
s

Kaina 2c.VOL. V.
ase

Price 2c. 
======

Telephone Canal 1506

—n.!*...1........i'jjjaa

Chicago, III

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914 at thą Post Office at Chicago, IU., under the Act of March 3, 1879.

MM-5

Armcg Zfoteeig JhgnraJtfg Amerikoj 
A.ddreM:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH NALSTEU STREET

No. 167.
=

Vokįečių ofensivas visai nepavyko
< ■ . ................................ * - ■ — - ------------------------------- ■ —................•—.......................—....................................................................... .................. ■ ■■ - - ______________ _______

u i * . i

Vokiečiai visur ta
Šimas tvirtina, kad vokiečiai sūe 

męl3,000 belaisvių. Priduria
ma dar, kad gen. von Boehm ar
mija perėjo Marne upę tarp Jani 
gonne ir Į rytus nuo Durniaus.

po sumušti PRANCŪZAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTU ANT MARNE

Smarkus įpučia siaučia, bet fra- 
neuzai paėjo priekyn.

Amerikiečiai visur pa 
sižymejo

Vokiečiai stumiami atgal; vie 
tomis nuvyti už Marne

Vokiečių nuostoliai dideli
Smarkus mūšiai tebesiaučia, bet 
vokiečiai visur atmušami. Daug 

belaisvių suimta
VOKIEČIAI ANT MARNE 

SULAIKYTI

Prancūzai suėmė daug 
čių belaisvių.

True translation filed with the post- 
inastet at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liep. 16. — Smar
kus mušis tęsiasi, ypač Į pietus 
nuo Marne ir Chatillon apygar-

šiandie suimtieji belaisviai sa
ko, jog jie yra įsitikrinę, kad jų 
komanduotojai tapo sumušti.

vokie- ’ Amerikos kareiviai šiandie 
nušovė pačtinį balandį, prigu
lintį priešui į rytus nuo Cbateau 
Thierry. Jis nešė pranešimą nuo 
vokiečių divizijos kvatieros, kad 
padėjimas yra rustuš; kad vokie
čiai nemato progos padaryti pro
gresą tos divizijos apygardoj.

Apart vieno sektoriaus Į pie
tus nuo Marne, permainos situa
cijoj nėra. Karės ofiso praneši
mas sako, kad amerikiečių ir 
franeuzų kareiviai puikiai kon- 
I r-a lakuoja ir suima daug be- 

4 , . <

laisvių.
Į pietus nuo Marne vokiečiai 

neįstengė pastūmėti §avo linijų 
už St. Agnan. La Chapelle, Mon- 
lliodon, Lisieres ir į pietus nuo 

Bouquigny miš,o, Francuzai 
šioj apygardoj suėmė 1,000 be
laisvių.

• (St. Agnan ir La Chapelle.y- 
ra už apie 2 mylių Į pietus nuo 
Marne.)

Fronte | rytus nuo Rheims, ne 
žiūrint smarkaus mūšio per pas
tarąją dieną ir naktį, priešas ne
galėjo prasiveržti per frpneuzų 
apsigynimo zoną. i

Vokiečių nuostoliai belaisviais 
laike pirmos dienos mūšio 
vo labai dideli.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI MIL
ŽINIŠKI.

Priversti gabenti rezervus, ku
rių nemanė vartoti. —“Blogiau 

negu pekloj”.

VOKIEČIAMS OFENSIVAS 
SAI NEPAVIKO.

Patįs vokiečiai prisipažįsta 
jie tapo sumušti. *

vidurnakčio šiąnakt ir vidurdie
nio ryto — bus liudytojais kri- 
zio vėliausių vokiečių pastangų 
prasilaužti per vakarinį frontą.

Tokia nuomonė yra karės se
kretoriaus Baker, kurią jis iš
reiškė šiandie po piel kabineto 
posėdy  j.

Paskiau jis užreiškė laikraščiu, 
korespondentam^, kad karinių 
patarėų nuomone, išsivysi i- 
mai laike to likimingojo periodo

True translation filed wilh the post- 
hnaslcr at Chicago, III., July 17, 1918
as reųuircd by tne act-of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 16. — Ka
rės ofisas paskelbė apie atsiėmi-

j mą šiandie St. Agnan ir La Cba- 
pelIe-Monthodon ir paėjimą 

priekyn franeuzų-amerikiečių, 
valdančių Marne klonį įvairio
se vietose.

Atkaklus mušis siaučia keliuo. 
se sektoriuose naujame mūšio
fronte ,ypač į pietus nuo Marne, SU AMERIKOS ARMIJA CH- 
kur žemė buvo atiduota tik pėda# 
už pėdos, kaila talkininkų lini

ja buvo priversta pasislinkti 
kiek atgal.

nuo Rheims, priešo ataka tapo 
sutriuškinta pii^name laipsny
je.

Skraidantis virš vokiečiij lini
jų aviatoriai sako, kad vokiečių 
nuostoliai šiame rektore yra mil 
žiniški.

Amerikos kreiviai ftjarne iš
silenkime, Fossoy apygardoj, 

naktį pagerino įavo pozicijas. 
Vienoj vietoj jie nuvijo priešą 
atgal už upes.

Skaičius amerikiečių suimlųĮ galbūt nuspręs a*r priešo liksiąs 
belaisvių padidėjo.

........ .. .............. . ............
AMERIKIEČIAI NEATIDAVĖ

Nė vienos pėdos žemės

tapo sumuštas.

VOKIEČIAI PAĖJO 5 MYLIAS 
I RYTUS NUO RHEIMS

Tvirtai laikosi ties Reims ir 
suėmė daug behfevių.

True iransliition fijed i 
ma^ter at Chicago, III., Julyl 
as reųuired by the act oPOtt

e«post- 
7, 1918 
0,1917,

Amerikiečiai pagerina stovį. Vo
kiečiai šėlsta delei savo nepasi

sekimų.

Capejlo. Vyriausis italų armijų 
komanduotojas gen. Diaz tapo 
apteiktas svarbiu ordeno kordo
nu. Gen. Cadorna buvo vyriau
sias italų armijų komanduoto
jas pereitais metais, kada aus- 
tro-vengrai po Capirello nelai
mės atstume atgal italus iki Pi- 
ave upes. ’

AUSTRIJA SUTINKA APIE 
VISKĄ SVARSTYTI.

Tik netai kas liečia ją

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

True translation filed with the posf- 
master at Chicago, UI., July 17, 1918 
as reųuired by tne act of Oct. 6,4917.

WASHINGTON, liepos 16.
Šios dienos Suv. Valstijų armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 102 
vardus.

Nuostoliai tokie:
Užmušta karės lauke .... 14
Mirė nuo žaizdų ..........  8
Mirė nuo ligų.......... ..............3
Mirė nuo šiaip atsitikimų .. 1 
Sunkiai sužeistų ........ 53

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., July 17, 1018 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 16. — 
Užrubežinių reikalų ministeris 
baronat Burian svarstldamas no 
toje Austrijos karės tikslus sa- 
k€>‘:

“.Mes esame pasirengę svarsty 
ti apie viską, tik ne apie musų 
pačių teritoriją.”

Belaisvėj..................1....................1
Šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės: '

JACOB MANOS, Centerville,
N. Y., seržantas, užmuštas ka
rės lauke.

. JOHN DEELIS, Frankfort, N.
Y., sunkiai sužeistas.

WLAD1SLOW SKROMOSKI, 
W)ieeling, W. vii., prapuolė.AMERIKIEČIAI ATSIĖMĖ FOS 

SOY IR CREZANCY •

Ant Marne upės.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Julv 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. — Ame 
rikiečių kareiviai atsiėmė Fos- 
soy ir Crezančy, miestus ant pie
tinio kranto, paimlus vokiečių 
kada jie perėjo Marne upę.

Gautoji žinia parodo, kad o- 
fėnsivas pasilieka sulaikytu ir 
atakos iki .šįryt beveik visur liko 
atmuštos su dideliais n uos to- 

liais.

AMPAGNE, liqms 16?— Ameri
kos pulkai, laikahtįs liniją į ry
tus nuo Ribinis neatidavė nė 
vieno colio žemės vokiečių besi- 
veržimui.

Sudarydami talkininkų deši
nįjį sparną jie stovėjo kaip ak-l 
meninė siėna prieš didėlį priedo 

stūmimą, pridaryilkini vokie-^ 
čiams didėKų mtostolią ir suim
dami <l;»ugyl>ę belaisvių.

Po bombarda vidini gazli ir 
smarkiai dkęploduoiančiais šovi 
niais, kurią, kaip sako šalę Csan-1

FINLANDIJA PASILIKSIANTI 
NEUTRALE.

Atsitikime susirėmimo Mur
mansko pakraštyj,

VOKIEČIAI 'TRAUKIASI 
ATGAU

1 ■ ._________

Francuzai atsiėmė kalvą 
daugelyj vietų nustūmė
čius atgal, kitur juos atmušė

223 
vokie’-

ir

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

SU FRANCUZŲ ARMIJA FR
ANCIJOJ, liep. 1 . — Taikiniu-’ 
kų priešinimasis vokiečiams da-j 
baldiniame ofensive buvo ^fliP j 
smarkus ir lodei vokiečių nuos
toliai taip dideli, kad priešo divi- 
Ihjos, kurių vokiečių; štabas ne
manė naudoti iki rytojui, tapo 
mestas mūšio linijon vakar vi
durdienyj.

Gynimasis franeuzų ir ameri
kiečių kareivių buvo puikus ir 
daugybė kontr-atakų atžymėjo 
mūšį.

Sugautas vokiečių pačtinis ba
landis nešė pranešimą sakantį:

“Mušis už perėjimą per Mar> 
ne yra baisesnis už peklą.”

Tai čia amerikiečiai i? fran- 
kad.cl,za* nuolatos narsiai kontr-a- 

takavvo, nuvydami mažiausiai 
dalį vokiečių už upės, kuomet 
kiti prigėrė bandydami.pabėgti.

True translation filed with the posl- 
tnaslcr at Chicago, III., July 17, 19t8 
as rcųuircd by the act of Oct. (i, 1917,

SU AMERIKOS ARMIJA 
ANT MARNE, liep. 16. — Ka
riaujančios kartu franeuzų ir 
amerikiečių spėkos atsiėmė mie 

jStelį St. Agnan, kalvą 223 į šiau- 
• rvakarius ir La Chapelle-Mon-

bu-

Vh

VOKIEČIAI tSAKOSI SUĖMĖ 
13,000 BELAISVIŲ

(Ankstyvesni pranešimai ro- 
i do, kad giliausis vokiečių paėji
mas šiame fronte anksti šįryt 
pasiekė šių miestelių).

Veikiant su franeuzais, ame- 
rikiečiai padarė, smarkią kontr
ataką šįryt tarp tų dviejų mies
telių, stumdami priešą nuolatos 
atgal.

Amerikiečių dešinėj francu
zai padarė greitą progresą ir vi
soj sekcijoj vokiečiai buvo ata
kuojami su pasekme, kad jie pa 
si traukė gana toli atgal.

Palydinamai didelės spėkos 
amerikiečių dalyvavo mūšiuose, 
ypač -Descrivc^ apygardoj, kur 
jie buvo atgabęnti parėmimui fr 
aneuzų. Neužilgo ameĮrikicčiai 
dalyvavo smarkiame ’našyje.

Vokiečių -“tankai”, kurie ata
kavo j šiaurę nuo Souain laike 
didelio mūšio, kuris prasidėjo 
vakaru labai nukentėjo nuo tal
kininkų artilerijos ir dahgclis jų

True translation filed wilh the posi- 
master at Chicago, III,, Julv 17, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 16. — Su- 
' lig autentišĮęų žinių, gilumos vo
kiečių paėjimo į rytus nuo Rhe- 
ims yra 5 mylios. Amerikiečių 

kontr-atakos toje apygardoje 
padarė stovį pilnai užganėdinan
čiu.

Vokiečiai matomai įpykinti 
savo nepasisekimu pasiekti Cba- 
lons-Sur-Marne, vyriausi stra
tegišką tikslą jų besiveržimo Į 
rytus nuo Rheims, dabar bom
barduoja miestą .toli 'šattunamo- 
mis kanuolėmis.

tįs franeuzą fiulkdi, b«vo smar- Į 
kesnisy negti kada ners bandy
tas prir Venduno, naaaes žilai pa-Į 
sirėdŽiusios vokiečiąr. infnntcri-| 
josnpuolČHpriekyn atakon vakar i 
dyte. • . '»!.(f ■ " ■ n ■ i

; Amerikos laukų kamtolės, šau 
dydamos žemai virš galvų musų! 
kareivių priekinėse pozicdjcise, 
pramušė dideles skyles arti su
glaustose priešo eilėse. Kitikes- 
valdžiai ir šautuvai sulaikė savo 
ugnį iki jie tiesiog galėjo išpildy 
ti garsų revoliucinį paliepimą.

Nešaukit iki jus nepamatysit 
baltinius jų akių”.

Tada pagal signalą jie paleido 
tokia papliaupą plieno, kad prie
kinės vilnįs vokiečių infanterijos 
tapo visai suardytos.

Vokiečiai pradėjo svyruoti, 
bandė pertvarkyti savo eiles ir 
gabaus pabėgo palikdami lauką 
nuklotą žilais lavonais.

Vėl ir vėl vokiečiai sugrįžda
vo atakon atkakliai bandydami 
nušluoti amerikiečių priekines 
linijas. Bet vėl ir vėl jų vilnįs 

pranykdavo ir* atsitraukdavo 
nuo amerikiečių tvirtumų, kaip 
vilnįs jurų, atsimušusios į uoli
nį krantą.

Amerikiečiai net pagirtojoj 
tranšėjų moHaras. Kartais tolis 
buvo taip mažas, kad slinkus šo-| 
viniai tankiai pramušdavo dau
gybę žmonių pirm, eksplodavi-l 
ino. Viena musų mertarų. bMa- 
reja, veikusi 6 valandas gazimS- 
se maskose, iššlavė -penkis vo
kiečių batalionus (galbūt 2,500 
kareivių. *

)/! H’s-

VOKIEČIAI BOMBARDAVO 
AMERIKOS LIGONBUTI.

2 užmušti, 9 Sužeisti.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liep. 16. — Vokie
čių aviatoriai 11 vaL pereitą nak 
tį mėtė bombas ant Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ligonbu

čio ties Jovy. Du kareiviai tapo 
užmušti ii’ iš ligonbučio pritar- 
nautojų 9 žmonės liko sužeisti.

Vokiečiai aviatoriai tyčiomis 
bombardavo ligonbutj. Ligonbu- 
tis tuo laiku buvo pilnas sužeis
tų, jų ir daktarai darė operacijas 
prie keturių stalų. Operacijos tę
sėsi nežiūrint eksplozijų.

Mažiausia lys bombos numes
ta ant ligonbučio. Viena jų su
naikino tris šėtras. Tnojaus per 
telefoną pašaukta daugiau dak
tarų ir darbas tęsėsi ir toliau.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., July 17, 1918 
as i eųnired by tne act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 16. — Ofi- 
cialis Bėrimo laikraštis Nord- 
deutschc Allgemeine Zeitung už 
reiškia, kad Vokietija turi ganė
tinai spėkų Finlandijoj kad ap
sidirbus su talkininkų kareiviais 
ir raudonąja gvardija Murman
sko pakraštyj.

Sakoma, kad Finlandija ma
nanti pasilikti neutrale, jei sma
rkus konfliktas ištiks Murman
sko pakraštyj, kur talkininkų 
spėkos apėmė kontrolę.

TOKIO, lie|). 13. — šiandie į- 
vyko specialis Japonijos kabine
to posėdis, kuriame dalyvavo 

armijos oi icicriai ir jam laikraš
čiai priduoda didelę svarbą.

Manoma, kad koks-nors pra
nešimas gautas nuo Amerikos 
valdžios apie intervenciją Rusi-

JOSEPH W. KORSKY, Grand 
Rapids, Mich., užmuštas karės 
lauke.

CARL Ę. MARCUS, Tyrone, 
Mo„ užmuštas karės lauke.

CIIAfltES KRYSZEWSKI, 
Jersey City, N. Y., mirė nuo

500 žm. žuvo ant 
kruizerio

EKSPLODAVO JAPONIJOS 
KARIŠKAS LAIVAS.

■■■III.. II...................... I Į...................................

ŠIANDIE MŪŠIO KRIZIS

šiandie muftis. parodys tikrąias 
pasekmes.

True trahšlalion filed wlth the post- 
niasler at Chicagė, Ilk, July 17, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTQN, liepos 10. — 
ar tarp

Truv translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1918 
:•» rcųuircd by tne act of Oct. 6,1917.

SU .AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liep. 16. 11:10 v. 
l yte. —Pranešimai nuį vieno •

». r .. .. . i i True translation filed \vith the post-galo. mušto hnrjos iki kito sako,' inuslcl. u| chicago, III., July 17, 1918 
kad apart kelių menkų vietų, as reųuired by the act of.Oct. G, 1917. 
vokiečių ofensivas ikišiol buvo BERL1NAS, liep. 16. — Šian-iDko sunaikinta, 
pilnu nepasisekimu. die išleistas štabo oficialia prane- Champagne sekcijoj, į rytus Sekamos 12 valandų

VOKIECIŲ KAREIVIŲ DVASIA 
PUOLA.,

. Ją puldo nevykęs vokiečiu 
of ensi vas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS 
ANT MARNE, liep. 16. — šįryt 
gauta žinia iš mūšio lauko į ry
tus nuo Rheims parodo, kad 

talkininkų ofensivas netik sulai
ko priešo ofensivą, bet išrodo, 
kad nupuldė jo dvasią.

GEN. CADORNA NETEKO 
RANGOS IR ALGOS.

FINLANDIJOS SEIMAS 
MONARCHIJA

Už

Bet visai maža didžiuma remia 
monarchiją.

Truc translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

LONDONAS, liep. 16. — Fx-

ponhageną Helsingforso žinia 
sako,kad Kilius įvedantis monar
chiją Finlandijoj praėjo Fin- 
landiįos parlamente antrame 

skaityme 4 balsais.
Žinia priduria, kad rcpubliko- 

nai pradėjo energišką agitaciją 
>rieš bilių ir galbūt Finlandijos 

valdžia turės rezignuoti, kadan
gi pritarianti biliui didžiuma nė
ra ganėtina.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Julv 17, 1918 
us reąuired by the act of Oct. 6,1917.

: RYMAS, liepos 13. — Karinis 
biuletinas padavadija pasitrau
kimą su netekimu rangos ir al
gos generolų Cadorna, Parro ir atmetė.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

TOKIO, liep. 1 — Japonų ka- 
,,/iškps laivas Kawachi, 21,420 
1oi/ų Įtalpos eksplodavo Tokoy- 
ama užlajoj, 150 mylių į šiaur
ryčius nuo Nagasaki. Tat atsiti
ko liepos 12 d. 500 narių Įgu
los žuvo.

Kawaclu buvo pabudavotas 
Kure,1912 m. ir buvo aptarnau
jamas 960 olicierių ir Įgulos. 
Jis buvo 500 pėdų ilgio.

ČECHįO-SLOVAKAI ORGANI
ZUOJA “JUODĄJĄ GVARDIJA”

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 17, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liepos 15. — 
Maskvos einia į Berliner Tage- 
blatt sako, kad per paėmimą 
Kazaniaus čecbo-slovakai pata
po viešpačiais valdžios žemes
nėj Volgos dalyj.

BROCKTON, Mass. liepos 13. 
— Šiandie čia sustreikavo dau
giau kaip 1,600 čeverykų kirpė-l 
jų, dirbantįs 40 dirbtuvėse. Jie 
reikalauja 37.50 į savaitę vie
ton $25. Kompanijos siūlė dar
bą nuo štukių, liet

Žinia priduria, kad čecho-slo- 
vakai taipgi naudojasi savo tik
slams karės ministerio Trockio 
mobilizacija Uralo kalnuose, ant 
Volgos upės ir Siberijoj, suda
rydami iš rekrutų ką jie vadina 
“juodąją gvardiją”, kurią iie var 
toja sustiprinimui savo pačių 
spėkų.

darbininkai
ii

Giedra šiandie ir ryto; nedide
lė permaina temperatūroj.
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iš pirmutinio Tarptautinės 
Darbininkų Asociacijos ma
nifesto, kur sakoma, kad 
darbininkai turi skelbti, jo- 
gei tautų santykiuose reikia 
laikyties tų doros ir teisin
gumo įstatymų, kuriais žmo
nės privalo vadovauties savo 
individualiuose santykiuose. 
Šituos žodžius K. Marksas 
parašė ne busimai socializ
mo gadynei, o dabartiniam, 
kapitalizmo viešpatavimo 
laikui.

Reiškia, mokslinio sociali
zmo įsteigėjas buvo įsitiki
nęs, kad tarptautiniai santy
kiai galų būt pakeisti ir pa
taisyti darbininkų klesos 
žvilgsniu jau dabar, pirma 
negu darbininkų klesa paims 
valdžią į savo rankas. Jisai 
nesako, , kad kapitalizmo 
tvarkoje galės būt atsiekta 
pilno tarptautinių santykių 
perkeitimo sulig proletaria
to reikalais, bet jisai tiki, 
kad jie visgi gali būt dau-

Naujienos eina kasdien, Hskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams ...................... . . .
Pusei meto, ....................
Trims menesiams ........ .
Dviem mėnesiam ........ .
Vienam menesiui..........

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija..................
Savaitei ............v.............
Menesiui*........... ;............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metams .............................. $5.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam menesiui..................... 65

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrąš-1 . ’ rrnrinf i-tyj rankraščius adresuoti tiesiai įglRUS aft TTlRŽlaUS pagerinti. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto-! neg kitaip, kam-gi jisai bll- 
naus vardu. Reikia būtinai rašyti ± i < j i i
aiškiai ir ant vienos popieros pu- tu statęs tokį dalyką, Kaipo 
± praktišką darbininkų Inter-
ko visas teises rankraščius taisyti ir nacionalo UŽdavini! x 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- t v
tai naikinami, arba grąžinami atgal, JeigU valstybės SaVO tar-

’jilVaA’“ pusaviniuose (kainuose) san 
I«oml1lupmoket,ikarnttl persiunh,no tykiuose laikytųsi tų doros ir 

 i teisingumo įstatymų, kurie
Asmeniškai Redaktorių matyt gali- nevalo Valdyt Žmones jų at-. 

ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. .----------------------------- ---------sinesimuose prie kits kito,

nykitės”.

uždarbį yra bergždžias daly
kas; pagerint savo būvį' dar
bininkai galėsiu tiktai tada, 
kada jie paimsią į savo ran
kas darbo įrankius ir įsteig
sią socializmo tvarką.

Markso mokslas senai yra 
sukritikavęs šitą “geležinio 
algų įstatymo” teoriją; jos 
klaidingumą parodė ir dar
bininkų judėjimo praktika. 
Mes žinome šiandie, kad da
rbininkai gali nemažai pa
gerinimų iškovot ir kapita
lizmo tvarkoje. Taigi kova 
už darbo sąlygų pagerinimą 
yra ne utopija. Ir ji ne tik
tai neatitraukia darbininkų 
klesos nuo kovos už galuti
ną pasiliuosavimą, o yra sta
čiai neišvengiamas dalykas 
šitoje kovoje.

tų statęs tokį dalyką, kaipo

nącionalo uždavinį! x

Visų kraštų proletarai, vie-1 taĮ jos nevartotų prieš viena 
, —K. Marka. apgavimų ir suktybių,

Redakcijos 
Straipsniai

Tarptautine darbi
ninkų politika.
True translation filed with the post- 
master at ,Chicago, Iii., July 17, 1918 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Šiandie labai daug rašo
ma ir kalbama apie tautų 
lygą, apie tarptautinį teis
mą, apie valstybių nusigink
lavimą ir panašius dalykus, 
pienuojamus tam, kad atei
tyje išvengus karių. Bet ar 
šitie dalykai yra įvykdomi?

Skaitytojai žino, kad tas 
idėjas šiandie plačiai skel
bia ne vien socialistai, o ir 
buržuaziniai rašytojai ir val
stybių veikėjai. Aišku te- 
čiaus, kad šitie žmonės visai 
nemano apie dabartinės vi
suomenės sistemos panaiki-^ 
nimą. Bet ar gali būt įvy
kinta tautų lyga, tarptauti
nis teismas, arba valstybių 
nusiginklavimas kapitaliz
mo gadynėje, kurioje siaučia 
atkakliausia kova tarpe at
skirų biznierių, tarpe kom
panijų ir trustų ir tarpe tau
tų? O gal visi tie sumany
mai yra tiktai utopijos, sva
jonės, apie kurias rimtai 
protaujančiam žmogui ne
verta nė kalbėti?

Taip ištiesų mano dauge
lis radikalų politikos veikė- 

. jų. Spaudoje neretai tenka 
susitikti su tokia nuomone, 
kad “tautų lyga” ir pana
šios idėjos tai esą tiktai “bu- 
ržuaziški išmislai”, geriau
siam atsitikime neturintįs 
jokios vertės, arba net blė- 
dingi, kadangi jie galį ap
dumti akis darbininkų mi
nioms ir sulaikyti jas nuo 
kovos už savo reikalus. Pa
taisyt tautų santykius, pra
šalint ginkluotus tautų susi
rėmimus esą galima busją, 
tiktai panaikinus kapitaliz
mo sistemą pasaulyje ir į- 
steigus socializmo tvarką.

Pažiūrėsime, ar teisinga 
yra šitokia nuomonė.4

tai stipresnė valstybė ne
skriaustų silpnesniosios, tai 
jos nesiginklūotų prieš vie
na kitą, tai valstybių nesuti
kimai butų rišami teismo ke
liu, o ne spėka, tai kiekviena 
valstybė jaustųsi esanti su
rišta tam tikrais visos žmo-

* •

nijos pripažintais principais, 
o ne vadovautųsi vien savo 
egoistiniais išrokavimais. 
Bet ta/juk ir reikštų įvyk- 
dinimą tautų lygos idėjos, 
tarptautinio teismo, tarp
tautinės sutarties apie nusi
ginklavimą (arba bent apie 
ginklavimosi sumažinimą) 
ir tt.

Nesenai mes šioje vietoje 
Citavome K, Markso žodžius

Ta nuomonė, kad tautų 
santykiai negalį būt page
rinti, kol nebusianti panai
kinta kapitalizmo • sistema, 
primena garsiąją Ferdinan
do Lassalle’o teoriją apie va
dinamąjį “geležinį algų įsta
tymą”. Pagal šitą teoriją, 
kapitalizmo tvarkoje darbi
ninkai jokiu budu negalį už- 
tikrint sau daugiaus atlygi
nimo už savo darbą, negu 
reikia jų pragyvenimui. Jei- 
įu darbininkai kurį laiką 
uždirba daugiaus, kaip rei
kia jų pragyvenimui, tai jie 
ima sparčiaus veisties; jų 
skaičius auga, ir pagalios jų 
atsiranda tiek daug, kad da
rbo rankų pasiūlymas pasi
daro didesnis, negu jų parei
kalavimas; tuomet darbi
ninkų algos nupuola. O jei- 
gu darbininkai gauna ma
žiaus atlyginimo už darbą, 
negu reikia jų pragyveni
mui, tai skurdas sumažina jų 
skaičių, ir tuomet darbo ran
kų pareikalavimas ima per
sverti jų pasiūlymą, — kas 
veda prie algų kilimo.

Taigi, pagal Lassalle’o iš
vadžiojimus, išeina, kad ka
pitalizmo tvarkoje darbinin
kų algos, nors ir svyruoja 
šiek-tiek augštyn ir žemyn, 
bet niekuomet negali ilges
niam laikui toli nueiti nuo 
tam tikro punkto: nuo tos 
sumos, kurios reikia darbi
ninko (ir jo šeimynos) pra
gyvenimui. Toksi esąs ne
permaldaujamas (“geleži
nis”) kapitalizmo gadynės 
įstatymas. Ir Lassalle’is to
dėl manė, kad darbininkų

Kovodami už geresnes są
lygas, darbininkai, viena, 
atsiekia savo būvio pageri
nimo, antra, organizuojasi, 
lavinasi ir tuo budu rengiasi 
prie to, kad užkariavus val
stybę ir paėmus valdžią į sa
vo rankas. Be šito priren
giamojo darbo socializmo į- 
vykinimas butų negalimas 
daiktafe.

Panašiai yra ir su kova už 
tarptautinių santykių page
rinimą. Darbininkų klesai 
yra be galo svarbu, kad val
stybės neeikvotų miliardų 
dolerių ginklavimosi reika
lams, nes štioks pinigų eik
vojimas stabdo pramonijos 
plėtojimąsi, didina mokesčių 
naštą ant beturčių pečių, 
trukdo naudingų reformų 
vykdinimą. Darbininkų kle
sai yra taip-pat labai svar
bu, kad tautos gyventų suti
kime, kad jų nesusipratimai 
butų rišami ramiu budu, o 
ne karėmis. Taigi ji priva
lo kovot už tai; ir jeigu to- 
kių-pat norų šiandie rodo ir 
žymi dalis pačios buržuazi
jos, tai darbininkai gali tu-; 
rėt juo daugiaus vilties, kad 
jų kova duos gerų praktiškų 
rezultatų. < i

Kapitalizmui gyvuojant, 
tautos, žinoma, nesutvarkys 
savo santykių taip, kaip to 
reikalauja darbininkų kle
sos idealai. Bet kovodami 
už tarptautinių santykių pa
gerinimą, darbininkai kar
tu augins savo jiegas tam,: 
kad paskui ir savo idealus 
Įvykinus: jie mokinsis ge- 
riaus suprasti tarptautinės 
politikos klausimus ir tvir- 
eiaus rišis į daiktą tarptauti
nės vienybės ryšiais. Kokios 
didelės reikšmės turi kova 
už praktiškus tarptautinės 
politikos reikalus, labai aiš
kiai parodo tas faktas, kad 
joks dalykas tiek^daug ne
padėjo atgaivint tarptauti
nę darbininkų vienybę da
bartinės karės laiku, kaip ta
sai obalsis taikos “be aneksi
jų, be kontribucijų ir su tau
tų apsisprendimo teise”.

Taigi yra netiesa, buk 
tarptautinės politikos srity
je darbininkai neturį ką vei
kti, koliai nesąs puverątas 
kapitalizmo viešpatavimas. 
Tokia nuomonė gali rody- 
ties labai “revoliucioniška” 
tiktai labai paviršutiniškai 
protaujantiems žmonėms; 
bet ištiesų ji yra atžagarei- 
viška.

Apžvalga
—------J. ’—.............

ŽODŽIAI VIETOJE 
MINČIŲ.

Yra toks patriotiškas laikraš
tis Cleveland’e. To laikraščio 
redaktoriui atėjo į galvą pafilo- 
sofuot (juk ir ‘‘lietuvis” Kantas pro cukrinių sankrovą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kultūra niekuomet nebuvo gražių cukrinių lange: aš labai 
ir niekuomet nebus įšskirai- norėčiau paragauti, Ar galiu? ėmiau skaityti: 
žmogiška; — ji visados kon- ,
kretiškai-žmogiška, t. y. tauti- ragauk sveika, 
ška, individualiai-liaudies ir 
tiktai tokiame savo laip
snyje daeinanti iki. abėlnos 
žmonijos kultūros. Visa tve
riančioji jiega kultūroje turi- 
savyje tautiško genijaus ant
spaudą. Net didesnieji tech
niški išradimai tautiški, — 
netautiškas tiktai techniškas 
panaudojimas tų didelių išra* 
dimų, kuriuos perima visos j 
tautos. Moksliškas genijus, 
iniciativa ir tveriantis meto
das — irgi tautiškas.

Galima ir reikia manyti a- 
x pie pradingimą klasių ir prie

vartos valstijų tobuloje žmo
nijoje, bet negalima persista- 
tyti apie tautų pradingimą.

Tauta—..tąi dinamiška subs
tancija, ne praeinanti istoriš
ka funkcija, — ji savo šakni
mis įsigilina į slaptingas gy
venimo gilmes. Tautiškumas
— tikras buities sudrutinimas 
ir už jį reikia kovoti, kaipo už 
turtą. Tautiška vienybė gi
lesnė, negu vienybė klasių, 
partijų ir visų kitų praeinan
čių istoriškų apsireiškimų ta
utų gyvenime.

. I ' ‘ 14 H į

“Kultūra yęa daeinanti iki a- 
belnos žmonijos kultūros tiktai 
tautiškume * savo laipsnyje... 

<‘N(‘galima persistatyti apie tau
tų pradingimą”... “Dinamiška 
substancija”; “nepraeinanti 
(pro ką?) istoriška funkcija”...

Duotume tam rašytojui pini
gą ir peilį, kad jisai supranta
mais žodžiais pasakytų, ką reiš
kia tie visi jo “filozofavimai’4 
Bet jisai tur-hut ne m^o, 
kad kas-nors, i jį suprantą* Kbi; 
žinonės gali (nuprasti .pašytojo 
mintį, tiktai Ūda, kad^Jo rašy
me yra jnintią; O kada 
nėra—well, tada, jos vi^tą užima 
žodžiai. “Dinamiška substanci
ja”, “istorišką .f uąfc<^ 
škas laipsnis”, ir tt. ir tt.

Mark,twaiftjr 
trttstai."' *

........... .  -ih /."J
Viename pokylyj, kuriame 

dalyvavo1 taipjau Rockefclleris 
ir garsus rašytojas-humoristas 
Mark Twain, vienas laikraštini
nkas pastebėjo, kad Mark 
Tsvain kažin-kodel taikstosi 
taip, idant vis juo toliau buvus 
nuo trustų viešpaties. Iš antros 
pusės, Rockefclleris taipjau lyg 
vengė susitikti su garsiu rašyto
ju-

Tatai labai užintrigavo laik
raštininką, ir jis pasigavęs Mark 
Twainą užsigeidė kvosti:

—Ar tas milionierius pyksta 
ko ant tamstos, kad jis taip ven
gia su tamsta susitikt?'"

—Nežinau, atsakė Mark 
Tyvain, stengdamasis atsikratyt 
laikraštininko;’ vienok šis buvo 
vi t • ' '.r* -X..' ?
nęatlaidus ir kvotė toliau:

— Ištiesų, kas gi galėtų būt, 
kad jis,“regis, su tamsta nė kal
bėt nenori?

—Nežinau prieteli, visai neži
nau, — atsakė Twain. Labai 
gali būt, kad aš pats jam nusidė
jau.

— -Tamsia.pats jam nusidėjai? 
Kaip tai butų galėję atsitikti? - 
dar labiau užsispyrė įdomusis 
laikraštininkas kvosti, žiūrėda
mas humoristui į akis.

—Na, mat, prieteli: prieš kiek 
laiko ąš buvUu parašęs trumpą 
pasakaitę, kuri rasit galėjo tą 
Anierikos trustų viešpatį užgau
ti ir dėl kurios jis, turbūt, netu
ri man geros ^irjdies. Tos pasa
kėlės aš dabar neatsimenu žo
dis į žodį, bet ji skambėjo maž
daug šitaip:— 1

Vieną kartą gyveno musė. Ji 
lutėj o dvęjetą vaikučių-muse- 
lių. Sykį jos visos trįs skrido

Viena

• Kodėl ne, vaikeli. Bėk Ir 
atsakė motl-

na.
Musiukė nulėkė ir nutaupė 

ant gražiausios cukrinės. Bet 
vos paragavo, tuojau ėmė ir, pa
stipo. ?
A Ta eukrihė, nuo kurios muse-

Sereda, Liepos 17, 1918.
----------

žiau, kad paskutiniame posme’

“Putokit, tamsybes apuokai, 
o su jumis galinga armija”, etc.

O mano buvo parašyta štai 
kaip:

‘‘Putokit, tamsybės apuokai, 
prunkštaukit!

‘‘Naujienos žengia priekyn, o 
su jomis galinga armija, kuri, gtUUlgU UlllIlJUy

le pastipo, buvo cukrinių irus- IluoIut didf;ja) uufiu>. jr H
to gaminta.

Apsiverkusios, motina su li
kusiu valku lekia toliau. štai 
lekia jiedvi pro pyragų sankro
vų. Tokių gražių skanių pyra
gaičių prikrauta ant lentynų.

—Mama, aš taip išalkus, -—• 
sako mažoji musiukė motinai: 
— aš norėčiau nubėgt antai Ir 
paragaut tų puikių pyragaičių.! 
Juk tai ne cukrinės, nieko ii c-’ 
kenk*.

— Žinoma, žinoma, 
Nubėk ir pasivalgyk.

Nubėgo musiukė ir 
ant gražiausio pyragaičio, pet 
vos spėjo kiek pavalgyti, bema
tant ir pastipo.

Tas pyragaitis, nuo kurio ir 
ta musikė pastipo, buvo pyragų t 
Irusio darytas.

. Kad ir antro savo 
neteko, ji iš skausmo ir 
nusitarė pati sau galų 
ti. Netoli nuo tos saldainių 
nkrovos buvo kita sankrova, kur 
pardavinėjo nuodais sumirkyta 
popierą musėms nuodyti. Nulė
ke musė ten ir, nulupus ant po- 
pieros, ęmė nuodus čiulpti. 
Čilupė čiulpė, bet ažuot pasti
pus, ji dar labiau atsigavo ir su
stiprėjo. /

Mat, ji buvo pataikius nutup- 
pti tokios musėms nuodyti po- 
pieuos, Jcurią tai. musėms nuo
dyti popierą Irusias gamina.
/ ■ .......... .... . .....—

valkeli,
*<1-

nuhipė

iko mus? 
gailesčio 

pasidary-

streikai arba kitokios rųšies bl!vo Idozofas!) apie tau.tfikų- musiukių prašosi motinos: 
mėginimai iškovot geresnį nub i1’ jisu* P«raše: • -^Mama, antai matytMama, antai matyt tokių

—Pabraiža.
P. S. — šiame rašinėly] aš 

keliose vietose pavartojau žodį 
“špitoklininkas”. Visai nesiste
bėsiu, jei vietoj to žodžio ras
čiau “špitolninkae’^ar ką nors 
kita panašų. —Pabr.

Buvę žmonėms juoką .

Kunigų Drauge rašo Trupu
tėlis; ' j

“...Pavakaryj grįždami nuo 
■(klerikalų) parodos jaunų 
vaikinų prisėdęs automobi-

| liūs užvažiavo ant mažyčio 
vaiko... Dėdės su karieta pri
buvę pradėjo gaudyti pusgal
vius. Vienas pajutęs dėdę 
norėjo pabėgti. Bėgei tiesiog 
į langą, mat mane, kad kam
bario durĮs, ir iškrito kaip 
maišas laukan. Kitas tai į 
ryzus įsivyniojo viename ka
mpe. Likusieji gi iškilmin
gai buvo sugrusti budon. Taip 
ir užsibaigė dienos begis... 
Ai, vaikai vaikai, nedarykit 
juokų žmonėms.”
Kad tie ‘‘pusgalviai” dvasiško 

tėvo vaikai, tai tėviškai juos ir 
bara. Neduokdie butų taip at
sitikę su ‘‘bedieviais”, tai bema
tant pirmutiniame kunigų Drau
go lape butų buvę dideliausio- 
mis raidėmis i$piskintas “ex- 
tra”, su visokiais putojimais ant 
‘‘bedievių” ir “cicilikų”. Nugi. 
Bet čia buvo tik kunigų pusgal- , 
viai vaikai,
vaikų padarė žmonėms tik juo
ką. .. —J. B. Aglinskas.

kurie suvažinėję

Žemaitė

____ I

Pasakojimas

i »•

—Nebent spiruto išvarytum 
ne arielką!
kas. — Kitą sykį liuob visi na
mie išsivarys, kol buvo neuž
ginta. Ir tėvo nabaštikas mokė
jo varyti. Nedidelė Jtuką.

—Kas tave išmokino? — rim- • 
tai Gumbas klausė. — Iš ko tu 
varai?

—Iš ko yra varoma! — juo
kėsi. Narys. — Greit galima ij-. 
mokti, čia rodos, ruginė.

-*-0,o! pati geroji arielkėlė! 
šaukėPakunys maž-jau gir- 

jtas. — Žinau! ^vejus metus bu
vau prię bravaro Plinkšių dva
re,;. Aš mokėčiau. Iš pūro ru
gių keturi gorčiai spiruto, kaip

i ugnies!.
Moters truputį nuščiuvo kle

gėjusios, ir . jtos ėmė klausyties 
apie spiruto varymą.

—Jr aš tiek išvarau, kad geri 
rugiai,— juokėsi Narys.

i—Aš tau duosiu pūrą fugių, 
išvaryk ant pusės, šokosi Gum
bas. — Man už rugius — du gor
čių, sau už darbą — antru du. 
Na, valiai!

—Ne, Narys tiek neišvarys!— 
juokėsi Stulpikifs: — neturi to
kių įtaisų, kaip Pakunys.

-—Aš tau iš pūro rugių — šo
kosi Narys išvarau per nak
tį gorčių arielkos, lik arielkos! 
Ryją atsibudęs ir mauki sau!

—Ko tu benori? — juokėsi 
kita: — pilk jam šį vakarą ru
gius ,ryto ir beplempsi arielką!

—Kad taip kiekvienas kvailys 
išvarytų, — prisidėjo bobos, — 
ne vienas ir sudegtų begerda- 
Tas!

—Taip brangiai reikia užmo
kėti, o žiūrėk,, kas sprogimo tos 
prakeiktos smarvės! — tratėjo 
bobos.

—Šventos nesprogstančios! O 
ko čia susibėgote šį vakarą prie 
los smarvės? — sušuko Kaulys.

— Gerai šv.ogeris sako, —1 
kinkanojo galva Gumbiene: t— 

nė viena nespjaudo, labiausiai 
ant tuščios, by-tik butų po stik
lelį,^ o dar užsipylus ant žolelių.

—Kol užpilsi ąnt žolelių, da
bar plikos — sveiks!

Taip toliau, pajuokdami, va
rė stiklelį aplink stula, sveiki
nosi pareižiui. Visi jau įkaitę, 
klegėjo, juokėsi, bučiavosi, my
lavusi, barėsi keikė — piktu
mas ir meilė sykiu maišėsi. Tro- 

tin, nepastebės špitoklio. Para-1 boję lygu šiupinis virė, kol tik 
šysi, pavyzdžiui, tokį sakinėlį:! visus butelius ištuštino. Tuo 
“Nauja Parnaso žvaigždė”, špi-Ūarpu vakaras artinosi. Saulelė 
toklininkas ims tau ir pakeps: jau ant laidos slinko. Bobos ėmė 
“Nauja Pranašo žvaigždė”

Vakar, peržiurinėdąmas savo varyti, nes pabūgo, kad ir juo- 
Pdbraižas, net dantimis sugrie- ku ištiesų nesusipešlų.

Pabraižos
> " -----rn;.,7 t ••

• “Didvyriai”.m' : ,
1 / * • '> 1

Esamą tokių tautiškų didvy
rių, kurie kad ąparnus turėtų, 
dangų pasiektų, kad ragu® turė
tų, visą svietą išbadytų.

Bet kad nė sparnų nė ragų 
neturi, jie kartais apsidūmoję 
patįs savęs klausias!:

—Kas aš?
Ir atsakymo nesusiranda.
Jeigu jie ko-nors kito paklau

stų, kas esą, greičiausia susilau
ktų irgi abcjjutingą atsakymą, 
pavyzdžiui, tokį: ‘

.—Nežinau, kas sveikas ištik- 
rųjų esi, bet šiaip ar taip keis
tas sutvėrimas: kojos ir stuo
muo žmogaus, bet galva — asilo.

—Slapukas.

Kas-nors teks daryti.

Naujienų šeimyna išaugo mil
žiniška. Taip išaugo, kad jei
gu dabar nori padaryt pokylį ir 
visus savo narius bendron puo- 
ton sukviesti, atsiduria kėbliame 
padėjime dėl vietos.

Visos didžiulės salės, kurias 
Naujienų Bendrove paimdavo 
baliams, visados pasirodė per- 
mažos.

Paskutinis Naujienų Piknikas 
liepos 14 dieną aiškiai parodė, 
kad arba p. Černauskas turės 
savo daržo tvoras griauti, arbd 
tiltą per upę tiesti, arba Naujie- 
niečiai turės kelties į ir-Virvių 
parką.

Zeceriški špitokliai.

Man niekas tiek špitoklių ne
daro, kaip špitoklininkai laino- 
taipistai. Parašysi hmkraštyj 
vienaip, o jie ima tau ir susta
to kitaip, ir žodį taip pritaiko, 
kad ne akyljusis korektorius, j 
jeigu tik nepasižiurės rankraš-!

< a v.;:' 1 j a,.,

prisidėjo Stulpi-

.namais rupinties ir vyrus namo

Išsirengus Nariui namo, Gum- ■ 
bas truputį jį palydėjo. Atsi
sveikindamas dar paklausė:

—Švoger, tu melagi! Argi iš
tiesų išmokai arielką varyti? Pa
sakyk, nebijok.... man kaip į 
vandenį.

—Ir kaip dar išmokau! — 
juokėsi Narys. — Kaip matai 
gorčius spiruto taukšt. Delko 
taip nori žinoti?

—Matai... matai... dėl to.
tau gerai sekasi varyti! 4? inzgČ. d» 
Gumbas: — turi begalini uždar
bį. Tai ir ąš galiu prisidėti... 
čia, žinoma, reikią,.labai slap
ta... ,Aš turin ėms arklius’ 
naktį, kur su spirų t ii pašauti... 

, kaip vėjas mano arkliai nė vel
nias nenutVertųf Arba grudų 
pristatytų... Pelnas, žipoma, 

pusiau. Manęs“nesibijok, nė
vėjas nepapus! į i | 9

I ■ .J”. .- J « A *.aSA-au.IH v* I -U-J**'1 ■ Ua. ki '»- ■

Narys klausydamos juokėsi, 
,ir mąstė sau: * ■ ■ * ** • * » *

—Mat, tas kvailys ištiesų įti
kėjo... reikia dar didžiau su
erzinti — pliš iš pavydo. Palu
biais!

—Ar žinai, švoger, — tarė, — 
ką vienas žino, Dievas težino, o 
ką du trįs, tai visas pasaulis ži
no. Grudų pirkti man nereikia, 
spirutas iš namų išeina, o pelnas 
pravers mąr> vienam.

. Nuėjo ant namų juokdamos.

Gumbas taip-pat grįžo ndimb 
galvodamas:

—Štai pavydas. Kad su ma
nim susidėtų, spėriau varytu

me, spėriau uždarbio turėtume. 
Šuns kailis!.. By-tik vienam ap
žioti! Palūkėk, bene apsisuk
siu! — pliaukštelėjo pirštais,

tu man, taip ir aš tau!

ve j alio

Ant ryto vėl švente. Diena 
daug šiltesnė. Rytmetys mig
lotas, ramus, garsus, be jokio 

Paukšteliui po sprog
stančius medžius visokiais bal
sais virte verda. Saulelės tekan
čios ueinątyti, bet augščiaū pa
kilusi nusiblaškė migla ir spyk- 
telėjo į langus ttlobų, kuriose iš
simiegoję žmonės Velykų pus
ryčius pusryčiavo,

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis

Veda vieokįtu reikalui, kaip kriminaliikuoee 
taip ir bivtlitkaole teiemiaue. Daro 

. vinklu* dokumentui ir popierių.
Namų Ofisas:

112$ I. NalsUd tt 
Ant tračių lubų

Tai. Drover 1310

Mfcvjfo Ofisas r
I1T N. Beartam SI.

III 1> Valty Hd|.
Tai. C«r\Ual 4411
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Iš Clevelando Sergėkite savo akis

Rusiikos ir Turkiškos Vanos

Skaitytoju Balsai

Akla

Pittsburgo Kolonija
Neteisingas kaltinimas

Ir ne tamstai

ne mano tiktai

MASHEK

PERV

WORM’O

P. A. Baltranas

ataras

VERTĖJŲ DOMAI

susirinkę j LMD. svetainę, tai i; 
nutarė pasiunti j LNF. su pas

Birutes
i, kad

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

Baltimore. M d

Skaitydamas Naujienas pas-> 
tebėjau, kad esąs sumanymas

Liepos 1 d. International 
Ladies Garment Workers unijos 
komitetas padavė reikalavimą- 
bosams, kad padidintų darbini
nkams algas ant 30 procentų;- 
bet bosai atsisakė. Del tos prie
žasties gali kilti generalis strei
kas. :

1707 Bo. Halstėd St

T«l«phon« Dr»v«r HM 
10—11 ryto: 2—1 popiet? 

N^aUoml* 10—11 dfrną.

;s pilvelis būvi). Dispep- 
Kruujo, inkstų, Nervu >ir 

iii nustojinuis viso kūno, Iv buvau ii o ję?r> vilties, ka<l 
Visur jieškojuu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 

elbos.

Darbininkai negalėdami pa
kęsti gyvenimo sąlygų sunku
mo, reikalauja iš kapitalistu 
(langiaus atlyginimo už savo su
nkų darbų. » 'v

Baltiinorvj ir apielihkesc iki 
šiol buvo neorganizuoti karų 
dirbėjai ir šiaip fabrikų papras
ti darbininkai,, bet pastaruoju 
laiku ir jie susiorganizavo.*

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

rKism

(Released by the Committee on 
Phbliė Information),žikrSoittlio atsakymas 

Drpugo redaktoriui 
kunigui Kemešiui.

SPECIALISTAS 
riamhi«oja Dykai

Gyvenimas yra 
v tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą. 
O Mes vartojame 
jf pagerintą Oph- 
Cr thidmometer. Y- 
| patinga domu at- 
l kreipiama 
nuo 9 ryto iki

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Pirmos klcsos saldainių, Ice Crca- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi au
tomobilių patarnavimui.

P. Baltrūnas,
616 W. 31 st., Chicago, 111.

Phone Boulcvard 7351.

2225 So. Leavltt St 
Kampai 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Nedėldieniaia tik pagal sotartj x
Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

Dr. Leo Awotin
Gydytojais, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

. nes jie su- 
iaugiau blogo, 
j patyrimą ir 
s ir pririnkti 

atlia-

TeJ. Pųllman 342
Dr. .T. Bagočius, M.D
LIETUVIS^GYDYTOJĄS U

10731 So. Michigan Ava.
Roseland, TU.

Kasdieninis vokiečių 
melas.

WAŲENTY SZYMANSKI 
pirklys 1 »

H. E, OTTE 
City Bank 
WILCE 
>rez. T. Wilce Co.
S1KYTA /.. .. ;i!A> 

kasierius > f
IftšUA $6,000,000
( LIETUVIUKAI

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ^auksoriui ar keliau
jančiam pardavėju* 
teiks jus akims tik 

Aš turiu 15 met 
galiu ištyrt jus ak _ __ r. 
nmis akinius tikrai. Darbi 
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

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 vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. !8th 
St. netoli Fi#k St.

VALANDAS: Nuo 10—12 rietu, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

draugių, ir nialo-
dainomis

Buvo dar|ve^*n*mu SLA. Seimui (viso 
buvo pasįųsta $78.30).

Juozas Virbickus 
Jonas Kazlauckas.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJASIR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandų*: 10 iki 12 ryto
Pitone Haymurket 2563

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutąi ir over- 
. — . . — dabar 

$5 ir augščiaui Kelnės nuo $1.50 iki 
? " 1 Vaikinams siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va-

2. “Trafila kosa na. kamien” 
(Palaike dalgis į akmenį), sce
nos gabalėlis.

3. “Szewc Arystokrata”, (Kur
pius Arystokratas), Cichovieczio 
vieno akto komedija su daino
mis ir šokiais.

4. “Wsciekly student”, (Pa
siutęs studentas), vieno akto sce
nos gabalėlis, Anton Jax.

5. “Wyrodna Corka”, (Išsigi
ntus duktė), trijų aktų drama, 
Anton Jax.

6. ■“Pojedynek”, (Dvikova), 
vieno akto komedi ja, Povilo Bil- 
houd.

7. “Gwlozda Syberyj”, (Sibiro 
žvaigždė), trijų aklų ir keturių, 
atidengimų drama, Leopold H. 
Starzinski.

8. “D(wie polowy jednei glo- 
wy”, (Dvi vienos galvos pusės), 
vieno akto farsas.

9.. “Gorąca Krew”, (Karštas 
kraujas), vieno akto farsas, L. 
No.wierskio.

1 Jai kas turėtų jau kurį nors 
šių veikalų išvertęs, arba mano 
versti, maloiiėkite man praneš
ti, už ką busiu dėkingas. t

Juozas Uktveris,
3201 So. Halsted st., Chicago, III.

P. S. Kitų laikraščių meldžiu
J. U.

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santifiko* metodos. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
........... *............... Kinlock Victor 1026 
Namu Telefonas: Cėntral 78G4 R.

Jcu.i. Vai M _____
bedCkiien. nuo 10'iki 11 dieną. 
4649 8/ Ashland A v. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Naujieną 159 numeryj 
dėtis, rašydamas apie 
Choro pikniką^ *j)asak( 
nivę surinkta $17.01)* Lietuvos 
^aisvės Fondui, bet pinigai pas-

Tei. Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENfi

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip jvairio- 
ee moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

! Pikrir
1 bėlę A. Kabulius, ntgindamits 

darbi įlinkus, vyrus ir moteris, 
stoti į socialistų eilęs.

Mirtos choras sudainavo kelio-
liką dainelių
kad Mirtos’ choras dalyvauja
kiekvienoj pramogoj, parengtoji(^a birutie^iai birželio 3 dieną 
progresyvių 
niai skambančiomis 
linksmina žmones.
ittian Bambos spyčius, dėklą- 
nuk’ijų ir lenktynės mažų vai
dučių, moterų ir vyrų. Greites- 
nieji lenktynėse buvo apdovano- 
jami knygutėmis, žmonių bu
vo privažiavę daug.

Ties pikniko vieta atsitiko ne
laimė. Pravažiuojantis automo
bilius sunkiai sužeidė LSS. 3- 
Čios kp. organizatorių J. Dau
barą. Sužeistąjį urnai nugabe
no ligonbutin. ' Manoma pagis.

J. Veiverietis.

Gerbiamas kunige Kemėši, 
tamsta rašai savo Draugo 15’- 
numeryj, kad esi mane prispau- 

I dęs prie muro. Aš manau, ka< 
tamsta pasirinki. Tai galėjo 
hut bažnyčios žiurkė’ ar pelė, 
kurią tamsta kaip-nors prispau
dei, bet ne mane 
mane prispausti.

Tamsta, gerbiamas kunige 
Kemėši rašai, kad mano famili- 
ją ryklėmis plakę kunigai ir 
ponai prieš 1861 metus. Taip, 
plakė. Oi, kaip tie kunigai ir 
ponai plakė 
tėvelius, bet visucrLietuvos žmo
nes. Ir tamstos, gerbiamas ku
nige Kemėši, tėveliams ir sene-, 

i liams bizūnų kliuvo nuo kuni
gų ir pohų -+ .oi, .oi, kąip kilu- 
,vo! Tokia mat gadynė buvo, kad 
kunigai ir ponai galėjo *plakt 
bigunabL ką tik norėjo!’ -II .L

Bet tie laikai praėjo, šiandie, 
kunigai nebegali plakti žmonių 
rykštėmis^ kad ir dar taip jie 
norėtų. Ir tamstą^ gerbiaipasai 
kunige Keuiėši, mebepaminsf po 
savo kamašu pašelpimų bažny
tinių draugijų nė jų susivieniji
mo, ir nepakabinsi jų ant oro— 
kaip tamsta kad rašei sajo Dra
uge. Nereikia, gerbiamas kuni
gėli, perdaug puikybėn kelties 
ir didelius ragus statyti, kad kar
tais pačiam ne tektų iškeliauti 
tpis pačiais keliais, kuriais iške
liavo tamstos kolega, Draugo 
prezidentas kunigas Antanas E- 
žerskis. •„ ' ....

Tamsta, gerbiamas kunige 
Kemėši, savo Drauge nuolat 
kartoji, kad aš atsiliepiąs po 
Grigaičio pastoge, vadinasi, kam 
aš savo korespondencijas duodu 
Naujienoms. Bet ką gi turiu 
daryli, kur duoti? Norėjau kitą 
sykį paduoti Draugui, bet tam
stos, Draugo redakcija, nepriė- 
mėte. Tamstoms, mat, teisybė 
ne miela? norėtumėt žmogui bu
rną užimti. ,Bet ta gadynė pra
ėjo. Jeigu gerbiamas kunigas 
šokusi mane, Žilą Senelį', prie* 
muro prispausti,# tai juk turiu 
jieškoti budy apsiginti ir žmo
nes perspėti nuo gerbiamųjų 
kunigėlių apetitų, nuo jų “do
rumo”. Tenka kreipties į Nau
jienas, arba į kurį-noi*s kitą lai
kraštį, o jei nę, tekstų spausdin
ti šiaip lapeliai ir dalinti parapi- 
jonims tuo persergėjimu, kad 
štai, atsirado toks galingas ku
nigas Kemėšis; kurs ^ada visas 
pašeli>ines bažnytines draugijas 
ant oro pakabinti...

—Žtias Senelis.

|4/i ilrtikitatt itanut skyriuj* 
nu^ton** Redakcija nsatsako.]

rr* ♦lF i~j- /-yi -i~j~ LrL~-~-~-r~u--~ur_f

,1909 BLUE 1SLAND AV 
W. KASPAR .

prezidentus ’•
)'ITO KASPAR .
vice-pre^Mentas __  ____

VV1LLIAM OBTTJNG , - ' GEO. G. 
prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-

CHARLES KRLPKA ‘—
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS * 
PERVift&fS 
KAPITALAS.

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

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

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdčlfo- 
inis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Prie išsinarinimo ir įsipjovimtii
Tuojau jtrink br* RkAter’to 

P«IN-EXPEUER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letur- 

nikų numylėta«.naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” .
35e. ir 65e. bnteliukM riaoM «ptl«koa« arta . s 

stačiai ano
P. AD. RICHTER & CO.

TA-ao W«talogton StrMt. New York. h£v.

Aukos Liet. Laisvės , Fondui 
surinktos licp. 4 apvaikščiojime 
Węst Side Auditoriume, kurį 
buvo surengus Ch. L. D. T.

tekančios ypatos aukavo po 
$5.00: Dr. A. Montvidas, K. 
Druckevičia; po $4.00: V. Ku
dirka; po $3.00: A. Petratis; po 
$2.00: P. Grigaitis, K. P. Meški
nis, A. Ambrazevičių; po $1.25: 
D. Keturakis; po $1.00: A. Povi
laitis, Varpochauskis, J. ?, K. 
Strazdas, J. Prušipskas, Varpo- 
causas, J. Jurgelos, G. M., Paške
vičius, P- Vienumas, D. Saba
liauskas, J. Klikunas, Vilys, J. 
Vaizekauskas, J. Galvidis, A, 
Lungevičicnė, F. Šemėtas, A. Be- 
nešiunas, J. Bartkus, J. Mikuc
kis, B. Namajiška, S. Galcckas, 
J. Doveika, A. Vaišnioris, J. La- 
bapaukas, P. Paužplio, A. Joza- 

t«|)avičja, P. Mašclis, J. Karalius, 
S. (Misius, J. Grigas, Sta. Varnas, 
P. Saplis, J: Krupeikis, P. Ga- 
ramskis, J. Praninskas, S. Ged- 
raitis, S. Kulnis, V. Gedraitis, A. 
Zetiaviče, A. Zymontas, S. Gri
gas, N. Moris, J. Juška, A. (irę- 
blis, 'P. Karvelis, K. Mikėnas, K. 
Sitavičia, St. Norbutas, J. Dau
gelis, F. Mickevičius, P. Malė
ja, A. Kleiva, A. Gilius, Kl. Pet
ronis, W. Biskupaitis, K. Jan- 

| kauskas, J. Pečiukas, J. Palainis, 
J. Jukas, A. Lekavičių, V. Drigo- 
tas ir S. Vizgirdžiutė. Su smul
kesnėmis (mažiau kaip doleris) 
aukomis viso ’ labo surinkta

AS, .ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslah 

atju. nevirinhnas pilvelio, nnslabnėjim 
begyveHsfy. ” — -----r ---------------------„---------- ----- -—
rikėj ir už rubežių, bet niekur negu vau savo sveikatai

Bet kada pareikalavau Sanitaras vaistu, Bittcrią, Ki___
jo, Nervutonu, Inkstų ir Reumatizmo gyduotės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradčJo mano pilvas atsigaut, stlprfit, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas aa 
vaitė po buteli Salutaras, BilterJa. ir po 3 mėh. savo pavėfksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salntaras myljstų gc- 
radėjistei ir. linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais 
atsitikimais patariu iniošlrdšal kreipties pre Salularas:

SALUTAhAS
INSTITUTION J. Baltrenas, Prot

Telephope Canal 6417. Chicago, 111.

True tranšlatiorrfiled vVtth thfe post- 
mastei- at Chicago,, III., Jyly 17, 1918 
as rctiuircd by the act uf Oct. 6,1917.

’ ’ ' ' 1No. 8. Korespondentas iš At
lanta, ,Ga. rašp Jpominįtteę on 
Public Information: “Šioj’ dalyj 
padalcojimas paleista, buk Camp 
Wheeler 1,400 ‘^yrų nuo''pncu- 
monijos mirė ir kad hvinijos 
gydytojas, dviem Raudonojo 
Kryžiaus slaugytojom (nursem) 
gelbstint, užkrečiamąją ligą iš
platino. Pasakojama, kad jis 
buvo paskirtas čiepyti kareivius 
prieš pneumoniją, bete vietoj to 
jis kareiviams perus skiepijęs. 
Galop jis pats susirgo; Kuomet 
buvo pataria', kad jam butų duo
tu vaistų iš jo'^Atics riminio, 
tai jis-taip smanMhii prot<j$t*vę», 
kąd jie išanalizdko ėiepu»4r‘ra
čių, iš ko jfe'bu4o#b Pasaga tę-t 
šiuši, buk ljir*j6 bet
vientik.įčirškę j4#tphties VafaHų ir 
kuomet taj padaryta 'buw, jis 
pasakęs) “Na, sn ’taariimltfžbai-

Residt.>33 S. Ashland Blvd. ChlcafC 
T«I»phon« Haymarket 2544

DR. A. A. R01H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 8354 S. Halsted SU Chicagi ‘ * ***" - --
VALANDOSt

Vyriškij Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

kvm<
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 ddlerius.

Nauji, daryti

18 dolerių.
r* . 

tųovcrkotų.

kotai, vertės nuo $25 iki

$4.50. 1
iki $7.50

' r r- '

karais.
S. GORDON

1415 S. Halsted St. Chicago. III

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
j Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutės, 

skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
w: ^kos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuskę a-

kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
•'n. ImPCPt - stovis greit dingsta po mano gvdymo.

NOSIES. GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau givičiausiu moksliniu budu, uŽti^rin(|a- 
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada______
k“1 tinkamai'gydytas, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 

" * viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI
UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKIMA '

Valandos: 9 iki _ 219 S. Dearborn
W M- Lawhon,M.D.

Reumatiško ir Abelno Skaudė
jimo Gyduolės

Pilnai užtikrintos gyduolės nuo 
Reumatizmo visose formose.

Grąžinama pinigai, jeigu už
ganėdinančios pasekmės ne
nuimama į 5 dienas.
išdirbtos ir užtikrintos tik per

CARL F. W0RM.
3100 S. Halsted St. Chicago, III.

12 <1. Sliotoiii
svetainėje kalbėjo John Heeds, 

iš New YoPko, apie dabartinį 
dalykų padėjimą Rusijoj. Pra
kalbas rengė vietos socialistai. 

Publikos buvo gal daugiau 
kaip penki šimtai, nors ir buvo 
įžangos tikietai po 25c.

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas ' ‘ 

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

\ Privatiškas Negales. , -
-t 35 So. Dearborn St. kampan Monroe,Hr M DOCC CHICAGO, ILLINOIS 

Ul« U. nvwi Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

VnlandoM: Kasdien 9 iki 4. Nedėidieniais 10 iki L Taipgi Panądė- 
lyj, Seredoje. Pėtnyčioje ir Su bato je vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

prigulmybės Fnodui. Tai yra 
gryniausias SokieČio prasima- 

nymus. Dalykas buvo Ai taip. J.

Clevelando Lietuvių Progresy-] Kazhuuikas davė suinauynią, 
k o d butų gera nenžniiršus paau
koti kiek nors ir Lietuvos laisvės 
reikalui (J. Kazlauckas jokio 
fondo visai neminėjo). J. Vir
bickas parėniė J. Kazin neko su
manymą ir prin>i®ė 1 Lietuvos 

Turiu pasakyti, | NcI>ri«ulmyb&i Foiulę. jaugiau 
jokio patėmijimo nebuvo. Ka-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ, CHICAGOJE - 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
»*• Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (CUaring House) Depositi 

ir Taupymo Padėjimu.

KASPAR STATE BANK
«s 19 gatvės.

V. F, MASHEK 
pre*; Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 
_ OTTO KCBIN t 

prez. Atiai 
[Brevdng Co

bus atidaryta ir koks jos bus 
mokslo proghimas (kas išguldo- 
ma, etc.). _ —J. Pinčiukas.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA 

KHMrs.A, VIDIUS
SlaiguRi Akušerijos Ko- 
Klegiją; ilgai praktikn- 
l&vusi PennsylvanijoH 
nhoapitalčHe ir Phila- 

. Vdelphijoj. Pasekmin- 
A Migai patarnauju prie 

■gimdymo. Duodu rodą 
^^Bvisokiose ligose mote- 

B : kg^rima ir merginoms.
So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

“Gydytojo vardo nepridiioda 
ma, bet privedinlal buk Įjis bu 
vęs vienu iš žymių ggjl’tįąjų I perspausdini 
Macon, Ga., pirm negu armijon 
jastojo.^ •Hr.aiu'J b Joq h,

^‘Išklausiau tad į pasakotu su 
smulkmenų daugybe, vienos vi
sai nekaltos moters atpasako- 
os. Ten pat kiti aštuoni asmens 
)tivo. Visi'nuoširdus amerikio 

čiai. Bet kiekvienas iš jų pa
jukai tikėjo”.’

Tai yra gražus melo pavyzdis, 
<ą paleista po visas šalies da- 
is pastarąją žiemą apie nesvei- 

katingumą ir .armijų dogeliuo
se blogas* liftonbučių apystovas. 
Jis yra typiškasi r įtikinančiomis 
smulkmenomis, . kurios pviduo-. 
damos. Tai yra:“gera paąaka”, 
kurią ištikimi piliečiui <bus pa- 
gundyB atkartoti) jau vien dėl 
.oš dramatiško effekto. Ji vi
sai neteisinga yfa. Surgeon ge- 
nėral ofisas autorizuoja užreiš- 
kimą, kad “ši absurdiška pas- 
kaĮa yra tuštybė, daugiau įlie
to”. Visos nuo pneumonijos 

.mirtįs, kurios nuo dienos į 
Cahip Whecler įsikraustymp iki 
šiam laikui ištiko, nesudaro nėT <' ■ ■ • f • ...
oepktos to skaičiaus dalies, ku
ris anuo išradimu anonimaus 
gydytojo ir jrt dviejų Raudono
jo Kryžiaus pa^elbinintit^ pra
sikaltimui priskaitonias/ Pro- 
vokiškas tų pasakų tikslas sup- 
ramamas. Jos yra skirtos ka- 
riuomenėn stpjiniį tramdyti, 
priešginiavimą draftųi išauklė
ti, karininkų giminių rupesnį 
padidinti, valdžia ir jos kariš
kuoju veikimu Amerikos žmo
nių pasitikėjimą sunaikinti..

PIRJIA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. Lentų. Rėmų ir Stogam* Popiero

8I’FX |ALIAI; Makva malevojitnui stabų išviraus, po $1.19 ai gal. 'I 
CARR BROS. VVRECKING CO.

3OO3-.TO39 8. U«Iate«f SL, ChicAao. (II.
< wMDrarwaaaaMMB>n

steigti lietuvių socialistų moky
klą; Tatau labai mane džiugina, 
ir be abejo, kad aš rėmsių ją 
medžiagiškai ir patsai busiu jos 
uolus lankytojas

Aš rengimosi vęrsti lietuvių
1 albon šiuos veikalus:

1. “Wąlka o Kobietę’’ (Kova
mokinys,!už moterį), vieno «akto tragedii 

jei tik gyvenamosios apįinky- ja, T.jKantor Murskio.

$157.00.p0.
šiuomį tariu širdingą ačiū vi

siems aukavusiems ir aukt/ rin
kėjoms ir visiems, katrie daly
vavo liepos 4 apvaikščiojime.

P. Jakavičia, Ch,L.D.T. spkr.

JOSĘPH C. WOLON
LlftTUVlS ADVOKATAS V 

29 S. La Šalie St 
' Telephone Central 6390 

Vakarais!
2911 W. 22hd Street, 

Telephone Rockwell 6999

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wi egner į
PriCmimo valandos nuo 8 iki 12 1 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. Į 

_ 8325 So. Halsted St., Chicago. • 
.... ........................ *



I Chicągo ir Apielinke
reikiamus rakandus, kadaugi iš 
jo ofiso beliko tik “plikos sie
nos.“

NAUJIENOS, Chicago, III Sereda, Liepos 17, 1918.

Heujfenų B-vės Direktorių 
posėdis

Naujienų B-vės direktorių po- 
įvyks seredoj, liepos 17, 8 

vaL xnkare, Naujienų namuose. 
Visi direkcijos nariai malonės 
bnlipai atvyktį. Yr,a svarbių rei- 
L*alų. — J. šmotelis, sekr.

ir dabar įskundė visus dalyva
vusius toj lenktyn,ėj.

Šeimyninkauja kaip 
tinkami.

Majoro Thoųųisoiio sėbrai 
šeiihyninknujh kaip tinkami. 
Adv. Riehbergo ir jų pagelbinin- 
tų algos vis dar neišmokama. 
.Vakar*Vienas adv. Richbergo 
pagęUiininkų, prof. E<lward Be- 
Htis, kreipės į miesto korporacci- 
jos raktinę reikalavimu išmokėt 
užvilktą algą. Teisių departamen 
to įragelbininkas jam atsakė, kad 
jis Čia nieko negalįs daryt — pir- 
uhi reikią padaryt nuodugnus... 
priėjimas.
? T4ib taq>u pats Ettelsonas iš
važiavo į “rytus”. Ten jisai už- 
I r ūksiąs apię^tris savaitei. Iki to 
laiko aęh\ Richbergas ir jo 
gelbininkai, vadinas, galės 
vrnU.'“<ivasia šventa.“

O majoras Thompson — 
jam galvoj? M 
mmiano likt. D

Norėjo geresnių kambarių.
Jauna skaistaveidė, p-ia Mabel 

Pilst Lipke, gyvenanti 1442 Sch- 
ool gatvėj, norėjo geresnių kam
barių ir “truputį pasilinksmint“ 

kabaretuose. Kartą ji nuk
niaukė savo kaimynės, Hattie 
Kappell, bankinę knygutę ir su
dorojo visą josios taupinį — 

$852.37. Pečiaus pateko bėdon. 
Dnbar už skaistaveidę Mahel’ą 
turės atsakyti jos prisieką — 
Frankas.

Areštavo mergeles 
pavedėję.

Iš Los Angeles pranešama, 
kad ten tapo areštuotas tūlas 
Frunk McErlane, kurį Chicagos 
policija jau senai jieško už pa
vedimą jaunos mergeles, Grace 
Lytie.

kilis vienius reikalus“. Bei ka
da didžiuma nutarė “neslikyl“, 
turėjo nusiraminti.

Musų draugija skaitosi laisva 
draugija. Todėl josios nariai ne
privalu dėties “į kompaniją“ su 
tais, kur stoja skersai kelio vi
sokiai žmonių pažangai, jų susi
pratimui. — Nar^s.

J IEŠKO DARBO

“ PAJIEšKAU darbo ant automobi
lio važinėti. Kam reikia tokio žmo- 
gau&, prašau atsišaukti laišku pažy
mint No. 30, Naujienos, 1840 So. 
Halsted st.

pa:

kas 
lesto majoru jis 
abar jis runija į 

Suv. Valst. senatą. Reikia todėl 
galvot apie naujus prižadus 
“draugams balsuotojams.”

Schucttleris nesitaiso.
Policijos viršininkas. Hermai! 

Schucttleris, vis dar nesitaiso. 
Pastaruoju laiku j iš buvo lyg ir 
besveikstąs, bet dabar ir vėl ei
ni^, .menkyn. Daktarai abejoja 
bągų jis kada nors atsikels nuo 
ttVp lovos.

Pateko bėdon.’
t Pėiicijhi Vakar buvo įsakyta 
arettuot tūlą Čita ries McGee, di- 
yefetorių ęiarendon nlunicipalės 

mau^iynės ir po Įleis tą Jacob 
Bępwn. Kaltinami betvarkiu cl- 
įfimos, tariant — ištvirkavimu. 
Pąy., praeitą subatos naktį Mc 
fieę’o ofise buvus surengta tūla 
orgija: vyrai if moters, “pasi
vaišinę” degtine ir alum, pradė

ję lenktyniuoties, būtent kas 
greičiau apsivilks maudimosi 

> kostiumą... Viena betgi nenorė
jusi eįti lenktynių — gavo mušt

Milda > Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas ttfe 
Prie šių kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
. 4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
t tHALSTED ir tt-ra GATVfiS

kadangi unijos taisyklės

Nauja “darbininkų unija”.
šešiolika “delegatų”, kurie sa

kėsi “atstovaują” Western Uni
on telegrafo kompanijos darbi
ninkus, įsteigė “neprigulmingą“ 
uniją, tokią kaip tatai jiems pa
diktavo maloningieji tęlegrafo 
viešpačiai. Naujoji unija busian
ti “labai gera”: visus “nesusi
pratimus“ tarpe darbininkų ir 
samdytojų ji risianti taikos ke- 
liu
draudžia streikuoti. J

Kompanija, vadinas,, atsiekė 
savo. Ji baisiai neapkentė Com- 
mercial Telegraphers’ unijos, ku 
ri nedaro tdkių kompromisų ir 
jau besirengė iššauki josios dar
bininkus streikan. Dabar visa 
yra “safe”. Tik kažin kaip sek- 
sies naujai “darhąninkų unijai”. 
Didžiuma darbininkų, sako, la
bai šnairuoją į tą samdytojų pa
kištą jiems “pyragą“.

Brolis įstojo arinijon— 
r>csiio nusišovė.
Trut Iranslation filed with the post 
inaster at Chicago, III., July 17, 1918 
as r.cųuired by the act qt Oct. 6, 1917.

Bijodama, kad josios brolis 
kareivis gali nesugrįžt iš karės 
lauko, p-lė Frances J. Riesen- 
berg, 806 N. Ridgelland gal., Oak 
Parke, vakar paleido savin šūvį 
ir ant vietos puolė negyva.

thany Girls’ headųuarter’yj, Ma- 
sonic Temple budinki*.

Pikta Ona.
Ponas Jurgis Bendikis turi pi

ktą prisieką — Oną. Vakar jisai 
kreipės į poną džiodžę reikalau
damas suteikti jam divorsą. E- 
są, prisieką Ona su juo apsieina 
kaip su kokiu niekalu nevertu pa 
daru. Taip, birželio 13 dieną ji 
užvertus ant savo Jurgio stalą; 
birželio 15 “pasveikinus” jį po
keriu; birželio 18 — šluota, o 
liepos 8 užvožusi Jurgiui ant

Ponas Jurgis nežinąs ar visos 
Onos tokios piktos, bet su ta ji
sai jau nenorįs gyVent.

“Iškraustė” Real Estate.
Nežinomi “kostumieriai” va

kar naktį iškarustė Francis John 
.^Mi’o Real Estate ofisą 31 E. Di- 
vision gatvėj. Vagiliai visa išsi
nešė, kas tik turėjo šiokios-to- 
kios vertes. Pats Real Estate 
savininkas dabar randasi Wa- 
shingtone. Pagrįžęs, jeigu norės 
pradėt biznį, turės pirkt visus
-....................................................................... 1 -1 ■ .

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
PRANEŠ

Nesenai iš Europos Sugrįžęs

DR. JONAS ŠLIUPAS
Musų Tėvynes vargai, likimas ir Lietuvos Ne- 

prlguitnybės iškovojimas bus aiškiname šiuose 
prakalbose kiekvienas lietuvys ir lietuvė chicagoje 
yra kviečiameatsilankyti, Į šias prakalbas.

Prakalbas įvyks sekančiose vietose:
Ant WEST SI DĖS—Seredoj, 17 d. liepos, Meldažio svet, 

2244 West 23rd Place.

Ant BRIDGEPORTO—Pėtnyčioj, 19 d. liepos, Mildos svet., 
3142 So. Halsted Street. ‘

liepos, Strumilos svetainėj*
107-tą ir Indiana Avė.

VISUR PRAKALBOS PRASIDĖS LYGIAI 8-tą VAL VAK.

ĮŽANGA isc. YPATAI,

REIKIA DARBININKŲ

Reikalauja $50,000 už 
“demečių”.

Ne\vyorkietis, p. F runk 
Svvacker, patraukė tieson
Black Diamond kompaniją. Bei

M.

padarytą jam “demečių” — ap
šmeižimą leidžiamam min. kom 
pilnijos laikraštyj “Black Dia
mond.”

Chicagoj (dabar esą tik 71 šla
pias” kabaretas^ Tatai vąkar pas
kelbė ląisnių departamento gal
va. O-kiek raridasi. tų “sausųjų” 
kabaretui kur slaptai pardavi
nėja svaiginamuosius. -gorimus 

->-» nieks nežino...

įieško čekių klastuotojo.
Truc Iranslation filed with the post- 
•naster at Chicago, III., July 17, 1918 
is reųuired.by the act of Oct. 6, 1917.'

Tūlas vyras, manoma pabė
gėlis iš Grant stovyklos, nuduo- 
dąs save “seržantu Charles Arm- 
strong“, yra j ieškomas policija, 
kaipo čekių klastuotojas. Vakar 
jisai apsuko Devon Jewelry 
kompaniją — nusipirko už be
vertį čekį 30 dol. vertės laikro
dėlį.

Paskendo vaikas.
John Krisak, vaikėzas 11 metų 

amžiaus, vakar bežaidžiant į- 
puolė kanalai! ties So. Hoyne a- 
ve. ir prigėrė. ” ■

^Apsirijimo aukos”.
. .. •• p ■' b■<:

Išgaišusios Michigan ežere žu- 
vįs, tai “apsirijimo aukos”, (taip 
vakar užreiŠkė sveikatos depar
tamento komisionierjus John D. 
Robertson. PasidekojapĮU dirbtu
vių išmatoms, kurios yrii ve?- 
čia mos į kanalus ir jais paten
ka į ežerą, ežere priaugę daugy
bė tam tikros rtįšies žolių, ku
rias heėsdamos žuvįs apsiriję ir 
pradėję gaišti. *

Tos “apsirijimo aukos” pada
rė tai, kad chicagiečiams dabar 
priseina gert .dvokiantį vande-

Bulvės ir vėl pabrango.
Truc iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 17, 1918 
as roųuired by the act of Oct. 6,1917.

Sulig oficialių, maistd admi
nistracija paskelbtų, kainų su
rasti, bulvių kainos ir vėl pašo
ko iki 54 --57 centų “pekui”.

Kryžkarė prieš taksus.
Veikiantysis policijos virši

ninkas, AĮcock, vakar paskelbė 
didelę kryžkarę prieš ... taksus, 
kurių savininkai neparupino 
jiems antsnukių. Policijai įsaky- 
a pagauti arba ir nudaigoti kiek
vieną užtėmytą be antsnukio šu
nį.

«■ ■■■■■■■n 1 , .

Nenorįs, kad vaikai 
poteriautų.

Ponia Ainelia Sncad apskun
dė džiodžei savo prisieką Wil-

mokyt savo vaikučius poterių. 
Kaip kada dar ir kumščiu grū
mojąs. Williamas betgi buvo iš
teisintas. Tur būt, tas pons džio- 
(Iže buvo “baisus bedievis“ — 
pdflak Chicagos brostvininkų or
gano.

J
Gaisras.,

Nupuolę žiežirbos iš einančių 
pro šalį garvežių vakar padegė 
didelį ąnglių sandėlį ties 103 ir 
Torrence gatvėm, priklausanti 

!Wisconsin Steel kompanijai. At
vykę ugniagesiai pasirodė bes
iekiate prieš šėliojantj gaisrą.

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

BUKI A Jeibcrių j himber Janių. 
Nuolatinis darbas. Mokesties $3.00 
iki $3.50 j dienų. Proga j ateitį mo- 
kinantles būti tinkamu žmogų. At
sišaukite i ■’ *

liarris Bros. Co.,
35-ta gatvė, tarp Iron ir Ashland avė. 

/ Chicago

REIKALĄUIAME patyrusių mote
rų maišams lopinti. Pastovus dar- 
b»ųs. Gera mokestis.

Sta rBag Companv, 
1036 W. 14th SI. Chicago

Naujienų ' Bendrovė# ' dalininkų. 
Brighton Parke,' susirįnkiirtas btfs 
ketverge, ienos 18 dieną, T. Maženio 
svetainėj, 3834 So. Kedzie avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Vi,si šėripinkai 
kveičiami atvykti, neš turim daug 
svarbių reikalų. . —K. Jamontas.

L8S. VIII rajono nšrių domai. — 
Visais Aštunto Rajono reikalais ma
lonėkite kreipties sekamu dntrašu: 
J. J. Jurgaitis/ 109 So. 14 Ave.„ May- 
wood, III.

Rockford, III. LSS. 75 mėnesi
nis susirinkimas įvyks 21 d. liepos 
1:30 vai. vakare, Vega Hali kampas 
15th Avė. ir 9 str.—Draugai ir Drąu- 
gės, meldžiu atvykti visi, nę« yra 
svarbių reikalų. Taipgi kurie neal- 
slėmę Knygų, ateikite atsiimti. Ku
rie norite prisirašyti, ateikite. Kvie
čia raštininkas — A. Meldažis. g

Keturios WestsidėB draugijos — 
Liet. Dai b. Dr-ja, šv. Roko Dr-ja L. 
D. P. Kliubas ir Moterų ir Mergelių 
AL P. Aušros Vartų Draunija — ren
gia dideli pikniką nedėli<>j, liepos 28 
dieną, National Grdve, Ri versi (lt, 111. 
Pradžia 9 vai. ryto. Visus kvlėčia- 
mt atsilankyti. —Komitetas.

> ■*
LMPS. 25 ir 0 kp. ir Ateities žie

do išvažiavimas j Wushington p«r- 
ką birželio’30 dieną neįvyko dėlei 
lietaus, {vyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 < Smulkmėmis paskelbsime 
vėliaus. , Prašome vietos draugijų 
nerengi i tą diehą panašios pramo
gos. \ —Komitetas.

J v,r. .-i-.. < ’ -----
Rofteland Roseland Ir Kensing- 

tono Draugiją Sąryšio palaikančio 
“Aušrą’’, piknikas įvyks liepos 21 d., 
Paul Kareckd darže 123 Ir Union 
avė. Vietinės ir apieJinkių draugi
jos prašomos nieko nerengi tą die
ną, o remt visiems šį pikniką, nes 
pelnas nuo jo eis, kaip ir visados, 
apšvietos reikalams. —Komitetas.

Waterbury, Conn. •— Artisto A. 
Vitkausko sumanymu, rengiamas di
delis istorinis spektaklis nedėlioj, 
liepos 21 8:15 vai. vak., Auditorium 
teatre, South Main st. . Bus Vaidina
ma penkių •veiksmų tragedija “Mar
gis.* Didis Lietuvos Kunigžištis**. Su- 
batoj, Jiepos 20, bus šurengta tam ti
krai paroda, kurioj dalyvaus Visi lo- 
šėjąį^ąiaširftilę' iftlonpiais -lietuvių 

1 rubaiš; ir ša)»V(iist Spektaklis ren- 
Ach Am. .Raudonojo Kryžiaus

>hrAKi' : ’ t naudai.—
... t4,.^.,>11.1 ;?....... .

Jiešknntieji darbo kreipkite? šiais 
adresatą; , PARDAVIMUI

• • m ■■■■' i; JL;

WĘŠT PULLMAN
Kunigų Draugo melagystės

Chicagos Brostvininkų orga
no nr. 163 išspausdintu tūlos 
West Pulhnano Bitės korespon
dencija, kur be jokios gėdos 

'šmeižiama tūlas vietos draugi
jas. Kas yra toji “Bitė”,.man ne
svarbu, bet kad jijė yra labai gi

mininga buvusiam obcrpolic- 
ineisterfith ^‘‘tėviii Olšauskui*’— 
daugiau negu aiškil. *

Ta “Bitė” rašo apie buvusį čia 
apvaįkščldjimų ir sako, kad ja
me esą'piedalyvavę tik f‘muaų 
bolševikai” ir “tšutiška^ kliu- 
bas”;iKad pažangų*! žmonės iwr. 
nori bičililiauties šų Bartuškų. ir 
Karevičių sėbrais^j4ai tiesa; bet 
jiems pk)imetama>.č‘neištikimy- 
bė” ir kiti dalykai yra grynas to 
brostvininkų lapo rašytojų, tai
gi ir “Bitės”, melas.

Tolinus la “Bitė” zvimbia: 
“Girdėjau, kad minėtasai ‘kliu
bas’. .. yra užregistruotas ir lei
dimo dėl balio ar pikniko jau 
negalės gauti”. Užregistruotas, 
ar girdite! Reikėjo'eit ir toliau . r P). 'iltf v .'.-rir pasakvt atvirai — uzregistra- 
vome . Kam čių tas issisukinc- 
Jinlaš? Juk pats iirostvinirtlcų or-1

jus šlipžial! I

J/'- ; -; / /'Sniulhus Skelbimai 
dalykų, (iridi, hep. 7 dieną “Ro: , 
šehihdo ^įolščyikų^ kuopa buvei | 3 
surengūs'^čia? !
pikniką^/ kur pardavinėta “sal-1 
dzioii ir rudis . Pagalios įsr 
kur bū^e-*nebūvę*atvyko “meiy- 
m dėdės ir susisodinę visus ra u 
donųošiui nusivedė

I ST -X’■
V F 1 * tą-pati skelbimą Ilgiau, Už kifck-

•/ vieną kartą colis vletoe 25 centai, 
<<• i"

'Aiofll Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia

h priemonė liek biznio tiek dar- 
1 p bo žmonėms (vairiais savo rei

ktu’ reikia, r kalais pasiskelbti ir greidaa-
• 1 p | • >ziu pasekmių tufrėti.

Tai melas, kokį gali sugalvoti - kasdien skaito
tik brostvininkų organo “rašy
tojai“. Piknikų rengė Lietuvių 
Brolių ir Seserų draugystė, kuri 
yra tautiška draugystė ir kurion 
priklauso ir “bolševikai” (jeigu 
“Bitei” tas terminas taip tinka) 
ir katalikai. Taigi ko verti tie 
“Bites” 'prasipiauynuii 
sprendžiu >pa(js-skaitytojai. Aši

.... , 7 .V , . . r Skelbimus p
patiyehjįj. pasakyt .tiktat tiekJ Administraciją, 

būtent -Hf tos klenkališkos “bi
tės” nieko neišattimbbi riu įduz-įLį

girnas labui primena “kramolosl ASMENŲ JIEšKOJiMAI 
inalšiptojųn klykavimus..^. j

1 -^Proletaras, 
j oi i*‘. 1

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Blogi dalykai. į

Nedelioj, liepos 14, buvo Pa
jaunintos Lietuvos draugystes 
pusmetinis susirinkimas p. Ma
linausko svetainėje. Tarp kitų 
draugijai prisiųstų laiškų buvot 
laiškas ir nuo vietinės Apveiz-1 
dos Dievo parapijos klebono, 
kųn. (Alįayičįaus,. jKun. kvietė 
draugijų prlsįilėt pįje kokio ten 
įbazaro, rengiamo palaikymui j 

apveizdiisės.} ii
Blogi dalykai, kad ir apveiz- 

das dar reįkia palaikyti. O dar 
blogiau,) kada pramogų rengėjai 
kreįpias į žmones, kur neturi iri 
nenori l.uret* bendro su tos rų- Į * 
sies pramogom. Juki tie žmones 
jau nesykį buvo “garbinami” iš 7 / . į 
sakyklos kaipo “pragaro bernai” 
o dabar mat jie pasidarė tokie 
geri, — kada eina reikalas apie 
pinigėlį. Žinoma, draugija nuta
rė — neprisidėt.

Keli nariai tiesa buvo benra- .prižiūrėtumėte vaikiuką, nes-mes a- Ai n nuliui, iksu, m pi a bu(|n tih-bam. Atlyguisim gerai, Mcl-

* > siu pasekmių turėti.
Naujienas kasdien skaito 

tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiež- 
ko (vairių 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 išdubti) 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio-. 

s mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

i PAJIEŠKAU savo pačios Onos 
Į Tamulevičienės, apie 30 dietą am- 
pžiaus. Ji paeina iš Suvalkų guberni
jos, Mariampolės pav., Veiverių gmi- 
n6>. Ji yra gelsvo plauko, ant no
sies turi karpą, nuo mknęs prasiša- 
lin balandžio 7, 1918, palikdama 6 
savaičių kūdikį ir 6 metų mąrgaitę. 
Ka,s pirma apič ją praneš, tam duo
siu $10.00 nagraiios.

Andrius Tamulevičius 
1428 Union avė., (Chicago, 111.

I .........- .... -1 - ..■■■ m/r-

Pajieškau dėdės Stanio Zanon, gy
veno Pittsburghe šeši metai atgal. 
Dabar gyvena Kenslngton, III. Mel
džiu kieno kito ar jo paties atsišauk
ti šiuo adresu:

Joe. Stonis,
150 Kensington avė., Chicago

- -Į-J -Į ‘ . ,.-A..... ■ ..... ------------------------ ---------- ------- -------

Pajieškau savo pusseserės Kons
tancijos VClavyčienčs, iš namų Veid- 
montailė, gyveno! Chicago Hėights, 
111., ir Jievos Jakubauskienės. Kas 
žino kur jos gyvena, praneškite j.ų 
adresus- arba jos pačios tegul atsi
šaukia.

Anufras Eidintas
Chicago III.540 W. Maxweil st.

JIĖŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario dėl Vieno 

su valgiu arbą be valgio, tarp 19-los 
ir 13-tos gatvių. Atsišaukite laišku.

S. B.,
1840 S. Halsted st., Chicago
• I, .................................................. ' i 1_ i ..

RANDAI
--- ______ , ■ ’ )

Vedusi-pora su 9 111. vaikiuku jieš
ko randos 3 arba 4 kambarių. Gei
stina butų gauti tokių randą, kad 
.prižiūrėtumėte vaikiuką, nes .mes ą-

dedą karščiuotiesi ir reikalaut, džiu atsišaukti i Zujimų ofisų lai- 
kad “mes turime stikyt už to- «“• a ‘ ‘įžynunt a. 

Chicago.
1840 So, Halsted

■ -5' *
fkU? J > \ ‘‘ .L • - <

843 S. WABASH AVENOE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST.
. arba . 1

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST/

Už darbo parupinimų visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlnikomuo-. 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicngoj,. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — i fabrikus, į ka-, 
syklas, | ūkius, { šiaip {vairias jslai- 
6as — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

'REIKALINGA pagelbininkų { au
tomobiliu šapų, gvintpjovių ir dir
bėjų, hcnch mašinistų ir pagelbiniji- 
kų vaikų 14 melų ir senesnių prie 
{vairių Įvairiausių darbą $8—$16, 
mašinistų ir paKcjhininkų, bufferių 
ir poliSiuotojū, dryliuotoių ir puncb 
press operuotojų, suvirjntojų, kal
vių ir pagelbininkų 40 iki 63c. i va
landą. Apysenių vyrų prie lengvo 
darbo, *18. Vyrų prie elevatoriaus, 
gali tą darbą dirbti ir koliekos. Peč- 
kurių ir pagelbininkų 36 iki 53 į va- 
andą. ; jvalrių darbininkų į hole-, 
ius ir restoranus. Geriausios mo- 

kėslįs. Malūnų statytojų, leibęrių 
40 iki 50 centų į valandą. Muilo pa
kuotoje 40c į valandą. Vyrų dirbti 
j purką, privatiška šeimyna, $52 
mėnesi, kambarys ir užlaikymas. A- 
licjuolojų 50c. j valamlą. Garo pri- 
Udkylojų ir pagelbininkų, 2 kepėjų 
pagelbininko prie Įe<lų išvežiojamo 
vežimo m4 į dieną. ‘ •

prie

naktimis ir dienomis’ indų plovė- 
" " " .. > trum-

•)qs valandos $9 iki $12 j savaitę.
‘ . j į vasarnamius

$52 į mėnesį, siūlų traųkytojų, įvai
rių darbininkų { notefius ir resto
ranus. Geriausios mokestis. Mote
rų ir merginų prie lengvo darbo, 
trumpos valandos naktimis ir dieno
mis, $12- iki $15. Auklės merginoš, 
karų valytojų, 2-ros virėjos.

SOUTH BARK EMPLOYMENT 
AGENCY »

1J93 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South Norlh ir Wes, 

pdsėje. (Kalbama jeąkiškai).

i diena. •
MOTERŲ REIKALAUJAMA | 

išvalymo ofisą, trumpos valandos 
,T--------------------------- “

jų naktimis arba dien.ojniš 
pos valandos $9 ii 
Merginų ir moterų 
$52 į mėnesj, siūlų traųkytojų, jv 
rių darbininkų j notelius ir rosi

PARSIDUODA nendrinis kūdikio 
(vežimėlis “baby buggy” už $12.00. 
4414 Van Burei) st., Chicago

RAKANDAI

TURIU PARDUOTI d kamnarių 
rakandas, ployer piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

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

........... — ............... ...  ■• ,, ,, r. < -’ ,i, •. 1 . ;«•) •
REIKIA molderių ant gelžkelio.jli

gain laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, III.
< . ....

TRUMPU LAIKU parsiduoda sta
line piano labai pigiai, liktai už ¥25 
arba ir pigiau. Labai geras dalykas 
dvi mokinių pradžiai. Atsišaukite 
733 W) f«th si., ' Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai puikus auto-, 

mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigini, nes savininkas išeina j ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite i 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., Chicago, Jll.

'H " NAMAI-ŽEMŽ

> BERGENAS
PARDAVIMUI
4728-^4731^ Princeton -avė. Žemės 

52x125., Pirmas 2 aukštų medinis 
mumis,, aktnens apatnamis.

4730 dviejų aukštų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.00. Atsišaukite į

Antanas Janauskas, 
4563 Wentworth ' avė., Chicago

GERAS bizniavus kampas naujoje 
lietuvių apielinkėje, 2 finikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augštų mūri
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
čios ir \Vashtenaw avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

Louis Ebel,
2650 W. .43 st.,

.........
PARDC/ODU lotą prie Roekvvcll 

St, Jr ,39ijŲS; . Jeigu kas pirksite grei
tai, 'Parduositii labai pigiai. Einu į 
karmomenę. l|; Povylas Kalinauskas, 
2.801 Union Avė.,, < Chicago III.

-Ir-----12L. . _t
1 :*.(* m.-idcu.) h) 1 ‘ !■“>>■' •*. ' ■
<! FĄRM^Ąfs’T ($įAM().1 MAINOM

120 akrų Wiscx>usin valstijoj; *70 
akru po plūgų,!sodnas grinčia 8-nių 
katnbąrh), su b'ciąmąntu; 2 tvartai— 

■ 40x'16' it' 38x3Ž^- akmenų Arkliu iv;.
rtas cemento. 40x16, daržinė 60x411, 

..H
malkų nama/t. 20x16, 
25)46. n vištom 1 20x10,

Chicago, iii.

iu fclleriu euziku r,as cemento. 40x16, daržinė 60x4u. finišerių prie nS thašinižpiš
.„..U,.. kiaulininkas

pirtis 12x10, 
nugščio ir 

..... .. ... ____ v w žiamų kar-
v vių, 4 ai-kliai, 5 kiaulės 4 žųsjs, 32 

REIKALINGA našlė moteris, bęvai-< vištas. 10 akrų rugių, 11 avižų, 12 
kė, arba mergina prie lengvo lŲunų kornų, 6 kviečių; 3 bulvių, 3 žirniu, 
darbo. Pastovi vieta, gera mokestis. 30 dobilų lauko. 50 bušelių pernykš- 
1718 So. Halsted st., Chicago čių ringių, malkų pripjauta 3 metams 

| kurini nuišįnerijos javams pjaut, 
———— grėbimui, bulvėms kast kornams 

)rje' sodint. bulvėms laistyt, 2 kalavcitc- 
es- Gaį, plūgas bulvėms vagot, 2 akėčios, 

(plūgas. 2 vežimas, 2 bogės* važis, 3 
Chicatfn PHkinklai, Smetonos mašina gczoli-

■ nlnis inžinas 12 arklių svlos ir daii- 
. Į giaus visokių farmerišku įrankių 

. kokių tik reikalinga prie fanuos.

117 N. Dirbom si., Chicago, III.

REIKIA beisteri ..........
{siuvėjų ir sijonų 1 
teriškų švarkų ir siutų.

Percivąl R. Palnier Co.,
367 W. Adams st., r* *(iiiicnso hprnrtnis',-,kubilas 32 pfidų M Cl8 >l!»Čio, 30 galvijų, ISmciž

REIKALINGA stiprių vyrų p 
švaraus Supos darbo. Gera ok 
tis.
900 VV. l«th st.
C ’
-......... i>įnĮ»n ..—i.......................

. .... kokių lik reikalinga prie fanuos.
REIKIA mėsos pjaustytojo dirbti' United Land and Tnvestment Co., 

i bučernę Kewanec, III. Turi kai- “ 
Dėti lenkiškai ir lietuviškai.

John Corey
726 N. Walnut St., Kcwanec, III. . MOKYKLOS

“Aušęos” Mokykloje muo gegužės
motedšku drap/my, "'“‘"I0 ,n,!-
unijistį, gera mokestis. Atsišaukik i Ų kalbos. Mokina p-lė 1. Narmont, 
206 West Adams st., 6-tas augštas. I gabi ir pat/rusi mokytoja. Visus no- 

------------------------------ ----------------- ' rinčius mokinties meldžiame pradėt
tuojaųs, nes taip i— naudingiaus, 

kaip mokiniams taip ir mokykloj.
Kitos mokslo šakos iŠguldoma po « 

senovei. 3001 S. Halsted Str.

REIKIA patyrusių merginų prie 
prosijiino.

Slranss Dye Works, 
2619 Shcffield avė. Tol. Lincoln 1688

REIKIĄ pintos klesos “dry clea- 
ncr”.

. Strauss Dye VVorks, 
264!* Shefficld rtve. Tel. Lincoln 1688

REIKIA ČEVERYKŲ DIRBĖJŲ. 
>rie naujai rankomis siuvamo nar
io ir taisymu. Pastovus darbas ir

SON

bo ir taisymu. Pastovus 
gera mokestis.

J. b. ’HOEFFEL and
Room 406

339 So. \Vabash avė.,

REIKIA vyro dėl išvežiojimo (ro
kų ir kitokio darbo i warehouse. 
Gera mokestis ąnt pradžios.

Reed, Murdock and Co..
La Šalie st. and The Rivcr, Chicago
.......... ...............;y. ........... .............. .i u...... . ..................... .

REIKIA merginų į dirbtuves dar
bų, prie džiovytų vaisių, kovos ir ar
batos pakavimui

Reed, Murdock and Co., 
La Šalie st. and The Rivcr, Chicago

REIKIA merginų arba jaunų ve- 
ddsių moterų prie lengvo darbo j 
>Vest Side lovų springsų dirbtuvę. 
Gera mokestis. Geras darbas.

Henry Schomer and Co., 
>09 Mathcr st. 1-nas blokas So. nuo 
Harrison ir Canal st. Imkite 21 gat- 
vekarj iki Mather st., Chicago

REIKALAUJAME opercitorių ant 
moteriškų kautų ir siutų. Darbas 
nuo šlukių. Gali uždirbti $50 { sa
vaitę. Taipgi reikia 5 finishers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai čionai 
dirba.

Ahtanas Batchunas
1575 Ogden avė., arti Madison si., 
ant antrų lubų, Room 6. Tel. Mon-1 
roc 6703.

Jauni-ir seni vyrai, ir mer
ginoj 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 Si., Chicago.

V
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VALENTINE DRESSMAKING 1 
COLLEGES

6205 So. Halsted aL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznic ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti sąknea ui 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ui aki

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedysti's 
stenografijos, tvpewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, irėografiįos, politiškos 
ekonomijos, pilietystOs, dailiarašys-

Mokinimo valandos: nfio 8 rvto 
nuo 7:30 ik« 9:30 3106 So. Halsted St.. Chicago, IR.
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