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SIBERIJOJ PASISKELBĖ NAUJA VALDŽIA
Amerika kol-kas nedarys 

intervencijos Rusijoj
nej Siberijoj. Bolševikai stumia
mi vakarop nuo Irkutsko ir dau

115 ŽMONIŲ ŽUVO SUSI- admirolas von hintze vo 
DŪRIME TRAUKINIŲ KIETUOS UŽRUBEŽINIŲ REI

KALŲ MINISTERIUM

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI Už
VALDŽIOS NUOSAVYBĖ 

KASYKLŲ. Kares laukuose
li ją •

Kalbėdamas apie čechų-slo- 
vakų judįjimą, kaipo pama
tą kovai prieš bolševizmą S i be

I Jaugiau 100 žmonių 
sužeista.

Rusijoj bus įvestas priversti 
nas kareiviavimas

NASHVILLE, Tenn., liepos 10 
Vėliausi pranešimai iš lavoni- 

rijoj, korespondentas pranašai!- nių ir ligonbuČių parodo, kad 50 
ja, kad jis prives prie prašalini- 
ino bolševikų į trumpą laiką.

ČECHO-SLOVAKAI NORI KA
RIAUTI PRIEŠ KAIZERI.

Atsidarė Sovietų kongresas
Kontr-revoliucija Siberijoj 

plėtojasi

True Iranslalion filed wilh the post- 
n’asler at Chicago, III., July 11, 1918 
as required by the act of Oct. G, 1917.1

LONDONAS, liepos 10.- če-*

NAUJA VALDŽIA SIBERIJOJ. i neturi sumažinti karinės spėkos 
 Belgijoj ir Franci joj.

Projektas teikimo ekonominės 
centralines pagelbos sakoma, vystosi pato-

valstybes. Nauja respublika iri gini. Tebesant situacijai, liečian- 
Rusijos šiaurėje.

kianlįs Rusijoj nori kariauti va
kariniame fronte ir nenori mai- 
šylies Rusijos viduriniuose rei-

Ji įsisteigė Vladivostoke ir ka
riausianti prieš

Japonijos sostinėje sako, kad 
pulk. Vladimir Hurban, varde 
čechų-slovakų nacionalės tary
bos, įteikė apie tai memorandu- 

paskelbimas ,,ul •I;lPoni.ios užrubežinių reika-
,,alintas pM ministeriui ir talkininkų am- 
______ basadoriams Tokyo.

LUMliepos m. .\au 
ja laikinė valdžia Siberijoj, kuri 
turi paramą visų gyventojų ir 
kuri tęs karę, su centralinėmis

divostoke.
Times žinia iš Tokio, pasekau-

dentą sako, kad naujoji valdžia 
mano sušaukti Steigiamąjį Su-

Į naujosios valdžios progra
mą įeiną paliuosavimas Siberi- 
jos nuo bolševikų; vengimas. jei

licijos, visuotinas liūliavimas.

ir daibo biurų; padalinimas ž.(- 
mės larj) bežemių ir kontrolia
vimas ekonominio veikimo.

Priimtoji naujosios valdžios 
vėliava susideda iš dviejų dryžių 
— balto ir žalio.

Vologdos respublika.

Kartu su įsteigimu Baltųjų ju-

sitvėrė šiaurinėj Rusijoj, po var-

šiaurinės Rusijos nuo Raitųjų

ma. pritaria talkininku tikslams.

AMERIKA KOL-KAS NEDA
RYS GINKLUOTOS INTER

VENCIJOS RUSIJOJ.

Tas susilpnintu frontą vakaruo
se. Teiks vien ekonominę pagel- 

bą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 11, 1918 
as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917,

VVASHINGTON, liepos 10.
Valdžia skaito situaciją Rusijoj 
taip greitai ir nuolatos besimai-

Su v. Valstijos. Tas pasakyta 
šiandie autoritetingai.

Su v. Valstijų valdžia jaučia, į- 
cina tuo pačiu laiku susilpnini- 
mas vakarinio fronto. Valdžios

RUSIJOJ BUS ĮVESTAS PRI
VERSTINAS KAREIVIAVIMAS RUSIJOS TERORISTAI REN

GIASI UŽMUŠTI KAIZERI.

Sako Trockis Sovietų kongresui.

mastei* at Chicago. III., July 11, 1918 
a» reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, liepos 10 — Pa
sak šiandie ryte gautos iš Buše
lio žinios, bolševikų karės mi- 
nisteris Leonas Trockis kalbė
damas šiandie atidarant visuo
tiną konferenciją Rusijos so-

“Rusija yra išvakariuose vi
suotino kareiviavimo konskrip- 
ei jos.“

lingumą Rusijai turėti didelę ar-

RUSIJA SUSIDĖSIANTI SU 
VOKIETIJA.

bus padaryta anglų-japonų 
intervencija.

Truc translulion filed \vith Ihe posl- 
m.'isler ;it (Jiicugo, III., July 11, 1918 
as reųuired by the art of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, liepos 10. — 
Pasak nedatuoto pranešimo

Vienuos laikraštis sekamai

Jei japonai ir ariglai užimtų

džia tuojaus prisidėtų prie Vo-

KONTR-REVOLIUCIJA SIBERl 
JOJ PLĖTOJASI.

Bolševikai stumiami į vakarus.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., July 11, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 10. — Pa-

Grafas von Mirbach buvo tik pir 
mąją auka, paskui seks daugiau.

True translation filed svith the nost- 
niastei at Chicago, III., July 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

korespondentas praneša:
STOCKHOLM, liepos 10.

Nužudymas ambasadoriaus Mir- 
bacb buvo tik pirmuoju žings
niu Rusijos teroristų suokalbyj 
išžudyti visą’ Rusijos karininkų 
klika, c

girdėjau — bet negalėjau gauti 
patvirtinimo apie suokalbį 
užmušti Mirbachą ir tada pa-

mušti kaizerį, Ludendorifą, llin- 
denburgą ir Kuehlmanną.

Suokalbis išrodė taip negali
mu tuo laiku kada aš apie jį pii’- 
miausia patyriau, kad jis buvo 
panašus į pašėlusią svajonę 
ir tebėra ir dabar. Ret Mirbach 
tapo užmuštas.

okalbiu, sakoma buvo Kamkov,

ridonova, visi vadovai kairiųjų 
social-revoliucionierių.

Kamkov nesenai pasikalbėji
me su bolševikų vadovais buvo 
perspėtas sustoti agitavus prieš 
premierą Leniną.

Ant to Kamkov, sakoma, al-

Mes esame pasirengę užbaig

mus.

AMERIKA NEDARYS INTER
VENCIJOS RUSIJOJ.

Kol neturės 2,000,000 kareivių 
Francijoj.

True Iranslalion filed svilh the post- 
niasler ai Chicago, III., July 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 10. — Su
lig žinios per Amsterdamą, šian-

True translation filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, III., July 11, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 10. — An-

TALKININKAI LAIMI 
ALBANIJOJ.

baltų žmonių Ir 65 negrai tapo 
užmušti ir daugiau šimto tapo! 
sužeista susidūrime dviejų pasa- 
žierinių traukinių ant Nashville, 
(’hatanooga & St. Louis geležin
kelio vakar ryte arti šio miesto.

Daugelis sužeistųjų tikimasi 
mirs. .

| kelbla, kad admirolas von Hin- 
tze, Vokietijos ambasadorius

rubežinių reikalų ministeriu.

Socialistai laukia naujo ministe- 
rio.

porte šiandie priėmė rezoliuciją 
pritariančių valdžios nuosavybei 
kasyklų.

'Poliaus nutaria pasiųsti tele
gramą prezidentui Wilsonui ir 
Californijos gubernatoriui, [įra
šančią naują bylos nagrinėjimą 
dėl Tliomas Mooney.

Eina priekyn 60 mylių fronte. 
Apsupę miestą Berat.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos,

Francijoj

Truc Iranslalion filed wilh Ihe posl- 
masler ai Chicago, III,, July II, 1918 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

COPENHAGEN, liepos 10. — 
Berlino žinia Politiken’ui sako,

lislai vakar užėmė pozicijų, ka<

NAUJA LIGA VOKIETIJOJ.

Ji paeina nuo stokos maisto

True Iranslalion filed svilti the post- 
master ai Chicago, III., July II, 1918 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, liepos 10.

jos nuostolių sąrašas paduoda
103 vardus. Nuostoliai tokie:

Mirė nuo žaizdų.............. 15
Mirė nuo ligų....................... i
Mirė nuo šiaip atsitikimų . .3
Sunkiai sužeisti /........... 15

Prapuolė kalės lauke /... 12
Belaisvėj...................  2
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios

JOHN 0STROWSKL>71 I Mi- 
ehigna avė., Grand Rapids, Mieli 
mirė nuo žaizdų. u

JOSEPH WOLSKT. 1054 W.

sunkiai sužeistas.
PAUL M.BALDYGA, E.llamp 

ton, Mass., belaisvėj.

FINLANDIJA IŠVARYS VISUS 
ŽYDUS.

Neduos jiems maisto.

True translation filed \vilh the post- 
inasler at Chicago. III., July 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

STOCKHOLM, liepos 10. — 
Finlandijos valdžia paliepė prieš 
rūgs. 30 d. pašalinti iš Finlandi-

visiems valsčiams po lai 
neduoti maisto žydams.

dienai
Tokia

biurą. Finlandijos žydai išleido 
atsišaukimą į pasaulį prašydami

FINLANDIJA PRAŠO TALKI
NINKŲ MAISTO.

Liepta jai iškraustyti iš savo ša
lies vokiečius.

Truc translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 11, 1918 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, liepos 10. — 
Gen. Mannerheim, karinis Fin
landijos komanduotojas, apšilau 
kė pas vietos Amerikos ambasa- 
Horių Morris ir prašė, kad talki-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 11, 1918 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, liepos 10. — 
Administracijos rateliuose šian
die užreikšta, kad Suv. Valstijos Finlandiją.
nedarys jokio karinio veikimo’ Morris atsakė, kad talkininkai 

tos liepos I, Siberijos situacijoj Rusijos situacijoj iki vakarinia- mielai tai padarys, bet tik tada, 
darosi didelės permainos ir kon- me fronte nebus pastatyta 2,000, kada vokiečių įtekmė ir vokie
ti’- revoliucija, gelbiama čechų- 000 Amerikos kareivių. čių kareiviai bus pašalinti.

kol naujas Vokietijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris, Dr. von 

Kueblmanna įpėdinis, nepas
kelbs savo politikos pozicijos.

Kad nedaleidus galimumo at- 
meliipo karės paskolos, bilius 
tada lapo perduotas vyriausiam 
komitetui.

BĖGIMAS Iš BULGARŲ 
MIJOS DIDĖJA.

I»| zi(i ii.’.? 1 (♦ Kirvi* ’ir.r

Ka^ėiViaF htsfeako eiti j atakas.

AR-

Truc translaliffh filed with Ihe posl- 
jnasteV at C.liiėiigo, IH., July 11, 1918 
as ro'ųrth’cd by the act )f Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 10. —Fr- 
aiicuzų kvatiera Makedonijoj 

praneša Times korespondentui 
Salonikuose, kad bėgimas iš bul
garų armijos Makedonijos fron-

nepakenčiamos

Nepaklusnumas bulgarų arini 
joj padidėjo ir nesenai keli pul-

a lakuoti.
Korespondentas priduria, kad 

|submarinų pavojus Viduržemio 
juroj mažėja. Reikalingi Graiki
jai reikmenįs atvyksta didesniu 
reguliariškumu.

KAIZERIS SERGA.

Susirgo Ispanijos grippu.

True Iranslalion filed svilti the post- 
master ai Chicago, III., July 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, liepos 10. — Sulig

Wilhelm palapo auka influen- 
zijos, kuri siaučia Vokietijos ar
mijoj. žinia sako, kad kaizeris 
išvažiavo namo iš Francijos fr
onto delei susirgimo “Ispanijos 
gripu”, kaip jis yra vadinama; 
keletas kaizerio šeimynos narių

Prezidentas pasirašė po armijos 
paskirimo bilium.

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 11, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

WASHINGTON, liepos 10. —
Prezidentas Wilsonas šiandie 

pasirašė po $ 12,000,000,000 ar-

ūmi išlaidų armijos programo 
sekantiems fiskaliams melams.

True translation filed with the post- Imu ; 
mastei- at Chicago, III., July 11, 1918 Mnn‘ 
as required by the act of Oct. 6, 1917. J

AMSTERDAM. — Nauja li
ga, kuri nesenai pasirodė Vokie
tijoj, skaitoma paeinančia nuo 
stokos maisto. Ikišiol Vokieti
jos sveikatos valdininkai nega-

naši “Tricofite” ir apima odą ir 
plaukus. Ligą pagimdo stoka 

muilo ir delei to pasidarančios 
nesą n i tarės sąlygos.

87 žMONftS ŽUVO ANT CO- 
LUMBIA LAIVO.

84 lavonai jau išimti iš upės

PEORIA, III., liepos 10.—Po

parodo, kad viso ant paskendu
sio Illinois upėj laivo Columbia 
žuvo 87 žmonės. Ikišiol 81 la
vonai išimti iš opės.

Dabar jau kelintą dieną tęsia
si laidojimas žuvusiųjų.

Debsas atsisako nuo kandida 
turos.

TĖRA HAUTE, Ind., liepos 10
Eugene V. Debs šiandie pra-

komitetui, kad jis atsisako pri
imti jo nominaciją kandidatu j 
kongresą. Jo sveikata ir kiti rei
kalai verčia jį atsisakyti nuo 

kandidatūros.

ITALAI EINA PRIEKYN 
ALBANIJOJ

Truc translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, III., July 11. 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS liepos 10.— Karės o- 
fisas šiandie paskelbė, kad ita-

Albanijoj, tebeeina priekyn. Prie 
šas vakarykščiame mūšyje tapo 
atmuštas atgal abejose pusėse 
Osum upės.

Anglai paėjo priekyn.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., July 11, 1918 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN
CIJOJ, liejos 10. — šiauriniame 
mūšio lauke pereitą naktį anglai

šiaurvakarius nuo Merris ir pa-

stų fronte.

[ ORAS
Giedra šiandie ir ryto; nedide

lė permaina temperatūroj.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 11, 1918 
as required by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 10. —Tal
kininkų kareiviai laimi daugiau 
žumės jų smarkiai vedamame 
besi veržime Balkanuose.

Pranešimai šiandie parodo, 
kad tikrasis ofensivas yra veda
mas 60 mylių fronte tarp vidu
rio Dcvoli upės ir Adriatiko, bet 
smarkus mūšiai taipgi eina to
liau i rytus iki Cerna Bcnd, virš

Kairiajame sparne, Albanijoj,

žemesn. ir vidurinės dalies Si- 
mini upės ir vis eina užpakalin 
priešo linijos per spragą, atida-

tumė austrų pajūrini sparną, at
siremiamą į Malaccstra augštu- 
mą.

Centre franeuzų ir italų karei
viai eina greitai priekyn abejo
se pusėse Osum upės ir priver-

į Tormorica klonį.'
Tas paėjimas ir T< 

rgalė praktiškai apsupę herai,
lonca po

banijoj buvo palaikomos.
Kas minutę laukiama žinios 

apie patekimą talkininkams Be
rat miesto.

Paryžiaus karės ofisas šiąnakt

Ii upės franeuzų kareiviai tęsė 
savo ėjimą bendrai su italų spė-

augščiausią vietą Kosnica aug- 
štumos.

Tomirica klonyj vijimasis be-

sfiasi. Paryžius praneša apie su-

svarbiau, praneša apie suėmimą

Du austrų aeroplanai tapo nu
šauti.

FRANCUZAI PAĖJO PRIEKYN 
TIES LONGPORT.

Laukiama vokiečių užpuolimo

True translation filed ss’ith the post- 
master at Chicago, III., July 11. 1918 
as reųuired by tne act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liepos 10. — Ka

sons francuzai tebelaimi žemės.

čio ir prasi mušdami iki šiauri
nės Courcy dalies.

Yra nurodymų, kad vokiečiai 
rengiasi prie didelių pastangų

mėtą australiečių ir amerikie
čių į rytus nuo Amiens, šiaurėj 
nuo Villers-Brettoneux.

smarkų bombardavimą viduti
niškai 8 mylių fronte nuo Villers

k i Ancre.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

M \LO duriai susiliejo j gentis, gen-tkiuose pavidaluose. Sakysi-iaprašymas prakalbų, kurias
fio i nndormaa ir nudprmnai rno ii omli cniaidMi ii tnriuVnji.rpnorp A P T>. A nirmOli 

fHE LITHUAN’AN D/ULY NEWt
tįs į padermes ir padermės|me, ji gali susidėti iš tarp-,parengė A. P. L. A. pirmoji 
į tautas. Juo į didesnius su-.tautinio teismo nuosprend-jir ketvirtoji kuopos, viena

pubiished Daily except Sunday by sivienijimus kuopėsi žmonės,įžių, iš tarptautinės legislatu-jsavo 10-metinių sukaktuvių, 
ihe Lithuanian em u . o., nc*puo daUgiaus turėjo atsirasti J ros leidžiamų įstatymų ir tt. o antra 5 metų sukaktuvių 

1840 SO. HALSTED ST., taisyklių, tvarkančių atskiro* Bet tai yra klausimas, kuris paminėjimui. Vienas kalbė-
CHICAGO, ILLINOIS. [žmogaus pasielgimus — do-!reikėtų išgvildenti skvrium.l ojų tenai paragino publikąžmogaus pasielgimus — do-j reikėtų išgvildenti skyrium, ojų tenai paragino publiką 

ros taisyklių, įstatų—, ir; Norime tečiaus pastebėti paaukot Lietuvos 
priemonių toms taisyklėms] čionai, kad ta pamatinė min- lams, ir tuojaus tapo surink-

Leidžia Naujieny'Ben- įvykdinti gyvenime. Bet per tis, kurią savo kalboje išreiš
rt w « t A ■ C-* 1 • .. . ... ... . . a .. -a

Telephone Canal 1506 reika-

Ketvergas, Liepos 11, 1**18.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. ‘ ”
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .....................y... $5.00
Pusei meto ..............
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams ..... 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siąsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redakcija pasitai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieją savalčią autorius 
pareikalauja ją ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

$6.00
3.50
1.85 
1.45 

. .75

.02 

.12 
50

3.00 
1.65 
1.25

. .65
7.00

.. «.00
Money

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

na, am tą savu nciiuujv isicio-i a 51 doleris... Neprigulmy- 
kė Suv. Valstijų prezidentas,■ bės Fondui! Tas fondas, 

. Ji tapei kaip visi žino, yra grynai 
tykius tarpe žmogaus ir žmo: paskelbta 54 metai atgal, ir partyviškas ir randasi tauti- 
gaus, buvo vis dėlto jiega.' tai žmogaus, kurio vardas y- ninku Sandaros kontrolėje. 
tt- -i-“1----3------ J----------X( - ------- - -------------------- O minėtoji organizacija y-

Jisai pa- ra bepartyviška. Joje vado- 
t_____ o______ “Tarp- vauja pažangus žmonės. Jau
(tautinės Darbininkų Asocia- keletas metų, kaip A. P. L. 

Spėkos viešpatavimui tar- cijos” manifeste, kurį para-} A. turi už organą “Laisvę”, 
pe atskirų žmonių ir tarpe t šyt jį įgaliojo tos Asociacijos; Kodėl tad šitokia organiza- 
žmonių kuopų tautos viduje (t. y. Internacionalo) gene- cija užsigeidė duot pinigų 
tapo padaryta galas tiktai rale taryba (1864 m 
tada, kada tautos susiorga- sai pirmojo darbinb 
1_______ _ 4 <7 7

stiprią centralizuotą valdžią.’ 
Spėkos vartojimas tvarkos 
larymui tuomet perėjo į val
džios rankas, ir ši atskirų as
menų pasielgimus, paliečian
čius “artimą”, ėmė kontro- 
liuot įstatymais; kruvino ke
ršto bei “Lynčo teismų” vie
tą užėmė (nors dar nevisur) 
tam tyčia suorganizuotieji 
nuolatiniai teismai.

Spėka tečiaus da ir iki šiol 
paliko vyriausiu sprendėju 
santykiuose tarpe tautų. 
Prieš žmoniją dabar . stovi

daugelį amžių galutinoji in
stancija, nusprendžianti san jau yra ne nauja.

Už skriaudos padarymą žmoj ra gerai žinomas mums, — 
gus keršydavo savo skriau- į Karolio Markso, 
dikui, pagal taisyklės “Dan-j skelbė ją garsiame 
tis už dantį, akis už akį“. 1

Redakcijos
| Straipsniai Į
Santikiai 
tarpe tautų.

Ta- tautininkų partijos kontro- 
ų Tn- liuojamam Fondui, ir kodėl 

nizavo į valstybes, turinčias! ternacionalo pranešimas bai- suširinkusiėji į jos prakal- 
’ giasi paraginimu, kad darbi- bas žmonės pritarė tam? Da- 
ninkai skelbtų, jog ’”1 *'1°

“reikia laikyties natūralių 
doros ir teisingumo įstaty
mų, kuriais turi vadovau- 
ties visi žmonės savo indi-’ 
vidualiuose (asmeniškuo
se) santykiuose, ir kurie 
turi taip-pat būti vyriau
sia norma kainuose (tar
pusaviniuose) tautų san
tykiuose”.
Čia paduotųjų žodžių au

torius taipgi sako, kad tau-

True translation filed with Ihe po4t? 
master ai Chicago, •HiI.yJL 1918, 
us required by tne act of Oct. 6, 1917;

Kaip turi būt sutvarkyti! 
santykiai tarpe tautų? Del 
šito klausimo žmonės senai 
laužo sau galvas. Jisai yra 
be galo svarbus, kadangi yra 
aišku, jogei nuo to, kaip bus 
sutvarkyti tautų santykiai, 
žymiai priklausys kiekvie
nos atskiros tautos likimas j užmegsti nuolatinį ryšį tarp 

saVęS tikslu saugoti taiką ir 
Nuo tautos j sutarties keliu tarptau

tinius nesutikimus ir kivir
čus. Tam pačiam klausimui

i ties z.inuiiij4 uaucu . siuvi.- — i « , >
milžiniškas uždavinys pasta-’tų santykius privalo valdyt 
tyti tuos santykius ant kito-Į bendri visiems civilizuotiems 
kio pamato. Dabartinė karei žmonėms (t. y. visų priimti, 
parodė visą šito uždavinio/paprasti, natūraliai) įstaty- 
svarbumą. Todėl apie jį šia-j mai, kaip kad jie valdo san- 
ndie galvoja valdžios ir at-l tykius tarpe atskirų asme- 
skiri valstybės bei visuome- du. Bet Marksas turėjo o- 
nes veikėjai; todėl jj svarsto menėje visų-pirma doros ir 
politinės partijos, laikras- Wn$fiittio ^tatVTh^ildy- 
čiai ir rašytojai. kadahfji p>asftwtine jo pa-

‘_____ rąžytojo Matilfąata 4alis pa
vieni! tų žmonių, kurie i^nukta tais atsitikimais,

- ‘ kurie tuomet dė josi Europo-

lykas paprastas: aukaut pla
tesniam tikslui žmonės nori; 
klerikalams jie nepritaria, 
todėl jie butų galėję pasirin
kti tiktai tarpe Darbininkų 
Tarybos fondo (L.L.F.) ir 
tautininkų fondo. Bet “re- 
voliucioniškoji” “Laisvė” sa
vo špaltose yra daug kartų 
niekinus L. L. F. Taigi iš 
“Laisvės” “apsišvietę”, Aug- 
šciausios Prieglaudos nariai 
ir nutarė paremt tautininkų 
partiją. 
—---------------------------------

Pelnas iš batų.

eina prie manęs ir sako:
---Klausykit, p. Creel, ar jųrs 

tik neapsirikot dėl skaitlinės, 
kad 12 milijonų svarų odos kas 
metai sumirkoma rugštyj?

-—Ne, — atsakiau: — tai y: 
oficialė žinia.

.—Nagi, — sako jis, — aš dir
bu Rishwoodo odų fabrike ir 
žinau, kad toj įstaigoj kas me
tai sumirkoma rugštyj daugiau 
kaip 12 milijonų svarų odos. To
dėl aš ir maniau, kad jus, kalbė
dami, pasirikote.

Tokių pavyzdžių galima bu
tų privesti daugybę. Bet ne
gaišinsiu laiko. Galite patįs 
numanyti. O jei ne, galėčiau 
jums padėti, štai: Kiekvienas 
dalykėlis, kokį lik jų,s perkate, 
išskiriant pačio ženklelius, yra 
pagamintas privačiai valdomų 
darbo įstaigų ir gamintas ne 
tam, kad žmonės galėtų vartoti, 
bet tam, kad gamintojas-fabri- 
kantas galėtų parduoti ir pasi
pelnyti.

Žmonės dejuoja, kad nusipir
ktas daiktas ilgai nelaiko, o bet
gi jie vis tiek balsuoja už pa
laikymą privačios daiktų gami
nimo nuosavybės.

—Iš “Hands Up“.

Į Pabraižos

Bet Mąrks.as turėjo o-

George Creel rašo:

chemijos biuras prhričšė, kad 
Šios šalies odos dirbimo įstaigos 
kasinėtai tyčiomis sumirką tiiin

KAD bostoniškis kunigų Dar
bininkas pralošė bylą ir turėjo 
pasimokei vienų dolerį pabau
dos, tai jo leidėjai, pasak Ke
leivio, negalėję nė to dolerio su
krapštyti ir šaukęsi savo zece- 
rių, redaktorių ir bobinčiaus 
davatkų pagalbos, kad po centą, 
po du sudėtų (kunigas KemČ-Į 

isLšis da

J daugiausia ( , pašventę.
į proto energijos tarptautinių 
santykių tvarkymo klausi
mui, yra Suv. Valstijų prezi
dentas, Woodrow Wilson. 
Kaip žinome, jisai jau senai 
skelbia “Tautų Lygos* idėją, 
pagal kurią visos savaran
kės pasaulio tautos turėtų

ir kartu atskirų žmonių ge
rovė ir laimė. ?’
santykių sutvarkymo gali 
priklausyti karė arba taika, 
ginklavimosi augimas arba 
mažėjimas, mažų tautų lai
svė arba pavergimas, spar
tus pramonijos augimas at
skirose šalyse arba jo truk
dymas, ir tt.

Visi žino, kad dabar tau
tų santykiai yra blogai tvar
komi. Sprendžiamas daly
kas juose yra šiandie jiega. 
Kuri tauta yra galinga, ta 
skriaudžia mažesniasias tau
tas, užgrobia svetimos žemės 
plotus, išnaudoja kitų šalių 
įmones ir plėšia jų turtus. O 
kuomet stipriai tautai parei
na į kelią kita tauta, kuri ne
nori pasiduoti jai arba turi; 
tokių-pat tikslų, kaip pirmo
ji, tai tarpe jų iškįla ginkluo
ta kova; ir šitoje kovoje nu
sprendžia, žinoma, ne teisės 
arba doros taisyklės, o spė-

!, tas padik- 
perga ėtam-

I

U111111 iii.* ! >: Hi Ije: cariškoji
buyo. pumąląmųĘ Lenkijos 
suiciiimą ft^rrtaugė ją, kuo
met “augštesniosios Europ0s 
klesos žiurėjo su begėdišku 
pritarimu, veidmainingomis 
simpatijomis ir idiotišku Šal
tumu”. O prezidentas Wil- 
sonas kalba apie teisės prin
cipus, akyvaizdoje tų tarp
tautinės teisės mindžiojimų, 
kurie įvyko šios karės bėgiu.

Problema, kuria mokslinio
jisai pavedė ir žymią dalį sa- socializmo įsteigėjas pastate 
vo kalbos, pasakytos 4-oje 
Liepos. :
tarp kitko ištarė sekamus į- 
domius žodžius:

Visos nacijos turi su- stovinčių ne darbininkų kle- 
t ikti vadovauties savo san-j sos eHese. Tuo geriaus. Rei- 
tykiuose su viena kita taisjškia> pats gyvenimas reika- 
pačiais civilizuotosios vi-[ jauja, kacį jį butų išrišta.

Nuo proletariato įtekmės di
dumo priklausys, ar tai bus 
atlikta, baigiant dabartinę 
karę, ar vėliaus.

' ; 1864 m. prieš darbininkų 
Šitoje kalboje jisaiiklesą, nėra praktikoje išris- 

j_’ta da ir šiandie. Ją dabar 
tečiaus jau ima suprasti ir 
platus sluogsniai žmonių,

12 milijonų svarų odos, varto
jamos batams,'idantJjašiuti ba
tai greičiau plyštų! tižiai dabar 
batai nelaiko taip ilgai, kaip 
kad pirmini! budlivM' bet žnio- 
nės 'nežin‘6,1 kode! taip. O tai 
dėlto, kiul ’^nionč's leidžia kele
tui ' žmoniij* 'turėti1 'sarto rankose 
fabrikus, kur dirbama batai vi
siems šitos šalies žriiohėriis.

štai kddel.
Tie Lėti batų fabrikantai ga

mina batus ne dėvėti, bet par
duoti — pelnyti; parduoti daug 
brangiau ne kaip batai atsieina 
pagaminti. Fabrikantai sudėjo 
savo pinigus į fabrikus tuo tik
slu, kad gavus ką nors dykai iš 
žmonių.

Ir žmonės vistiek sako, kad 
lai gera. Nes kiekvieną kartą, 
kada žmonės balsuoja, jie lyg 

sako tiems ponams: la
sau tuos fabrikus ir ma- 
ir darykite toliausintis,

u-lt i

kaip

■ . ’ T1 / ' j ■' ■ T j

Pasirodo, (kad klerikalų lapai 
ne tik dvasiškai nusmukę, bėt 
ir medžiagiškai.

i /1 i. ' ‘ i; ■(i ‘ ’ •* • •.

Mat, k,unigiųįai. lapai neturi 
skaitytojų. Žmonės^, dagi patįs, 
gepiapsį katalikai, jei tik prade
da laikraščius skaityti, skaido 
progresyviuosius. Nuo sųsmiP 
kušių, vien, tik žmonėms niul- 
kinti leidžianių, kuniginių lapų 
purtksi -r- nė dykai jų neima.

Dalykams taip stovint, ne
nuostabu, kad tie kunigų lei
džiami šlamštai taip suvargę ir 
dėlto taip siunta ant progresy
viosios, ypač darbininkiškos, 
spaudos. — ž m u o.

įBuvusišJSariu Prezidento Kabinete 
Rekomenduoja Nuxated Iron

Po To Kaip Jis Pats Vartojo
Veikimas Gerb. Leslie M. Shaw Buvusiojo Iždo Sekreto

riaus, Yra Mielai Priimta Gydytojo James Francis
Sullivan, Kurs Išaiškina Vertę Nuxated Iron’o, 

Kaipo Stiprintojo ir Kraujo Atitaisytojo.
“Yra tuksiančiai nusilpnėjustU 

nervuotą žiponią, kurie ištikrąju rei
kalauja lokio sutaisymo kaip Nuxa- 
ted Iron dėl sustiprinimo savęs, o te
einąs nežino, 
pripažinimas 
riaus Shavv’o 
geistina i n 
formacija, 
sako l)r. 
James Fra
ncis Sulli
van būvu* 
sis gydyto
ju Bellevue 
I Jgonbutyj 
(išlaukiniu 
me Dept.), 
Ncw York 
ir Wesl- 
c h e s t e r 
County i to 
spital.” Se

kretorius 
Sha\v yra 
plačiai žinomas ir apie jo gerą var
dą negali Imt klausimo. Todėl tai 
jo rekomendavimas \uxaled Iron 
per spaudą turi sukelti publikoje už- 
sitikėjimą, tikrą vertę Šio sutaisy- 
mo.

Formula
yra plačiai garsyta ir atsargus tyri
nėjimas bile kokio gydytojaus arba 
a|)tickoriaus turi pertikrinti jį apie 
jos didelę vertę, kurią mes gydyto
jai galime Užrašyti savo ligoniams su 
didele dėl jų sveikatos nauda.

Naujausias būdas gaminimo val
gių leipgi musų greitas būdas gy
venimo prisideda daugiausiai prie 
sumažinimo geležies kraiijuje Ame
rikiečio bei amerikietės. Del stokos 
geležies kraujuje, galite būt jau se
nu vos turėdami trisdešimts metų, 
silpno supratimo menkos atminties, 
nervuotu, greitai įerzinamu ir visas 
suiręs, kuomet 41) arba 50 metų, nc- 
stokuojant organiškų spėkų ir su už
tektina dauguma geležies kraujuje, 
galite jniisties jaunu, pilnu gyvybės 
energijos' ir spėkos. >

Kaipo pavyzdį to imkite atydon 
buvusį Suvienytų Valstijų senatorių 
Charles A. Towne, kuris po 58 metų 
amžiaus jaiičia savyje .šaltinį neišse
miamos energijos. Senatorius 'l'ow- 
ne sako: “Aš radau Nusated Iron di
džiausia pagelba kaipo vaislo ir kai
po reguliatoriaus. Todėl tai visuo
met turiu jo užtektinai atsitikus rei
kalui.”.

Sekantis blivusis sveikatos Konii- 
sijouierius \Vm. R. Rerr, (Jiicagbje,

ką vartoti — todėl tai 
produkto sekreto- 
be abejo daugeliui

šio 
bus

Shaw,Leslie M. 
Iždo Sekretorius

Gerb. 
buvęs 
ir Ex-Kubernator Iowa

Iron

su virš 60 metų amžiaus dar yra tvi
rtu, veikliu, pilnu energijos ir gyvy
bes. Komisijonierius Kerr sako, 
kad jis tiki į savo palies veiklumą 
šiandien daugiausia dėl to, kad jis 
pats vartojo Nuxated Iron ir jis ti
ki kad ji turėtą būt užrašinėjama ir 
vartojama kiekviename ligonbut.vje 
šioje šalyje.

Buvusis iždo sekretorius Leslie M. 
Shaw sako: “Vartojau Nuxated Iron 
per trumpą laiką ir esmi visai per
sitikrinęs rekomenduoti ją kaipo la
bai brangintiną vaistą."

Geležis yra būtinai reikalinga pri- 
gelbėti jūsų kraujui permainyti mai
stą į veiklius audinius. Be jos, ne
žiūrint kiek daug arba ką jąs valgy
site, jūsų maistas pereis liktai per 
jūsų organizmą nesuteikęs jums nie
ko gero. Jąs nuo jo negausite spė
kos, ant galo gi tapsite silpnas, išrū
dysite liguistas ir išblyškęs taip 
kaip augmuo, kuris nori augti to
kioje žemėje, kurioje išsiranda ge
ležies. Jeigu jąs nesijaučiate stip
rume ir gerai, jus esate patįs sau 
skolingi, kad padarius sekantį išmė
ginimą: Patėmykite, kaip ilgai jąs 
galite dirbt, Urbu kaip toli jąs gali
te nueit be nuovargio. Tolinus ,imk 
dvi |X> penkiš gralius įdotkeles pa
prasto Nuxated Iron tris karius į 
dieną po valgiais bėgyje dvieją sa- 
vaičią. • Ir vėl išmėgink savo jiegas 
ir patėmyk, kiek daug jąs pagerėjo!. 
Aš maČiąu tuzinus nervuotą suver
gusiu žmonių, kurie visą laiką ken
tėjo, jie padidino savo stiprumą ir 
pakantrumą bėgyje dvieją savaiėią^ 
vartojant atsakančios formos Iron’ą.

1SDIRBĖJV PASTABA: —Nuxale<l 
Iron nėra paslaptinis vaistas, bet ap- 
liekoriams visur gerai žinomas. Ne
panašus senoms inorganic iron for
moms šis lengvai prisitaiko, neuž
gauna danty, neapjuodina jų, nes ne
sugadina vidurių. Nuxated iron nė
ra rekomenduojamas sunkiose ligo
se. bet tiktai, kaip tonikas, kraujo ir 
stiprumo budavotojas. (Ligos atsiti
kime, visuomet tarkitės sąY<» šei
mynos gydytojam it’ pn$;tĮfcfl>Atc: j<> 
patarimams). Jeirflt' aWjojate, ar 
jums ‘reikalinga varįoU tonikas pa
siklauskite pas sf^O gydytoją, nes 
mes nenorėtume •Jitms piAaįuoti Nu-

• xated Iron, kuoine( j|K;)Juiis nerei
kalingas. Jeigu jąs vartojate jį, ir 
jums nepagelbėjo, mums,

• o mes sugrąžinsime*;jtiius pinigus1. 
, l'arsiddoda visose teniseJatitiekose.

. .n ■. .r-Ji1  ----1---- .-j—ss-=-j—a1 --

Liet. Moterų Progres. SusivienijimoJ Dirva j

Del L.M.P.S. 2-ro 
suvažiavimo.

h
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suomenės bendros teisės 
pagerbimo principais, ko
kiais visų naujovinių vals
tybių atskiri piliečiai va
dovaujasi savo santykiuo
se su kits kitu”.
Čia aiškiai pasakyta, kad 

santykiai tarpe atskirų naci
jų (tautų, valstybių) turi: ]<a(| musų kraštutinių so-
but panašus į tuos santykius, j cįajįstų taktika neša naudą 
kurie gyvuoja tarpe atskirų t socialistų priešams. Kraštu- 
piliečių. Kaip atskiro žmo-jtiniai socialistai (jie vadina 
gaus pasielgimus sulig kitųjsave “bolševikais”) varo agi- 
žmonių valdo tam tikri tei-jtaciją prieš socialistų laik- 
sės principai, taip ir tautos(paščius, kurie nepritaria jų 
turi “bendrą civilizuotosios; j)OziCijai, o tai duoda progos 
visuomenės teisę”, kurios dešiniomsioms partijoms sti- 
principus kiekviena jų pri- prjnt savo spauda; kraštuti- 
valo gerbti ir jais vadovau- niai socialistai niekina Am. 

žais, nuo kits kitoTnepriklau- ;tles say° santykmose su k/- Liet. Darb. Tarybą, paleng- 
tomis tautomis. vindami tuo dpšininmsinm.q

ka: kas pei 
tuoj a savo v 
jam priešui.

Šitokie santykiai kitąsyk 
buvo ir tarpe atskirų žmo-| 
nių. Kol žmonės gyveno ma-1

Kam jie padeda?
Jau ne kartą buvo nu rody-

vindami tuo dešiniomsiortissančiais, giminių būriais, ši
tie būriai nuolatos kaudavo- Bet kas yra ta “civilizuo- partijoms.kovoti prieš ją; jie 
si tarp savęs už medžioklių Uosios visuomenės teisė” ?.«atkalbinėja žmones nuo L. L. 
arba ganyklų plotus arba ir 
stačiai dėl grobio. Vieno bū
rio nariai skaitėsi amžinais 
“prigimtais” priešais kito 
būrio narių, ir jie susitikda
mi stengdavosi kits kitą iš
naikinti. Kova, 
tef^” 
k ė 
ti»omet, kaip maži

j teisė”?.1 atkalbinėja žmones nuo L. L. 
Prezidentas Wilsonas smul-'^- rėmimo, ir tuo budu truk- 
kiaus neišdėsto jos savo kai-* do spėkų mobilizavimą prieš 
boję, nrodydamas tiktai tiek,1 atžagareivius.
kad tos teisės principų ger-j Bet jeigu kam dar yra ne- 
bimas reikš, jogei bus “šven-| aišku, kad šitokias pragaiš
tai pildoma visi prižadai irjtingas pasekmes neša musų 

kumščios sutartįs”, kurios nacijos pa-į kraštutiniųjų užsivarinėji- 
per ilgus laikus tvar- daro tarp savęs. Supranta- mai, tai gal juos pamokys se- 

žmonių santykius da irį ma, kad tą tautų teisę gali- karnas pavyzdys. Iš Pitts- 
giminių ma įsivaizdinti da ir kito- burgh’o mums tapo prisiųsta

15 centų njėnesyjo LMPS. rci-
■ 5 • ‘ ' I * U ' 1 w»kalamš, narė mokėtų kas Anėm - 

sis viso labo 65 centus. -
Suprantamas ../lyjykas, kad 

narę, įstojant į^Vpdraudos ir ^a- 
'slapos Skyrių tprėtų mokėti dar 
įstojamąją mokestį, o taipgi

.• šių melų spalio 4 ir 5 dieno
mis žada įvykti LMPS. suvažia
vimas Pbiladelphijoj. Del to 
reikėtų išankslo pasikalbėti dėl 

urių-nekurių klausimų, kurie 
reikės suvažjavimui gvildenti 
ir rišti. Tarp tokių klausimų 
gali svarbios vietos užimti klau
simas apie įsteigimą LMPS. Ap- 
draudos ir Pašclpos Skyriaus. 
Mano nuomone, toks Apdraudos 
ir Pašalpos Skyrius reikėtų įs
teigti, ir maž-daug šitokiais pa
matais: LMPS. narės, įstojusios 
Apdraudos ir Pašelpos Skyriui), 
mokėtų kas mėnuo šiaip: kad 
gavus mirties apdraudos 150 do
lerių — 15 centų mokeslies mė
nesyj; kad gavus 6 dol. pašal
pos (ligoj, etc.) savaitėje — 30 
dos ir Pašalpos Skyriaus vedi- 
centų mėnesyj; be to, Apdrau- 
mo reikalams — 5 centai mėne
syje. Tuo budu Apdraudos ir 
Pašaipos Skyriun butų mokama 
50 centų menesyje. Mokant dar

sveikatos stovio.
Man regis, kad šitą Apdrau

dos ir Pašalpos Skyriaus įstei
gimo klausimą LMPS. 2rasis 
Suvažiavimas turėtų rimtai iš
nagrinėti ir nuspręsti. Tas klau
simas labai svarbus. Svarbus 
jis ypatingai tuo žvilgsniu, kad 
įsteigus Ąpdrauods ir Pašalpos 
Skyrių, LMPS. patrauktų į sa
vo eiles, į progresyviųjų moterų 
judėjimą daug daugiau lietuvių 
moterų.

Butų labai gera, kad LMPS. 
kuopta savo susirinkimuose šį 
klausimą rimtai pasvarstytų, o 
taipjau savo nuomones išreikš
tų spaudoje. Naujienos, ti
kiuosi, neatsakys vietos disku
sijoms (mielu noru. — Red.).

-LMPS. Narė, B. V. J.

INKVIZICIJOS laikais kuni
gai, pasigavę kokį “eretiką“, su
raišiodavo jį ir tam tikromis 
mašinomis draskydavo jo kūną 
į gabalus. Jeigu šiandie tokią 
valią‘turėtų lietuviškieji kuni
gai, tai jiems nė mašinų nereik
tų: pasigavę, pavyzdžiui Moc
kų, jie savo nagais ir dantimis 
su juo apsidirbtų.Leiskime tik sau, kad 

fabrikantas ant kiekvienos 
duolos batu poros “uždirba”, tai 
yra gauna gryno pelno 25 cen
tus, vadinas gauna 25 centus 
dykai. Jeigu jis gamintų batus 
iš geros, stiprios ir nesugadin
tos odos, tai batai rasit galėtų 
laikyti ištisus metus. Tada fa
brikantas tik kas 12 menesių 
tegautų iš žmogaus 25 centus 
gryno pelno. Bet jei odų su- . . 
mirko rugštyj, tada žmogus to-! jusite atsaką:
kius jau batus nuplėšia per še- ’ 
šis menesius; per metus jis turi 
pirkt jau dvi pori. Ko fabri
kantui ir reikia: iš kiekvieno 
pirkėjo jis turi gryno pelno jau 
nebe 25 centus, bet 50 centų 
metais.

baluv

par-

štai kodėl fabrikantas mirko 
odą chemikaluose. Jam rupi, 
kad žmogus greičiau nuplėštų 
batus ir pirkti] kitą porą, nes iš 
to jis turi pelno!

Didžiausia pasaulyj odos pa
dams dirbtuve yra Rishwood, 
W. Va. Vieną kartą man teko 
kalbėti viename susirinkime 
Fairmoiite, W. Va., kur ąš tą- 
pat papasakojau. Susirinkimui 
pasibaigus, vienas žmogus pri-

Kiaulė ir šeimininkas.

Vyrai, kiaulė darže! — rėkia 
’ irviu rankoj žmogus.

Ir vyrai, pasigriebę kuolus, 
bėga daržan ir skaudžiai plie
kia kailį degiajai.

Paklauskite tų vyrų, kam jie 
I taip be pasigailėjimo muša gy-

Į —O kam ji, nelaboji, lindo 
daržan pro tvoros skylę.

Kad aš bučiau teisėjas, tai, 
pavartojant tą pačią baudimo 
priemonę, nuspręsčiau taip:

do pro tvorą, o devynias laz
das šeimininkui, kam tingėjo 
užtaisyti skylę tvoroj.

—T r u m p u k a s.

Redakcijos Atsakymai;
Senam Vargdieniui, Melrose

Purk. — Justi atsiustu žinučiii

šaut, niekados nereikia reni ties 
paskalais.

Ten Buvusiam, Pittsburgh. — 
Korespondenciją dedame. Au
kautojų sąrašų paskelbs laikra
štis, per kurio tarpininkystę au
kos pasiųstos.

J.D.D., Chicago. — Kokios 
spalvos, ar spalvų, Lietuvos vė
liava, tikri) žinių nėra. Yra tik 
spėjimai. Paskutiniais laikais 
kai-kurie Amerikos lietuviai ė- 
mė taisyties trispalvę vėliavą— 
žalią, baltą, raudoną, su žirgvai- 
kiu vidurinėj baltoj juostoj. 
Čia jie vaduojasi tik p. Gabrio 
nurodymu, nors betgi nieku ri
mtu nepamatuotas. Lygiu bū
du lietuviai galėtų patikėti D- 
riii Basanavičiui, kurs sako, kad 
Lietuvos vėliava buvus raudo
na.

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalas, kaip iriminališktiose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir j opieras.

Namų Ofisaa:
3111 S. misteri lt.

Aht trečių lubų
Tel. Drover 1310

M huto Ofisas.

117 N. D081 hoifl S! 
UI -13 Unily Bldt!.

Tol. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. BalkoHan Ifle 
Prie šių ‘kainų priskaitomn ir

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir J "--a GATVftS

Nepasižadekite kitur, Liepos U, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

Jį

. .4

! >

'-į



KetvfcrgM Liepos 11, 1918 N A U J I E N O S, Chicago, I1J.

Iš Mostelio, Mass.
Iš vietos chronihos.

Liepos 4 dieną Piliečių Kliu- 
bas buvo surengęs prakalbas. 
Knlliėjo iš LawtehcO atvykęs 
Kast. Nor" lis ir vietos amerikie
čiai.

Liepos 7 dieną Liuošybės cho
ras turėjo išvažiavimą j Hridge- 
\Vater, ežero antkrantūn. Chori
stai smagini pasivažinėjo imt 
vandens, pažaidė, paskui susi
rinkę buriu, L. A. Bačitiliui ve
dant, padainavo darbininkų 
Marselietę, nors ir darė trukdy
mų “Kunigas” (? Red.). Paskui, 
užkandę, vėl linksminosi iki vė
lumos. — Kuršėnų Studentas

Kiek toliau buvo r tisų pikni
kas; programų i pasibaigus jie 
pasikvietė lietuvius pasiklausyti 
rusų programo.

Po to jaunimas linksmai Žai
dė iki vėlos nakties.

—Antanas iŠ Naudžių.

LAWRENCE, mass
Prie “trijų galybių”.

Jus Gausit Didesnę Nauda
xi|į Sergėkite savo akis Į

Tą patį vakarą klerikalai bu
vo surengę prakalbas bos ton iš- 
kiain kun. T. Žilinskui. Chorui 
padainavus porą dainelių, atsi
stoja susirinkimo pirmininkas 
M. A. kad perstatyt kalbėtoji 
kun. Žilinską, bet vietoj to ima 
pats prakalbą rėžti. Pliauškia, 
pats nesižinodamas ką. Publi
ka ima nerimauti, ima pagalios 
plojimais trukdyti jam kalbą, 
bet jis vistiėk tarška ir tarška. 
Gailaus betgi pamatęs, kad pu
blika jo neklauso, užleido vie
tą kun. Žilinskui, kurs papasa
kojo, kad Amerika labai turtin
ga esanti šalis ir hadu nemir
sianti.

iš Clevelando
Liepos 7 dieną buvo CLTDD. 

Mirtos išvažiavimas. Žmonių 
buvo daug atsilankę, — mat bu
vo graži diena. Buvo ir pro
gramas. Kalbėjo A. Karalius; 
Mirtos Choras gražiai padaina
vo keletą dailią, ir vis beveik 
naujų naujausių, tarp jų ir nau
jąjį Rusijos himną. Deklamuo
to jų geriausia pasižymėjo d. 
Dvylis, o d. Žilinskas prijuokino 
publiką savo Džian Bambos spy
riais ; juokų pridarė ir d. Nau
jokas savo senoviškomis eilė
mis.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonė Canal 4626

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarkct 2563

Nedėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alba n y Š546

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmu ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
Škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a-, 
kis, neaiškus matymas, arba kitokis anornudis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos aLsitikiiuų ne išsivystymą, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tų pat galima jyglnai pa- , 
sakyt, kas link kurtumo, tųfusio iŠ priežasties 4 
kataro. Vasara yra gefriauštas liifktos gydymui 
vrršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI -----------

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIBINKIMA
Valandos: 9 iki . -- . 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- W M I flWllOrL M.D. st ’ Chicago, III 
mis 10 iki 1-mai • n1' L/U W UU11, V. pribš Pačią

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
— - _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,11 r R M DACv chicago, IllinoisŪla Da tvla HVvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. •

Tiesą rašo p. Hameikių Ūkini
nkas “N-nų” 157-taine numery
je, kad Lawrence’o lietuviai so
cialistai yra Veiklus. Jiems pri
dera pagarba už įsigijimą savo 
kooperatyviškos bučernes, kem
pes ir už luhis visuomeniškus 
parengimus; nors, taktiškai, jų 
veikimas butų dar daug pasek- 
mingesnis. jeigu gerų norų ir i- 
dejų draugų užmanymų ir pie
nų neslopintų iš jų pačių tarpo 
draugai, taip vadinami, “bolše
vikai”.

Bet p. Ranieikių Ūkininkui 
reikia patėmyti vieną dalyką, o 
būtent tai, kad jis neteisingai 
rašo apie “nezaležiiinkų” veiki
mą. Juk tūli tautiški katalikai 
viską perka iš liet. soc. koopera- 
tyvės bučernės, gi jie manė stei
gti ne bučernę, bet kooperatyę 
galan termos prekių krautuvę. 
(Net buvo tartasi nupirkti krau
tuvę nuo Ramanausko). Tat 
kur gi čia “konkurencija”? Liet. 
Soe. kempę piknikams šiais me
tais negalima gauti, nes jau ji 
išnuomuota įvairioms draugi
joms, o “nezaležninkai” turėda
mi savo dideles kapines ir miš
ką ir mane pastatyt ir ten kem
pę. Tat ir čia nereikia įsivaiz
dini “kišimo kojos”. Juk kaip 
socialistų parengtuose vakaruo
se (pav. “Rutvilėje”), taip ir ke
mpėje visuose išvažiavimuose 
labai skaitlingai, dalyvauja L.T.' 
R. B. nariai. Jie, bendrai žai- 
džia, linksminasi su broliais so
cialistais, socialistų tlžord^r i u d- 
tą aiskrymą valgė, etč, “NėzalH- 
ninkai” priklauso prie LDLD., 
TMD. ir kitų progresyvių bei 
kultūros organizacijų ir didžiu
ma jų, ypač rimtesni,; niekuo
met blogo ždHŽio nepasako 
prieš socialistus. Tat p. Rein. 
Ūkininkui nevertėtų erzinti dar
bininkus prieš darbininkus. Juk 
“Naujienos” yra geriausis ir ri- 
mėiausis Amerikos lietuvių lai
kraštis, tat ir draugai korespon-

rimtumo.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eDių to- 
elis, kur telpa apie gimtas įvairų eilių.

Knygelė 106 pualap’ų, aa gražiau popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

n

1L40 So. Halsted St. Chicago, III.

Moralybės Išsivystimas

Nors p. R. U. ironiškai atsilie
pia apie tautininkus (sakyda
mas čia jų esą pus-penkto), lo
dinus reikia pripažinti, kad “ty
rieji- tautininkai” čia daugiausia 
pasižymi neveiklumu ir kitų 
partijų ir pažiūrų žmonių ne-, 
apkentimu. Deja, paskutiniu 
laiku jau rimtesni tautininkai 
su rimtesniais socialistais tole
ruojąs!. \

Kas dėl rymiškos parapijos 
smukimo, tai reikia pasakyti, 
kad jau atėjo laikas lietuviams’ 
nuo jų atsikratyti, kaip kad ki
tų tautų žmonės nuo jų atsikar ' 
tė. Lai išnyksta visos tos įstai
gos, kur viešpatauja carai, o ig
noruojama žmonių valdžia.

Visoms Lahvrence’o lietuvių or 
ganizaOijoms reikia susitarti ir 
kuogreičiausia įsteigti Am. Liet. 
Darb. Tarybos skyrių ir per jį 
rišti bendrą lietuvių darbininkų 
veikimą. Tai darykime vieton' 
neapgalvotų rašinėjimų ir po to 
tuščių ginčų.

/ —- Lawrencietis.

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

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

Seniausi Bankinė Įstaiga šiaur-vakarių pusėj

Turtas virš Vieno ir Pusės Miliono Dolerių

Atdara Panedėlio ir Subatos Vakarais

KRAU.SE SAVINOS BANt\
1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

mėnesiai kaip tęsiasi streikas 
popicros šapose, taigi lietuvių 
vieni streikuoja, kiti skebauja, 
o dėlto verda didelė neapykanta 
vienų prieš kitus,, ir balinu ma
ža žmonių teatsilanke.

Vietos popierų šapose ne lik 
popierą dirba, bet ėmė ir sku
bus dirbti. Mat, keli mėnesiai 
atgal, kada unija paskelbė strei
ką, kompanija pradėjo jieškoti 
po visus pakampius streiklau-l 
žiu ir nepriklausančių unijoms 
darbininkų. Jai pasisekė parsi
gabenti kelis būrius neunijistų 
darbininkų. Bet kad tuos dar
bininkus pristatė (Urbti, jie pa- 
matėj kad čia esama streiko (ko

^?n°Fs' 
danu Imt streiklaųzomis, tie ii,' yfŲmib - < u "?■ ' 1
darbininkai pareikaląyo, kad 
koinpaiuį^t ( užnHikūįtį1 jiems už 
s u gaiši p Lą laiką ir dar savo lė
šomis parvežtų jups atgal į vie*’ 
tas, iš k tų- Jjio,s afga^ęno. Kom
panija ii’ šiaip ir ta^ juos gla- 
mongjo,, Jiiškino jiep|s, kad jie 
neęsą, uųijistai, tod^į galį dirbti, 
nes stp'įĮįųpją tik, unijos darbi
ninkai, ,!)('( buvo veiltui: jie 
grieštai užreiškėj kompanijai, 
kad nors jje ir nee^ą imijistai, 
bet jie vistiek nesą streiklaužos 
ir nenorį streiklaužomis būti! ,

NoroniSf-nenoroms kompani
ja turėjo visus tuos darbinin
kus paleisti, užmokėti už su
gaišintą jiems laiką ir pristatyti 
atgal j vietas, iš kur buvo parsi 
gabenus. Po tokio atsilikimo

Ji pradėjo medžioti tik tokių 
žmonių, kurie sutinka skelian
ti. Gabenasi juos į savo dirb
tuves ir lavina skelianti ne tik 
jai, bet ir kitoms dirbtuvėms, 
kur tik skubų reikia. Kiekvie
nas parsigabentas skubąs iš kar
to gauna gero darbo ir turi pa
sirašyt po tam tikru kontrak
tu, kad jis niekados nesidės su 
unijistais, kad nestreikuos, ir tl.

X Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
S lybės išsivystymą.
0 moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-
X Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
ž Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“M A T T T T T? NT n CJ”

Sity, Ore.
Lietuvių judėjimas. — Streikas 

popieros dirbtuvėse.

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Miestelis labai švarus. Lietu-* 
vių nedaug, keletas šeimynų. Y- 
ra SLA. kuopelė, kuri liepos 3 
dieną buvo surengus balių kuo
pos iždui padidinti. Bet nekaip 
tenusiaekč. Mat čia jau devyni

kainai, lai senuosius leidžia kur 
kitur skubanti, o jų vieton pri
mini naujus...

Ir streikas tebesitęsia. Kom
panija turėdama skobų, visai at
sisako tarybas vesti su linija. 
(Karlas nuo karto atsitinka muš
tynių streikierių su streiklaužo- 
Inis. Bet pastariomsiems visa
dos pagelbėja policija etc. La
biau susipi»atusieji lietuviai taip
jau Streikuoja, nors dėlto kenčia 
didelio vargo. Kiti važinėja ki
tur dirbti. Bot yra ir tamsių 
žmonelių, kur bijo laikraščio į 
rankas paimti, kur nieko nemą
sto, nieko nežino, apie darbini
nku vienybę supratimo neturi: 
tie eina skehauti, streiklaužiau- 
ti..Savo neišmanymu jie yra sa
vo brolių darbininkų Išdavikai.

—Vincas Rakash.

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

Tel. Boulcvard 7328

Joseph B. Aglinskas
3346 So, Halsted St., Chicago, III.

Užlaikau Knygų Krautuvę, parduodu įvairaus lininio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, sociologijų politikų, gamtos ir ki
tus mokslus. Hygiena, istorija etnologija, biografijir, kalbamoks
liai, poezija ir teatrams knygos. Taipgi priimu paskelbimus, užra
šau laikraščius ir pavieniais numeriais parduodu “Naujienas”, 
“Laisvę”, “Keleivi”, “Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Balsų”.

Didžiausia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuvišką, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.60 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmoKėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų. • I

JUOZAPAS F. BUDRI K,
3343 S. Halsted st. —-------Tel. D rovei- 8167 -- --------- Chicago, 111. i

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimni atubų išvldana, po $1.19 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

■JOM-3039 S. Halsted St., Chle»y>, Iii.

New Britain, Conn AR TURI SKOLININKĄ

Neuisitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
Italių ištyli jąs akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darną atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chiear^.
Kampas 18-tos gatvės 

D-čios lubos, virš Platt’o aptiekH 
Tėmykit® j mano paraki 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

Akis Dyka!
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojamo 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama 

.: nuo 9 ryto iki
vai- 

»uo. t m.. iiuv o i yru iai u Vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų.

8. Ashland Av. kimn. 47 it 
Telephone Yards 4317

4649 S. Ashland Av. kam

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS
Moteriškų, \'\iiškų ir Vaiku 

Taipgi Chronišką Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Nedėti■>- 
mis vakarais ofisas uždai ) tas.

Telephone Yards 687

Telephcne Yarc’r 5032

buvo didelės iškilmės. Paro
doj dalyvavo daugiau kaip de
šimts tūkstančių įvairių tautų 
žmonių, tarp jų apie šeši šimtai 
ir lietuvių, vyrų ir moterų. Gai
la tik kad lietuvių parodos komi
tetas neatskyrė lietuvių nuo len
kų. Mat lenkai pirmiau eidami 
turėjo savo ženklą, o lietuviai 
savo ženklo neturėjo, tuo Jie pa
sirodė kaip ir lenkai, lenkų skai
čių savimi padidino ir lenkų 
garbei patarnavo. —Lietuvis.

M<*s Kalime iSRolekttioti dėl ju- 
s,ų visokias neatgaunamas sko-l 
las, notas ir visokius heraštiS-! 
kvs skolų jieškojimus nuo pri— 
vatiKkų ypatų, biznierių, kompa- 

gS nijų ir kitų, kurie nenori su ju- ; 
mis geruoju atsilyginti. N epui- 
ao.me kokia skola yra ir už kt}, | 
biie tik teisingai reikalaujama:' 
mes iftkolektuosime jums ant 1 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus gyvenate, nei kur jūsų
i skolininkai randasi. Musų būdas pasie

kia skolininkus visur, nes tam tikslu^ turi-1 
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir i 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ R0-| 
1)A JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kreip-j 
kitės pas mus ypatiškai ar laiškais jdėda

1 mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant-! 
rašo:

Interstate Legal Service Agency 
l 3114 S. Halsted st., Chicago, II). j

Ratine, Wis

Kalbėtojas buvo 
Ada universitatės 
Prakalba buvo i-

prakalbas liepos 6—7 d. Lnion 
svetainėje. 
Kučinskas 
studentas.
iliustruojama paveikslais. Kal
bėtojas nupiešė darbelius dvasi
škuos, kaip senovės laikuose, 
kada ji turėjo savo rankose ir 
svietišką valdžią: kaip kankin
davo žmones, kaip už mažiausį 
nusikaltimą kunigams deginda
vo ant laužų, badydavo akis ir 
šiaip visokiais kankinimo įran
kiais galabindavo žmones. Ant 
galo kalbėtojas papasakojo apie 
juodašimtiškus darbus klerika
lų ir ragino dėtis prie L.S.S. vie
linės kuopos. Be to dar pavyko 
sutverti laisvamanių kuopą iš 
13 narių, kurių 10 tuojau užsi
mokėjo, o trįs prižadėjo užsi
mokėti sekamame susirinkime.

Taipgi buvo renkamos d. Ku
činskui aukos bylai vesti su Ci
cero klerikalų juodašimčiais. 
Surinkta $6.85. Aukavo: po $.1: 
M. Verpauskas ir Vašilaitis; po 
50 centų: A. Vičaitis, J. Rimkus, 
A. Matonis, A. Sultonas; po 25 
centus: J. Siulevičia, .1. Kaupas, 
P. Stumbris, P. ^Džiugas, F. Ja
unintas, V. Gasiulis, S. Molis, A. 
Kazlauskas. Smulkių aukų <85 
centai. —Vilnis.

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki S vakare

DR. M. HERZMAN

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotu.

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 kasdiena, nedaliomis ir va
karais.

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

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fiik St.

VALANDOS: Nuo' 10 12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieagt 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chieag<
• Telephone Drover >603

VALANDOS i 10-11 ryto: 2—3 roB»«txj
NedMionaie 10—19

%

Tel. Pullman 342
Dr. J. Bągocius, M.D.
__ ____ ^jGYCYTOJAS IR 

CHIRURGAS
(LIETUVI

10731 So. Mlchigan 
t Roseland, J11.

LIETUVIS ADVOKATAS
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6390
Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockwell 6999

G ERB. Naujienų akai 
tvtn'ina

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiau! 
Naujienose.

ERB. Naujienų akai- 1 
tytojos ir skaityto- I 
nrašnmi nirlrinin •

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Dr. Leo Awoiin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tol Yards 3654. AKUŠERKA i 

—įMis. A. VIDIK AS 
Baigusi Akušerijos Ko- ' 
'legijų; ilgai praktika-1 
vusi PennsylvanUoH ( 
ho^pitalėse ir Phfla- į 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
Jvisokiosc ligose niote- 
Irima ir merginoms. 
13113 So. Halsted Str. 

J (Ant antrą lubų) 
Chicago.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ■ 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. į 
3325 So. Halsted St., Chicago. *

■ -- --------- ....... .

KRAU.SE


NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Liepos 11, 1018.

Į Chicago ir Apielinke J

AŠTUNTO RAJONO 
IŠVAŽIAVIMAS.

Surinko $74.10 Propagandos 
Mokyklos fondan.

Nedčlioj, liepos 7 dieną, buvo 
LSS. Aštunto Rajono draugiš
kas išvažiavimas i Jeffersono 
mišką. Nors iš rvto oras buvo ne 
gražus ir tuo nemaža pakenkė 
rengėjų pienams, vis dėlto po 
piety susirinko didokas būrys 
draugų ir laiką praleido links
mai. Visą dieną ėjo įvairios 

žaismės, šokiai ir diskusijos, ro
dei kiekvienas turėjo progos pa
sirinkt sau “užsiėmimą” sulig 
savo skoniu.

Beje išvažiavime kalbėjo ir d. 
P. Grigaitis — apie steigiamąją 
rajono mokyklą. Propagandos 
Mokyklą. Nurodė josios svar
bą ir naudą ir ragino draugus 
prisidėt prie greitesnio josios 

Įsteigimo.
Kad ehieagiečiai rimtai prade

da rūpintis apšvietus reikalais, 
tatai rodo sekamas faktas: susi
rinkusieji suaukojo netoli aštuo- 
niasdešimts ($74.40) dolerių bu
simosios mokyklos naudai. Va
dinasi, tuo tapo padaryta prad
žia puiki pradžia Propagandos 
mokyklos fondui. Tegul tad 
draugai dar sparčiau pasidar
buoja ir kaip bematai musų mo
kykla bus pastatyta ant tvirtų 
pamatų.

Vienas juokdarys štai ką man 
ĮMikuždėjo delei steigiamosios 

mokyklos. Esą, steigkite, steig-, 
kitę tą savo mokyklą — kaip be
matai susilauksite koki tuziną 
protestų iš “rytinių” valstijų... 
Žinote juk, kad be jų pavelijimo

• negalima . ..

Dievai juos nemato tuos “rytie 
čiuš”—atsakiau jam. Mes dirb- 
1 ime, o jie tegul sau pačiauška. 
Musų “biznis” — dirbt, o jų 
“biznis”— dėkląinuot apie “re
voliucinius principus”. That’s 

ali. —~ III (’hieagietis.

BABELIO BOKŠTAS.

Nieko nėra kalto

ir visi kalti.
Suspenduotojo antro policijos 

superintendento ir moralybės 
reikalų inspektoriaus, inaj. Fun- 
khouserio, tardymas vis dar tę
siasi. Ir veikiausia dar negreit 

naujienų pikniką
nedėlioję 

lieposjuly 14, 1918
</. 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.

KAIP NUVAŽIUOT:—Imkite hilekokius karus iki Ogden Avė. Ogden 
avė. karais važiuokite iki 48 avė., tenai išlipkite ir paimkite Lyonn ka
rus, kurie nuveš iki daržui.

jisai užsibaigs. Bet juo toliau jis 
tęsiasi, tuo labiau dalykai jame 
painiojasi darosi tikras Babe
lio bokštas. Andais veikiantysis 
policijos viršininkas apkaltino 
Eunkhouserį ir jo pagelbin inkus 
sekiojimu ir noru apjuodinti 

“geros garbės piliečius”. Dabar 
kaltinamoji pusė norėjo pasi
teisinti ir išduot tų “geros gar
bės piliečių” vardus. Tardymo 
komisija betgi pasakė, kad tatai 
v ra “negalima”. Belo. Funkliou- 
seris buvo kaltinamas už laiky
mą savo raštinėj kaipo mo
ralybės reikalų inspektorius 
blogos valios ir pasielgimo as
menis. Pastarasis dabar sako, 
kad tie asmens buvo laikomi 
pritariant pačiam policijos vir
šininkui. Dargi tūlus jų re
komendavę “žymus valstijos ir 
miesto politikai”.

Išeina todėl, kad nieko nėra 
kalto ir visi kalti.

HARRISON IR VĖL 
“RUNISIĄS” į MAJORUS

šj syk ant “bepartyviškiiju 
tikieto.

Žymus demokratų šulas ir bu
vęs Chicagos majoras, Cartcr 
11. Harrison, dar kartą rengiasi 
“runyt” i majorus. Bet kadangi 
C.hicagos demokratai tariasi no- 
ininuot kitą savo partijos šulą, 

dabartinį valstijos prokurorą 
Maclay lloyne, lai Harrison sta
tysiąs savo kandidatūrą ne kaipo 
demokratas, bet “bepartyviškas 
žmogus”.

(’.hicagos darbininkai veikiau
sia dar atsimena tą “beparty- 
viš ą žmogų'”, kaip jis, būda
mas Cbicagos majoru, padėjo 
samdytojams sulaužyt “freitau- 
zių” ir rubsiuvių streikus.

G. V. Plechanovo atminčiai.

Suimtoje, liepos 13 d., 8 vai. 
vakaro, bus didelis mitingas Bo
seli Hali, liuli llouse (kertė 
Polk ir Halsted sis.), pašvęstas 
nesenai mirusiojo (i. V. Plecha
novo atminčiai. Kalbės geriausi 
kalbėtojai įvairiose kalbose: P. 
Grigaitis. “Naujieną” redakto
rius, ir Mark Kbinov — rusiškai.
K. Marmor, “Die Welt” redak
torius, žydiškai, Holand, Cook 
counly S. P. pildomojo komite
to narys angliškai, ir kt. J- 
žanga 15c.

rengkites į

“Naujienų” skaitytojai žino, 
kadGeorgi Valentinovič Plechu- 
nov buvo vienas pačią, didžiau
siųjų socializmo mokslininkų 

visame pasaulyje, tiesioginis 
Markso ir Engelso mokinys ir 
gaisus rašytojas, kurio veikalai 
yra išversti į visas Europos kal
bas. Kiekvieno protaujančio 
darbininko pareiga yra atiduot 
paskutinį pagečbimą tam did
žiam darbininkų Mėsos kovoto
jui ir arčiau susipažinti su jo 
darbais ir gyvenimu.

Rusų Sočiai- Demokratų 
Kliubo Komitetas

Dar kartą atidėjo.
Nuteisto mirtin žudeikos.Earl 

Deer’o, bausmė dar kartą lapo 
atidėta iki spalių mėnesio. 
.Jisai turėjo būt pakartas ryto 
Coo paviečių kalėjime.

Pėtnyčioj, liepos 12 d.. Gur
neli Sųuare kertė 51 ir Wood 
gąlvių Jūreivių benas duos 
puikų koncertą. Pradžia 7:30 

vai. vakaro.

E. N. Ashland patraukė tie- 
son Chicago Motor Bus kompa
niją. Beikalauja 25 tuksiančių 
doleriu. Besivėžinant los kum- 
panijos omnibusu jam tapo pa
žeista akįs..

Dr. Victor Langer, <852 Barry 
gal., pate' o bėdon. Išvažiavęs 
ant vakacijų painylo jauną gel
tonkasę ir apsivedė. Chicago j li
kusi prisieka tečiaus žada “ne
dovanoti”.

Ponas Jame Kruopa pateko 
bėdon, kuomet jis bandė įsilaužt 
savo buvusios prisiekoš Lillian 
kambarin 7337 Cottage G rovė 
gatvėj. Policija nugabeno Kruo
pą į šaltąją, kad pasilsėtų ir vė
liau pasiaiškintų prieš poną džio 
džę, kokiais tikslais jisai norė
jo dasigaut į Lillian’os kambarį, 
su kuria jisai yra persiskyręs 
Vieni melai atgal.

H ■ ‘ ’ *
Joseph E. Pevel, 816 Dempter 

gal., turės pasiaiškini prieš tei
sėją, kodėl jisai mušu savo mo
terį. Priešingame atsitikime 
turės eit i Bridevvellę.

Astuoni šunų savininkai va
kar buvo pašaukti į kortą pasi
aiškintų. Jų su nes apdraskę aš
tuoniolika praeivių daugiausia 
vaikų. Turės užsimokėt reikia
mos pabaudos arba netekt savo 
taksų.

Samuel Ettelson, miesto kor
poracijos advokatus, reikalau
ja naujo “įstatymo prieš ‘sau
sus’ kabaretus”. Jie turį būt už
daryti nuo 1 vai. nakties. Dabar 
ten svietelis “linksminęsi” kiek 
lik kuriam patinka.

Ponia Meta Weber, patraukė 
tieson savo prisiekę, turtinga 

vielos pirklį. Beikalauja divor- 
so ir 25 tūkstančių dolerių prie
dais.

Nežinomi vagiliai vakar pa
vogė septynis naujtis automobi
lius už 18 tuksiančių dolerių.

BRIGHTON P ARK
Iš LMPS. 58 kp. veikimo.

Praeitą nedėldienį, liepos 7, 
buvo LMPS. 58-tos kuopos susi
rinkimas. Sulig savo tarimų šis 
susirinkimas reikia skaityt ytin 
pasekmingu. Jame padaryta 
daug naudingų, nutarimų kaip 
moterų susivienijimo taip ir vi
so musų progresyviojo judėji
mo naudai. Keletą jų čia pažy
mėsiu.

Taip, sekamam sezone nutar
ta surengti bent tris pasilinks
minimo vakarus, kurių pelnas 
skiriama agitacijai, t.y. rėmi
mui “Moterų Balso” ir, apskri
tai, Liet. Moterų Progresyvio 

Susivienijimo reikalams: leidi
mui tinkamos literatūros apie 
moterų klausimą ir lt.

Susirinkime1, beje, svarstyta 
ir sekamojo LMPS. suvažiavi
mo re ikalai, kuris pripuola spa
liu 4 ir 5 dd. Philtidelphijoj. Ka
dangi inusv kuopa dar palygina
mai jaunute ir jos ižde nesiran
da rei iamo kapitalo, tai tapo 
nutarta sulig išgalčsj prisidėt 

prie jo plhigiska aifka!' Kita dh- 
lis lu pinigą bus šuvhtttota spau
sdinimui tam tikrą agitaeinią 
lapdiąjkUTie 'buM'pldlinami tar
pt' lietusią moterų šioj apielin- 
kej.

Atsišaukus “Laisvi^” bendro
vei mithrhi Uupil^kt vieną jo
sios ščrš1. Ttio pačiu kartu paau
kota 2 doT.’ Uandai nedėlinės soc. 
vaiką mokyklėlės,1'kuri gyvuoja 
pielinūj dafyj miesto.

Beje, dtir nukirta surengti 
draugišką išvažiavimą į Wiilow 
Springs bendrai su LSS 234-ta 
kuopa. Išvažiavimui laikas pas
kirta liepos 28 d.

Kuopon įstojo trįs naujos na
res. Kuopoje, beje, priklauso ir 
d. S. Laurinavičiute. Tikimės, 
kad ji daug prisidės prie patobu
linimo busimąją kuopos vaka
rą kaipo gabi aktore, ir solistė.

Tatai rodo, kad 58toji kuopa 
veikia. Ir reikia tikėties, kad 
ateityj tasai jos veikimas bus pa
statyta ant dar tvirtesnių pama
tą. — J. Vasiliauskiene.

BRIDGEPORT
Šis ir tas

Naktį iš 8 ir 9 d. liepos neži
nomi vagiliai įsilaužė į p. B. W. 
Juciaus garage’u ir išvažiavo jo 
naują “forduką”. Ant rytojaus 
p. Jucius pradėjo jieškoti pavog
tojo automobilio ir surado jį 
aid kertės 63 ir Loomis gatvią. 
Automobilius betgi buvo la
bai apdaužytas. Sako, kad jo pa
taisymui reikėsią pridėti apie 
trejetą šimtą dolerią. Matomą, 
vagiliai pametė savo laimikį, 

kuomet jis galutinai “apsirgo” 
ir atsisakė vežti naujuosius sa
vo ponus. Vagiliai nepagauti.

• • .
Žinomasai vietos biznierius, 

Real Estate’o savininkas ir 
Universali State banko di
rektorius, p. M. J. Kiras, šiomis 
dienomis įteikęs savo rezignaci

ją iš min. banko direktorią. 
P-as Kiras jau antrą terminą 
tarnavo U. S. banko direkcijoj.

— J. B. Aglinskas.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

ta------ĮJ-1-"——!J J—.....

Pranešimai

Draugijų pranešimuH apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio įniko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: (’anal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Didelis susirinkimas. — Lietuvių 
Laisvamanių kuopos Bridgeporto a- 
pielinkčje susirinkimas įvyks liepos 
11 <♦., ketverge, kaip 7:30 vai. vak., 
Aušros svel., 3001 So. Halsted si. Ka
dangi klerikalai visu įtūžimu veikia, 
kad užgniaužus laisvesnį judėjimų 
naudai savo biznio, lai kiekvieno 
protaujančio žmogaus priedermė yra 
atsilankyti i šj susirinkimų ir stoti 
atšilai j kovų prieš juodųjų armijų.

—S. L. L. Komitetas.

LSJL. Ikp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, liepos 11 d. 9:30 vai. ryto, Au
šros svel., 3001 So. Halsted SI. Pre
legentu bus d. .1. Shimbclis*. Aiškins 
apie socializmo principus. Draugai 
ir draugės, malonėkite atsilankyti 
laikiu —J- J- Jonuševičius

Kenosha, Wis. — LSS. IX-to Rajo
no konferencija įvyks liepos II d. 
socialistą svetainėje, 321 Prairie av., 
kampas Sheridan Bd. Konferencija 
prasidės 10 vai. išryto. Po konfe
rencijos, 6 vai. vak, bus vakaras su 
įvairiu programų. Tarp kitko jame 
dalyvaus ir LSS. 58tos kuopos Aido 
choras. Todėl Ims gera proga ir pa- 
šaliniems atsilankyti .—K. Paukštis.

West Pullman, III. —, Liet. Tėv. 
M\I. Dr-slės No. 2 mėnesinis susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, liepos II, 
3 vai. po pietą, P. Kareckio svel. 
758 \V. 123 si. Draugai malonėkite 
susirihkti paskirtu laiku.• Norintis 
prisirašyti prie Draugystės taipgi 
aleikile. —Valdyba.

Roselando Naujienų Bendrovės 
dalininkai malonėkite susirinkti lie
pos 12 dienų, 8 vai. vakare, Aušros 
svetainėje 10900 Michigan avė. Kan
dami svarbią reikalu. —K. Jamontas

LSS. 81 kp. mėnesinis Husirinkimas 
įvyks ketverge, liepos 11 d., Liuosy- 
bčs svel.. 1822 \Vabaiisia avė. Drau
gai, visi balinai turite ateiti ant su
sirinkimo, nes turime svarbių daly
ku aptarti. įlaši1. P. MankeviČius

Dr-^tės Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 pusmetini.4 susirinkimas jvyks ne- 
dęlidj, liepos 11 d., 12 vai. po pietų, 
Pavis Sąuaj'e parko svetainėj kertė 
15 ir Pųtiliha st. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti į šį susirinkiihą, 
nes turim svarbią dalyką apart. At
siveskite ir natrių narių.

-Įlaši. J. R.

LŠS. 37 kp, laikys pusmetinį susi- 
rjukiinų Įcetveęge, liepos 11d. 8 vai. 
vųk,. Mahjiausko svel., 1813 Halsted 
St. Ab.sį nariai jnalonėkite atsilanky
ti i susirinkimų, turim daug svar
bią įlalv ką apiarli.

Kast. K. Kazlauskas.

S LSD A. 1 apskričio mišraus choro 
generališka repeticija įvyks subato
je, liepos 1.3 <1., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Vi
sos dainininkės ir dainininkai būti
nai turite atvy kti rcpeticijon, nes se
kamų nedelių turėsime dainuoti Nau
jieną Bendrovės piknike J. Cher
naucko darže. org. J. Urbonas.

So. Englewood. — 170 kuopos mė
nesinis susirinkimas bv\ks pėtnyčioj 
liepos 12 d., 7:30 v.v. J. Butkevičiaus 
svetainėj 81.32 Vincennes avė. Ma
lonėkite visi atsilankyti, turime ap
tarti svarbią reikalą, ir atsiveskite 
naujų nariu. —Org. J. Pu—s.

LSS. 22 kuopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks ketverge, liepos 11 
d. 1918, M. Meldažio svel. Visi na
riai malonėkite alsilankyti į šį su
sirinkimų, nes yra svarbią dalykų 
aptart, kaip LSS. reikaluose taip ir 
kuopos rtikaluost. Taigi yra svar
bu, ir privalumas kiekvieno nario 
dalyvauti šiame susirinkime. Alsi- 
veskil ir naują narių.

Org. P. Balčikonis.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos t- 

1 colis, syk j, 90 centų; dedant 
ta pati skelbimą ilgiau, už kiek, 
vieną kartą colis vietos 25 centai,

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jiež- 
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
ri 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/ 
čia tįsių pasekmių. .

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusseseres Zosės 

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

M. Legaekis,
230.3 S. <)akley avė-. Chicago, III.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PA.IIEšKAU savo pusseserės Ma

rijonos Krupaviekikės, paeina iŠ 
Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės 
parap., Kunigiškių kaimo. 'Turiu la
bai svarbą reikalų. .Ji pati tegid at
sišaukia arba kas jų žinote praneš
kite man antrašu.

Pranciška Balkauskaile, 
1812 Canalport avė., Chicago

I ■ , ■»■■■. ........ . ...... ......... .
Pajieškau savo pačios Marės Juš- 

čienės, po tėvais Marcilioniukčs, 8 
liepos, 1918, išvažiavo ir išsivežė su 
savim suną Jonukų, 7 mėnesiu; ža
dėjo važiuoti j Minneapolj ar Su- 
perior’i|. Jeigu nori grįžk greit, vy- i 
ras nieko nenori tik perskirą. Jei
gu negrjši greit, Imsim priversti iki 
tol jieškoli, kol surasim, nežiūrint 
kiek kaštuos. Kas pirmas praneš 
gaus $25.

M. Juščius, 
3521 Union avė., Chicago, III.

Pajieškau Frankio Kugov. Paei
na iš Dabykynfs dvaro Akmenės 
parapijos, Šiaulių pavieto, Kauno 
gub. Malonėkite atsišaukti, ar kas 
žinoti* malonėkite pranešti šiuo ad
ei su:

Charlev Daukšas, 
2213 \V. 23 PI., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
J IEŠKAU darbo kaipo kolektorius 

arba panašaus. Esu teisingas ir at
sakantis žmogus. Kam tokis žmo
gus butą reikalingas meldžiu atsi
šaukti, adresu:

No. .30 “Naujienos”,
1810 S. Halsted si., Chicago

Pajieškau darbo į barbernę vaka
rais subatomis ir nedėliomis kaipo 
mokinys-. Kreipkitės per laiškų.

Peter Masules,
.321<> Emerald avė., Chicago III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon švarus ka

mbarys vienam arba dviem vaiki
nam su valgiu. Yra maudynė, tele
fonas, elektros šviesa.

J. B.,
.3810 So. Lowe avė., C.hicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BĮ UBAI 
(U. S. Free Employment Service)

J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE.
arba

116-122 N. DEAUBOBN ST.
arba

524-526 SO. DEAUBOBN ST.
/ arba

105-107 S0. JEFFERSON ST.
------o------

Už darbo parupinimų visuose Juo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų; kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, į ūkius,’ į šiaip įvairias įstai
gas —- kaip vyrų, tal|| moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

HlilKALINGAS luojaus geras bu- 
č< ris.
.3157 W. 381 h Place, C.hicago

KEIKIA vyrą mokytis sortunti 
ant r..raukius maišus. Gera mokes
tis Pastovus darbas. Atsišaukite

Western Bag and Burlap Co., 
2 11!) \Vailacc St*., Chicago

BEI KALINGA 4 arba 5 geri vyrai
dirbti aulomobiių šapoje. Darbas
visokis. WARSAWSKI and Co., 
1915 So. State st., Chicago

BEIKALLNGA ledu traukėją ir da
rbininkų j ledą svirnus, 40c į valan
dą, 10 ir 11 valandų darbas. Atsi
šaukite j Consumers Co., 
<35lh St., ir Normai avė., Chieago

BEIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namą 
darbo. Pastovi vieta, gera mokestis. 
1718 So. Halsted st., Chicago

BEI KALINGA stiprią vyrą prie 
svaraus sapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 W. 18th si. Chicago

REIKIA moterų ir merginu virš 
16 melų dėl siūlų vyniojimo mašinų. 
Prityrimo nereikia.

Piioenis l)ye VVorks,
196.3 Southport Avė., Chicago

REIKIA patarnautoją prie stalą 
(merginą) prityrusių ir neprityru
sią. Gera mokestis, 8—10 valandą į 
dieną.

Harry Block
1.356 S. Halsted st., Chicago

REIKIA indų plovėjų. Darbas Į 
naktinis. 10 valandą. Gera mokes
tis.

Harry Block,
1.356 S. Halsted st., Chicago Į

REIKIA molderiu ant gelžkelio ii 
gani laikui, pastovus darbas. 
Missouri Malleable Iron Company, , 

East St. Louis, III.
y * 1 1 ...... ...—-------------------- ---------- i

z REIKIA beisterių, fellerią guzikąl 
jsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo- ( 
teriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Co.,
367 W. Adams st., Chicago 1

AUTOMOBILIAI
------ ------- -- --------------------------------  I

PABSIDUODA labai puikus auto-! 
mobilius \Vhitc Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina j ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite j 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., Chieago, 11I.Į
■ I ■ ■ — - ■ .......................— I

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

AUTOMOBILIAI

G A IR A IG E
Pardavimui arba išsimain\nmi ge- 

jrai apsimokantis liti aulomobilią ga- 
rage su paskutines dienos mašinša- 
ša|x,> pigi remia ir ilga sutartis, si 
yra gera proga padarvti gerus pini
gus.

CHICAGO Al TO SCHVICI'.
5339-4.) S. Ashland avė., Chicago

RAKANDAI
rUBIU PABDL’OTI 6 kambarių 

rakandus, playcr piano ir Victrol.i 
$;)5.00. Vartota vos 90 dieną. Par
duosiu atskirai.

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

PABSIDl ODA beveik nauji, 4-rią 
kambarių rakandai. Labai pigiai 
jeigu greitai pukšite.

Jozefą Martinka, 
L<49 .\; Paulina si., Chicago

NAMALžEMt
CALIEOILNIJOS ŽEMP.S

Ar iusąnorit “NEPBIGULMYBfiS”? 
Jeigu taip pasiteiraukite apie musą 
20 akrą ūkės (farmas). Mes pas
tatysime jums namelį, duosime kar
vę, kiaulę ir vištą ir kontraktų, kad 
mes paimsime visus cukrinius buro
kus, kiek tik jąs galite ją užauginti. 
Jeigu jąs norite turėti namų ir ne- 
prigidmybę savo senatvėje ir žymiai 
padvigubint ar patrigubinti kų jąs 
dabar uždirbate, alsiąskite laiškų 
dėl platesnių žinių.

Barry — c-o Daniel Hays Co. 
i!09 N. Dearborn si., Chicago

1 APMOS

P.is mus randasi puikią farmą su 
visais padarais ir gyvuliais, iš kurią 
gauna po 85.00 j dienų ir javai kuo- 
puikiausi. Arti prie miesto Merrill, 
po 'ienų mylių, kur viską gali pirkt 
ir parduot už geriausių kainų; taigi 
kas norit gerų ūkę įgyt, kreipkitės 
šiuomi adresu:

J. Orinikailis,
B. 7. Bos 117 Merrill, \Vis.

i
PARDAVIMUI 2 fialą mūrinis na

mas. Pigiai už “cash”.
2627 So. Union avė., Chicago

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augsią mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas ele
ktra, ištaisytos gatvės geras išjąi- 
symas, rėndos '8120.0(1. Arti Grane 
dirbtuvių, lengvi išmokėjimai.
$12,ooo.oo. »■ ; '• ♦ c-

J, McDonneil and C.o., . 
2630 \V. 38tli st., Chicago

.MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

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

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

VALENTINE DRES8MAKING
COLLEGES \

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

Žemaites Raštai

Karčs Metu

įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gąuti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

Garsinkis Naujienose




