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erikiečiai st
i 1

atga
okiečia i nieko

negali laimėti

tapo atkirstos ir apsuptos miške.
J reikalavimą pasiduoti jos at

sake smarkiausia papliaupa ug
nies. Pirm negu vokiečiai sp5- 
jo atsipeikėti iš nusistebėjimo, 
amerikiečiai užpuolė ant jų šil
kais ir tik su kelinis nuostoliais

sakė smarkia 
nies. Pirm negu 
jo atsipeikėti iš 
amerikiečiai užp 
kais ir tik su 
prasimušė kelią 

rikiečių pozicijas.

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos,

VOKIECIAI NETEKO 100,000 
. KAREIVIŲ.

Franeuzų ‘nuostoliai buvo labai 
’ maži.

Rusija grasinanti pertraukti 
•. ryšius su talkininkais

huosloliaisi Truc 
. į airie-

/rruc translation filed with the post- 
|iaaster at Chicago 1H.| July 18, 1918, 
as rc<|uii'e<i by tho act pf Oct. 6,1917,

WASHINGT0N, liepos 17. —
Amerikiečiui šiandie sušilau- Si()fl divnos ųniiljos nuostolių 

kė didžiausio pagii imo nuo fren sljra&,s paduoda sekamus nuos-

Neteko 100,000 kareiviu
Didelis amerikiečių narsumas
Franeuzų nuostoliai maži

I euzų komandos už jų puikinusį 
darbą laike dviejų pastarųjų die
nų mūšių.

Vokiečių ūpas, sakoma, yra 
daug menkesnis, negu kokioj no 
rs pirmesnėj fazoj ofensivo.

Jie jau pavartojo didelę dalį 
savo rezervų. Belaisviai atiden- 
gia augantį vokiečių gerbimą a- 
merikiečių kariavimo sugabu- 
mą ir sako, kad vokiečių nuosto
liai yra labai dideli.

500 žmonių kasdie miršta nuo 
Choleros Petrograde

MUŠIS DAR TEBESIAUČIA
AMERIKIEČIAI PAĖJO DVI 

MYLIAS.

Ardo vokiečių tiltus ant Marne 
upės.

dymų vokiečiai 6 mylių fronte 
įsistumė į franeuzų toliausiai li
niją pusantros mylios gilumoj 
Rheims kalnuose.

Gen. von Eincm armija, kuri 
sudaro kairįjį vokiečių sparnąI 
Champagne vakar padarė pen
kias atakas tarn Suippe ir-Mass- 
iges. Visos atakos tapo atmuš
tos su dideliais nuostoliais.

Bet vokiečiai niekur negali lai
mėti ir vokiečių veikimas silp

nėja.

tolius:
Užmušta karės lauke .... 38
Mirė nuo žaizdų.............. 16
Mirė itny ligų ................. 4r
Mirė nuo aeroplanų..........2
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. 6
Sunkiai sužeisti <■.............. 96
Prapuolė...............................9
Belaisvėj............................. 1

True translation filed with the.post- 
niaster at Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 17. — Iš 
autoritetingų šaltinių šiandie po 
piet į>atirta, kad amerikiečių ir 
franeuzų kareiviai kontr-aukuo 
darni keturių mylių fronte į pie
tus nuo Dormane, atmetė vokie
čius atgal 3,000 mąstų (arti dvi Nustūmė vokiečius atgal už Mar- 
mylias), pastatydami priešo til
tus per upę po artilerijos ug-[ 
nini.

AMERIKIEČIAI ATSIĖMĖ 
MIESTELIU.

DU

ne upės. Amerikiečių narsumo 
pavyzdžiai.

Truc translation filed with the post- 
mastei- at Chicago UI., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJOMIS 
FRANCIJOJ, liep. 17. — Despc- 
ratiškiausio pobūdžio mušis siau 
čia į rytus nuo Chatcau Thierry.

Atakos ir kontr-atakos ėjo 
šiąndie, lydimos smarkiu artile
rijos veikimu.

Vidurdienyj šiandie amerikie
čių dalis mūšio linijos ėjo nuo

Viso . 172
šiame sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardes:

S. BELINSKI, BridgeporL 
Conn., užmuštas karės lauke.

E. PAESCHE, Junction City, 
Ore., mirė nuo žaizdų.

STEVE BAJEWtCZ, Phila- 
delphia, Pa., korporalas, sunkiai 
suėeistas.

JOSEPH BOROWSKI, Bessc- 
mer, Mich., sunkiai sužeistos. 1

ŠAUKIA 46,000 JAUNUOLIŲ 
KARIUOMENĖN. 

t ...iv .. * .

Jie išvažiuos į stovyklas rtigp. 5

VOKIEČIAI NIEKUR NEGALI 
PRASILAUŽTI PER TALKI

NINKŲ LINIJAS.

Vokiečiai įgyjo tik menkus lai
mėjimus užmokėdami brangiau 

šią kalną.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 17. — Sus
tabdyti savo milžiniškose pastan 
gose prasilaužti 65 mylių fron
te ir niekur neradę silpnos vie
los įsiveržimui, vokiečiai šian
die pasiuntė naujas spėkas mu
šiu ir darė smarkias ir nepaliau
jančias pastangas Įiasistumti pri 
ekyn lokaliuose antpuoliuose.

Smarkiausias mušis siautė į 
pietus nuo Marne, kur amerikie
čiai tebesimuša nenusilpnėjusiu 
karštumu, prigelbiami narsių 

franeuzų.
Kronprinco spėkos vakar pa

ėjo dar tris mylias Marne klo
niu. Tas padaro Šešių mylių pra
siveržimą franeuzų linijoj ties 
Festigny, tolimiausios pietinės 
vietos, pasiektos užpuolikų.

(Vokiečių šešių mylių prasi
veržimas ties Festigny nereiškia, 
kad tiek vokiečiai paėjo į pie
tus nuo Marne, kadangi Festig
ny yra tik už dviejų ir trijų ket-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago 111., July 18, 1918, 
as reųuired byjhc act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKIEČIAIS ANT 
MARNE, liep% 17. — Amerikie
čių kareiviai atmetę vokiečių ka
reivius skersai Marne upę savo 
sektore į rytus nuo Chatcau Th
ierry, gelbsti franeuzams apva
lyti nno priešo pietinį krantą to
liau į rytus.

Veikdami su franeuzais ameri 
kiečiai dalinai apvalė Condy 
mišką ir atsiėmė 231 kalvą ir La 
Chapelle-Monthodon miestelį.

Amerikiečiai veikdami vienui 
vieni, visai apvalė pietinį krantą 
Marne upės apygardoj nuo Mezy 
iki Jaulgonnc — daugiau kaip, 
dviejų mylių fronte.

Dabar pasirodo, kad amerikie 
čiai niekad pilnai neapleido Me
zy. Vienas pletonas įeinantis vo
kiečiams pasislėpė rūsyje. Kada 
priešas plaukė pro juos tarsi nie
kad neužsibaigiančia vilnim, tas 
mažas garnizonas išlaikė, atka
kliai mušdamasis ir pridaryda-

le, Le Mesnil Hutier ir nuo ten 
šiaurių link.

Vokiečių laimėjimai vieno ki
lometro ties Le Mesnil Hutier y 
ra pasekme dviejų dienų smar
kiausio mūšio.

Smarkus lietus mūšio lauke 
tarp Chatcau Thierry ir Dorm
ans, Marne fronte pasitarnavo 
susiiphinimui veikimo nuo ank
sti šįryt.

Fossoy apielinkėj amerikie
čiai šiandie dar labiau pagerino 
savo pozicijas.

Vaux apygardoj, į. vakarus

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago III., July 18w 1.918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, liepos 17.
Gen. Crowdėr šiąnakt pašaukė 
dar 46,000 vyrų iš visų valstijų 
įskaitant Distriet of Columbia. 
Jie bus išvežti į stovyklas tarp 
rugpjūčio 5 ir 9 d.

Programas reikalauja pašau
kimo'kariuomenėn 300,000 žmo 
nių laike rugpjūčio mėn.

PRANCŪZAI TVIRTAI LAIKOS

Vokiečiai negalėjo paeiti prie
kyn Champagne.

True tninslation filed with the post- 
master at Chiougo III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, liep. 17. — Su
lig Londone gautų iš mūšio lau
ko Franci joj žinių, apskaitoma,
kad vokiečių kareiviai šiame o- j RUSIJA GRASINA PERTRAUK 
fensivu'iki dabar neteko |00,000 TI RYŠIUS SU TALKININKAIS 
kareivių.

Talkininkų pozicija dabarti
niame laipsnije vokiečitj ofensi
vo, sakoma, yar labai užganėdi
nanti. Franeuzų nuostoliai, sa
koma, buvo labai maži. Jie ne
pražudė kanuolių.

Franeuzų kontr-atakos pasta
tė vokiečių tiltus per Marne upę 
p? fraucuzų vidurinio kalibro 
artilerijos ugnim.

■ i- —.— t

Jei talkininkai pasiliks Murma n 
sko pakraštyj?

AMERIKIEČIŲ AVIATORIAI 
NUŠOVĖ PENKIS AERO

PLANUS.

True translation tiled with tho post- 
inaster at Chicago III., July 18, 1918, 
as reąuircd by tn% act of Oct. G, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRANCIJOJ, liepos 17. — Ame
rikos ąviatoriai mūšiuose virš 
Dormans ant Marne upės sunai
kino penkis vokiečių aeropla
nus ir vieną brlaivį.

Maištininkai sudegino vokiečių 
aerodromą.

True translation filed with the post- 
nuistcr at Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, lįepos 17. — Ex- 
changc Telegrapli žinia iš Am
inas naujo vokiečių aerodromo 
su 22 aeroplanais arti Nivelles 
skaitomas esant darbu vokiečių 
revoliucionierių armijoj. Nivel
les yra už 17 mylių į pietus nuo 
Brusselio.

ROOSEVELTO SŪNŪS 
UŽMUŠTAS.

Vyriausia amerikiečių spėka 
pamaži pasitraukė atgal, mušda
mos! už kiekvieną pėdą žemes 
su pilkai pasirėdžiusia irtfante- 
rija. Mažoji grupė rūsyje kovė
si kaip mažytė salutč smarkioj 
srovėj. j.

Tada, kada amerikiečių kon- 
tr ataka nuvijo vokiečius atgal 

i — ar kas pasi- 
pės. Prasiveržimas skaitomas liko iš jo — skinė kulkasvai- 

nuo artymiausios ėjimo vietos džiais besitraukiančių vokiečių 
pradžioj ofensivo.)

Atvykstančios šį vakarą į Lon nijimas, kada mažas garnizonas 
doną žinios sako, kad tik vienoju vėl prisijungė prie amerikiečių 
vietoj vokiečiams pasisekė pa- eilių.
eiti priekyn ir tai už brangiau-

‘•J 11 tujų j ll-HUIKH I1HV1JO

virtdalių mylių į pietus nuo u-. iki upės, pletonas
• tzitj o 1 ii* n uL m IX t ^.1.

šiandie buvo normalės. Vokie
čiai buvo ramus po dviejų ma
žesnių, tečiaus svarbių sumuši
mų, kuriuos jie aphiikė čia dvi 
dieni pOeiliui.

Mušis tęsėsi visą dieną apy
gardoj kontr-atakos, pradėtos

amerikiečių spėkų vakar.
Daug vokiečių tarp geležinke

lio ir pietinio kranto upės pasi
rodo, naktį išstengė pasprukti 
keliose vietose į šiaurinį krantą.

Nepaprastai smarki artileri
jos ugnis siautė šiandie prieš lie
tų abejose pusėse palei Marne 
frontą tarp Chatcau Thierry ir 
Dormans.

, ■' * i ? 4

į rytus nuo Rheims amerikie
čių kareiviai 
šiandie laiko 
jas

Niekuriosc
ja ramumas
buvusiam prieš pradžią ofensi
vo, bet yra ženklų apie tolimes
nį veikimą.

SAN FRANCISCO, liep. 17.— 
Thomas J. Mooney, kuris yra nu 
teistas pakorimui rugpjūčio 23 d

Dvi amerikiečių rotos (500 ka' šiandie tapo išvežtas iš San Frau
reivių), bandydauios užeiti šo- cisco į San Quentin kalėjimą,!

i dideliai vokiečių spėkai, ta-l kur bus patalpintas “mirties vini iš stovyklos sargybos tapo nijos ir atsisakė taikinties arbi- 
tracija.

True translation filed with the post- 
tnaslęr at Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liep. 17. — Cu- 
tig karės ofiso pranešimo, fran
euzų pozicijos pasilieja nepa- 

liesiomis visame Champagne 
fronte. w

Smarkus mušis tęsėsi visą die
ną ir niekuriosc vietose vokie
čiai įstengė įgyti laimėjimus, bet 
jie yisur susitiko galingą pasi-

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, liepos 17. — Pu
siau oficialė Havas žinių agentū
ra skelbia, kad lieutenantas 
Quentin Roosevell, jauniausias 
sūnūs buvusio Suv. Valstijų 
prezidento, tapo užmuštas ori
niame mūšyje. Jo aeroplanas 
nukrito į priešo liniją.

VOKIEČIAI GIRIASI SUĖMĖ 
18,000 BELAISVIŲ

eiles. Tai buvo linksmas susivie-

savo sektoriuose 
visas savo pozici-

vietose viešpatau- 
beveik prilygstąs

True translation filed wilh the post- 
master at. Clpcago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, liep. 17.—Su
lig žinių, kurios sakoma gautos 
iš Maskvos Berlino laikraščių, 
Rusijos premieras Leninas yra 
arti pertraukimo diplomatiškų 
ryšių su Anglija ir kitomis tal
kininkų šalimis, surištomis su 

‘išsodinimu ginkluotų spėkų Mu 
rmansko pakarštyj.

Panedėlyj gauta iš Maskvos 
žinia sake, kad amerikiečių ir 
anglų kareiviai užėmė yisą Mur
mansko pakraštį šiaurinėj Rusi
joj-

Ankstyvesnė los pačios dienos 
žinia sakė, kad Rusijos užrube- 
žinių reikalų ministerija pasiun
tė reikaluvijuą. kad anglų pul
kai Murmansko pakraštyj be jo
kio atidėliojimo išsikeltų.

nėj dalyj irans-Baikalo apygar
doj.

Bolševikai, sakoma, koncen
truoja savo spėkas Verchni U- 
dinsk’e.

Žinia iš Manžurijos sako, kda 
anti-bolševikų vadovaš *gen. Sfc- 
mionov užėmė šarasun.

NAUJI SUKILIMAI UKRAINOJ

Sukilėliai užėmė tris miestus.

True translation filed with the post- 
mastpr ai Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

ZURICH, liepos 17. — Iš Kro
kuvos pranešama, kad Kijevo 
ir Podolijos gubernijose, Ukrai
noj, prasidėjo nauji valstiečių 
sukilimai. Stiprus ginkluotų va
lstiečių pulkai, sakoma 
užėmė Lipovec, Tarašča ir Bie- 
laja Ccrkov miestus. Visas že
mės apdirbimas toje apygardo
je sustabdytas ir ūkių darbinin
kai, kurie dirbo po vokiečiu 
protekcija, pabėgo.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, liepos 17. — 
Amerikos ambasadoriaus Mas
kvoje David R. Francis Nepri- 
gulmybės dienos pranešimas 
Rusijos žmonėms, iššaukia Ber- 
liuo Vorwaerts’e sekamą smar
kią pastabą:

500 ŽMNIŲ KASDIE MIRŠTA 
NUO CHOLEROS PETROGRA

DE.

Cholera plėtojasi ir Finlandijoj

Truc translation filed with the post- 
masler at Chicago III., July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

LONDONAS, liep, 17. x-. Ex- 
chaiige Telegraph žinia sako,“Tai yra tiesioginis smūgis 

veidan sovietų valdžios, kuri 
nuo šiol nebegali klaidingai su
prasti ko reikia tikėties iš Suv. 
Valstijų dabar ir ateityj.

“Tai yra niekas darfgiau, kaip 
bukumas* inlcrnacionalė provo
kacija ir nieko nepasilieka so-, 
vietų valdžiai, kaip reikalauti 
atšaukimo sovietų ambasado
riaus“.

Tečiaus Vor\vaerts skaito kad 
tokis reikalavimas galbūt užsi

baigs panašiai, kaip panašus 
pereitos gegužės reikalavimas 

linkui Francijos ambasadoriaus 
Joseph Noulens, kuris pasikalbė
jime pateisino išsodinimą japo
nų kareivių Vladivostoke.

Laikraštis sako, kad niekas 
neatsitiko ir ambasadorius Nou 

lens prisidėjo prie šiaurinės 
Rusijos kontr-revoliueionierių.

Pasak Vorwaerls, svarbumas 
Amerikos ambasados veikmės 
Vokietijai yra tame, kad rytuo
se vėl užsiliepsnos karė ir kad 
prieš Vokietijos politikus atsis
tos didelis sunkumas įgyvendi
nimo Brest-Litovsko laikos su
tarties. Ne valandėlės neturi bū
ti pražudyta — užbaigia Vor- 
waerts.

hageną keleivių, apie »500 žmo
nių kasdie numiršta nuo chole-

Saratove tūkstančiai žmonių 
serga ta liga.

Liga pradeda platinties Finlan 
dijoj.

r...... .. .... .i t iii <

CHOLERA PASIRODĖ 
STOCKHOLME

Susirgo žmonės ant plaukusio 
iš Petrogrado laivo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago III., .July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

STOCKHOLM, liepos 16. — 
Visą subalos naktį šiaip tykios 

Stockholmo gatvės prisipildė 
skambinimu ligonbučių automo 
bilių rinkusių iš namų ir viešbu
čių sostinėje ir apie ją pasažie- 
rius ir įgulą nuo' choleros palies
to švedų pasažierinio laivo An- 
gennianland. Nežiūrint paprast- 
to graudenimo pasilikti šaltais, 
sujudimas viešpatauja visame 
mieste. Angermanland atvyko 
petnyčios nąktį iš Petrogardo. 
Susirgtomis ant laivo vėliau ta
po pripažinti kaipo Azijatiškoji 
cholera.

_____ ._______ | Truc translation filed with the post- 
Į niaster at Chicago III., July 18, 1918, 

VOKIEČIAI 'BOMBARDAVO 1IS rc,1“ired by ,hc act °r Oct-6-191'•
SAVO KAREIVIUS. BERLINAS, liep. 17. — Pa-

č ' sak karės ofiso tvirtinimo savo
Daug užmušta bombarduojant pranešime iš generalio stabo 

belaisvių stovyklą. kvatieros, vokiečiai dabartinia-
■ . ; . me ofensivė suėmę 18,000 be-

Truc translation filed with the post- lasvių.
niaster at Chicago UI., July 18, 1918,1 -------
as reųuįrėd hy the act of Oct. 6,1917, Gatvekarių darbininkai strei-

PARYŽIUS, liep. 17. — 94 kuoja.
vokiečiai tapo užmušti, o 74 su- ATLANTA, Ga., liep. 16. — 
žeisti liepos 15—16 naktį, kada čia sustreikavo visi gatvekarių 
penki vokiečių aviatoriai bom- darbininkai ir iš tos priežasties 
bardavo belaisvių stovyklą Tro- nė vienas mieste fr užmiesčio 
yes apygardoj, .30 mylių užpa- gatvekaris nepasirodė. Streikie- 
kalyj raneuzų mūšio linijos. O- riai kaltina, kad Georgia Rail- 
rinis bombardavimas tęsėsi vie- way and Povver Co. pašalino dar 
ną valandą. Du franeuzų karei-| bininkus už prisidėjimą prie u-

ČECHAI PAĖMĖ KLIUCEVSKA

Žinios tvirtina, kad 11 vai. šį- nan <
ryt po dviejų nepasekmingų ban ip greit paėjo priekyn, kad jos kamerop”. sužeisti.

True translation filed vVith the post- 
masler at Chicago TU.. July 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PEKIN, liep. 15. - Po paėmi
mui Irkutsko, čecho-slovakai pa
ėmė Kliučcvsk miestą pietryti- ndie; ryto giedra.

ORAS

Apsiniaukę ir biskį šilčiau šia*
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savimo, kada valdžia pasiū
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Chicagaįe—pačiu:

Meta® ............................ 16.00
PuseMneto ..........................3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................1.45
Vienam mėnesiui....................75

Chicago je—peę nešiotojus:
Viena kopija........................... 02
Savaitei ................................... 12
Mčnesiui.................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose >.... 800
Pinigus reikia slysti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

prisakymai”, “vieros šven
tos artikulai” arba, kokie ki
tokie “amžinos tiesos” ap
reiškimai. Principai yra tik
tai išvados iš didesnį ar ma
žesnės žmonių patyrimo su
mos. Darbininkų kloaos ide
ologai, sakysime, išstudijuo
ja istoriją (praeities patyri- 
mą) ir is jos sužino, kad žmo ringiją, tai minėtuoju socia- 
nių visuomenėje nuolatos ei-; listų vadu balsavo prieš kre- 
davo kova tarpe priešingų! ditus. O Franci jos sociali- 
klesų; jie mato, kad klesų’štai elgėsi tuo pačiu laiku 
kova eina ir šiandie:paverg- kaip tik atbulai: pradžioje 
tos klesos kovoja prieš vieš- jie balsavo prieš kreditus 
pataujančiasias klesas, kad j (mat, tuomet visų* buvo įsi- 
įgijus daugiaus teisių ir ge- tikinimas, kad Francija už- 
resnį būvį. Priėję tuo bu- puolė Prusus), o paskui, ką- 
du prie įsitikinimo, kad kle- da Francijai grasino anek- 
sų kova yra istorijos pro- sijų ir karinės kontribuci- 
duktas ir neišvengiamas xia-Į jos pavojus, tai jie balsavo 
lykas visuomenėje, kun yra j už kreditui ir sutiko net da- 
pasiskirsčius į dalis priešta-! lyvauti šalies ministerijoje.

** jr šitoks socialistu elgimąsi 
tose dviejose šalyse visuo
met skaitėsi pilnai sutinkan
čiu su socializmo principais.

rąujančiais , reikalais, jie 
skelbia, kad darbininkai tu
ri pažint savo klesos reika
lus, turi organizuoties į ne

pabaigta. Bet priešingai, a< m 
draugysčių Susivienijimo virši
ninkų inteligentiškumui, žmo
nių upąs dar labiau pakilo ir 
Susivienijimas auga kaip dht 
mielių^ o Draugo šmeižimai nu
ėjo niekais.

' Bet vistiek, kunigas Kemėšis 
organizuoja ir stiprina savo po-

pilies draugystes, kad tik kaip- 
nors joms pakenkus. Savais ti
kslais pavartoja, kaipo įnagį, sa
vo suorganizuotus ir užpąten-j 
luotus “katalikus” — vyčius. 
Kursto juos ir pavartoja savo 
kovai prieš katalikiškas draugi
jas, priešu pačią katalikystę, 
pęieš teisybę, prieš pačias gra
žiausias idęjas katalikiš
kų draugiją, kurios rūpinasi ti
kėjimo skaistybes išlaikymu ne
mažiau kaip ir pakiliais tautos 
reikalais.

Kunigas Kebiėšis ir kiti jo rų- 
šies kunigai žino, kad tik pašcl- 
pinėse draugystėse yra spėka ir 
kapitalas, ir dėlto jie nori pasi-

kad tveriasi organizacija su 
dviem galvom: sujungus ir vie
nybės... Paskui kunigas šaukia 
draugystes, kad stotų į jų ‘‘vie
nybę**, o kurie nepritaria, tuos 
kvailina.

Tada Susivienijimo Kataliki
škų Pašelpinių Draugysčių na
riai pasiprašo balso, išreiškia 
geriausių linkėjimų dvigalvei 
organizacijai, pasako, kad ke
lias labai platus ir todėl lebu-

nie jis liuosas visiems naudoties, 
nekaišiojant vieni kitiems koją, 
ir tuo atsisyeikinę apleido sev- 
lainę.' Jie, vadinas, parodė sa
vo pakilumą ir troškimą, kad ir 
persiskyrus, gražiui vieniems 
su kitais sugyventi, bet čia pasi
rodo, kad*kai vilkas neiškenčia 
nestaugęs, taip kunigas K. neiš
kenčia neniekinęs ir nešmeižęs 
katalikiškų pašelpinių draugys
čių ir jų narių —Brangžolis.
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“UNION SIUTAS” VYRIŠ
KIAMS. — Pav. No. 8904.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enkielių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštą proletarai, vie
nykitės”. —K. Marka.

paliekant platesnius tar 
ifučiy. Redakcija pašilai

Redakcijos 
Straipsniai

Bereikalingas 
šokinėjimas.
True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago lll., July 18, 1918, 
as re<iuired by tlie act of Oct. 6, 1917.

Chicagos klerikalų laikra- 

štis prirašė špaltu špaltas a- 
pie tai, kaip socialistai pas
kutiniais mėnesiais permai
nė savo poziciją linkui ka
rės. Ta permaina, girdi, liu
dija, kad socialistai nesilai
ką savo principų, o tiktai 
taikąsi prie aplinkybių, i- 
dant neatstumus nuo savęs 
minių ir nepraradus sąvo bi- 
znio. r

Minėtojo laikraščio pasa
kos apie* socialistų “biznį” 
yra, žinoma, paprastas kle
rikalų prasimanymas. Čia 
tur-but nebus reikalo priro- 
dinėti, kad socializmas šian
die yra mažiaus jielningas 
dalykas, negu kokia kita idė
ja. Vietoje pelnų, socializmo 
pasekėjus laukia šimtai vi
sokių nemalonurųų, materia
liai nuostoliai ir neretai ska
udus peršekiojimai. Ir kam 
kam kalbėt apie socialistų 
“biznį”, tik ne klerikalams, 
kurių vadai, kunigai, šinkuo- 
ja net “Dievo žodžiu” ir 
“šventais sakramentais”!

Tuščius niekus pasakoja 
tas laikraštis ir apie mena
mą socialistų baimę, kad mi
nios neapleistų jų. Nors so
cialistams ir rupi, kad mi
nios butų kartu su jais, bet 
visi žino, kad socialistai ma
žiau, negu kokia kita parti
ja pataikauja minioms. Jie 
nuolatos kovoja su minių 
prietarais ir savo taktiką 
nustato ne sulig tuo, kokie 
ūpai viešpatauja -miniose, o 
vadovaudamiesi pastoviais 
darbininkų klesos reikalai.

Kada tasai klerikalų laik
raštis pasakoja, buk pozici
jos permanymas karės klau
sime reiškiąs principų išsi- 

• žadėjimą, tai jisai parodo, 
kad jisąi nieko neišmano a- 
pie taij kas yra principai.

Principai tai nėra “Dievo

Ui^.4*

(Tąsa) lęs sujudimus. Vaikai po kie
mus velykaudami laksto. Kur 
gavę nudažytą^ kiaušinėlį, kits 
kitam rodo, varosi, rėkinasi. 
Mergaites, pasipuošusios, bėgo 
buliais į bažnyčią. Berniukai, 
dar po kelis patvoriais slankio
jo, bet kad pamatė einant mer
gaites ir jiems pašoko noras jas 
pasivyti. Senieji, susisėdę prieš 
saulę, nosis šildosi, pypkes ru
ko.

Gumbas, pasižvalgęs, slinko 
per kluoną į rugių Jauką. Kak- 
tomnušais susitinka Adomą: tas 
jau bepareinąs iš rugių. Gumbui 
(linktelėjo į galvą: — Palūkėk, 
sukurpbysiu aš tave ant NarioI 
— Nebeėjo toliai], bet su Adomu 
grįžo atgal, šnekedamu apie ru
gius, pašarą, pievas. Tarp kit
ko Gumbas primena:

—Nebuvai toliau Plikiniškyj? 
Vis didesnė žemė, o čia ant tų 
kelių dešimtinių nieko neišver
si,

—Gal bučiau buvęs, kad ne 
'tas Narys. Aš nenorėjau užsta
to dėti, o ponas užsispyrė, kad 
ne; Narys šmakšt, ir pakišo sep
tynias dešimts. Jį ir padėjo 
medininku. Užėmė mano vietą 
Rodos, toĮ^plikis tas Narys, o...

—Plikis, teisybe, buvo iki 
šiol ---- tarč Uuinbas, ----  bet <la-

Bar pi, pi, pi! Pasikalbėk!
—Na, iš kur jam taip pritvin

ko? Užkastų rado, ar ko?
—Tuoj aš tau pasakysiu: varo 

arielką ir pardavinėja spirutą... 
sako, po keturis rublius gorčių... 
jis pats sakosi iš pūro rugių iš
varąs keturis gorČitis, o gal pen
kis, šešis spiruto! Kiek tai pelno 
iš vieno pūro? Vakar gėrėm j’o 
varytos kiek tik kas valiojoj, 
tiek atsinešė pas mus, nors gal
vą trink!

— Aš tariu, iškur jam tie pi
nigai užstatui? — stebisi Ado
mas: — Mat, pigiai pelno, pigiai 
ir įkišo...

—Juk ponas tavęs butų neva
ręs, kad ne jis? Kad taip ponui 
c-iiptolėjus, kokį amatą varo jo 

medininkas, tuoj išmestų ...
O tau tenai gerai klojosi: kiek 
gyvulių pęisįąuginai, kokia ga
nykla.. . ir pievos, tai ne čia! >

O kaip rodo arielka Nario 
į [varyta?

- Arielka kaip arielka; niekas 
butą neįspėjęs, jei butų nepasi
gyręs pats išvarąs. Sako, Joky- 
mas dešimtį gorčių spiruto iš jo 
pirkęs... Iiiek tai sumokėjo!? 
Aš tavim dėtas tuoj ponui pasa
kyčiau, kad mane taip butų iš 
vielos išvertęs! Mano toks jau 
būdas: kaip tu man, taip aš tau!

Adomas sau galvojo: ^‘Neiš
trauksi tu manęs už liežuvio! 
Žinau, koks tu paukštis — tuoj 
atsakyti.r. Ką paketinsiu, tai ir 
padarysiu, man vienam žino- 
lies”.

Balsu tarė:
• (Bus daugiau)

Gumbo šcjimynos stalas apsė
dęs: visi Įniksiu i, smagus, viso
kių skanėstą valgo ir kiaušiniais 
muša. Gumbas kanda mėsos, 
tepa sviesk) ant pyrago, kanda 
varškes, visako ragauja, bei nie
kas nepatinka.

Gumbas — augštas, stambus, 
raudonas vyras; uosius ir barz
dą nusiskutęs dėvėjo, dėlto dar 
raudonesnis ir stambesnio vei
do rodėsi. Visuose darbuose 
greitas ir begalo savim pasiti
kįs. Kas pasiginčijo, ne taip da
rė kaip jis nori, tuo mėgo atmo- 
nyti, keršyti, nesvarstydamas, 
kas iš to gali'išeiti. Suvedžioti 
irgi mėgo. Ne sykį Kaimynams 
teko susipykti dėl jo liežuvio. 
Kaimynai jo nemylėjo. Priešin
gai, o žmonelė begalo gera, kaip 
sakoma: nors prie žaizdos dek. 
Greita, liesi, išbalusi. Vaiky ne
turėjo, užtai svetimus, labiau sa
vo sesers vaikus, kaip tik savo 
tikrus mylėjo. Kas kame lųirė, 
gimė ar susifgo, visur Gumbie- 
nė pinnaąi su pagelba, su pa- 
tarąavimu, nuraminimu. Vyro 
liežuyavimo nekentė, bet bar- 
lics, burnotiems nesugt bčjo. Daž- 
iioi iš «ii-<lies slcunsmo ir apmnu- 
<l<> apsiverkdavo.

šįryt prie pusryčio visi sma
gus tik Gumbas kažin-ko susi
raukęs.

—Musų tėvelis pagiringas, ne
valgo, — juokėsi mergaitė.

—Kokios čia pagirios, niekai! 
^—teisinosi Gumbas — Ar tiek 
kartais išgeriame, o pagirių nė 
nejust. Nario arielka — kaip 
paplavos, ką čia jusi.

—Ir man stiklelį Narys priki
šo, tarė bernas: — rodos,«kaži- 
kas by prisvilusi.

— O tau, moliu, kaip rodo 
Nario arielka? — klausia | ačios 
Gumbas.

— Man vistiek, snlarvc tai 
smarvė.

— Nevistiek, ne! — gi įčijos 
bernas. — Kitos išgersi, Inoj į 
galvą činkt! O kitos, gerai sako, 
kaip pamazgos — nū smol o, ne 
znoko!

—Perdaug Narys prale? uoja, 
?~rokavo Gumbas: —norui ga
lo nęra. Tiek spiruto išvaryti 
iš rugių pūro, gali nė lašo van
dens nebepilti. O čia daugiau 
kaip puse . pripliupla. Gudrus 
paukštis. Prisitaisys prie dva
ro urėdo — pono svirne rugiai 
gero pelno duos abiem!

- Sako, pas Jokymą per Vin
co vestuves — pasakoja bernas 
—- ar šešis gorčius spiruto išgė
rę. Vis Narys pristatęs'!...

Tu, mat, senai žinai, kad 
Narys varo, — šokosi Gumbas, 
>— o man nieko nesakei!

- Anokia čia naujiena paša-
i . .■ *

koti, užsišoko pati: — bega- 
lo įsigalvojai tą arielką. Kas 
varo, tevaro; verčiau važiuo- 

Tvęriatne kataliką sąjungą arba kim į bažnyčią. |
- •• Nevažiuosimi atšovė

nepaisydama dėl ko ir kokios { į, .Kunigas Krušas , patvirtina, (iiimbąs. Nors per šventes 
tos draugystės rišusi į vieną ben-, Kunigas Kemėšis vėl stojasi, i$- tepasilsie kumelės. Galit sau 
drą kūną, ėmė šmeižti ir pur- sitraukiu pluoštą popierų ir sku- pešti keliauti.
vinti jas, kiek galėdamas; ypa- tą jau naujus įstatymus tam su
tingai užsipuolė ant jų veikėjų, sįvienijimui, kurs lik turėjo su- 
Tuo užsipuolimu, mat, manė si tverti. .. , ?

priklausančias nub kitų kle-| Taigi mainymas-pozicijos 
sų organizacijas, ir tt Tai.^sujjg fcarės anaiptol nėfca nu- 
yra klesų kovos principas • į spėjimas prieš principus.

Red nr aifsia nrineinart vralBet ar šitas principas yra 
kokia šventa, nepajudinama 
tiesa? Visai ne. Jisai turi 
reikšmės tiktai tiek, kiek ji
sai atitinka tas žmonių gy* 
venimo sąlygas, iš kurių ji
sai tapo išvestas. Jeigu vi
suomenės sistema taip per
sikeistų, kad klesų skirtumai 
joje išnyktų, tai tiesų ko
vos principas netektų vertės. 
Ir socialistai, kurie išpažįsta 
klesų kovos principą, net sta
to savo svarbiausiu tikslu į- 
vykint tokį visuomenės sto
vį, kuriame nebebus klesų, t. 
y. kuriame nebebus klesų ko
vos: jie skelbia klesų ko
vos principą ir kartu nori 
atsiekti to, kad tas principas 
pasidarytų be vertės! Toks 
dalykas butų visai negali
mas, jeigu socialistai žiūrė
tų į savo principus, kaip į 
kokias šventas, amžinas tie-- 

sas.
Principas yra tiktai išva

da iš žmonių patyrimo. Juo 
patyrimas yra didesnis, iš 
kurio jisai yra išvestas, tuo 
principo vertė pastovesnė. 
Klesų kovos principas, pav. 
tinka visai tai žmonijos gy
venimo gadynei, kurioje vi
suomenė yra pasidalinus į 
klesas. Kiti principai gali 
tikti tiktai tam tikrai tos ga
dynės daliai (pav, kapitaliz
mo gadynei); treti — tiktai 
tos gadynės dalies daliai 
(pav. smulkaus kapitalo ga
dynei arba stambaus kapita
lo gądynei) ir tt. Principas 
yra lyg koks keliarodis, ku
ris padeda orijentuoties nuo
latos besikeičiančiose gyve
nimo sąlygose. Principų 
laikydamiesi, mes išvengia
me klaidžiojimų ir bereika
lingo spėkų eikvojimo ir su
gebame tikslingiaus suvar- 
tot savo energiją delei tų 
tikslų, kurie mums rupi.

Bet kaip vadovauties prin
cipais?

Klerikalų laikraštis įsi
vaizdina, kad vadovauties 

‘principu, tai reiškia daryti 
tą, ką jisai liepia, ir nedary
ti to, ką jisai draudžia, — 
panašiai, kaip pildant prisa
kymus: “Neužmušk”, “Ne- 
vogk”, “Atiduok ; dešimtinę 
bažnyčiai”. Bet principai, 
tai ne prisakymai. - Jie ne
duoda jokių 'taisyklių sulig 
to, kaip elgties kiekvienam 
atskiram atsitikime. • Tuo 
pačiu principu vadovaujan
tis, galima prie vienų apliifc 
kybių pasielgt vienaip, prie 
kitų—kitaip, h

Iš istorijos yra žinomi ši
tokie faktai. .: Laike prusų- 
franeuzų karės 1870 m. Va-, 
kietijos socialistai, Bebelis

Socialistų principai nesako, 
kad socialistai privalo remt 
karę, lygiai kaip jie nesako, 
kad socialistai privalo truk
dyt karę. Bet socialistų 
principai liepia socialistams 
visuomet stoti už darbininkų 
klesos labą — ne vienos tik
tai šalies darbininkų kleso^, 
o ir viso pasaulio. Darbi- 
ninkų-gi klesai yra anaiptol 
»ne visviėna, katra kariau
jančioji pusė laimės, kurio
mis sąlygomis bus padaryta 
taiko ir tt. Todėl socialis
tai gali priešintjes karės ve
dimui vienoje karės stadijo
je ir gali stoti tfž karę^kitoje 
jos stadijoje; arba atbulai.

Pereitais metais Amerikos 
socialistuose viešpatavo ta 

nuomonė, kad reikia daryti 
“taiką, kadir čia dar taip”, 
kadangi tuomeft buvo gali
ma tiketies, jogei tokia tai- 

ka suteiks abiem kariaujan- 
čiom pusėm daug-maž ly
gias sąlygas. Šįmet aplin
kybės yra visai kitokios: Vo
kietija nerodo noro taikyties 
kitaip, kaip tiktai apiplėš- 
dama kitas’ šalis, O socia
listai juk stoja už taiką be 
aneksijų ir be kontribucijų!

Taigi tegul klerikalų laik
raštis palieka ramybėje so
cialistus. Ažuot jieškojęs 
priekabių prie jų, jisai ge- 
riaus paaiškintų, kodėl jisai 
gyrė Rusiją, kol ją valdė ca
ras, o paskui ėmė garbint 
kaizeriškosios Vokietijos 
“šviesumą”, “tvarkingumą” 
ir “stiprumą”.'

Skaitytoju Balsai
ffJž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Susivienijimas Liet. Rymo*, 
Kat. Pašelpinių Draugysčių 
ir kunigų užsivarinėjimai.

Kunigų Draugas 140 numeryj 
be jokios sužinos, užsipuolė ant 
liettivių katalikų pašelpinių dra
ugysčių ir jųjų narių, bet la
biausiai savo triubas atkreipė į

mą, kurs jau treji metai kaip 
gyvuoja ir į kurį priklauso 70 
katalikiškų pašelpinių draugys
čių iš įvairių Chicagos miesto 
dalių ir apieiinkės.

Kaip tiktai pasiekė Draugo 
redakciją, žinia, kad katalikiš
koj pušrlpinės draugystės tve
ria Susivieniijimą, Draugas, ku
nigo Kemėšio redaguojamas,

manė, jog jau turį nemaža ir 
rezervus, tą i kam čia toliau sci
les bevrtrvinti: jie pastato kata
likiškoms pašelpinėms draugys
tėms maž-daug šitokį ultimatu
mą :

■“Jeigu norit būt tikrais lietu
viais katalikais, tai nusilenkite 
mums ir būtinai prisidėkite į 
katalikų Vienybę!”

Supraskite tik, mieli broliai, 
šitokį kunigo Kemėšio dekretų. 
Pagal jo tą dekretą jau katali
kas nebebus “katalikas, nė lietu- 
yis nęįbebųs lietųyis, jeigu jis ne
priklausys į Kemėšio užpaten
tuotą “katalikų** Vienybę!

Ar bereikia didesnio pasipu
timo, didesnio pasikėlimo pui
kybėn ?

(> kunigą Kemėšį patvirtina 
dar ir kunigas Krušas, sakyda
mas,, kad musų katalikiškos 
draugystės negalinčios būt kata- 
likiAkos be j»i tos 'Vienybes.

Mat, kunigų Vienybė tariasi 
galėsianti davinet patentus, ku
ri kattdikiška draugystė yra ka
talikiška, o-kuri nę, žiūrint pa
gal tai, ar kuri pripažįsta ant*sa
vęs kunigų ‘ Vienybės kontrolę, 
ar ne.

Bet tie katalikybės diplomų 
davėjai apsiriko. Katalikiškų 
pašelpinių draugysčių Susivieni
jimo nariai turėjo drąsos pasi
priešinti šitokioms kunigo Ke
mėšio ambicijoms, ir visą jam 
apetitą sugadino.

■ Gudrus kunigas Kemėšis, bet 
kat. pašelp. draug. Susivieniji
mo nariai jo gudrybes mokėjo 
suuosti ir lik laukė, kas bus to
liau.

Birželio 4 dieną einame susi
rinkimam Ligi atidarysiant su
sirinkimą kunigo Kemėšio šta
be eina kažinkoks pasišnabžde- 
jimas. Na, tiek to. Atsidaro 
susirinkimas. T. J. P. pirminin
ku, kitas būti negali! Statė P. 
Stančikas ir Sakalauckas iš Dra
ugo redakcijos. Suprask, vis
kas tvarkoj.
, Bet štai vienas Susivienijimo 
atstovų ima ir užreiškia, kad 
Susivienijimas Rymo-Kat. Pa
šelpinių Draugysčių laikytame 
paVo ekstra susirinkime vienbal
siai nutaręs nesiraš'yli prie to- 
|<ių organizacijų, kurios reika- 
|adja tuoj permainymo čarterio, 
įstatų ir tt. Įstatai bus daisomi 
lik tada, kada didžiuma prigu
linčių Sušivicuijiman draugys
čių ir jų atstovų matys reikalo.

Tuoj kunigas Komėmis pašo
kęs ir si|k<>: Vis viena, musų
darbas neguli, nueiti niekais.

Musų gerbiamos dėdienės gal tei
ksis ką-nors ir savo vyriškiams su
teikti. Jie, be abejo, bus užtat labai 
dėkingi. Pavyzdžiui, kad ir šito
kius apatinius rūbas — union siu
tų. Pabandykite, šitoks union siu
tas vyrams ir bernaičiams labai pa
togus dėvėti vasarų. Daromas iš 
nainnsook, muslino arba cross-bar- 
red lawn materijos. Kaip paveiks
lėly; parodyta, union siutas galima 
daryt įvairiai. Pav. didysai paveik
slėlis parodo union siutų ilgomis 
rankovėmis ir pilno ilgumo kelinė
mis. Bet norint, galima daryt .be 
rankovių arba tik pusrankoviais. A- 
pykaklė gali būt iškirpta plačiau, 
arba siauriau. Susegiojimas prie
šakiu. Mažasai paveikslėlis parodo 
union siutų su trumpomis, iki kelių, 
kelinėmis ir diržu per juosmenį.

Bernaičių ir vyrų union siuto pa
vyzdys No. 8904 sukirptas dešimto- 
riopo didumo, mieros 30 32 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę. Mieros 38 -colių siūlui reikia 
3*Xe jardų materijos 36 colių pločio, 
jei didumas ilgomis rankovėmis ir 
ilgomis kelinėmis; arba 2% jardų 
materijos 36 colių pločio, jei trum
pomis kelinėmis ir be rankovių.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint fgžAiati tokiam union siutui 

sukirpti ir pasiyti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, idėjos į 
konvcih) kartu su 10 centų (markė
mis .ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.
f NAUJIENOS Pattern Dept.

1840 S. Halsted St.. Chicano.1840 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųskite man pavyzdį No. 8904.—
Mieros ......... colių per krūtinį.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Pab raižosi
C,. į..,.i—....

Beje—
• J- •>..>» Į. *..,(• .. t i .

ar kariais nežinotų bent ger
biamas kunigas Fabijonas, kur 
gyvena, jei dar gyvena, arba 
kur palaidoti, jei jau mirę, — 
tie tūkstančiai dolerių, kuriuos

surinko iš Amerikos lietuvių 
kadaise gyvenusiai vilniškei Vil
čiai penėti? Ta Viltis pabaigė 
savo dienas dar peno nesulau
kus.

katalikų vienybę! •
Kazimieras Gugis

Laikns jau, aš tuoj einu, — 
tarė bėrutis, ir pašokęs išėjo.

(nimbas, apsivilkęs kailiniais, 
ir Liebknechtas, reichstage nugązdinsiąa visus ir viskas bus Nemaža nustebome išgirdę, ’ taip-pat išėjo. Sodžiuje jau ki-J

Veda visokius reikalus, kaip krifninaliikuose 
taip ir civiliškuose teisiv Aose. Daro 

visokius ciokumeM tu ir yopieras,
Manių Ofinau:

>323 S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mkvjto Ofisas l
I1T N. Dearborn St.

111 43 Unlty Bld*.
Tel. Central 4411

Katalikai Susivienijime.

“Susivienijime L. A. yra ma
žiausia 90% katalikų... Bet to 
Susivienijimo organas tarpauja 
lik vieniems laisvamaniams ar
ba socialistams. Laikas katali
kams nariams sutvarkyt savo 
organą”, — sako klerikalų Bren- 
duke.

Kai dėl S-mo organo tania vi- 
" | mo socialistams, tai Brendukc, 

i žinoma, savo įgimtu būdų me 
luoja; kai dėl tų (M)*/ katalikų 
Susivienijime, tai jie, jųalyt, 
daug geriau pažįsta katalikylię, 

Į jęigu nuo tokių “katalikų”, kur 
Brendukis “katalikystę” šin- 
kuoją, pasišalino.
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II Moterįš!
siR kenčiančioms mo- 

terima yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentC- 
įau nuo skausmų... Ji ra- 
o. “Aš sunykau dėl 

silpnumo mano' nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 

, užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

Iš Waukegan, III•linely, imt ras vos trijų savaičių.| /VllfltlS ’

Darbų sumažėjimas ir žmonių 
vargas.—Nelai m ė.

Darbo žmonelius pradėjo čia 
vargas spausti ne juokais. Mat 
vielinės bedirba vos tris dienas 
iavuitėjo. Dėlto žmonės labai 
nusiminę. Tie, kur nevedę ir

Girios Paukšti

Binghąmton, N. Y
Nežiūrint į tas sunkenybes, 

kuriose randasi' jaunimas da- 
bartiniu laiku, visgi manoma 
pradėti smarkiau šį-tų^ veikti.

neturi šeimynų, laisvesni: gali Aušros choras žada prų

ww S

0111Ų 
Valdytoja.

Sergėkite savo akis

i (Tųsa).

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui. 

Trumpų laiku aš patč- 
mijan žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip- 

^£>90 Ir jis išgvdė ma
ne Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duodh Cardui’jui 
kreditą už savo gerų 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Gardui. 
Pas visus aptiekorius.

*, E-73

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie St. 
Telepbone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22 n d* Street. 

Telepbone Rockwell 6999

kur kitur važiuoti ir darbo pa-]'15* ofeusivą. Mat.
.ijieškoti, bet tiems, kur vedę.|i,,llšrieči,'i susU‘n'’“‘ ««»•• ««- 

> labiausia tiems, kur dagi savo!'>ilU!* n,oky|ojo, drg. Laukelio, 
lamelius buvo pradėję karties,» l’l'i^Mphij/is. Na, pngyv^n- 
ai padėjimas toks, kad nė gy-l 

venti, ne visa kų metus bėgti, j 
Pagalinus ir su tais, kur dirba,! 
bosai ir formantu elgiasi kaip!

įtinkami: nepaliko kas jiems, ir J 
(laukan iš darbo. . ’ Į

Į rupija North .Chicagoj buvo su- 
I rengus kaŽmkokias prakalbas, g '4 s
kuriose kalbėjo trįs kunigai, 
lenkų, lietuvių ir slavokų. Žmo
nių buvo nemenkas būrys susi
rinkęs. Prakalboms pasibaigus, 
kad visi skirstėti namo, apie 9: 
30 vai. vak. elektrinis Chicago- 
Mihvaukee geležinkelio trauki- 
'nys lies 14 gatvės kryžkelių ne
gyvai suvažinėjo Kazimierų Vi- 
sockį. Velionis buvo čia gimęs 
ir augęs,-ir kadangi buvo vedęs j 
lenkę, tai ir pats daugiau su len
kais nekaip su lietuviais dnųi- 
gavo. Paliko varge moterį su

| sime, pamatysime, kų aušriečiai 
i pagiedos.

r 1 I y į; j ii ’ .

“Kramolos malšintojai”. x

Vietos klerikalai ir davatkos 
baisiai dūksta už tų rezoliucijų, 
kuri tapo išnešta liepos 4 d. (To
kio pat turinio rezoliucija tilpo 
Naujienų No. 157).

—A. B. Vargšas.

LS./Sąjungoje
- ------- -------------

Del įnešimo statyti Sąjungos 
namą Brooklyne.*

Tos b'įs uugščiau minėtos for
mos musų klaidingos ir netiku
sio? atydos linkui darbo yra pu
lpa linių priežastim) luusų ener
gijos išeikvojimo ir nepasiten
kinimo. Kiekvienas žmogus ga
li pergalėti savo pažvalgas lin
kui darbo ir linkui pasaulio, ga
li atlipi darbų kuogeriausiai, 
jeigu lil^ jis stengsis atlikti jį 
jųgaj savų pilną išgalę; kiekvie

nas žippgus gali tųi atlikti, jei
gu jis supranta savo vietų pasau
lyje, supranta savo prigimtus 
teises ir pareigas ir jeigu jis dar 
nėra užhipnotizuotas tais įsiti
kinimais, buk jis esąs tik men
ka dulkė šiame pasaulyje — ne
vertas kirminas arba tik raga- 
žę ties gyvenimo durimis, kur 
kiekvienas įeinantis žmogus ga- 
lętų nusišluostyti savo pųrvi- 
pas kojas, Savikontrole ir min
čių sukoncentravimas suteiks 
jums tų išdidumų, kuris pada
lys jumis augščipii visų k; ra- 

‘ i ms

Inžangu 25c porai

.. (įorbhiniięji ir gerbiamasiės, visi esate kviečiami | Ši naktini 
piknikų. Busite užganėdinti nes bus puiku, ai kaip puiku ir Jin- 
ksma# - -- Kvibčia yisus LSS. 170 Kuopa.

Puikus Naktinis Piknikas
Rengiu L.S.S. 170-toji Kuopa 4 / *

SUBATOJĘ, LIEPOS (JlILY) 20 DIENĄ, 1918
J. BUTKEVIČIAUS DARŽE, 8132 S. Vincennes avė., Englevvood

Pradžia s valandą vakar*

Neužsitikėklt savo regėjimo pir- 
mMani by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėiui. nes jie su
teiks Jys akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis Ir pririnkti 
lums akinius tikrai. Barbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, me< tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
..A, OAKJV. SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. Chlcar ~

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek .m 

įTėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai, ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto Ui 12 valandai diena

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 
Suite 600-612

Vąlandoa: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telepbone Albany S546

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

kią, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

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

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

UŽTIKRINU GEBA AKINIŲ PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki __ _ < 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- W M Į aurnOH /Vi I) st > Chicago, III mis 10 iki 1-m.l W 1IUI1, 1TI.V. prieš pa{t,

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas j

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

Privatiškas Negales.
A _ 35 So. Dearborn SL kampan Monroc,n V R M DirCC CHICAGO, ILLINOISUi • D. m. II V VW Iloorn 506 ir 507 Criily BIdg. Važiuok

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldięnials 10 iki 1. Taipgi Panedė- K
lyj, Sercdoje, PčtnyČioje ir Su būtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

y

'j?Didžiausia Knygą Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

anglišku. Gramofonai nuo $10.09 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 

I žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRJK
3?, 13 S. Ilalxte<l si. ------- — TeJ. Drover 8167 Cbhrago, III

***•

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Hemų ir Slogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimuį atuby Ūvidaue, po $1.19 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

a. Haltted St, Chicago, Iii.

Pįrina metodą lavinimosi tu
ri būti pilnai pritaikyta, tai yra 
pirmiau negu galėsite pilnai at
likti užduotis pirmos metodos, 
/mėginimas antrosios yra bergž
džias. Išpradžių bus sunku, 
bet laipsniškai ir palengvėliu 
jus galėsite atlikti visa-kų.

A—1. $ėd£kite romiai. Gal 
jums atrodys išpradžių, kad ra
miai sėdėti yra tik juokas, bet 
mėgindamas tai atlikti persitik
rinsite, kaistai yra nelengva už
duotis. Geriausiai yra atsisėsti 
pa t ogi 011 kėdėn taip, kad visi 
raumenai butų paliuosuojami—«T 
kad pei vienas muskulas nebū
tų įtemptas jūsų palaikymui to
je pozicijoje ir sėdėti ramiai—J 
nei truputį nesijudinti — per 
penketų niinučjų, sukoncent-Į 
ruojant savo mintis palaiky
mui kūno ramiame padėjimęj 
Išpradžių^ priyerstinas raumenų 
juiįėjiinas — kontroliavimas ra-l 

svaros, — krikdįs jų, bet po 
trumpain laviniįniuisi jus tai 
pergalėsite ir galėsite ramiai sė
dėti. Kuomet jus galėsite išsė
dėti 5 minutę, pailginkite tų 
laikų iki 10 minučių, o paskui 
iki 15 minučių — kas yra pa-' 
kaktinai. Reikia saugotis, kad 
nenuvarginus save perilgu lavi
nimosi; geriausiai yra lavintis 
laipsniškai — palengvėlio, at
kartojau! taip tankiai kaip gali
ma. , w f.

A—2. Atsisėskite kėdėn tiesiai 
krutinę išstatęs, galvų ir sma

krų pakėlęs ir užpakalin atme
tęs pečius. Pakelkite ištiestų

*

Niatjteny agentas Roselande, Kefl- 
singtonc
Pranas Grybini,

125 East 1011h st.

stotjs:
O. Žalienė; 114 E. 107 st.
M. G, Valuskas, 373 Kensington av.

lių — su pagarba nedaleis ji 
su jais giminiuotis, t‘ t< \

Gyvenime mes matome ži 
nes su menkais gabumais es uit 
pasekmingais, pasidėkojant jų

I sukoncentruotoms pajiegoms, 
laip-pat kaip ir žmones su ne
paprastais gabumais esant ne- 
pasekmingais — tik menknie
kiais šiame pasaulyje, todėl kad 
jų pajiegos yra išsklaidytos. Su 
pagdlba padidinančio stiklo mes 
galime taip sukoncentruoti sali

pęs spindulius vienan taškan, 
kad jie pradegins kiaurai net 
storokų popierų, kuomet tie pa
tįs spinduliai, būdami išsklai- 
dintais, teikia visai menkų šilu
mos atjautimų. Tas pats yra ir

, ’ su musų energija, Mes jau an
ksčiau matėme, kad visoki spė- 

■ ka gali būti pasekmingai var-
J tojama, tik kuomet ji snvo čie-

; lybėje yra atkreipiama linkui i dešiniųjų rankų tiesiai į tų pozi- 
j vieno daikto vieno tikslo. Ap-jClijų, kad ji butų ant lygios aug- 
įsti energijos kiekybe yra išdir- Lstumos su petimi. Pasukite sa-

. į barnu must| kiinei ir , sukrauna- yp galvų ton pusėn ir įremkite
Kad pavogė sužiedotinės 
laikrodėlį —

Neteko ir sužiedotinės.

Policija vakar areštavo k tūlų 
Fred Johnson ala Fred Bush, 
Tai butą gudraus vagilio. Jisai 
savo “orofesijai” pasirinkdavo 
turčių namus. O kad pasekmin- 
giau dąsigavus kur reikia, Fre
das pirmiausia stengdavos su
eit į pažintį su jaunom skais
čiom farnaitėm ir susižiedot su 
jomis. Tuo budu Fredas galėda
vo atsiekt savo tikslo. Bet kartų 
vis (kito ožys prilipo liepto ga
lų. šiomis dienomis jis “susi
žiedavo” su graikščia ponų Gei
stų, 5720 Drexcl. gat., tarnaite 
Anna Engdtihl. Neužiigio Geis
tų name tapo padaryta ‘revizija’ 
Išnešta dųug įvairių, brangeny
bių, o kartu ir Onos žiedai. Kaž
kas policijai pakuždėjo, kad tai 
gali būt Onos sužiędotinio dar
bas. Policija jį areštavo ir sura
do visus vogtus daiktus, taigi. j f 'Gi i 
ir Onos žiedus.

Skaisčioji Onute sužinojus a- 
pie tai tuoj, nubėgo į polisteiši- 
nį ir piktai riktelėjo: “Oh, tai tų 
toks! Gerai, tarp musų visa už
baigta — su tavim aš jau nebe- 
siženysiu!”

Springfield, III
i laikytame savo susirinkime lie
pos 14, 1918, svarstę “Apžval
gos” 5 num. paskelbtų 52 kuo-j 
pos įnešimų: —• “Kad LSS. na
mas butų statomas ar perkamas 
Brdoklyn, N. Y.” ir tt.

LSS. 29 kuopa duoda dėlto 
į lokių pastabų: Pirma turi būt 
' atšauktas pirmas {nešimas, o tų- 
Į syk antras tegali eiti referendu
mui. Be to, 29 kuopa duoda pa
sergėjimų ir LSS. sekretoriui, 
idant jis a lydžiai žiūrėtų įneši
mų tvarkos ir taisyklių.

Sckr. M. Lekėšiėnė. 
------------------------------------ į—-

- LSS. 29 kp.
1O-

■2!11-------- t&.J.1-. i„ .------ T.."."

AR TURI SKOLININK.y
Mob galime iškolektuoti dėl ju- 

Rij visokiai) neatgaunamag sko
las, notas ir viaokius beraštiš- 
kua akolų jieškojimus nuo prl— 
vatiškų ypatų, hisnierių, kompa
nijų ir kitų, kurie nenori bu Ju
mis geruoju atailyginti. Nepai
some kokia skola yra ir už ką, 
blle tik teisingai reikalaujamu: 
mes ilkolekttiosime jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus' gyvenate, • nei kur jūsų 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia alcolininkiis visur, nes tam tikslui turi
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje". PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kreip
kitės itarf mus ypatlškai ar laiškais jdėda 
mi «c. markę atsakymui ant sekančio ant
rašo:

Interstate Legal Service Agency 
8114 S. Halsted st., Chicago, III.

j

CHICAGOS I
ŽINIOS

įsti energijos kiekybe yra išdir štiliuos Su petimi. Pasukite sa-

. * ■'! ■ >.> ) . i T:"j- .1
Detektivų seržentas, Frank 

Gomp, patiko nelaimę: einant 
pro veikiančiojo policijos virši
ninko raštinę ant jo užkrito gele
žinė štanga. Veikiausia mirs.
..........-r*1" ;...... .................... ...-liu* t J L 'M
Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaua Permaina.
’Pancdt’ly.j, Ketverge ir Sabatoj 

Pirmas Plento "TOp. p>• Balkonas
Prie šių kalnui- priskaito ra a ir 

lc<kartokoj mokestis 
i 4 DIDEDI AKTAI KASDIEN

HALSTED ir 82-»a GATVES ,

4

Į ma gaiviuose centruose musų 
gotiško gyvenimo; bet toji pa- 
jięga — energija yra pravedama 
daugeliu pratakų, taip kad vpi- 
kiaiicioji prataka gauna tik da- vienai minutei sukoncentruoda- 
lį tos pajięgos» kurią kūnas iš
dirbą. Mes a(inenanie, kad pa- 
jięgą pasekmingam suvartoji
mui (uri būti atkreipta tik vie
non pusėn vienu laiku; taigi kųd 
kūno išdirbama epergija-pajie- 
ga butų, pasekmingai suvartota, 
kilęs visos pratakus-—energijos 
nuovados turi būti, uždarytos 
laike veikimo; kitaip taviąnt-r 
pajiega proto ir kūno turi būti 
sukoncentruota i ant atliekaino 
darbo. . • ;...
I ‘ '' *<" ' ' ' ’ ' ' :

Minčių-pajiegų sukoncentra
vimas turi savo pradžių savi- 
kęntrolėje. < Žmogus, kuriš iš
moksta kontyoliuQ|į sųye, kuris 
išmoksta sukoncentruoti savo 
pajiegas, įgįja didžiausį turtų ir 
idučiasi turtingu, kadangi jis ga
li atkreipti savo pajiegas kur tik 

j jis nori ir įgyti kų tik jis nori— 
“Kuris turi daug, tam dar dau- 
įgiau yra duodama;-o kuris turi 
!mažai, tai ir tas mažas yra iš jo 
atimamas”. Psichologai mums 
pasako, kad kiekvienas sveikas 
kūnas išduoda pakankamai c- ■ ! ■ < 1 ■ 
ncr^ijbs, kad atsiekus savo aug- 
ščiausias funkcijas, jeigu tik e- go ir nerimastingo užsilaikymo, 
nei gija yni priderančiai suvąr- Protiškas lavinimosi pagelbės 
tojama jeigu energija esti su- 
Kone iilruojmnh, tai yra jeigu ji 
yra pavartojama savo čielybėje 
atlikimui vieno darbo antsyk.

Kad išmokus sukoncentruot 
savo mintis, pirmiausiai reikia 
iišmokti kontroliuoti save 

<1 t
ntroliuoli savo judėjimų, 
raumenis ir savo mintis. 

?• ■. : ' i . t.’’ '

savo žvilgsnį į pirštų galus, kad 
jus galėtumėte matyti ar jūsų 
ranka stovi ramiai, ar nedreba, 
nekruta; laikykite rankų ramiai

Ausį s: ,
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, ausų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

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

<3’49 S. Morgan St« kertė 32 «t.
Ch|čago, Iii.

'SPECrALLSTAS 
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. Nedelio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telophone Yards 687

Dr. A. R. Blumentiial

AKI
Al. is

Akjs
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su fienu atsi
lankymu. žvairios akjs, silpnins a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

nbaaoja Dykai
Gyvenimas” yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Iiatinga doma at
kreipiama 3 vai

kus. 1 i.l.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėl iien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

*1 vleDDone Yards 4317 
Botilėvhrd 6487*

Z3

Telephcne Yards 5032

Dr. M, Siupnicki I
I

3109 S,. Morgan st. Chicago į

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ii’ nuo 5 iki 8 vakare

mas savo mintis ant atliekamos 
užduoties. Atkartokite tų patį 
su kita ranka. Paskui, galėdami 
ramiai užsilaikyti toje pozicijo
je vienai minutei, prailginkite 
laikų iki 2, 3 ir 5 minučių — ir 
tas bus pakaktinai. Delnai turi 
būti žemyn, nes tai yra naturale 
ir lengvesne pozicija.

A—3. Pripilkite vyninį stik
liukų pilnų vandens ir, ištiesę 
rankų tiesiog savo pryšakyje, 

i laikykite tų stikliukų tarppiršty- 
je; įrenikite sav6 žvilgsnį stik- 

1 liuke esantin vandenin ir laiky- 
įkite .rankų toje pozicijoje taip 
tramini, kad vanduo stikliuke ne- 
įjUdėtų. Pradekite vienos minu
tės laikotarpiais laipsniškai pra- 
Įilgindami laikų, koliai galite iš
laikyti 5 minutes. Atkartokite 
,su abiem rankom.

A—4. Stengkitcs vengti rau
menų įtempimo kasdieniniame 
gyvenime, kuomet jus turėtu
mėte būti ramybėje. Stengkitcs 
atsiekti ramių ir tolydžių pozų. 
Auklėkite lengvas ir ramias to
lydžias jna neras vietoje nervin-

Nosjs:,
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
*dvčsavinu» paliuosuojama. Tonsilai 
:gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operacijų.

j Y -
Aš Esu 20 Metų ant State gt.

F.O.Carter,M.D.
..-bir " i r

Physięiąn and Surgeon
120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS 

(Valandos: 8:30 jfti 7 P.M. dienomis;
' , Nedėldieniais 10—12
'•Ji. hfVrl t • ’
iiiniiiiiiiiiiiBuuiiiihiiiiyiiu

DR. M. HERZMAN 
į I Š i? u S I J o s 
| Gerai lietuviams žinomas per 1C me- 
!tų kaipo patyriu gydytojau, chirurgas 

ii- akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
? metodas X-Ray ir kitokiua elektros pri«« 

takus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tli 

St. netoli Fisk St. ,
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

6-8 vakarais. Telej’hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Hahted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagf 
lelcphoBo Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyri Aky, 
Vaikų ir visu chroniškų ligi

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chieag* 
Telephon* Drovai »O3 1«■

VALANDOS: 10—11 ryto; t—t froplaty 
7—X vakar* NaHpliomia 10—12 AMffiĮ

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

rusiškai. ( , it
Valandoj: 10—12 rytai 6-7-9 yaT 
kare. Tel. Canal 4867.

taniu lalMii daug. Liaukitės kru
tinę pirštus bei barškinę pirštais 
slalan bei kėdėn, kuomet jus sė
dite* Tas reiškia štokų savikon
trolės. Liaukitės krutinę kojas 

.bei barškinę jomis į grindis, 
-ko-| kųometjųs stovite; ir nelinguo- 
savo( kit kajas, kuomet jus ščdit. Sėdė 

i damas supnačioje kedeje (rock- 
; paduosiu W. W. Al-j ing chair) nesisupkite ir nesi- 

Jtinson’o metodų lavinimosi, ku-j linguokite pirmyn ir atgal, kaip 
ri labai daug pagelbės pripratin- kad sukdamas mašinų už liek ir 
ti raumenis (muskulus) klau-1 tiek valandoj. ■ 
syti minčių paliepimų. (Rus daugiau)

Čionai aš paduosiu W. W. At-'ing chair) nesisupkilo i
1 •_______,______L1._______ .• 1... i. . . .. • .....

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 įki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 doleriu*.

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

Pilnas pąsirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. '

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kptai, vertės šuo $25 iki $85, dabar 
$5, ir augščiąu. KelnBs nuo $1.50 iki 
iki5$7 50 ' °^WI SiuUi nU° $3 Q0

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais. .

, 8. G O R D O N 
l<lg CMoao. Hl

Tel Yards 365L AKJJfiE^KA 

rs. A. VIDIKAS 
ta i gusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 
usi Pennsylvanijea 
ospitalėsa ir Phila- 

delphijoj. Pasekmių- 
i patarnauju . prie 

įmdymo. Duodu r^dą 
dsokiose ligose mote
rims ir merginom^. 
1113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago. «...

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

TėTephohe Yards 5834.

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

toBlHOHMaMMBaBaBHaai
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Chicago ir Apielinke
Maj. Funkhouseris 
nepasiduosiųs.

Suspenduotojo antro polici
jos superintęųdento ir mųrajy- 
bės reikalų inspektoriaus, maj.
Funkhouserio, šalininkai ren

giasi kovot iki .paskutiniosios. 
Vakar tapo patirta, būtent, kad 
atsitikime, jeigu ei vi! servioe ko
misija Funkhouserį rastų esant 
kaltu — busią kreiptųsi į augš- 
tesnįjį teismą. Funkhouserio ša
lininkai, mat, atvirai kalba, jogei 
komisijos nariai esą perdaug ša
liški. Jie aiškiai linkstu kaltinto
jų pusėn. a.

kaltu “prof.” J. Baltrėną, Che
mical Institution savininką 
1707 So. Halsted gatvžj. Baltrč- 
nas buvęs kaltinamas už priren- 
gimą ligoniui “prascription’o”, 
kam jisai neturi valstijos leidi
mo. . / u/’

Ir Darrową... ' — »
Pagalios miesto valdžia pasiga 

vo ir Clarence Datrową’ — pri
vertė jį užsimokėt reikiamų mie- r 
stui taksų — $83.05. Ponas ad
vokatas ilgąL laiką spyrėsi, bet 
galų gale dziodžė Newcomer 
paliepė jam pasiskubyt užbaigt 
“tą biznį.”

Kova prieš policijos " j- 
buožę.

Miesto tarybos t.v. teisių ko
misija jau kelintas mėnuo kaip 

svarsto aldermano Maypole’o 
sumanymą: atimti antram poli
cijos superintendentui galę cen
zūruoti krutamųjų paveiksiu te
atralių filmas. Vietoj to turėtų 
būti įsteigta spccialė cenzūros 
komisija iš 12 žmonių. Tam bet
gi labai priešinas swaitžerinės 
klerikalų organizacijos. Chica
gos davatkos mat nieku budu 
negali sau prisistatyti, kaip 
miesto taryba drįstanti kėsin- 
ties ant “nepaliečiamos” policis- 
to buožes. Nors ta buožė, kaip 
dabar pasirodo, mažai tesirūpi
no žmonių doros reikalais. Da
vatkų pataikunai-komisijos na
riai vis dar ųpsiliaųja trukdę ko
misijos darbą. Jie reikalauja, 

kad sumanymas butų padetasč 
archivan, taigi neduotas svars
tyt aldermanų posėdžiui.

Kuo visa tai užsibaigs, dar pa- 
‘ matysime.

Areštavo būrį brangakmenų 
vagiliu...
' j Valstijos prokuroro įsakymu 
■ vakar buvo suareštuota apie tu
zinas “abejotinų asmenų”. Spė
jama, kad tai turi būt tie patįs 
“paukšteliai”, kur sausio 26 die

ną š.m. apiplėšė Heller-Rose 
kompanijos brangakmenų krau
tuvę ir išsinešė apie už 250 tūk
stančių dol. įvairių, brangakme
nų. Suareštuotųjų vardai kol kas 
laikoma paslaptyj.

Į tuos, kurie buvo apiplėšti 
nedėlioj, liepos 14, važiuo
jant į Naujienų piknikų.
dtarninko Naujienose buvų 

paskelbta apie užpuolimą ir api
plėšimą važiuojančių į Naujie
nų pikniką lietuvių, praeitą ne- 
dėldienį ir apie areštavimą kelių 
Įtariamų asmenų. Visi areštuo
tieji yni uždaryti kalėjime ir jų 
teismas įvyks rugpjūčio (aug.) 
1 dieną.

Lietuviai, kurie tą dieną, lie
pos 14, buvote apiplėšti, malo
nėkite ligi teismo pasimatyt su 
manim (kasdien iki 10 vai. ry
to), nes byla eina į grand jury. 
— J. J. Bagdonas, 821 W. 33 st..

kuinas, o kur prasideda kleri- 
kališki... poteriai! Tokia mat 
“svieto lygybė.” O dąr jie skėt
riojusi prieš socialistus, kad jie 
norį visus “sulyginti?’

Pašovė polieistą. r
Vakar naktį nežinomas pikta

darys mirtinai pašovė Englewoo 
do stoties polieistą August Lpu- 
la. Manoma, kad tai yra keršti
ninko darbas. Policija jieško.ta- 
riamojo žudeikos*.

Numetė dvokiančių bombų.
Nežinomas šposininkas va

kar naktį numetė dvokiančią 
bombą Shennan viešbutyj. Vie
šbučio aludė tuo laiku buvo ku
pina žmonių. Į keliatą minučių 
visi išlakstė. (

Gudrus vagilis.
Kažkoks nepažįstamas vagi

lis, nuduodąs save policista, va
kar vakare aplankė tris namuf 
paežeryj ties 15 gatve. “Sušiko- 
lėk tavęs” kas reikia vagilis pa
sišalino pirm negu spėjo atvyki

Nelaime.
> Jei kaip, tai ir pons džiodžė 
Hebei, pateks bėdon. Vakar ties 
ijo namu 1342 N. Dcarborn gat. 
buvo supilta didoka krūva ang
lių. Naktį ant jos užvažiavo au
tomobilius. Pasekmėje to du jo 
pasažieriai, Henry Marowski, 

rl541 N. Ashland gat., it* Antho- 
ny Mallack, 1627 N. Marshfield 
gat., tapo pavojingai sužeisti. 
Sužeistieji dabar ketina traukt 
poną džiodžę tieson.

" 'F ' 1 •

Ištruko vagilis.
'Areštuotas ir įtariamas api

plėšime Heller-Rpse brang- 
akmenų krautuvės 
vagilis, tūlas Martin 
Siek, vakar stebuklingu būdu iš
truko iš valstijos prokuroro raš
tinės. Sergėjęs jį ir kitus jo sė
brus policistas, Ward, turbut ne
teks savo vietos ir dar bus pa
brauktas atsakomybėn. — Va- 
plįs ištrukęs pro vieną raštinės 
langą.

Susirinkimas pagerbimui 
G. V. Plechanovo.

Praeitą subatą Hull ^lousej 
buvo surengta didelis mitingas 
paminėjimui mirusio Rusų so- 
cial-<lemokratų vado ir vieno 
giliausių socializmo teoretikų, 
Georgo Valentinovičio Plecha
novo. Mitingą rengė Chicagos 
rusų soc.-dem. kliubas. Tuo tik
slu rengėjai buvo suruošę trum
pą programėlį — iš kalbų, dai
nų ir muzikos. Kalbėjo keturi 
kalbėtojai: dd. P. Grigaitis ir M. 
Khinoy — rusiškai; K. Marmor, 
“Die Welt” redaktorius ■*— žy
diškai ir Cook paviečio Soc. Pąr- 
ty pildomojo komiteto narys, d. 
Uolland—angliškai. Visi kalbė
jo apie a.a. Plechanovo gyveny- 
mą ir jo darbus. Žydų soc. sty
ginė orchestra puikiai pagriežė 
laidojimo maršą, maraalietę ir 
naująjį Rusų himną. Labai gra
žiai paskambino pianu p-lė Mie- 
dnikovska ir p-lė Zlatkovskaja 
padainavo solo. L

Žmonių, kažin kodėl, buvo ne- 
perdaugiausia. —A. K—ža.

Duonkepių konvencija.• • • • ' 1 ‘ ;
Užvakar Sherman viešbutyj 

prasidėjo Suv. Valstijų duonke- 
pyklų savininkų konvencija. Pii 
moji konvencijos sesija neapsi
ėjo be triukšmo. Mat, New Yor- 
ko delegatai buvo padavę tūlę 
sumanymą, kuris nepatiko Illi 
nois duonkepių delegatams. Pc 
karštų ginčų sumanymas fapc 
atmestas ir nevvyorkiečiai aplei 
do posėdį. <. i

Louis Leggran, 2310 W. Au- 
itin gat., 12 metų amžiaus vai
kėzas, mirtinai tapo sužeistas, 
kuomet bežaisdamas kokiu tai 
budu prisilietė elektros vielą.

Charles Chist, 500 So. Halsted 
gat., vakar staigu pasimirė be
sirengdamas darban. Širdies li
ga.

Kova su banditais.
Keturi banditai vakar naktį 

užpolė saliuną. 200 So. Westerh 
gatvėj. Pasižinę apie už 5 dol, de 
gtinės ir keliatą dėžių cigarų 
banditai apleido saliuną, bet čia 
juos pasitiko trįs pojicistai. Pra
sidėjo šaudymasi, kuris užsibai
gė tuo, kad vienas banditas ir 
vienas gaudytojų tapo pašauti. 
Du banditu tečiaus pavyko su
gaut. Kitų dviejų dar jieškoma.

Pakvaišęs agentas,
Indiana Beit linijos geležiu 

kelio kompanijos detektivas, C. 
C. Uppinghouse, vakar bevažiuo 
damas miri. kompanijos trauki
niu ant vietos nušovė 13 metų 
vaiką Alexander Plyš, 433 Bula
to avė., So. Chicagoj. Vaikas gi
nė namų link kaiminę karvių. 
Detektivas nei iš šio nei iš to pra 
dėjo šaudyt pro vagono langą. 
Detektivas areštuota ir, galibut, 
bus teisiamas kaipo pirmo laip
snio žmogžudis. <«v

Pakars žudei ką.
Ryto Cook paviečio kalėjime 

bus pakartas mirtin nuteistasai 
žudeika Dennis Anderson. Spa
lių 28 d., 1917 m. Anderson nu
šovė polieistą Patrick Lavin’ą, 
kuomet pastarasis užklupo jį jr 
jo draugus bekrausiant prekinį 
vagoną viename gelęžinkelio ko
mpanijos jarde.

W' 
Turės tenkinties paprastu << 
vandeniu.

Žiu! ir miesto rotužė netekb 
vienos privilegijos —distiliuo
to vandens. Iki šiol miesto rbtu- 
žės šeimynėlėj buvo nepriimta 
gerti paprastąjį “leikos” vande
nį. Ji gaudavo distiliuoto ir, va
saros metu, dargi Šaldyto^ Bet 
dabar sunkus laikai visiems, ir 
miesto šeimynėlei prisieina ap- 
sirubežiuot. Tatai ateityj visi au- 
gšto ir žemo rango valdininkai 
turėsią tenkinties paprastuoju,

Rado esant kaltu.
Mums praneša, kad prisaį)dn- 

tieji teisėjai vakar rado esant Veikos” vandenučiu.

______■_________ ______ ____________ ,

Roseland Roseland Ir Kenelng-, REIKIA DARBININKU tono Draugijų tįąryšio palaikančia
“Aušra**, piknikui Įvyks liepos 21 d.,l ~
Paul Karecko darže 123 ir Union I JĮ*;.ll\AL)N(il 4 arba a gerii v.vi 
avė. Vietinės ir apielinkių draugi-/ dirbti automobilių šapoj. Dart

Nuo Liettuuvos perėjo prie, 
dabartinės Rusijos padėjimo.

Jis, kaipo tautietis, piešė Rusi
jos dabartinį stovį labai juodai, 
ir jeigu ištikrųjų taip ten butų, 
tai būt apgailėtinas dalykas. Bet 
aš manau, kad p. šliupas yra 
neužsiganėdinęs socialistais,' tai 
po truputi prideda nuo savos. 
Etai jo pasakymas: “Girdi, visi 
rusai iki vienam šiuo laiku yra 
vagįs, nes vagia viską vienas nuo 
kito, kas tik papuola.”

Išplickęs kailį socialistams, y- 
pač bolševikams, kad jųjų teori
ja negali sutikt su praktika, Šliu 
pas privedė, kad ir Lietuvoj tuo 
labiau negalima įvykdinti socia
lizmo, nes kaimiečiai nei vienas 
nenorės savo žemę atiduoti val
džiai ir pas ją būti už rendau- 
ninką. *

Pagalios priėjo prie klerika
lų. Nurodinėjo, kad ir jie nege
rai daro/kiŠdahiics į politiką ir 
da reikalaudami karaliaus sus-.tlcIiersono missus ncuvnvj* 
tiprinimui savo autoriteto. Apie 
klerikalu politikos žygius jų ir organizacijų prašome nerang-

- i- i v. Ii tą dieną panašių išVaŽkivimų, kadŠliupas pnvede sekančius fak- ncužkenkus vieni kitiems.
tus Pereitais metais popiežius Komitetas,
paskyrė bažnyčiose lietuviams 
rinkliavą. Kiek p. Šliupas žino, 
tai šveiarijoj gyvenanti lietuviš- 
ki kunigai, Ališauskas ir kiti, ga
vo iš Vokietijos surinktų pinigų 
Vieną milijoną markių, iš Rusi-’ 
jos 50 tūkstančių rublių, ir iš Ho- 
landijos 250 tūkstančių frankų.
Tai tiek Šliupas žino. Tikrų at
skaitų nieks neišduoda. Iš tų pi
nigų atskaitose jis matęs, kad 
išleista dėl sušelpimo nukentė
jusių apie 70 tūkstančių ’frankų, 
o kiti, girdi, guli bankose ar ku
nigėlių kišeniuose. Taigi šiuos 
pinigus kunigai laiko dėl to, kad 
jų pagalba atsiekus savo tikslų.

Po to šliupas užreiškė, kad tik 
vidurinė srovė bus uola ant ku
rios bus pastatyta nepriklauso
ma Lietuva. Ant galo 
užkvietė visus sveikus protu 
žmones po karės grįžti į Lietu
vą. Bet nenuoramom, katrie ne
nori klausyti įstatomų, trokšta 
revoliucijų ir^kriiujd, sako, ten 
vietos nebus.

Nuo kokio tai Dobilo Kliubo 
gavo p. J. Šliupas gyvų gėlių bu
kietų.

Ant pabaigos kalbėjo p. Rač
kauskas, “Tėvynės” redaktorius.
Jis daugiausia kalbėjo apie biz-| mas bus liepos 21 d., nedėk, 1 vai. 
nį po karei Lietuvoj ir prašė, IĮ
kad kiekvienas lietuvis užsidėtų I draugės, malonėkite būti laiku, ries 
piokesčiais, kaipo Lietuvos pi
lietis. Nors dąug tautiečių buvo 
suvažiavę iŠ visos Chicagos, IącI 
nehiaČiau ar nors vienas prisi
rašė. P. Račkauskas perskaitė1 iš 
savo užrašų knygutės kokią tai 
neva rezoliuciją, apie fondų susi
vienijimą, ir paklausė ar visi su
tinkat su tuo. Vienas žmogus at
siliepė kad sutinkąs, tai viskas 
ir buvo pabaigta.

Žmonių prisirinko pusėtinai, 
žinoma visos Chicagos tautie
čiai buvo suvažiavę, nes prie du
rų stovėjo apie septini automo
biliai, bet aukų buvo surinkta 
vos 29 dol. — Tautieti^.

Wake up, socialistai! Ncužil- 
gio turės prasidėt nauja rinkinių 
kampanija. Nora draugai wcst- 
saidiečiui, apskritai, yra veiklus 
vyrai, vis dėlto reikėtų dar spar
čiau pasidarbuoti, kad tinkamai I 
prisirengus prie sekamosios mu
sų kovos prieš ‘.‘draugus” de
mokratus ir republikonuš.

• — Westaidietis.

avė. Vietinės ir apielinkių draugi-, 
jos prašomos nieko nerengi tą die
ną. o remt visiems šį pikniką, nes 
pelnas nuo Jo eis, kaip ir visados, 
apšvietus reikalams. —Komitetas.

—. .
Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi

nis susirinkimas ivyks 21 d. liepos 
1:30 vai. vakare, Vega Hali kampus 
15th Avė. ir 9 str.—Draugai ir Drau
gės, meldžiu atvykti visi, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi kurie neat
siėmė knygų, ateikite atsiimti. Kurie norite prisirašyti, ateikite. Kvie
čiu raštininkas — A. Meldažis.

Pranešimai

ASMENŲ JliaKOJiMAI
Pajteškau savo puMscšerCs Kons- 

tancfjos Vėlavyčienės, Iš namų Veid- 
nlontaRė, gyvcho Chicago Hclghts, 
III., ič JiėVos Jakubauskienės. Kas 
žino kur jos gyveno, praneškite jų 
adresus arba jos pačios tegul alsi- 
Šaukiil.

. Anufras Eidintas 
540 W. Maxwell st., Chicago III.

Naujiena Bendrovėa dalininkų, 
Brighton Parke, susirinkimas bus 
ketverge, iepos 18 dieną, T. Maženjio _____ _______ _  _.T----------- ------
svetainėj, 3834 So. Kedzie avė. Pra-1 monas Augulis gyveno Brooklyne. 
džia 8 vai. vakare. Visi šėrininkni Į Prašom paties atsišaukti arba drau- 
kvcičiaml atvykti, nes turim daug I gų pranešti jo adresą. • 
svarbių reikalų. —r-K. Jamontas. | M. J._Augulis

LSJL. 1 kp. rengia išvažiavimą į 
Jefferšono miškus nedėlioji rugpju- 

jamas su 
ų draugi-

Pajieškau brolio Antano Augulio.
6 metai atgal gyveno 93 Metropoli 
tan av., Brooklyn, N.Y. Pusbrolis Si-

Ant galo

T0WN OF LAKE
Dr. šliupo prakalbos*

• * % • • į ' ' k • - f

Frue trnnstalion filed with the post- 
inaster at Chicago III., July 18, 1918, 
is ręųuired by the act of Oct. 6,1917.

Utarninke, 16 d. liepos, p. J. 
F. Elijosiaus svetainėj, atsibuvo 
!>r. Šliupo prakalbos. Kas jas 
rengė, tai nieks nežino, nes netik 
kad apgarsinimuose nepažymė
ta, bet ir ant vietos nepranešta.

Tvarkos vedėjas J. Bagdžiu- 
nas, užėjęs ant pagrindų prane
šė, kad turi už garbę perstatyti 
svečią dr. J. šliupą.

Pasirodo ant pagrindų dr. J. 
Šliupas. Keliolika tautininkų plo 
ja jam rankom. Jis pradeda kal
bėt, rankas susiėmęs, užsimąstęs 
ir išpalengvo.

•, Pirmiausia kalba apie Lietu
vos ribas ir jos gyventojų skai
čių, nurodydamas, kad iš “Nau
jienų” ponai siaurai mato/rašy- 
dami, kad Lietuva neprigulmin- 
ga negali gyvuot. Daktaras pri
vedžiojo, kad į Lietuvos plotą į- 
eina Suvalkų, Kauno, Vilniaus 
ir dalis Gardino gubernijų* taip- 

•gi ir mažoji Lietuva, tikrinda-r 
mas kad nors gyventojai ir ne
moka kalbėt lietuviškai, bet vis
gi jie yra kilmės lietuvių ir jie 
turi priklausyti prie Lietuvos. 
Galop, padarė išvadą, kad Lie
tuvių tauta susidarys iš 12 ar. 15 

milijonų' gyventojų.
Toliuos kalbėjo apie puikius 

Lietuvos miškus, upes, puikią 
žemę h- tt., nurodinėjo, kad Lie
tuva skvyje turi daug turto tik 
reikia mokėt tą turtą iš žemės 
išimti mokslišku budu, o Lietu
va neprigulminga galės puikiai 
tarpti. Taigi ir čia, pridūrė p. 
Šliupas, kad iš “Naujienų” po- 
lai ir p. Jurgelionis neišlaiko 
critikos, nes girdi, broliai soci
alistai vis šiaušiasi, kada Lietu
va yra apskelbta neprigulmin
ga šalim, sako, socialistai nori 
prisidėt prie Rusijos, kad ir Lie
tuvoj įvyktų tokios betvarkės, si “gero tautiečio” laisvamaniš-

“Tai jau po Naujienų pikni
ko! Tai jau pO socialistų!” Taip 
dabar nuolat kalba westsaidie- 
čiai Naujienų prieteliai pykstan- 
tiems klerikalų davatkoms. Mat, 
belaukiant pikniko fanatikėliai 
“tiešijosi”, kad esą “pamatysiu 
pamatysit... nė vienas doras 

žmogus neis į tą bedievių pikni
ką.” Bet kada Chemausko dar
žas kupinai prisipildė “Naujie
nų” prieteliais, tai dabar musų 
davatkinai nebeišmano kur be- 
lįsti. Laisvieji nuolat jiems pri
mena jų “pranašavimą.” O tie 
žmonės savim nebesitveria.

'4 *Musų buvusieji “bedieviai” iš 
tautininkų abazo baigia sulyst 
— į klerikalų maišą. Dabar tie
siog sunku pasakyt, kur baigia-

t!

REIKALINGI 4 arba 5 geri vyrai
Darbas 

visokis.
Warshawsky and Co., 

1015 So. State st., Chicago

2209 W. 23rd Place, Chicago, III.

REIKIA pirmos klesos “dry clea- 
ner”.

Strauss Dye Works, 
2649 Sheffield n ve. Tel. Lincoln 1688 
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REIKIA merginų j dirbtuvės dar
bų, prie džiovytų vaisių, kavos ir ar
batos pakavimo^.

Reed, Murdock and Co., 
La Salio st. and The River, Chicago

REIKIA merginų arba jaunų ve
dusių moterų prie lengvo darb<L> 
West Side lovų springsų dirbtuvę. 
Gera mokestis. Geras darbas.

Henry Schomer and Co., 
509 Mathcr st. 1-nas blokas So.__

Harčison ir Canal st. Imkite 21 gat 
vekarj iki Mather st., Chicago

nuo

REIKALAUJAM 10 operuotojų ant 
moteriškų kautų ir siutų. Darbas 
nuo šlakių. Gali uždirbti $50 i sa
vaitę. Taipgi reikia 5 finishers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai čionai 
dirba. f

Antanas Batchunas
>575 Ogdcn avė., arti Madison st., 
ant antrų iubų, Room fl. Tel, Mon- 
roe 6703. x

Pajieškau savo dėdės Jupzapo Ku
kėto. Girdėjau, gyvena New Yorke. 
Kas žino, ar jis pats meldžiu prineš
ti adresu:

B. Kukstaitė, 
1951 Canalport avė., Chicago, III.

1 ■■ .

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę lietuvių ir 

kitu tautų tirštai apgyventa Vieta. 
Atsišaukite greitai. (
1109 Grant st., Gary, Indiana

RANDAILMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mus Bus subutoĮję? liepos 20 d.r J :3p
Visos narės skaitlingai susirinkite. stlna butų tokių randJb kad 

• . Vaidyba prižiūrėtumėte vaikiuką, nes mes a-
-------- - budb dirbam. Atlyginsiu) gerai. Mq1-

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinininosi susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, liepos 21 d. 9:30 vai. ryto 
Aušros svet.. 3001 So. Halsted st. 
Rengiami debatai temoje: Ar ąocia- 
listam nereikalinga imti dalyvumo 
su kitomis organizacijomis. Deba
tuos J. Shimbelis, J. J. Chip, A. K. 
Baltušis ir J. Brijunas. Kviečiama 
visi skaitlingai atsijankytk

—J. J. Jonuievičius.

nias Bus subatoje.Miepos 20 d., 7:3U | yedll}d 8U 9 m. vaikiuku jieš- boru,
y. vak. Fellowship svet, 831—33 PI. I ko pandos 3 arba 4 kambarių. Gei-

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius Ford. Galima matyti pas
3231 So. Emerald avė., .Chicago

prižiūrėtumėte vaiki 
budu dirbam. Atlygi 
džiu atsišaukti 1 Naujienų ofisą lai
šku pažymint A. O., 1840 So. Halsted 
si., .Chicago.

RAKANDAI

Didelis draugiškas Išvažiavimas, I 
kuri rengia LSS. 4 kuopa, JLSL. 1 
kp. LMPS. 9 kp. ir LDLD. 19 kp. 
vyks nedėlioję, liepos 21 d., Beverly 
lill miške. Bus sutaisytas gražus 
programas iš prakalbų, dainų, įvai
rių žaismių ir kitokiu pramogų. Va
žiuoti reikia Ashland karais į pie
tus kol tik veža — iki 87 st., pas
kiau^ eiti po dešinei i vakarus iki 
kalnelio, kur biis išvažiavimus.

,—Rengimo Komisija.
—j

Roseland. — LMP& 25 kp. mene
siais susirinkimas įvyks pėtuyČioje, 
liepos 19, 7:30 vai. vak., Aušros ka
mbariuose, 10900 Michigan avė. Prie
žastis ^ūsiripKimo ta, kad nedalioj Į 
bus draugijų palaikančių “Aušrą” 
fnknikas kuriame ir musų kuopa 
uri dalyvauti. —Grybienė sekr.

' - --- • ■ > '

* •* . • *A.C.W. of A. Lietuvių Skyrius No.i 
269-tas laikys savo susirinkimą su- 
hatoje, 7:30 vai. vakare, Grinevičiaus 
salėje, 1843 So. Halsted st. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti, nes 
daug bus svarbių reikalų. —Valdyba

į Brighton Park. — Keistučio Pašei- 
pinio Kliubo pusmetinis susirinki*
po piety, Liberty svet.. 3925 S. Ke-
dzie avė., kampas 39 PI. Draugai ir

t
yra daug svarbių reikalų.

<■ > ' ■ —J; Gustaitis.

Roseland. — LSS. 137 k p.* pusme
tinis susirinkimas' jvyks liepos 19 
d., 8 v. vakare. Aušros kambariuo
se 10900 Michigan avc. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu dalykų, kuriuos turėsime ap
tarti. Boto, reiks nominuoti centro 
valdybą. Beje, kurie nesugrąžinot 
pinigų už parduotus Press Plėnie ti- 
kietus, malonėkite tai padaryti se
kančiame susirinkime. •—A. Narbutas

“Birutės” draugiškas išvažiavimas 
ivyks nedėlioj, liepos 21 d., Beverly 
Hills giraitėj. Svečiai, norintis lin
ksmai praleisti Iriiką šit gražiu “bi- 
rutiečių” bareliu maloniai kviečia
mi atvykti šin išvažiavimam

-—Birutė.

“Birutės” Choro repeticijos stel
bimu kiekvieną utarninką Mark 
White Sqųare svetainėje (29th and 
Halsted gt.), 8 vai. valu Jaunuolės 
ir jaunuoliai niėgstantjs dainuoti ir 
norinti įstoti choran yra prašomi 
atsilankyti augšČiau minėtob vieton.

—L. žilvičiutė . pašt.

LSS. VIII rajono narių domai. — 
Visais Aštunto Rajono reikalais ma
lonėkite kreipties sekamu antrašu: 
J. J. Jurgaitis, 409 So. 14 Avė.,, May- 
wood, III,

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas i Waš’hingtpn par
ką birželio 30 dieną neįvyko dėlei, 
lietaus. įvyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetas.

Waterbury, Conn. •—
Vitkausko sumanymu, ren^ 
delis istorinis spektaklis npdėlioj, 
liepos 21 8:15 vai. vak., Auditorium 
teatre, South Main st. Bus vaidina
ma penkių veiksmu tragedija “Mar
gis, Didis Lietuvos Kunigaištis”. Su
katoj, liepos 20, bus surengtu tam ti
trą paroda, kurioj dalyvaus visi lo
šėjai pasirėdę istoriniais lietuvių 
rūbais ir šarvais. — Spektaklis ren
giamas Am. Raudonojo Kryžiaus 
naudai.—

Keturios Westsidės draugijos •— 
Liet. Darb. Dr-ja, šv. Roko Dr-ja L. 
D. P. Kliubas ir Moterų ir Mergelių 
M. P. Aušros Vartų. Draugija — ren
gia didelį pikniką nedėlioj, liepos 28 
(liepą, National Grove, Riverside, III. 
Pradžia 9 vai. ryto. Visus kviečia-, 
mt atsilankyti. —r

d)

TURIU PARDUOTI d kambarių 
rakandus, player piano ir Victrola 

# . $55.00. Vartota vos 90 dienų. .Par-
ATIDUODAMA rendon penki ka- duosiu atskirai.

mbariai ir tnaudynė, kieto medžio . 3222 Jackson Blvd.,
grindis, pirmas augštas.. Tiktai $13 arti hedzie avc., 1-mas augštas. 
mėnesyje. Graži apielinkė, puikus, -~

fl»at??ihbilS jU"1S Par£?A™ TRUMPU LAIKU parsiduoda sta- 
1117 VVest 57lh st. (Jmago ]in£. piano labai pigiai, tiktai už $25
.......................... ■ ' arba ir pigiau. Labai geras dalykas 

.......................................... dėl mokinių pradžiai. Atsišaukite
ATIDUODAMA rendon penkr ka- 733 W. 18th st., Chicago

mbariai ir tolleias antras aukštas. ... į
naujai dekoruotas. Puikus ir šviesus ~ ATTmAirnmnt'AfV " 
fialas. .. Tiktai $12. • | AUTOMOBILIAI ,.
456 West 42nd st. Chicago

Pamatykite šį šiandie. PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina i ka-

ATIDUODAMA rendon 5 kamba-|r* !! 1
riai ir maudynė, prie 2424 Cortey 72n w .’ kls krdUrh£a<rn m 
st., arti Western avė. /29 W> 18th sl ’ Chicago, III.

. fr * ■ • W. L. Roejter, ' „
4213 N. Kildare avc., Chicago

Tulephbne ~ Irving 4012

REIKIA darbininkų
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

f 

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
1 adresais:

NAMALŽEMt
BERGENAS 

PARDAVIMUI 
4728—4730 Princeton avė. šėmės 

52x125. Pirmas 2 aukštų medihis 
namas, akmens apatnamis.

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

Antanas Janauskas, 
4563 Wentworth avė., Chicago

GERAS bizniavas kampas naujoje 
lietuvių apielinkčje, puikus sulyf 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augŠtų mari
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
Čios ir Washtenaw avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

Louis Ebcl, 
2659 W. 43 st., Chicago, III.

843 S. VVABASH AVENUE.
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST.
'• ■■ ■ i arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.; . ' - ----- o-----
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt. ,

-.... . I PARDUODU du kampiniu lotu (rė-
Yra daug vietų, kaip Chicagoj, žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 

taip kitur, kur reikalauja visokios Bargenas. Ištaisyta gštvė. Suvesta 
rųsies darbininkų — i fabrikus, j ka- suros. Lotai randasi 19th st. ir Cu- 
syklas, j iikius, j šiaip įvairias istai- holina si., Gary, Ind. Kreipk it čs i 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- savininką: 
kų, kaip amatiriipkų, taip papra
stiems darbams.

Košt. Vertelka, 
831 Charles st., Nacine, Wis.

REIKtA molderių ant aelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 

Missouri MnlleabJc Iron Company, 
East SI. Louis, IIL

- ?< ........... r «■ 1

•REIKIA beisterių, fellerių fluzikų 
{siuvėjų ir si jonų Jinišcrių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Porcival B. Palmcr Co.,
367 W. Adams st.^ Chicago

REIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namų 
ddrbo. Pastovi vieta, gėra mokestis. 
1718 So. Halsted st., Chicago

PASKOLOS-MORGEČIAI
^RE7r7;mi^>A^KLA^

Skoliname pinigus ant Chicagos 
apdirbtos nuosavybės po 5%% pel
no nuo $500.00 iki $5000.00.

Perleidžiame ant visų paskolų ap
likacijas j 24 valandas.

Ignatius Chap and Co., 
31st ir Wallace sts., Chicago

MOKYKLOS

ne 
r ”es' 
Chicago

REIKALINGA stiprių vyrų pri 
švaraus šapos darbo.'. Gera okes 
tis.
900 V/. 18th st.

REIKIA mėsos piaustytojo dirbti 
iobučerne Kewajnee, III. Turi kal

ėti lenkiškai ir lietuviškai.
. / -s John Corey

726 N- Walnul St., Kcvvąnee, III.

REIKIA; — Under pressers prie 
mblertškų dnipanųf, uhjjistų arba ne- 
uriijjsfų, gera mokestis. Apsišaukite i 
206 Wešt Adams St.', ‘6-tas augštas.

> -r •
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RtilktA prityčušių merginų prie 
prosijhno.

Strauss Dye Works, 
2649 Sheffield avc. Tol. Lincoln 1688

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

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

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
iriokindamiesi. Daug (Jar- 
bų. Ateikite ir pasimatyki
te su mumis tuojaus.
BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

y PEIKIA ČEVERYKU DIRBĖJŲ, 
prie naujai rankomis siuvamo dar
bo ir taisymo. Pastovus darbas ir 
geru mokestis.

J. F. HOEFFEL and SON 
Room 406

339 So. Wabash avė., Chicago

■Komitetas, f

REIKIA vy ro dėl išvežiojimo tro- 
kų ir kitokio darbo i warehouse. 
Gera mokestis ant pradžios.

Reed, Murdock and Co., 
,a Šalie st. and The River, Chicago &

VALENTINE DRES8MAKINQ ( 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, D#- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ui 
810. Phone Seeley 1648

SARA PATEK* Pirmi alaM




