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Kerenskio minis
teriai areštuoti

Cechai paėmė 3 miestus
Maskvoj karės stovis

100 žmonių žuvo susidūrime 
traukinių

čECHO-SLOVAKAI PAĖMĖ Į 
NIKOLAJEVSKA.

Sumušė bolševikus ant 
upės.

.Amūro

the post-'l'rnc translation filed xvith 
mastei’ ai Chicago, III., Juh _ , 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

krinimą, jog kontr-revoliuci ja 
Maskvoje* lapo užgniaužta ir nu
rodo, kad sočia l-revoliucionic- 
riai, pirmiau buvę susivieniję su 
Aleksandru Kerenskiu buvo la
pe vadovų.
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Daug lavonų išimta iš po griu
vėsių, bet dar daug pasilieka 

griuvėsiuose*, kadangi labai sun
ku išimti iš tarpo suardytų va
gonu.

Iš vieno traukinio tik 1 vago
nai išliko sveikais.

Kiek žuvo žmonių, tikrai ne
žinoma. Vieni apskaito, kad gal
būt 1(M) žmonių yra užmušta ir 
daug daugiau sužeista. Mažiau
sia apskaitomoji skaitline“ yra 25 
užmušti ir 75 sužeisti.

Kodėl atsitiko nelaimė —neži
noma ir kadangi abiejų trauki
nių inžinieriai yra užmušti, gal
būt niekad ir nebus patiria susi
dūrimo priežasties.

LIEPIA PASIŲSTI KAIZERIO 
VALDŽIA VELNIOP.

Prūsijos socialistas smerkia val
džią.

. "J" 1111 -ll.Jli.tf

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos,

FrancijOj

SUNAIKINO 109 AUSTRŲ 
AEROPLANUS.

Italai gi neteko tik 7 aeroplanu
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Frue translation filed with the post- 
■uisk r ai Clikago, III., July W, 1918, 

js required by the act of Oct. 6, 1917.
VVASIIINGTON, liepos 9. — 

šios dienos Suv. Valstijų armi
jos sąrašas paduoda 57 vardus.

Užmušta karės lauke .... II
Mirė nuo žaizdų ........... 10
Mirė nuo ligų..................... 1
Sunkiai sužeistų ........... 18
Lengvai sužeistų <............ 2

Belai’svėj............. ..................1
šiame* sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios

JOHN GBABOVSKI, 12$ Čul- 
rt si., Svracitse, N. 5’.,'mirė

divostoko žinia, datuota liepos 
5 sako, kad cecho-slovakai po 
nuginklavimui bolševikų Vladi
vostoko, paėjo vakarop ir sumu
šė" maišytos spėkos bolše*vikų ir 
austrų-vokiečių belaisvių ir 

užėmė" Nikolajevską, laivynę sto 
lį ant Amūro upės, 750 mylių į 
šiaurę nuo Vladivosloko.

Bolševikai ir' adstėh-vokiečiu €■ C
spėkos aplaikė didelių nuosto
lių. Jie* pasitraukė"’ šiaurių link

BOLŠEVIKAI PASKANDINO
36 LAIVUS.

True translation filed vvilh Ihe posl- 
maslcr at Chicago, III., July 10, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

WASIHNGTON, liepos 9.
Oficialė žinia iš Šveicarijos sa
ko, kad nepriklausomasis socia
listas atstovas Stroebel, nesenai 
laikydamas smarkią kalbą Prū
sijos landtage pasmerkė Vokie
tijos valdžią už jos pastangas j-

T. II. MILINIUS, 8 Third avė., 
U’.irrcn, Pa., jūreivis, sunkiai

True translation filed wilh Ihe posl- 
innster at Chicago, III., July 19, 1918, 
as reųuired by the act oi Oct. G, 1917.

ITALŲ ARMIJOS KVATIEBA 
liepos 9. — Talkininkų viršeny
be auslrų-ilalų fronte* yra paro
dyta šiandie* viešai paskelbto

mis skaitlinėmis apie 10 dienų 
austrų-vengrų olensivą pereito 
birželio mėn.

Talkininkai ų tarpe* Amerikos 
aviatoriai, operavo 120 vaikimo- 
si aeroplanų ir sunaikino 107 
austrų aeroplanus ir 7 žvalgų 
orlaivius. Talkininkų nuostoliai 
buvo 7 aeroplanai, nušauti prie
šo linijose ir 3 orlaiviai tapo už
mušti, 6 sužeisti ir 7 prapuolė

Buvo nuimta 3,000 žvalgų fo
tografijų ir 5,000 bombų, sve
riančių 70 tonų, lap numesta tal
kininkų aviatorių. Italų žvalgų 
orlaiviai signalizavo arti 4,000 
priešo artilerijos ir tvarkė ugnį 
beveik 1,000 kanuolių.

Talkininkai eina priekyn Alba 
nijoj 100 mylių fronte

Prancūzai irgi laimėjo

NEBUS CUKRAUS BADO.

Maisto padėjimas yra geras.
RUSIJA NEBEGALI KARIAUT

Dr von Kuehlmanno rezignacija 
priimta

FRANCUZAI PAĖJO PRIEKYN 
MYLIA.

Suėmė 450 belasvių.

rovsko, sostinės. |g/jurinės prų 
\ inei jos.

Truc translation filed vvith the post- 
ninsler ai Chicago, III., July 10, 1918, 
as retini re ‘

AMSTEBDAM,
Pasak Vienuos žinios Berlino 
Tageblatt’ui, bolševikai, sakoma 
paskandino 36 pirklybinius lai
vus Novorosysko uoste, rytinia
me pakraštyje Jupdųjų jurų.

Žinia sako, kad1,turkai u/Z>uė 
Juodųjų jurų pakraštį šiaurėj i- 
kijTopsi, 80 mylių į-.pietryčiuą 
nuo Novorosysko ir įsteigė lai
vų plaukiojimą su Batumo ,mic-

le act of Oct. 6, 1917.
liepos 9.

Jis persergėjo Vokietijos žmo
nes, kad jei jie neatsikratys nuo 
savo valdžios ir “liepusius savo 
karės ir plėšimo politikus vel
niop”. Amerikos milionai karei-

kariavimui.

23 LAIVAI PABUDAVOTI 
' | VIENA SAVAITE.

True translation filed with Ihe post- 
muster at Chicago, III., Jul<T(>, 1918, 
as rceiuired by the act e>f O<||, (|,. 191,i,

WASHINGTON, liepos 9.

(’ECHO-SLOVAKAl PAĖMĖ 
DU MIESTU. Karės stovis Tegerane, Persijoj.

nu įtalpos i ą savaitę liepei 
mėn. padarė viso 223 naujus lai
vus, pabūdavo us po gabenimo

True translation filed with Ihe post- 
inastcr ai Chicago, III., July 1(1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

\VASHINGTON, liepos 9 — 
Maisto administracija šiandie* 

davė pilną užtikirinimą, kad nė
ra pavojaus cukraus bado. Abel- 
na maisto situacija yra geriau
sia, kokia buvo nuo laik<x kada ' t » » I ’ .
Amerika pradėjo maitinti talki
ninkų pasaulį. -

Tečiauš bus tikimasi, kad A- 
im vikos puldika tikrai laikysis 
naujų re*guliacijų, e aprubežiuor 
jaučių suvartojimą cukraus po 
3 -svirruą J mėnesį dėl kiekvienos 
šeini y nųsf galvos ir pildys visas 
kitas taupymo priemones, i n

Ji yra galutinai pavargusi, sako 
rusų žurnalistas

Netoli Volgos upės. ITuc translation filed with Ihe post- 
maslri ai Chicago, III., July 10, 1918, 
is rceiuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON,. liepos 9.
Amerikos legacija Tegerane, Pe-

kia 1,115.022 tonų.

iaii plaukioja juromis.

BUDAVOS 92 NAUJUS 
TRANSPORTUS.

Gabenimui kariuomenės į Fran-

True translation filed vyith the post- 
tnasler at Chicago, III., July 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oot. G, 1917.

LONDONAS, liepos 9. —Kal
bėdamas šiandie <8ipie nužudy
mą Maskvoje Vokietijos amba
sadoriaus grafo No n Mirbach, 
gerai žinomas Busijos žurnalis
tas Michail Farbman pasako:

‘Rusija yrd ’pdsiŠh'Hiit'iSl iš feu 
Vės vičn ejel vienos 'prieŽasHeš— 
pavlirgimo. Ji mušėsi iki pasku
tinio kraujp i ląsoj^Čkonominlai 
ir negali ntbbujldli kovos po jo
kiu' Valdžios forma, net labiau
siai patriotinga ir pro-lalkinin- 
kų. Sugražinki t monarchiją ar 
Kerenskio valdžią, vistiek Bosi
ja negali kariauti. Aš apleidžiu 
stovi minties žmonių, jų mora
li pavargimą ir stoką vienybės.

“Jei Bosija butų ir susivieni
jusi šalim, ji negalėtų kariauti

True translation filed v/ilh the posl- 
inaster at Chicago, III., July 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PABYŽIUS, liepos 9. — Karės 
ofisas šiandie paskelbė, kad fra- 
neuzų kareiviai anksti šįryt už
puolė vokiečių liniją apie. 2J/2 
mylių fronte j vakarus nuo An- 
theuil, fronte tarp Amiens ir 
Montdidier, prasiverždami per 
priešo pozicijas ir paeidami prie
kyn niekuriose vietose vieną my 
lia.

Vokiečių kontr-ataka ant frau 
euzų linijų ties Loges farma, a- 
pygardos šio paėjimo tapo at
mušta, franeuzams pasilaikant 
visus savo laimėjimus. 450 be
laisvių, jų tarpe 14 oficierių la
po paimta.

Long Pont apygardoj į rytus 
nuo Batz miško franeuzai padi
dino savo vakarykščius laimėji
mus ir suėmė (Jaugiau belaisvių.

paėmė augštumas tarp Lvani ir 
Pehani vienuoline.

Miestas Fieri, kairiųjame spar 
ne, apie 18 mylių į šiaur-ryeius 
nuo Avlona, tapo laimėtas.

Centre stiprios priešo pozici
jos ties Cafaglava ir Corocof ta
po paimtos po smarkaus mūšio. 
Viršūnė Tomorica klonio taip
gi laimėta talkininkų.

Talkininkai suskaitė daugiau 
kaip 1.300 belaisvių. Pranešimai 
apie didelį veikimų kavalerijos 
parodo, kad talkininkų ėjimas

PRANCŪZAI PAĖJO DU 
TREČDALIU MYLIOS.

Suėmė 347 belaisvius.

Syzran ir Moslim yra arti Vol
gos upės, apie* 300 mylių į piet
ryčius nuo Nižni Novgorod ir 
apie už daugiau kaip 1,000 my-

lamentui, kad iš priežasties ria
ušių. kjlusių delei maisto truku
mo ir kitų sumišimų, miestas

TALKININKAI LAIMI ALBA
NIJOJ.

Paėmė miestą ir suėmė 
belaisvių.

1,3000

ce-

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO 
MIAUSIUS SOCIALISTUS.

ZY-

įskeibė Maskvoje karės stovį.

posi- 
191 S. 
1917.reųuired by tlie act of Oct. G 

LONDONAS, liepos 9.
I šiandie* gautų žinių Basei,

100 ŽMONIŲ ŽUVO SUSIDURI 
ME TRAUKINIŲ.

Susidūrė du pasažieriniai trau
kiniai. Daug žmonių užmušta ir 

sužeista.

\\'ASIIVILLL, Tenn., liepos 
(). Už 7 mylių į vakarus nuo

Chatanooga ir St. Louis geležin
kelio susidūrė du pasažieriniai 
traukinant. Abu garvežiai, 3 ba
gažo vagonai ir 6 pasažieriniai 
vagonai suardyti. Kįlęs iš garve
žio gaisras sunaikino du vago-

Daug žmonių žuvo nelaimėj. 
Vagonai buvo pilni važiuojan
čių i darba ir kuo ne visi žmonės

Keli areštuotieji sąryšyj su nu 
žudymu ambasadoriaus von Mir 
bach, sakoma, prisipažinę, kad 
tikslas buvo iššaukti panaikini-* tapo užmušti ar sužeisti. Vicna- 
ma Brest-Litovsko sutarties.

Tarp areštuotųjų yra M. Spi- 
ridinova.

mc vagone visi žmonės žuvo.
Žuvusių tarpe, manoma, yra 

moterų ir vaikų. Iš 200 negrų 
važiavusių į darbą tik 110 suras
ti. Abelnai žuvo daugiausia ne
grai.

Greitai prisiųsta pagelba ir

Sulig šiandie gautos iš Mask
vos žinios, Lenino paliepimu a- 
ri šluota Skobelev, buvęs darbo 
ministeris; Černov, buvęs agri- ...........    —
kultūros ministeris; Cereteb, bu-'gelbėtojai sunkiai dirbo gelbė- 
vęs krasos ministeris; SavinkųvJ darni sužeistuosius, kurie buvo 
buvęs karės ir telegrafo minis- palaidoti tarp vagonų griuvėsių.

True translation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III.. July III, 19 8, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

BYAS, liepos 9. — Karės ofi-

ninku ofensivas Albanijoj tebe
sitęsia. Naujas progresas pada
rytas palei kairįjį sparną, Adri
atiko pakraštyj, kur sausumos 
spėkoms gelbėjo anglų moni- 
torai.

Anglų infanterija paėmė mies 
sla Fieri ir svarbias augštumas 
Daugiau kaip 1,300 belaisvių su
imta ėjime priekyn.

Italų kavalerija užžėjo iš šono 
Malcastra augštumos, į šiaurę 
nuo žemesnės dalies Voyusa li
pūs, tarp vakarinės pakrantės 
augštumos ir Adriatiko ir užei
dama Į austrų užpakalį sunaiki
no tiltus per Šėmiui upę, toliau 
į šiaurę.

Angliakasių streikas. 
^TERE HAUTE, Ind. — 700

kasykloj sustreikavo, kadangi 
permainymas traukinių laiko pa 
vėlina 30 min. jų pribuvimų na
mo.

200 angliakasių Freeman ka-

True translation filed \vith Ihe post- 
niaster ai Chicago, III., July 10, 1918, 
as rceiuired by the act of Oct. G, 1917,

VVASHINGTON, liepos 9. — 
Pirmininkas llurley šiandie po 
apsilankymui į baltąjį namą pa
skelbė, kad gabenimo taryba pa
darė kontraktus dėl 92 armijos 
transportų. Po karės transpor
tai bus naudojami gabenimui 
paša ž i erių.

Trėic translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 1(1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PABYŽIUS, 1. 8. — Karės ofi
sas šiąnakt paskelbė, kad atakoj 
šiandie' į šiaurvakarius nuo Lon- 
gponl franeužų kareiviai paėjo 
priekyn apie du trečdaliu mylios 
beveik dviejų mylių fronte, pa
imdami svarbias pozicijas ir su
imdami 317 belaisvius.

ANGLAI BOMBARDAVO 
OSTENDA.

Numetė tonus bombų ant Oste- 
ndo, Zeebugge ir Bruges.

Ti no translation filed xvith Ihe post- 
master ai Chicago, III., July 10, 1918, 
as rceiuired by ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 9. — An
glų jūriniai aeroplanai nuo lie
pos 4 iki 7 d. numetė 6 tonus 
sprogstančių medegų ant vokie
čių įstaigų Ostend, Zeebrugge ir 
Bruges. Patėmyta palaikymai į 
namus ir laivus.

ir industrijų. Talkininkai nega
li aprūpinti jos maistu ar gink
lu, kadangi jie' patįs neturi at
liekamų. Vistiek jie' pegalėtų jų 
transportuoti Busijon. Tas buvo 
negalima, kada Finlandija buvo 
atdara, o dabar kada Finlandija 
yra priešinga ir Murmansko li
nija priešo pastatyta pavojum 
yra beverčiu prižadas prisiųsti 
jai reikmenis iš šios pusės.

“Tikras būdas talkininkams ir 
Amerikai yra nepradėti a vau tu
ristinių kareiMių veikimų, bet 
pagelbėti Bosijai civiliai, kad ji 
galėtų palaikyti savo priešinimą
si, pasyvį, bet pasekmingą, prieš 
vokiečių lindimą ir ekonominį 
išnaudojimą.”

, .... -u

BOSTONAS GINKLUOJASI 
PRIEŠ ORINIUS UŽPUOLIMUS

TALKININKAI EINA PRIEKYN
100 MYLIŲ FRONTE

Stumia austrus atgal Albanijoj

5 vokiečių aeroplanai tapo su
naikinti, o 3 kiti nukrito be kon
trolės. Visi anglų aeroplanai su
grįžo.

True translation filed xvilh the post- 
niaster at Chicago, III., July 10, 1918, 
as rceiuired by the act of Oct. G, 1917.

BOSTON, Mass., liepos 8. — 
Šiandie čia oficialiai paskelbta, 
kad prieš-orines kanuolės bus 
pasta tylos strategiškose' vietose 
mieste, kaipo atsargos priemo
nės prieš orinius užpuolimus.

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

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 10, 1918. 
as i cųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

LONDONAS, liepos 9. — Tal
kininkų ofensivas Balkanuose* 
prasiplėtė nuo 30 mylių fronto 
iki 100 mylių ir vis dar plečiasi.

Apie svarbius pasisekimus fra 
ncuzų-italų kareivių kairiąjame 
sparne, Albanijoj, pranešama 

šiandie*.
Austrai užpuolami praktiškai 

visoj linijoj nuo Adriatiko jurų 
iki į pietvakarius nuo Monastir 
ir matomai serbų spėkos dabar 
dalyvauja mūšyje.

Italų kavalerija, remiama an
glų monitorų ugnies, pastūmė
jo austrų pajūrinį sparną ir da
bar užpuola ant priešo iš užpa
kalio, kuomet daroma didelis in- 
fanterijos spaudimas prieš šį 

frontą.
Šis puikus veikimas padary

tas galimu apsupant Malacastra 
augštumą, kuri kįla iki 500 pėdų 
augštumos į šiaurę nuo žemes. 
Voyusa upės.

Kuomet italų kavalerija, kuri 
išėjo per spragą, naikino priešo

Icris ir kili nariai Kerenskio ka- Visi Nashville ligonbučiai per- tykioje sustreikavo delei nesą- Giedra šiandie ir ryto; nedide- 
binete. pildyti sužeistais ir mirštančiais, nitariškumo apsiplovimo vielos, lė permaina temperatūroj.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

tiltus per Šėmiui upę užpakalyj, 
infanterija eidama nuo Voyusa

be abejonės, eina atvirame lau
ke.

Vienu iš svarbiausių ypatybių 
šioj besivystančioj kampanijoj 
yra tai, kad ji padaro saugia tal
kininkų komunikacijos liniją vi
same Makedonijos teatre, nuo 
Adriatiko per Monastir iki Salo
nikų.

Stiprumas talkininkų armi
jos vakariniuose Balkanuose nė
ra tikrai žinomas, bet ten esann 
čių italų spėkos apskaitomos 

siekiančiomis mažiausia 500,000 
kareivių, vadovaujamų gen. A- 
m ėglio.

KAIZERIS PRIIMA KUEHL- 
MANNO REZIGNACIJA. .

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., July 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

COPENHAGEN, liepos 9. — 
Wolff žinių biuras iš Berlino sa-

nešta, jog kaizeris Wilhelm su
tiko su rezignacija Vokietijos 
nžrubežinių reikalų ministerio 
Dr. Bichard von Kueblriiann.

ADMIROLAS HINTZE VIETON 
KUEHLMANNO.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 1(1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PABYŽIUS, liepos 9. — Pa
sak Baselio žinios Havas agen
tūrai, Vokietijos kaizeris priėmė 
rezignaciją Vokietijos užrube- 

žinių reikalų ministerio Dr. Bi
chard von Kuehlmann.

Tikimasi, kad admirolas von 
Hintze, Vokietijos ambasadorius 
Christianijoj ir buvęs ambasa
dorius Meksikoje, užims jo vie-

LAIMĖJO STREIKĄ.

CHICAGO. — 800 darbininkų 
N. K. Fairbank Co., muilo dirb
tuvės, 18 gat., vakar sugrįžo į 
darbų, laimėję 8 vai. darbo die
ną ir pakžlimą algos.

Pirmą sykį pamatė gatvekarįį.

INDIANAPOLIS, Ind., — Mrs. 
Mary Cox, 85 m. amžiaus, iš 
Montclair, Ind., atsilankė į Indi- 
anapolis ir pirmą sykį savo gy
venime pamatė miestų, gatveka- 
rius, aeroplanus. To visko ji nie
kad nebuvo mačiusi ir visgi mi-
estas jai nepatikęs, esą žmonės 
perdaug susigrūdę.

mL u—u..          ■ i
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2 NAUJIENOS, Chicago, III. Sereda, Liepos 10, 1918.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWi
Published Daily except Sunday by 
Ibe Lithuanian Nevvs Pub. Co.» Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tetephone Canal IS06

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ............................. $6 00
Pusei meto ............................3-50
Trims mėnesiams .............. L85
Dviem mėnesiam .............. 1.4o
Vienam mėnesiui....................*75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.............................02
Savaitei ......................................1-
Mėnesiui .................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ............................. *5*22
Pusei meto ......................... «>«00
Trims mėnesiams .............. L6a
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui.....................65

Kanadoj, metams .................. 7.W
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Lobininkų 
pelnai.
True translntion filed vvilh the post- 
niaster ai C.liicnMo, III., July 10. 1918, 
ns re(|uired by the act of Oct. 6, 1917.

Nesenai federalė vaizbos 
komisija įteikė senato prezi
dentui raportą apie pelnus, 
kuriuos traukia didieji šios 
šalies kapitalistai karės lai
ku iš savo biznio. Tarpe di
džiausiųjų pelno medžiotojų 
pirmą vietą užima mėsos 
kompanijos.

Keturi stambiausieji biz
nieriai, kontroliuojantis vi
są mėsos pramoniją Suv. 
Valstijose — Armour, Swift, 
Morris ir Cudahy — pelnė 
karės laiku 140 milionų do-

5) Moksleivių Susivieniji
mas,

6) Tautos Fondas,
7) Spaudos Draugija,
8) Federacijos kongresas.

Štai ko “Draugas” tikisi iš to 
suvažiavimo:

listiškas, o ir ne ]
Jo laikosi rymo-kalalikų bažny-

inoMiesyviškas. Keletas argumentų
btilolllzil 1111VII V- 0 v

nunžio'istaigo- prieš neprigulmybę

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarj) eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju, savaičių. autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
benkielių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

kas metinis jų pelnas buvo 
19 milionų dolerių, o 1915 m. 
jie gavo jau 17 milionų pel
no extra; 1916 m. — 36 mi- 
lionus extra, o 1917 m. — 68 
milionus viršaus to pelno, 
kuri jie turėdavo pirm ka
rės.

Panašiai užaugo kapitalis
tų pelnai ir kitose pramoni- 
jos šakose. Plieno industri
joje, pavyzdžiui, 1916 m. pa
daryta 294 milionai gryno

Busimojo suvažiavimo tik
roji svarba bus tame, kad ji
sai duos progos parūpinti tvi
rto cemento, vienijančio ats
kiras musų visuomenės dalis 
į vieną stiprų kūną. Suvažia-’ jėliu. 
vusieji be abejo grįš iš kon-| čir.:::: 
greso su jausmu, jog jų orga
nizacijos tai tik viena didis 
visuomenės, dirbanti savo (Li
lį to paties didelio darbo, tu
rinti tuos pačius tikslus, sie
kianti to paties idealo, ką ir 
kitos dalys visuomenes. Grįš 
su įsitikinimu, kad visoms da
lims musų visuomeniško or
ganizmo reikia tarp savęs 
kuoartimiausios vienybės, ku
rią ir vykina visų vieny toj a 
Federacija.

Nauda bus iš geresnio pa
sipažinimo musų veikėjų, iš 
patyrimo, ką visos kitos mu
sų organizacijos veikia, iš pa
klausimo rimtų referatų ir iš 
jų kįlančių diskusijų, ir iš

je tai istiesų yra taip, kad laisvai 
išreikšt savo nuomonę galima 
liktai tol, kol tam tyčia paskirti 
autoritetai nenusprendžia daly
ko (pirmiaus tais autoritetais 
buvo synodai, o dabar — “ne
klaidingas“ popiežius). Bet ka-

kiekvkAias, kuris išreiškia prie
šingą nuomonę, skaitosi inisidė-

lokiai “tvarkai” neprita- 
Jie mano, kad kritikuot

ciaus 
ria. 
galima visuomet.

Tolinus, minėtasai rajono ko
mitetas “bolševikiškai” kolioja- 
si ir mokina “Naujienų” redak
torių, kad jisai, “ažuot kėlęs 
triukšmą“ (!) išsiaiškintų daly
ką vielinėje kuopoje, idant kuo
pa “įneštų tokį ir lokį referen
dumą atšaukti”. Bet duodamas 
šilą “pamokinimą”, komitetas,

jis.?; nori pasakyti. “Naujie
nos juk parodė, kad “referen
dumai“, už kuriuos jisai stoja, 
yra ai lik Ii nelegališku hudu; 
dinasi, jie neturi vertės. O 
lurinti vertės dalyką kaipgi 
Įima atšaukti?

ne
ga

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

Redakcijos 
Straipsniai

Rinkimai 
Holandijoje.

įvykoPereitoje savaitėje 
parlamento rinkimai Holan
dijoje. Naujas rikimų įsta
tymas, kuris buvo dabar’įė
jęs į galią, suteikia balsavi
mo teisę visiems suaugu
siems vyrams, neatsižvel
giant į tai, ar jie moka mo
kestis, ar ne; be to jisai įve
da proporcionalę rinkimų si
stemą, ir duoda pasyvę rin
kimo teisę moterims.

Proporcionalę sistema rei
škia, kad kiekviena partija 
gauna parlamente tokią da
lį vietų, kokią sudaiį) paduo- 
tasai už ją balsų skaičius. 
Prie šitos sistemos gali pa
tekti į parlamentą ir kitokios 
partijos atstovai, kuri netu
rėtų didžiumos balsų nė vie
name apskrityje, jeigu bal
savimas eitų pagal apskri
tus. 0 pasyve rinkimo tei
sė, kurią gavo moters, reiš
kia, kad moters gali būt ren
kamos į parlamentą, bet ne
gali balsuot.

Pagal žinias, kurios iki 
šiol pasiekė Ameriką, perei
tosios savaitės rinkimai Ho-

no. Plieno gamintojų pelnas 
taip užaugo, kad penkių ko
mpanijų pelnas pasiekė 30 
iki 79 nuošimčių ant įdėto jų 
kapitalo, o kitų penkių kom
panijų pelnas sudaro net 103 
iKi 319 nuošimčių ant kapi
talo. Vienų metų bėgiu kai- 
kurių plieno kompanijų ka
pitalas pasidarė dvigubai ir 
net trigubai didesnis.

Ta pati istorija yra ir mil
tų, odos, vario ir žuvininka- 
vimo pramonijose, Konsei^ 
vuotojo pieno industrijoje 
tris ketvirtdaliai! gaminimo 
randasi dešimties firmų ra
nkose, o pusė viso tos indus
trijos pelno tenka trims fir
moms. Kaikurių šitų firmų 
pelnas 1917 m. sudarė 63 
nuošimčius ant įdėtojo kapi
talo. žuvų konservų parda
vėjai vietomis padarė tais 
metais iki 200 nuošimčių pel
no. Vario pramonininkų 
pelnai, gauti karės laiku, 
siekia 107 nuošimčių ant įdė
tojo kapitalo; jų kapitalas, 
vadinasi, pasidarė daugiaus

buvo prieš karę.
Ir visi šitie nesvietiški pel-

panijų prezidentams, direk 
toriams ir manageriams bu 
vo išmokėta tūkstančiu tuk

algos, “komišcn’ų” ir tt. Ko 
uomet stebėties, kad viskas 

taip baisiai brangsta!

torių ir social-demokratu

kromis priemonėmis sustab
dyt tą kapitalistišką pelnų 
medžioklę, arba uždėt dide
les mokestis ant pelnų, kad iš

spėkas parlamente; vidurį-, jų butų padengiama karėj
nės partijos apturėjo didelių 
nuostolių. Holandijos atsto
vų butas susideda iš 100 na
rių. Katalikų partijai teko 
jame 30 vietų, kalvinistų pa
rtijai — 20; tuo budu šitos 
dvi partijos turės pusę bal
sų parlamente. Liberalų 
partijos pralaimėjo 24 vie
tas, o socialistai laimėjo 10 
naujų vietų. Stipriausioji 
socialistų partija, Social- 
Demokratų Darbininkų Pa-

išlaidos. Butų labai gerai, 
kad kongresas pritartų tam 
pasiūlymui.

Į Apžvalga
KLERIKALAI
ORGANIZUOJASI.

Klerikalų spauda praneša, 
kad rugpjūčio mėnesyje, nuo 19

šio suvažiavimo uždaviniu 
turėtų būti atsiliepti ir kaip 
nors išrišti svarbiausius šių 
dienų musų visuomenės rei
kalus.
Taigi klerikalai jungia savo

surišti tvirtais ryšiais į vieną 
kūną visas savo organizacijas.

ji darbininkai?
Jau įlietai laiko, kaip “Nau

jienos” be jialiovos ragirla visas

kų opgąnižąęįifeis ąttstvienyt A- 
nigrikos Lietuvių Darbininkų 
.Taryboje bet to rągiųiipo pa
klausė,dar. liktai maža jų da-

mat, tokių keistų žmonių, ku
rie mano, kad flesivienyt su dar-

prįesai susiorganizuos ir sustip-

ka” taktika.

PROTESTAS”.

Keletas dienų atgal išspausdi
nome “Naujienose” L.S.S. VII 
rajono užsipuolimą ant J. P. 

Raulinaičio, pridėdami savo pa

štai ka sako L.S.S. konslitu- 
vijos projektas 10-am straipsny
je, 3-iam paragrafe:

... Įnešimas turi būt pa-

ilimo organe. Bėgiu sekamo 
mėnesio turi būt išsiuntinėtos 
balsavimo blankus ir balsavi
mas turi pasibaigti ne vėliaus, 
kaip už dviejų mėnesių po 
blankų išsiuntinėjimo.”

1

Šitokios yra naujos referen
dumų taisyklės, veikiančios Są-

si tos taisyklės aiškiai nurodo,

ko turi i vykti referendumai

rūjo tuos nurodymus, tiktai su 
tuo skirtumu, ka’d laikas, ski
riamas įnešimo parėmimui ir 
formulėms diskusijoms (bet ne 
balsavimui) buvo ilgesnis vienu 
mėnesiu.

Dabar klausimas: ar VII ra
jono komiteto ginamieji “refe
rendumai” atlikti pagal L.S.S. 
taisykles, ar ne? Aišku, kad ne, 
kadangi balsavimai įvykdinta už 
5 arba net 6 mėnesių po to, kaip 
buvo pasibaigęs parėmimo lai-

šingu įstatymams keliu, yra be 
lai yra aišku kiekvie- 

mculą (nors ji nereikalavo jįjnam sveiko proto žmogui, 
skalbti), bet kadangi tas dokn-« Apie VII rajono komiteto in- 

mtaitas jau tilpo viename laik-j sinuacijas, pasemtas iš inelagin- 
raštyje, tai mes pasitenkinsime] gų “Apžvalgos“ korespondenci- 
liktai Ino, kad paduosime čio
nai kebas ištraukas.

Kalbame apie vadinamą 1
vii rajono komiteto “Protestą mus to bolševikuojaučio laikra-

ir kitą los pačios įstaigos doku-!vertė 
meida

jų ir iš jo paties fantazijos, ne
apsimoka kalbėt. kaip neapsi- 

. moka atsakinėt ir i prasimany-

prieš ‘Naujienas’“, 'lasai ko
mitetas. mat, pasipiktino tuo, 
kad “Naujienos“ kritikavo va
dinam uosius “referendumus” 
apie socialistiškų organizacijų 
steigimą, apie A.L.D.T. ir lt., ir 
jisai už tai prikaišioja “Naujie
noms'’ “dczorganizaci ją“, “de
moralizaciją“ ir kitus galus. Vie-Į

ščio, kuris įtaria “Naujienų” re
daktorių pasikėsinimu ant LSS 
ėielybčs. Bet reikia tam komi-

su i sako:

siu.“ Jeigu jo nariams nepa
tinka “Naujienų” kritika, tai te
gul jie parodo jos klaidingumą; 
tegul prieš argumentus vartoja 

vietoje ji- argumentus -o ne šukavimus ir

“Kodel ‘Naujienos’ pačios 
paprastos tvarkos i ______

nariai
nesilaiko? ,^un^os r(‘* kainose turi ne dau

Tiue translntion filed \villi Ihe post- 
inasler ai Chicago, III., July 10, 1918, 
as reuuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

Neprigulmybė, kada ji taiko
ma prie Lietuvos, yra klaidinan
tis reikalavimas, po kuriuo vis-

Kaizeris jau yra pripažinęs
Lietuvos “neprigulmybę“, ir

lies Lietuvai, tas turi tuo kaize
rio pripažinimu džiauglics.

L;ii taip yra. Kaizerio 
jpripažinimu “neprigulmybės“ 
džiaugiasi ne lik Lietuvos kleri
kalai, bet taipgi ir Dr. J. Szlu- 
pas. Savo kalbose jis priduo
da kaizerio pripažinimui didelę

padariusi, ką ir Vokietijos kai-

Neprigulmybės reikalavimas 
galėtų būti ir demokratiškas rei-

ntamas kaipo žmonių neprigul
mybės reikalavimas. Bet ne- 
prigulmybės šalininkai taip nc- 
prigulmybės nesupranta. Prak
tikoje jie tikisi “neprigulmy-

vos atsidavimo kitų šalių vieš
pačiams jie tikisi jų malonės 
Lietuvai. Šitame punkte sutin
ka ir Dr. šliupas ir vyskupas 
Karevičius. Skirtumas tarp jų 
yra tik tame, kad vyskupas Ka
revičius jau pardavė Lietuvą 
Vokietijai, o Dr. Šliupas tokios 
progos neturėjo, o jeigu butų

te 22 atstovu, o jos atskala, 
“radikalė” Social-Demokra- 
tų Partija, turės 2 atstovu. 
Kitas vietas parlamente pa
sidalino tarp savęs apie tu
zinas mažesnių partijų. Ta
rpe naujų atstovų yra ir vie
na moteris, socialiste. Ji yra 
pirmutinė moteris Holandi- 
jos parlamente.

“didžiųjų“ katalikų organizaci
jų suvažiavimas. “Draugas“ ra
šo, kad tame suvažiavime daly
vausiančios sekamos organiza 
ei jos:

n< Šimas buvo paduotas, ir ne
kritikavo tada, kada apie da
lykus ėjo diskusijos?’’

šitame klausime, viena, yra 
pasakyta neliesa. Rajono ko
mitetas tur-bul mažai žino apie 
tai, kas rašoma “Naujienose”; 
nes jos kritikavo tuos įnešimus

••cndiunui. Antras dalykas,

giaus teisių, kaip paprasti są- 
jungiečiai. Ir tas faktas, kad

vykusiai parašytu straipsneliu, 
nepadaro to straipsnelio nė per 
nago juoduma svarbesniu. Kam-

kavimas?

Kazimieras Gugis

3)

mus,

Darbininkų Sąjunga,
sivaizdiua, buk kritikuot jau 

negalima, kada pasibaigė balsa
vimas. Iš kur pas jį atsirado 
toks įsivaizdinimas? Toks pro
tavimas yra ne tiktai ne socia-

Veda visokius reikalus, kaip i riminališkuose 
taip ir clviliSkuose teisnr tose. Daro 

visokius dokuuientitf ir,i opieras,
Namų O finas:

3123 S. Halshd ii.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

M te ito Ofisas r
HZ N. Deorbo'ti St.

III fnlty Uldg.
Tel. Central 4411

irigulmybės” vardu) nuspren
džia be “liuoso noro tiesiogi- 
liai užinteresuotų žmonių”. Jie 
negali būti tikrais demokra- 
ais. Toms tautoms, kurios ne
turėjo sovereniteto, tikras de
mokratas šiandien tegali reika- 
auli žmonių sovereniteto, tai y- 
ra, “teisės patiems žmonėms 
liuesai nuspręsti savo krašto Il

Mažoms tautoms pilna nepri- 
gulmybė, kokia ji nebūtų, šian-

ginus biėdinga, negu didžiom- 
sioms. Kaipo Lietuvai butų 
biėdinga tokia “neprigulmybe“, 
jeigu šioj karėj militarizmo

linai sumuštos, apie tai nėra nei 
reikalo daug išvadžiot. Tai taip 
aišku. “Neprigulminga” Lietu-

kietijos priklausomybėj ir kon
trolėj. .Ji butų daug aršesniam

nes kaipo
svelima ir “neprigulminga“ ji 
neturėtų net teisės protestuoti 
prieš savo pavergimą nei Vokie
tijos reichstage, nei kokioj ki
toj Vokietijos valstybės įstaigoj.

Kol Vokietijoj viešpataus kai
zeris, junkeriai, ir imperialistai, 
tol Lietuva negalės turėti ne- 
prigulmybės. Nors kaizeris ir 
šimtą sykių “pripažintų” ir 
“proklamuotų“ Lietuvos “nepri
gulmybę”, tari “neprigulmybe” 
vis pasitiks priklausoma nuo 
kaizerio, ir Lietuva vis bus po 
kaizerio batu. Gal vyskupai ir

nepri-

Musų Moterims

VAIKAMS SIUTELIS. — 
Pavyzdys No. 8854.

A

nepupsan- 
Kiilnierius 
Kairėj pu- 

Rankovės

Lengvas padaryti ir labai patogus 
vaikams siūlelis parodyta šiame pa- 
veikslelyj. Veslukė liesi 
Ii, susegiojama prieky), 
nedidelis, ai lenkiamas, 
sėj įsiuvama kišenaitė, 
gali būt trumpos, pas
antrankoviais, arba ilgos ir galuose 
Apmetamos. Tiesios kelnaitės guzi- 
kais prisagstomos prie vestukės. 
Veslukė gali būt baltos materijos, <• 
kelnaitės tamsios arba dažytos. Kal
niečius ir antrankoviai taipjau kito
kios materijos.

Tokianj vaikų siūleliui pavyzdys 
No 8854 sukirptas krlveriopos mie- 
ros, 2, 4 0 ir 8 metų vaikams. I 
metų vaikui reikia 1 R jardo 27 co
lių, arba % jardo 30 coliu platumo 
tamsios materijos ir % jardo 30 ro

didesnės kainos. Neprigulmy
bės šalininkams žmonių apsi
sprendimas, žmonių valia nesto
vi pirmoj vietoj. Anaiptol, jie 
užmeta žmonėms savo valią ibd 
kalno, ir todėl skaito save įgalio-

reties su viešpačiais, ir piHdi 
Lietuvai neprigulmybę už jos

Neprigulmybe apskritai šian
dien hebeturi tos reikšmės, ko
kią ji tdrfjo šimtą ar pusę piln
io mettį htgal. Net ir didžiosios 
valstybės nebėra pilnai nepri- 
gulmingos šiandien, o dar ma
žiau ueprigulmingos jos bus ry
loj. Nuo faktiškos valstybių

išreiškimo visa-europinės ar 
visasvietinės konstitucijos 
vidale -- didžiam laipsny} 
klausys pasaulio taika ir 
gresas. Dalykas, reiškia,

prigulmybės išreiškimą,

savo kalboj Mount 
Iš keturių principų.

pri- 
pro- 
eina 
apie 
apie

nustatymą sąryšių ir santykių 
tarp valstybių, tautų, teritorijų, 
t ą gražiai išreiškė prezidentas 
VVilsonas 
Vcrnone. 
kurie turi
darant taiką, jis nurodė sekan
čius du:

“Kiekvienas klausimas, terito
rijos sovereniteto, ekonominės 
tvarkos ar politiškų santykių,

tą išrišimą liuosu noru priims 
tiesioginiai užinteresuoti žmo
nės, o no pagal to, kaip to rei
kalautų materialiai interesai ar 
nauda kokios kilos valstybės ar 
tautos, kuri gal norėtų kitokio 
išrišimo dėl savo užsieninės in- 
tekmės ar ponavimo.

“Visos valstybes turi sutikti 
vaduoties savo atsinešimuose 
viena prie kitos tais pačiais ben
dros teisės pagerbimo princi
pais, kokiais visų naujovinių 
valstybių pavieniai piliečiai va
duojasi savo atsinešimuose prie 
viens kito...“

Kalba čia eina tik apei pri- 
gulmybės išreiškimą — dar su 
tuo pabrėžimu, kad tą turi atlik
ti “liuosu noru tiesioginiai ūž
iu teresuoti žmonės“. Ištikro, 
toks tegali būti šiandien tikrų 
demokratijos išreiškėjų reika
lavimas. Bet neprigulmybės ša
lininkai prasikalsta prieš šitą 
demokratišką principą, nes jie
prigulmybę (po klaidingu “ne- gubernija) negalėtų turėti nei

po autokratijos sparnu, gal ir

ir išnaudoti žmones, bet niekad

ties darbo žmones ir visi laisvės 
mylėtojai. Tai galima aiškiai 
matyti iš dabartinės Lietuvos 
nepriguhnybes, Kokį atsispyri
mą Lietuti ghli duoti Vokieti
jai? Jokio. Jos1’žmones kenčia 
baudžiavos priespaudą, o jos 
kunigai ir ponai broliai! jasi su 
pavergėjais, ir ne tik iš Lietuvos

pavergėjus kaipo “šviesiausius, 
tvirčiausius“ ir lt. Ir tain bus

Vokietijos mažutė Lietuva, bū
dama “neprigulminga”, galės 
būti tik Vokietijos verge visame 
kame.

i.ieiuva apskritai yra per
daug mažutė šalis politiškai ne

1 iesa, lietuvių patriotiški poli
tikai stengiasi *bluffu išpusti 
Lietuvą, ir skaito savo patrio
tiška pareiga nuolat meluoti

apie Lietuvos rubežius. 'Pečiaus 
nuo jų melo Lietuva nei kiek 
Bepaauga, ir, svietas ją mato tik 
tokia, kokia ji yra. Reikalauti 
neprigulmybės “Lietuvai” tai 
juk reiškia nei daugiau nei ma-

bes Kauno gubernijai su šio- 
kiais-tokiais pridėčkais nuo Vil
niaus ir Suvalkų gubernijų. Su 
reikalavimu neprigulmybės vie
nai gubernijai nuliai pasaulio

lies. Ir jeigu skaitos su juo vo
kiečiai, tai lik dėlto, kad po 
“neprigulmybe” jie supranta 
Lietuvos prijungimą prie Vokie-

mo norų “pripažintų“ Lietuvos 
neprigulmybę“ (bent princi

pe), dar didelis ^klausimas, ar 
daug tokia praplatinta Kauno 
gubernija turėtų naudos iš sa
vo “neprigulmybės“. Jeigu ta 
neprigulmybe butų neprigulmy- 
bė tikroj to žodžio prasmėj, tai 
yra, pilnu politišku ir ekono
mišku praplatintos Kauno gu
bernijos atsirubežiavimu nuo 
kilų tautų ir valstybių, tai nau
da iš to butų juomažiausia; a-

blėdies.

Kaina pavyzdžiui 10 centu.
Norint gauti tokiam siūleliui 

kirpti ir pasiūti pavyzdį, pr 
iškirpti žemiau paduota blankui^, pa
žymėti miela, parašyti savo vard.j, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos i 
konvei tą kartu su 10 centų (markė
mis u pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUtHJ-NOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III. /

su
olu

NAUJIENOS Pattern Dept.
1810 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 ccutų, ir prašau at
siųskite njaa, pavyzdi Nu. 8851.
Vaikui melų

(Vm fr pavardė)
4 r N.

< . (Adresas)

(Adresas)

Geriausias būdas dei itrininu
Neturi stukuot nei viename linine 

O-ro Ricliter’io

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir C5c. buteliuką* vijose aptlekoso arba 
vtačiai nuo

F. Al). RICHTBR & CO.
74-80 VVaahlngten Street, New York, N. Y-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevibaus Perinai m.
Pancdflyj Kelver

Pirmas Floras 15c.
Prie šių kainų |>

ir 2e karink■
4 DIDELI /<!< '•
HALSTED u- SN

Suhatoj 
,onas 1 Je

K VSDIEN

spėkų nei ištekliaus net savo 
administracijos ir plačių tarp
tautinių susižinojimų palaiky
mui; politiškai ir ekonomiškai ji 
butų kurio-nors stipresnio kai
myno kontrolėj, ir nebūdama 
jo nariu virstų jo vasalu. “Nc- 
prigulmingas“ padėjimas pa\ir
siu lik beteisiu padėjimu.

lija ir Rusija ir ju valdžiomis, 
Lietuva visuomet bus daugiaus 
laimėjusi, jeigu ji susidės fude- 
racijon ar konfederacijon su

mija, Baltrusija, 
Didžiąją Rusija, 
šalių federacija

Mažrusija ir 
šitų a.štuonin

Vokielijos militarizmą dabarli 
nioju laiku, o ateilvj sutveri

vienos įeinančios federaeijon ša-

Todel šiandien, reikalaudami 
apsisprendimo teisės Lietuvai.

•>pi ę.Miarna savo likimą, La !u- 
va nuspręstų įeiti buvusios Ru
sijos tautų federacijom

Ad Hoc



Liepos 10, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III
-nr

Wa4erbury, Conn
Lietuvių Paroda.

GERAS telefono patarnavimas dau
giausiai remiasi ant atydžios sandar- 

bystės trijų ypatų, ypatos kuri šaukia, o-

Musų operuotojai yra mokinami prisi
laikyti įstatymų, kurie yra priimti po me
tų laiko stropaus mokinimo.

Prenumeratoriai gali prigelbėti užtik
rindami sau gerą patarnavimą visuomet

turi teisingą numeri, kalbėdami pamažu 
ir aiškiai lupomis arti bet nepaliesdami 
dūdelės ir atsakydami greitai telefoną.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

—

Viena saugiausiųjų ISankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHIC’AGOJE 

3»m»ioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje, 
‘u Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Ranką (CIearing House) Depozitą 

ir 'Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Runk 
GEO. C. WII.CE 

Co. vice-prez. T. WUce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

True translation filed with Ihe post- 
inasler at Chicago, III., July 10, 11)18, 
as rcąuired by the net of Oct. 6, 1917.

Waterbury Bepublican plačiai 
rašo apie lietuvių pasirodymą 
Nepriklausomybės Dienos iškil
mėse. Sako:

Nors Lietuva nedidelė šalis 
Busijos pietvakariuose (tai bent 
žino geografiją Waterbury Be
publican! — B.), vakar po pietų 
(liepos 4) jos sūnų ir dukterų 
kuli tūkstančiai atstovavo savo ’ .....i gimtąją šalį tokioj puikioj pa
rodoj, kuri bus įrašyta Wn tur
ini rio istorijon kaipo viena va- . 
dūsaujamųjų iškilmių, kada 
nors ir kurios-nors vielos orga
nizacijų surengtų.

Nuo senų senovės ta šalis su
gebėjo atsilaikyti prieš Vokie
čių autokratiją, ir dagi šiandie, 

! kuomet jos laisvės teisės atsi
dūrė dideliame pavojuje, ji vis 
dėlto atsisako pasiduoti geleži
niam jungui. Žinodami gerai, 
kad jų gimtoji šalis turi vilčių 
ir pasiryžus ginti tuos didelius 
idealus, visi šio miesto lietuviai, 
kurie dalyvavo vakarykščioj iš
kilmėj, parodė, jog jie tvirtai 
laikosi savo senovės tradicijų ir 
kad jie taipjau yra pilni pasi

Lietuvos žalia-balta-raudona

W. KASPAB

VITO KASPAB 
vice-prezidentas 
II. 1.1 AM OETTING 
prez. Oeting Bros, lee 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
Co. prez. Atlai 

u [Brewing Co

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Siute 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 256.3

2225 So. Lėatitt St.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Canal 4626

ruožuota Amerikos vėliava bu
vo nešamos maršuotojų, o kie
kvienas vežimas buvo gausiai 
papuoštas spalvuotomis girlian
domis.

'Tarp daugelio kitokių simbo
linių vežimų įspūdingiausias bu- 

, vo tas, kur vežė milžinišką ar- 
molą, kuri slinkdama pro šalį 
lyg rankyte raų|ce§į į žiūrovus, 
ir karias nuli karto, kanonierių

- 1 I ' . ' 1 ( - . j ' ] • : j I €

užtaisomą, griovė. Arųiota bu- 
vo padirbta iš medžio ir kopi
juota nuo tų armotų,,- kurias 
Lietuvos kariuoiųeųė vartojo 
laiku, kada jie ką^įąvo ir sumu
šė vokiečius 15-taipp šimtmety-

Rezidencijos Telephone Albany M46
Kaip didelė lietuvių paroda 

buvo numanu iš to, kad praniar- 
šuoti pro vieną kurią vietą jai 
užėmė visą valandą laiko.

Lietuvių Apšvietus Kliubas 
turėjo įsitaisęs simbolini veži-

rengkites į

naujienų pikniką
nedėlioję

liepos-july 14, 1918
g. m. chernaucko darže

lyons, illinois

pradžia 9tą valandą ryte

Dalyvaus S. L. S. D. Amer. 1-mo Apskričio mišrus choras 
ir kiti atskiri chorai. Kalbės adv. Kaz. Gugis ir “Naujienų” 
Redaktorius P. Grigaitis.

išeivių Darbininkų Tarybos pra- 
<albos. Kalbėjo Jobu Beed ir 
nivęs Novyj M ir reda k torius G.

Vainštein.

Prie jaunųjų socialistų Lygos

orkestrai ' Geros kloties!

Liepos 4 buvo surengtas M i-

skus išvąžiavimąs j Saker Lake. 
Išvažiavime buvo sutaisytas tru
mpas, bet šaunus prograinelis, 
susidedąn|is iš dainų, deklama
cijų jr prakalbų. Kalėjo d. A. 
Karaliuj(nm’()dįnėdaųias, kodėl 
d;irbiniųka,ns» vyrąjns ir mote
rims. nykia, šviestis, lavintis ir 
M- A' I<risim>ųs skaitė

ką. Drg. J. Daubaras rodė pa
veikslą “Socializmo Medis”; ai
škindamas jo reikšmę. Po to 
linksmintasi, žaista iki vėlybai 
nakčiai.

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

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

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
g\dau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių

būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sukit, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
\iršininčlų ligų. PATARIMAS DYKAI 

UŽTIKRINU GEBA AKINIU PRIBINKIMA
Valandos: 9 iki._ , , , - . . 219 S. Dearborn
*\\. M. Lauhon, M.D. sl?,Si7>%Jįl mis 10 iai l-n> u \ " pues Pačtą

BOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo I /genėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

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

hv 0 BaI SJftCC CHICAGO, ILLINOIS 8Ji. SV3. Rvvw Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

\ lan<ios: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
I ). Scredoje, 1‘ėtnyčioje ir Su būtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Skaitykite ir Platinkite
“M A TT T Y V XT A C? ”

savo akis

NeuŽKitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
flptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
![aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrini.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė. Chicar -
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virS Platt’o aptiek?* 
Tčmykite j mano parašą 

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

nių “Bankos per vandenyną”. 
Vienam vežimo kampe buvo 
pastatytas milžiniškas globus, 
o abiem pusėm stovėjo karei
vis ir jurininkas.

Būtos draugija, p. Kukaitie- 
nės vedama, turėjo 500 moterų, 
kurios visos apsitaisiusios rau- 
donais-baltais-mėlynais rūbais 
turėjo gyvo flago išvaizdą.

susirinkime priimta dr-gų akro- 
niečių propozicija surengti ben
drą išvažiavimą, 'kuo rūpintis 
išrinkta komisija.

Paskui milžiniškos anuotos 
sekė trys raiti ricieriai, kiekvie
nas senovės šarvais pasirėdęs, 
žvilgančiomis plunksnomis ple
vėsuojančiomis nuo žibančių 
šalmu. .Jie vaidino tris didžiuo- 4.
sius Lietuvos kunigaikščius, Ge
diminą, Vytautą ir Keistutį, la
me pat skyriuj taipjau ir Dėdės 
Senio pavidalas buvo reprezen
tuojamas.

Iš Clevelando

Liepos 7 buvo surengtas Mir
tos Draugijos piknikas. Piknike 
kalbėjo A. Karalius apie dailą. 
Mirtos choras puikiai sudainavo 
keletą dainelių. Bravo už tai! 
Buvo ir deklamacijų visa eilė. 
Deklamatoriai už stropumą ga
vo aplodismentų. Laike prog
ramų rinkta aukų Apsigynimo 
fondui. Surinkta daugiau ne 

40 dolerių. Svietelio buvo su
gužėję labai daug. Buvo dagi 
iš Akrono atvažiavusių.

Mirtai turbūt liks pusėtinas 
mazgas pinigučių.

—J. Veiverietis.

Chronika.

Liepos 3 Groys Armory sve
tainėj buvo parengtos Busijos

Redakcijos Atsakymai į
-------------------------------------------------------------- /

 , .... . .............. ■—
AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjes pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai. nebebadė pa krutinę. Vidurių rėžimą- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ię nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myUstu ge- 
rudčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžui kreipties pre Salutaras:

S A L U T A H A S
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Brof.

1707 tio. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Sokiečiui. — Jūsų korespon
dencijoj išleidome tuos dalykus, 
apie kuriuos minėti buvo jau 
pervėlu.

šilaiviui. —. Parko aprašymo 
nesuvartosime. Be to, rašant 
vardus, stengkitės teisingai juos 
parašyti, — ne taip, kaip ausis 
jų ištarimą girdo, bet taip, kaip 
tikrai jie rašomi. Jūsų korespon
dencijoj, pavyzdžiui, minimi 
vardai: Alegini, Houmbul, gal
būt turčių būti Alleghany, Hum- 
boldt? O tai juk didelis skirtu
mas,

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egz*mt»noja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra A 
nyksta regėjims. 3 
Mes vartojame į 

pagerintą Oph- j 
thalmometer. Y- E 
patinga doma at- Į 
kreipiama i vai- ■ 

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

Telephone Yards 4317

3109 S. Morgan st. Chicago

ir nuo ij iki <1 vakarę

Taipgi (air<CX;>ku l igų 
OFISO VMj.NDOS: 

iki 9 ryto, mm 12 ik"i 2 po pint

nūs vakarais ofisas uždai’
Telephone Yards 687

DR. 0. M. CLfiSER
Praktikuoja 27 metai 
(h vcnimas ir <Ifisas* 

314S s. Morgan Si., kertė 32 st.
Chicago, III.

VII NATINIU BBGI0TKUOTAA BUBĄS APTIKS OEIUS ANT BRIDGKPOBTO 
VYRĄMS IFt SUAUGIEMS 
M Akiniai aukao rfmuota nuo 91.94 U 

tidiaa. Sidabro rimuoti nuo |1.M le 
aukščiau. Pritaikoma akinius nldrkij. 
AtnaiakU: Galvos sopėjimas, nerviJk®- 
mas, akių skaudėjimas, uAviikimaa i* 
tt. yra vftitiiata Įvairių ligų, kuris gali 
būti prnialinto« gorų akinių pritaiky
mu. litynroas uidykg, jai paritl av 
skauda akis. Jai jo* raudono*, Jai gal
va *opa. jai blogai matai, jai akt* •li
ūsta, natęak ilgiau, o jiaikok pagalba* 
aptickoj, kur kiakvianam pritaikoma d 
kiniai uidykų. Atmink kad na* kak 
nsin gvarantuojam Ainiu* ir kUtikia 
□am garai prlrankam.

S. M. MBBIROfT, Kkiyarta* Optika*,
Jai jų* aargat* Ir raikalaujata patarimo arba vaistų, ateikit pa* man*. Al bnvan ay- 
Uakorias Rupijoj viri 10 matų, Amarlkoj II matų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bil* kokiu* ruaiika* valatu*. Al rakomanduoju tik GERUS daktaru*, 
dranga* Irnonjų fl. M. MBSIBOTr. UO SO. MORGAN BT., CHICAGO.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Redzle 8901 
Paulina. Tek Weatern Ii 
JI514 16 W. 12th St.. arti 
St. Loul» Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

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

SPECIALIAI: Maleva maievojimui ntuby išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel Yards 3654.

Gydo Vyrų, Motery ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170

unų Telefonas: Central 7864 B.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETU VIS GYDYTOJAS

Tol. Pullman 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
10*231 So. Michigan Ava. 

Roseland, TU.

f JOSEPH C. W0L0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6390

Vakarais:2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 6999

Skaitykite ir Platinkite 
«

r.

Vyriškų Drapany Bargenai;
Nauji, neatimti, daryti ant užsa-■ 

kvmo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti tfątavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedčliomis ir va
karais.

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

AKUŠEREA

.h. VISIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 
Įvusi PennsylvanijoH 

pitalėse ir Phila- 
phijoj. Pasek min- 

patarnauju prie 
mdymo. Duodu rodą 
šokiose ligose motė
ms ir merginoms.

113 So. Halsted Str. 
(Ant antrą lubų) 

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

P. A. Baltranas

m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipg 
cigarų ir tabokos. 'Taipgi turi au 
lomobilii.i patarnavimui.

P. Bali runas,

616 W. 31 st., Chicago, III

Telephone Yards 5032

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaiki), pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu; elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1425 W. ISih 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--S vakarais. 'Teleptione Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 3— n -yto, tiktai.

Rpzid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcajfi 
Telrphona Hayinarket 2144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišks, 
Vaiky ir visy chronišku iigs

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Cbicar 
T«)ephona Drovar 9393

VALANDOS: 10-11 ryto: popUtų

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ

Br. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

A. M. KAITIEN8
Sagabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

AUKAUKITE LIETUVOS
LAISVĖS FONDAN.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.
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NAUJIENOS, Chicago, III Sereda, Liepos 10, 1918

j Chicago ir Apieiinke
CHICAGAI STOKA 
DARBININKŲ.

Fabrikininkai susirūpinę.

j u laiku esą pradeda stokoti pri- 
tvrusiu- kvalifikuotu darbiniu-

• L

skaičius nuolatos mažinusi. Dar
bininkų rinkoje lieką vieni tik

Kanu' šilo priežastis?

kai. Prityrusiųjij-kvalifikuotu

lyginimai mažesnės negu kituo
se miestuose,, ypačiai “rytinių" 
valstijų miestuose. Todėl Chica
gos darbininkai urmu bėgą į “ry
tines“ valstijas. Taip, pavyzdžiui 
tik per vieną praeitą savaitę 

(Lhicagą Apleidę virš 500 daily-

si tik pusė visų elektro-teebni- 
kų skaičiaus negu kad pernai jų 
buvo. Visi tie darbininkai išva
žinėje “Į kilus miestus".

I'abrikininkui tariasi, kaip čia 
išėjus iš tos “nemalonios situa
cijos.” Bet apie padidinimą dar
bininkams algų, tą tiesioginę 
darbininkų sumažėjimo prie-

to. mat, turėtu nukentėti 
fabrikiniai; u kišenini. .. 

€

(’hieaga duosianti už
$3,500,000 daržovių.I

ponų

*' Užstojus “sunkiems laikams" 
chicagiečiai pradėjo daugiau ru- 
pinties “būti neprigulmingais“ 
nuo maisto spekuliatoriu. Jau 
pernai metais buvo kultivuoja
ma daug “liuososios žemės“ —

ra-
nėšama. kad šiemet Cbicaga 

duosianti įvairią daržovių apie 
už pusketvirto miliono

RASTI KALTAIS.

doleriu.c

True translation filed \vilh 
masler at Chicago, III., July 
a?> reųuired by the act of Oct. 6, 1917

the post- 
1(1. 1918

manių teismas. Teisiami buvo

lis ir Demikis, kurie birželio 21 
d. buvo suareštuoti po to, kaip 
C.icero policija jiems neleido lai
kyti prakalbų apie Lietuvos kle-

tai. Tečiaus juos kaltino už tai, 
kad savo prakalbomis jie norė
ję padaryti, ar butu padarę,, ar

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mis. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dcl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 

reikalavo,
kad aš

Imčiau -

C> R D UI
Motery Tonikas i

■ĘygĮ Aš pradėjau Gardui.
J Trumpu laiku aš patč-ĮMI
■ mijau žymų skirtumų. 10 !
■ Su kas kartu aš vis stip-ĮII Į
■ ' rėjau ir jis išgydė ma-IIHR

ne. Aš esu stipresnė, IMįH 
| M negu buvau pirm kiekL| U 
I ■ metų. Jeigu jus kenčia- 
I ■ te, įųs galite pagodotiH 
j a reikšmę — but stipria ir K 
Į ■ sveika. Tūkstančiai mo-B 
Į ■ terų duoda Cardui’juiM

kreditų už savo gerųT/JT
■ sveikatų. Jis jums pa-l ■
■ ji gelbės. Mėgink Cardui.t ■
■ Pas visus aptiekorius. I ■
vj __________ E-73 j ■

rūpino apstatyti dirbtuvę delek- lik jie, “pasidarbavo" iša 
livais, taip kad nei vieno pašali jd. Petrikienės prakalbą, 
nio žmogaus prie dirbtuvės ne

' prileista, šiaip-taip betgi pavy-Įnins, kurie čia rengė pm
| ko padalint skelbimus ir susi- O d. Katarskį tai jie atvirai gy- 

riaušes ar kraujo praliejimą, linkimas įvyko, kadir neskait- 
Apkaltintoju advokatas p. Mulks liūgas.
stengėsi Įvesti priparodymą, jog Matoma, susirinkiinan buvo 
jų prakalbu tikslas buvo išnešti (atėję ir kompanijos šuneliai, nes 
protesto rezoliuciją prieš Vokie-’ant rytojaus buvo atstatyta nuo 
tijos kaizerį ir prieš Lietuvos ; darbo kelintas “neištikimąją“, 
klerikalu vadus, kurie parduoda | Dirbtuvėje dirba apie 500 siu- 
Lietuvą kaizeriui. Tečiaus teis- vėją. Daugelis jų, tai užuiti da
mas šilu paliudijimu nepriėmė, rbininkai. Bandnsi dargi ir to- 
Prisaikintieji teisėjai (jury) su- kiu, kur nemaža prisidėjo prie 
.sidėjo iš Įvairią C.icero biznie- suardymo tos firmos darbinin- 
riu, geru policijos draugų. Kai-! ką unijos.

Taip- 
’ pat jie bėgo skųsti laisvama-

vėsi pasodinsią į kalėjimą “ant 
20 melų“! Tik palis gavo paro-

Kur link musų “dvasiškieji 
tėvai“ veda savo tamsius pase
kėjus?

—Darbininkas.

WEST PULLMAN
šis ir tas.

likus. Teisėjų nuosprendis buvo: I uniją, susipratusioj i darbiniu- 
'kai tečiaus turi vilties, kad an-

Bijo savo vardo. — čia buvo 
toks atsitikimas. Karlą vienas 
Lietuvių Pašalpinio Kliubo na-

smes paskirta KiicinsKUi • Ksciau ar vėliau visgi (larDinm- 
ir kaštai. Kaminskui $1.00 ir kai supras vienybės svarbą ir 
kaštai, Matuliui $1.00 ir kaštai, susivienys Į bendrą ryšį už pa- 
Demikiui $1.00 ir kaštai. Byla gerinimą savo gyvenimo.
tečiaus tuo nepasibaigė. Apkal- —Girdėjęs.

bo nal’į vyčiu. Tasai žmogus 
taip Įsižeidė, kad sekamam dr-

lintii ji užsidėjo po $100 kauei-
• Nelaimė.

lą. Esą, kaip anas narys galė
jęs vadinti jį vyčiu ir lt. Žino
ma. io protesto nieks m'paisė,

jisai išlikrąją priklau-
sma.

K Globė
Kas nors; turi buk yra negera

unijos nariu

Kernsten’o korte, vakar išnešė 
apkaltinimo aktą prieš dešimtį

nariu delei tariamo nuodijimo

tas. Benjumin Parker’is.

Mtesto taryba dar kartą nu
tarė pakviest I v. Chicago bure- 
hi of public officiency, idant jis 
padarytų nuodugnų tyrinėjimą 
visuose miesto valdžios departa- 
inentuosc.

mpsonas vetavo panašu miesto 
tarybos tarimą. Vietoj to jis pa
kvietė Clearing Ilouse asoeiaci-

ni loki tyrinėjimą darytų pu- 
blic efficiency biuras, todėl ma
noma, jogei jis ir vėl vetuosiąs 
miesto tarybos nutarimą.

natoriumo direkcija pagalios 
špildė savo darbininkių-nursių 
reikaalvinią, padidino joms al-

vagilių.

tarpe tris moteris. Spėjama, kad

pasigaut ir daugiau tos rūšies 
“žuvvėiu*’. • k

Užmušė automobilio važnyčią.

Boy Hanson, 1535 Christiana

muštas, kuomet jo automobi
lius susidūrė su prekiniu troku 
ant kertės W. Division ir Lara 
bee gatvių. T roko važnvęia te-
čiaus išliko nesužeistas.

Didelis rusų susirinkimas.

Praeitą sukatą, liepos 6 dieną, 
Chicagos Bušų Darbininkų Ta-

pa buvo surengę didelį masinį 
susirinkimą ertviame Ashland 
Auditoriume. Kalbėjo Jolm

Aukų surinkta apie pusketvirto 
šimto dolerių. —- A. K—ža.

Bandė suorganiz.uot siuvėjų 
uniją.

suorganižuot Cohn Rissman 
I iriuos darbininkus-siuvejus. 
Tuo tikslu Chicagos siuvėjų li
nijos — Amalgamated Clothing 
Workers’ Union — viršininkai 
baudė sušaukt tos dirbtuvės da
rbininkų susirinkimą. Kompa
nija betgi pajuto ir tuoj pasi

vakar patiko nelaimę jaunas 
lenkas (vardo nepamenu) dar
bininkas — neteko kairėsės ran
kos. Kokiu tai budu bedirbant

po sutriuškinta. —Darbininkas.

P-ia H. Auerbach, mdeko dei- i
| maiilinio žiedo apie 1,200 dol

? Įsilaužęs jos rūmai), Randolph

savo vardo pradeda bijoties.. .

čia irgi ne
muši! “te- c

Dvasiškas biznis 
kaip stovi. Anav; 
velis“ pradėjo vaikščiot po šlu
bas jieškodtmias “paklydusių a-

usvt ganytojo graudenimų, ir 
neina i jo avinyčią. švak!

Vielinė L.S.S. 235-toji kuopa 
pastaruoju laiku, kažiukodel, 
lyg ir apsnūdo. Pav., Į praeitą 
kuopos susirinkimą nei pusė 
nariu neatsilaukė.. . O kurie ai- c

Policija areštavo šešis Įtaria
mus apgavikus, pardavinėju
sius žmonėms lotus ir farmas, 
kurie jau senai buvo parduoti•lJmns jau skirstėsi.

S1OS

P-ia Minnie R/chatdson, 1137 
N. Hbnum gt. 
simire lirand

Tai nege
ra. Draugai turėtą neužmiršti, 
kad kuopa gal^š pasekmingai 
veikti lik tada, kuomet visi jos 

darbuosis — kitlp vienasn.ai'iai

gatvei; a i1
skime, drau-
—Proletaras.

i

$dward Novicke, 12 melų
1603 Blue

CICERO

krausiant senu rakandu krau-
I w , <■

tuvėlę, 1151 Blue Island gatvėj.

pavojingai pašautas. Kili du 
areštuoti ir atiduoti jaunųjų pra
sižengėlių teismo žinion.

Morris Sharkeskv metu C 

lapo mirtinai suvažinė-

pauijos troku. Troko važny- 
čia areštuotas.

“Bespėdama“ laimę čigonė 
“išspėjo“ iš pono A. L. Conroy, 
1717 \V. Norlh gi., kišeniaus 20 
doleriu, v

MELROSE PARK
Nevykęs judošėlią darbas.

Musų vyčiai dar kartą gavo 
“ilgą nosį". Dalykai susidėjo 
Šiai)). Andais toli fanatikai bu-

pačios dirbtuvės darbininkai.

vieną mušeikų, tūlą Thomą Ma- 
Eaiz (?), tieson. Lietuviškieji 
judošėliai, iš vyčių abazo, išgir
dę, kad socialistas patraukė tie
son jų “plauko“ v\Tuką — tuoj

mo dienoj jie a t maršavo į kortą 
ir negėdingai meluodami pradė-

do; kuomet jie nieko negalėjo 
priparodyt apie dalyką, delei 
kurio buvo patraukta tieson jų 
sėbras teisėjas jiems parodė 
duris... Peštukas gi buvo rastas 
kalbi. Taip nieko nepešę mu-

K-
Reikia pasakyt, kad tie gaiva

lai jau kelintu kartu bando “pa
sižymėti“. Ne kas kitas, kaip

Ucpois 7 dieną biivb vielinės 
[j.A. kuopos ‘susirinkimas.

riai. Susirinkimaš buvo ytin 
gyvas. 'Tarp kita būvi) išduota 
raportas iš praeito S.L.A. seimo 
ir svarstyta daug organizacijos 
reikalų, k. a. apie naująją “lie-

lubeckj) ir H. 'Tuo reikalu nu 
tarta kreipties i “Tėvynės“ re

kinimu.c

Nesenai mes turėjome suren 
gę išvažiavimą. Pavyko gan; 
puikiai. Tarp kita su piknikini 
ūkais atsisveikino ir geras mu
su draugas, Ant. Matukas, ku
ris išvažiavo dėdei Seniui tar
nautų. Daugiausia laiko te-

i

nę SI.A. kuopą. —Kuopos Narys

Pranešimai

Draugiją pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi but priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki .8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Bridgeporlo Naujienų Bendrovės 
dalininkai malonėkite susirinkti lie
pos 10 dienų, 8 v;d. vakare, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted si. Randasi 
svarbių reikalų. —K. Jamontas.

Brighton Purk. — LSS. 174 kuo
pos pusmetinis susirinkimas bus se- 
redoj, liepos 10 d., 7:30 vai. vakare 
A. Mažcnio svet., 3834 S. Kedzie avė., 
kertė 3&-PI. Draugai ir draugės ma
lonėkite būti laiku, nes yra daug 
svarbiu reikalų. —J. Gustaitis.

Didelis susirinkimas. — Lietuvių 
Laisvamanių kuopos Bridgeporlo a-

II d., ketverge, kaip 7:30 vai. vak.. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted si. Ka
dangi klerikalai visu įtūžimu veikia, 
kad užgniaužus laisvesnį judėjimų 
naudai savo biznio, tai kiekvieno 

1'prolau.iančio žmogaus priedermė yra 
atsilankyti į šį susirinkimų ir stoti 
atvirai į kovų prieš .juodųjų armijų.

* —S. L. L. Komitetas.

SLSDA. 1 apskričio mišraus choro 
generoliška repeticija įvyks snbato- 
je, liepos 13 <1., 7:30 vai1, vakare, M. 
Mildažio svet., 2212 W. 23rd PI. Vi
sos dainininkės ir dainininkai būti
nai turite atvykti repeticiion, nes se-' 
kainų nedėti;) turėsime dainuoti Nau
jienų Bendrovės piknike .L Chcr- 
naucko darže. org. J. Urbonas.

l)r-stėN Lietuvos Vėliava Am. No.
I pusmetinis susirinkimas įvyks ne-

Davis Sųuare parko svetainėj kerte 
15 i r Pauli na si.
nėkile atsilankyti į šį susirinkimų, 
nes turim svarbių dalykų apart. At
siveskite ir nauju nariu.

—Basi. J. R.

Visi nariai malo-

LSS. 37 k p. laikys pusmetinį susi
rinkimų ketverge, liepos II d. <3 vai. 
vak., Malinausko svet., 1813 Halsted 
si. Visi nariai malonėkite atsilanky
ti i susirinkimų, turim daug svar
bių dal\ kų aptarti.

Rasi. K. Kazlauskas.

Lietuvių LaisvėH Kliuho piknikas

ve darže. Willo\v Springs, III. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas

So. Englewood. — 170 kuopos mė
nesinis susirinkimas bvyks pelnyčiui 
liepos 12 d., 7:30 v.v. J. Butkevičiaus 
svetainėj 8132 Vincennes avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti, turime ap-

nau.ių nariu. —Org. J. Pu—s.

Rockford, III. — Lietuvių Soc. J. 
Batelio mėnesinis susirinkimas įvyks

kare, Vega Hali, 9th str. ir 15lh avė. 
Draugai rateliečiai malonėkite visi 
ateiti, nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti. Rast. B. P. 1).

LDL1). 86 kuopa (North Sidėj) re- 
prakalbas seredoj, liepos 10 <1., 

0 vai. vak., Viešo Knygyno svet..
Wabansia avė. Po prakalbų i- 
susirinkimas. Taigi draugai 

a’e'l.itc paskirtu laiku, nes daug tu
rime svarbių reikalų aptarti.

Rast. J. Galvidis.

ogia

1S22

22 kuopos pusmetinis susi-

riai malonėkite atsilankyti Į šį su
sirinkimų, nes \ ra svarbių dalykų 
aptart, kain I.SS. reikaluose taip ir 
kuopos rtikatuosl. 'I'aigi yra svar
bu, ir privatumas kiekvieno 
dalyvauti šiame susirinkime, 
veskit ir naujų narių.

Org. P. Balčikonis.

nario

Smulkus Skelbimai
Smulkįlenpm .pųejist-ulbimanu, kąinos ?.

1 coltt; ' 50 centui dedant 
tų phtl škeft)iWų Ilgiau, uS klek- 
vienų kartų cqRb vielos 25 centai,

Mins Naujienų Suiu.lkiąją 
Skelbimą .skiltis lai geriausia 
į>r;c.iuonė tięk bižnio tiek daŲ 
bo žinoueius ivairlais. savų rei
kalais pasiskelbti ir greičiau-

,kaito 
tnk*>tan‘čiai}>?3ft!iToni'ą. Jie turi 

t vWėKlatWi|>u reikalą. ’Uie JieŠ- 
kmjv.airių jpr.Ogą. Pasakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kns turi 
ką Mes parduoti; jktįs nori kų 
(lirklt; ’ kas jieško Atarto arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o painatvsite, 
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
Pii.įie.škiiu savo pusseseres Zosės 

Junučikės paeina iš Zinčaičiii so
džiaus, Šiaulėnų parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Jeigu kas žinotu
mėt, meldžiu pranešti.

M. Legackis, 
2303 S. Oakley avė. Chicago, III.

PA.IIEŠKAU savo pusseserės Ma
rijonos Krapavickikčs, paeina iš 
Kauno gub., Baseinių pav.. Gaurės 
parap., Kunigiškių kaimo. Turiu bi

sišaukia arba kas jų žinote praneš
kite man antrašu.

Pranciška Balkauskailė,
1842 Canalport avė., Chicago

čienės, po tėvais Marcilioniukūs, <S 
liepos, 1918, išvažiavo ir išsivežė su
savim šunų Jonukų, 7 mėnesių; ža
dėjo važiuoti j Minneapolį ar Su- 
perior’a. Jeigu nori grįžk greit, vy
ras nieko nenori lik perskirų. Jei
gu negrįši greit, busim priversti iki 
tol jieškoli, 
kiek kaštuos

3521 Union

kol surasim, nežiūrint
Kas purinas praneš

M. JušČius,
įve., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
JlEšKAU darbo kaipo kolektorius 

arba panašaus. Esu teisingas ir at 
sakanns žmogus. Kam Inkis 
gus butų reikalingas meldžiu 
sunkti, adresu:

iato S. Halsted si.,

žmo
nis!'

Chicago

SIULYMAI KAMBARIŲ
KAS NORI gyventi gražioj, švarioj 

vietoj su visais patogumais, kaip lai: 
maudynė ežere ar namie, elektros 
šviesa, 
mieste

namie, elektros 
Patogu gyventi dirbantiems 
- 30 minuių elevatorių j mie- 

Kambaris dėl vienos ar dvie- 
,u ypatų. Kreipkitės Tel. Yards 
6789 arba Tol. 7061 Greonview.

ATIDUODAMA rendon švarus ka
mbarys vienam arba dviem vaiki
nam su valgiu. Yra maudynė, lele- 
’onas, elektros šviesa.

J. B.,
3810 So. Lowc avė., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

AUTOMOBILIAI
J’ARSIDUODA labai puikus auto

mobilius VVhile Co. Parsiduoda la- 
i bai pigiai, nes savininkas išeina į l.a 
j rę. Norinti pirkti atsišaukite j

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 729 W. 181h st'^^ ““cim :,g() ||| 
adresais: I__ ____________ _____ H ’

843 S. WABASH AVENL’E.

116-122 N. DEARBORN ST.

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEITERSON ST.
----- o------

Už darbo parupinimų visuose

■|

(Gi A IK A CGi E
Pardavimui arba išsimain\mui ge

rai apsimokantis 6(1 aulomobilią g.i- 
rage su paskolinės durnos masins.i 

, šape, pigi remta ir ilga sutartis, .si 
, ,,. ., tuo-j yra gera proga padaryti gerus pini

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo- i gus.
se biuruose nereikia nieko mokėt. Į CHICAGO AU'I'O SERVICE

Chicago
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 1 
tai)) kitur, kur reikalauja visokios' 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, j ukius, į šiaip įvairias jslai- | 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- , 
ką, kaij) amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS tuojaus geras bu- 
čeris.
31.)7 \V. 381h Place Chicago

REIKIA vyrų mokslis šeriuoti 
antrarankius maišus. Gera mokės 
lis. Pastovus darbas. Atsišaukite.

\Vestern Bag and Burlap C.o., 
2119 AVallacc si. Chicago

BEIKIA bučeriaus. Pastov 
ra mokestis.

Illinois Markei C.o..
3132

BUKAI.INGA I ;irb:i 5 geri vyrai 
dirbti automobilių šapoje. Darbas 
Msokis. \VABS.\WSKI and C.o.
19i5 So. Slide si., Chicago

REIKALINGAS darb 
abelno darbo namuose, 
sio\ us.

J. Baltrėnas.
1707 S. Halsted si.,

mk.is prie 
Darbus pa-

11

\V.

RAKANDAI
TI RIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, player piano ir Viclrol.i 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duodu atskilai.

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

j ;i

NAMALŽEMft
Ti

7 K \MBARIŲ rezidencija — 50 pč- 
i dų lotas, cemento apatnamis, muro 
j pamatas — gesas, maudynė, šalygat- 
I vis, viskas išmokėta, turi but par
aduota iki liepos 7—1918 už *300(1. 
I < 'et sųjygų susitaikysime. Alsišauki- 
j te į .d, E. 89tli Place., Chicago, III

i! S

Chicago j

BLIKIA vyru mokytis sorluoli 
antrarankius maišus. Gera mokes
tis Pastovus darbas. Atsišaukite

Vv'eslcrn Bag and Burlap C.o.,

BEIKALINCiA I arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiiu šapoje. Darbas 
visokis. \VARSAWSKI and C.o., 
1915 So. Stale si.. Chicago

REIKALINGAS darbininkas prie 
abeno darbo namuose. Darbas pa
stovus.

J. Baltrėnas,
1707 S. Halsted si.. Chicago

Bl .[KALINGA ledų traukėjų ir da 
rhininku Į ledų svirnus. Ule į valan-

šaukite j CoJisume.rs Co
Chicago

REIKALINGA našlė moteris, bevai 
ke. arba mergina prie lengvo namu 
darbo. Pastosi viela, gera mokestis 
1718 So. Halsted si., Cliicago

REIKALINGA stiprių vyrų prie

lis.
900 \ė. 181h st. Chicago

REIKALINGA ant burdo žen<da 
pora arba ir merginos, 
nusibodo prie gaspadinių 
ateikite pas mus ir bukite ant savy, 
gaspadoriai ir gaspadines. Meldžiu 
atsišaukti tiktai po šešių vakare. 

\V. Tnrvidavirius.
1123 S. Clinton si., 4 floor (Toni

gy VCllIi

PABDCODC du kampiniu tolu (rė- 
Mu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargenas. 
suros, ta

Ištaisyta gatvė. Suvesta 
ii randasi 19th si. ir Ca-

liukų:
Kosi. Vertclka, 
si., Ručine, \Vis.

CALIEORNIJOS ŽEMES
Ar jus norit “NEPRltit-LMYBĖS”? 

Jeigu taip pasiteiraukite apie musu 
20 akrų ukes (Pirmus). Mes pus
tais sime jums nameli, duosime kur 
ve. kiaule i’’ vištų ir kontraktų, kad 
K’ei paimsime s isus cukrinius buro
kus. kiek tik jus galite jų užaugini). 
Jc'gii jus norite Purėti namų

padvigubint ar patrigubinti 
dabar uždirbate, atsiųskite 
dcl platesniu žinių.

Barr\ — c-o Daniel llays
109 N. Dearborn st.. (

MOKYKLOS

ir m-
ž\ nii.ii

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Vinus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 

t nejaus, nes taip — naudlngiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

kilos mokslo šakos iėguldonia po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

VAI..ENIINE DRESSMAKINU
COLLEGES \

(>205 So. Halsted st., 2407 IY, Ma- 
dison, 1850 N. Wcl!s St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų, Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie- i 
tos duodamos djkai. Diplomai, i 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seelej f643

SARA PAl’EK, Pirniinlnki

Jauni ir seni vyrai, ir mer-

I čia barzdaskutystės amato.
! Pilnas kursas $15.00. Daug 
j mokiniu gali uždirbti nuo 
i $12.00 iki $15.00 savaitėje 
i mokindamiesi. Daug dar- 
' bu. Ateikite ir pasimatyki- 
i te su mumis tuojaus.
BORKE BARBĖK SCHOOL

(JS j;?iw. Madison St., Chicajro.
siu. Gera mokestis, 8—19 valandų i j —..—---------------
dienų.

Itl’.IKIA moterų ir merginu \iri‘ 
16 melų dėl siutų vvniojimo mašinų 
Prityrimo nereikia.

Pimeni\ Dye Works.

REIKALINGAS bučeris. kad mo
kėtų kalbėli lietuviškai, angliškai ir 
lenkiškai.

I rt. Monroe 25 15 
1645 Wabansiu avė. Ctiieago

BEIKIA indu plovėjų. Darbas 
naktinis. 10 valandų. Gera mokes-

Harry Block,
1356 S. Halsted st.,

REIKIA molderią ant gelz.kelio il
gam laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleabie Tron Company, 
East St. Louis, III.

REIKIA leiberių.
Gera mokestis.

Aermotor
2500 W. 121 h SI.,

Ims.
Pastovus dar- i

Co.,

REIKIA bcisterių, fclleriu guzikų 
jsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Pcrcival B. Palmei* Co..
W. Adams st., (Jiicago

PARDAVIMUI
.367

PARDUODU saliunų. Prie gero 
kampo, lietuvių apgyventa viela. 
Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga rcu-J 
matizmu. Nori išvažiuoti į šiltus! 
vandenis. Norintieji pirkti atšilau-1 
kykile greitai.
2001 Canalport avė., Chicago, III.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

,;ĮW 
k'S 
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■iii

A

3?

i AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
. Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knvgvedvstės.

teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pitietyslės, dailiarašvs-

Moki n inio valandos r 
iki 5 po pietų; vak. nuo 
3106 So. Halsted Šį

nuo S rvto 
7:3(1 iki 9:3<) 
Chicago, III.

Žemaitės Raštai

Karės Metu
M?

skaitymui knyga. Vir-

iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1810 So. Halsted St 
Chicago.

Garsinkis Naujienose
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