h St. Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI litai Eslate — Tuš

čias lotas. Viena licčdalis mokės- 
lies kainos už penkis Jotus parduo
dant arti Posen. Gera žemė. Gera 
IransDorlaci.ia. Bargenas. Atsišauki
te laišku j “Naujienas” pažymėdami 
No. 27.

PARSIDUODA barbernė ir pool 
rujnis 2 krėslai ir 3 stalai, gera vie
la galima uždirbti. Lietuvių apgy- 
\enta. Priežastis — savininkui rei
kia išeiti j kariuomenę.
611 E. L. Ilighvvay, Dekalb, 111.)

PARSIDUODA gera grosernė ir 
bučernė, geroj lietuvių apgyveptoj 
'Vietoj. Biznis labai gerai eina , ųeji' 
daugiausia ant ‘•<;ash”. Parsiduoda' 
greitu laiku. 'Atsišaukite laišku, ra-' 
š.vdami:
No. 29, Naujienos, 1840 S. Halsted st.

PARDAVIMUI nuosavybe ir pieno 
biznis.

, J. Spurs,
4320 So. Ro<-kwell st. Chicago

PARDUODI’ suliuną. Prie gero 
kampo, lietuvių apgyventa viela. 
Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
pn davimo — savininkus serga reu
matizmu. Nori išvažiuoti i šiltus 
vandeniu Norintieji pirkti atsilan
kykite greitai.
2001 (amalport avė., Cliieago, UI.

LEDAUNeS dėl groscrjiių ir bu- 
černių, didelis pasirinkimas seifų, 
naujų ir ant t arankiu - - aprokavi- 
mo \ogii. casli rrgisterių.

The Howe Seule Co. 
Pittsburgh, Pa.

AUTOMOBILIAI

VALENTINE DRESSMAKING .
COLLEGES '

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
110. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmini n ki

Jauni i? 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 tuo jaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

.,r........ ........ . . .. . .... .
NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, ažžiurintįs platinimą “N* 
ny” aavo miestuose arba distriktno- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 

(“Naujienas” 'pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenvvich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englevvood Skyrius: M. JDudas,.

8143 Vincenncs avė. 
Brighton Park: .

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskas, 4053 S. Maplewoodv «v 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth 
V. Saudargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St. 
J. Lcgeiko, 6002 So. State St. 

Ken^’nartnno, Roselando k Burnai- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St. 
West Side Skyr.: A. Ambrozevičlus 

2337 S. Leavitt St 
Town of Slcyritist A. Bartašus,

4001 Hermitpg© ®ve..

av.

; ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, Iii. J. Matulis, i* 

1437 S. 49th Ct., Cicero, III
I So. Chicago, III.: Paul Sadula, 
i 8847 Houston Avė.
St. Charles, III.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd St(
Melro.se Park, III.: M. Kartaski,

DeKalb, III 
1148 Market 8t 

Diveiudon, III.: W. A. Žilinskas, .
I Box 218
RockdaU, Hl.: Jollet, D. Lūki*, I 

140 Moen Av»,, 
WestvUle, III.: St. Mazremas,

j Barber Shop, State Si
Wauke<an, III. J. Miloszevlče,

I 801 — 8th St

720 ’W. 12n v
Harvey, III.: Z. Putramentas, 

15725 Finch a v.
Chicago Heights, III.: Frank Banis, 

341 E. 141h St.
Spring Valley, III.: Joe. Siurvilas 

324 W. Third štr.
Lhingston? Ilk: KVĘ. Bertulis.

539_CollinsviIle Avė.

i 1530 Sangamon i 
E. St. Louis, 111.: K. Žukausku

123 St. Clair Ava m

6 N. 19 BroadvVay si 
Mike Taruti,

%S®,,ffi2PAJ*bal> pum“ W* Paltam, IU.: W. Pilynaa. 
mobilius VVhite Co. Parsiduoda la-1 — — -
bai pigiai, nes savininkas išeina i ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite j 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., ' ęhjcago, III.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių E-SL Louis, 11^žičku^ 

rakandus, player piano ir Victrola* . ni ,$55.00. Vartota vos.90 diėnų. Par- Springfield, 1^”’; 
duosiu atskirai.

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

WISCON8IN VALSTIJOJ:
Kenosha, Wls.: KTPaukštis, 

809 Bark St. -
Racine, Wis.: Tony Vegela, 

237 Lafayette

CONNECTICUT VALSTDOJf
Bridgeijorl? ČoiTnT'H MaiIand,

24 Railroad Ave^ 
Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*, .

62 Lewis M 
Waterbury, Conn.: J. Prūsei ai tia, 

\ 775 Bank H
New Haven. Conn.l J. Vaitkeviviva, 

286 Wallace X

WEST VIRGIN1A VALSTUOJ’
MjndenT^^ViL: J.'liahTina^ ‘ 

Box 49 i

NEW JERSEY VALSTUOJ:
Ėlizabeth, N. J : D. BočkUs*

; 211 First SL 
Paterson, N. J.: A. Atkind,

273 River SL
Newark, NJ.: P. Lukšis,

314 Walnut SL
Rayonne, N. J.: A. Schwartzburg.

i 24 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

Biooklyn, N. Y. F. Pasniewskl, 
87 Grand Street 

New York, N.Y.: Louis Krom, 
299 Broadway 

Rochester, N.Y.: J. Braknc.
577/ Hudson Avė.

Vonkers, N. Y. H L; VVeiss, 
102 Riverdale Ava. 

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

\lbMii}, N.Y.: M. Latarko.
42 N. Lark Street 

\mAtentatu.. N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main St 

duebeater, N.Y.: M. Zukaitls, .
i. > . 451 Hudson Av*
\msterdani, N.T.: J. Mikėnas,

235 E. Main II
MARYLAND VALSTUOJ:

BalUmoriį jdd.: J. ^Aleknevicz, 
650 W. Lombard lt

Balthnore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Pacą M

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard SI

10WA VALSTIJOJ:
’MmikTjitiTla :; Joa7 M?"Budrakat," 

^510 Correctionyjlle R4
OREGON VALSTUOJ:

t

Melro.se



