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Vėl kalbos apie intervencijąDienos Nuostoliai

Dideli maištai Austrijoje
DAUGIAU SUIMTA BELAIS

Talkininkai visur eina priekyn Negu talkininkai aplaikė n uosto

ra puolė karės Galbūt tai padarys šią savaitę

PRIE Cen

Atėmė iš vokiečių 560 kanuolių

AUSTRIJOS KABINETAS

Karalius priėmė rezignaciją

23-čia šalis stojo karėn prieš kai

PASKANDINO SUBMARINA

Vokieti

(Hondūras yra centralinės A- 
merikos respublika. Ji yra 23-čia 
valstybė paskelbusi karę Vokie-

650 kareivių sušaudyta čechijoj 
Kareiviai bėga iš armijos

Rengiasi apleisti visą pavojinga 
Soissons-Rheims apygardą

Tnie translation fil 
niliSter ai Chicago,

Paėjo 4 mylias už Marne. Paė 
mė 3 miestelius ir svarbių po 
Zicijų. Besitraukiantjs. vokie 
čiai ginasi atkakliai.

Prezidentas neužilgo paskelbsiąs 
pranešimą apie intervenciją Rusijoj

Californija augščiausias teismai 
patvirtino savo nuosprendi

» žmo- 
o W 
lai per*

Pasiuntė 300,000 .kareivij 
malšinimui sukilimų

True translation fiiėd with the 
U hily 23,

Vokiečiai beabejonės kariaus 
ii toliau atkakliausiu bildu už 
salientą, bet jei viskas seksis tal
kininkams, priedas bus atstum
tas atgal iki Veste linijai, kuri 
teikia pozicijas, kurios turi ko- 
inunikacijas.(u

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

WILSONAS PASKELBS INTE 
RVENCIJOS PLENA.

Prispirtas prie sienos šaukiasi 
prie savo pusbrolio

Naujienų agentų prašome 
užsisakyti tik tiek dienraščio 
kopijų, kiek jie tikisi ir gali 
parduoti.

Pildydami vyresnybes pat
varkymą, mes negalime dau
giau priimti atgal neparduotų 
egzeimpliorių.

—Naujienų Administracija.

Vokiečiai bėga iš pavojin 
go trikampio

DIDELI KAREIVIŲ MAIŠTAI 
AUSTRIJOJ

True translation filed with tlie post- 
master. ai Chicago, III.„July 23, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON liepos 22. — 
Hondūras, kuris pertraukė dip
lomatiškus ryšius su Vokietija 
gegužio 18 d., pereitą pėtiiy<ią 
paskelbė karę. Apie tai šiandie 
pranešta valstybės de'pavtamen-

Neužilgo išleisianti proklamaci 
ją į Rusiją.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., July 23, 1918, 
ns required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 22. — La
bai dideli sukilimai ir maištai 
ištiko Čechijoj ir Vengrijoj.

Maaros-Szjet’e 150 oficierių 
ir 500 Čecho-slovakų, kurie pa
kėlė maištą liko sušaudyti, o 3, 
000 liko preštuoti.

Iš ištikimų šaltinių atėjo žinia, 
kad dideli maištai ištiko Dalma- 
cijoj ir Čjechijoj. Jugo-slavai ka
reiviai pabėgo iš armijos urmu 
ir,pasislėpė kalnuose po užmuši
mui savo oficierių.

Ginkluotos bandos, pilnai or
ganizuotos, sakoma, veikia nie- 
kuriuose distriktuose.

SOVIETŲ CENTRALINIS KO- 
MITETAS PATEISINA CARO 

UŽMUŠIMA.

True translation filed with the post- 
uųister at Chicago, UI., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKIEČIŲ ARMIJA 
MASNE FRONTE, liepos 22. — 
Amerikiečių kareiviai perėjo Be- 
zi-St. Germani, 5 mylios į šiaurę 
nuo Chateau Thierry ir 9 mylios 
į šiaurryčius nuo Boureschesi. 
iš kur musų kareiviai vakar išė
jo linkui Chateau Thierry.

Oriniai žvalgai praneša, kad 
vokiečiai traukiasi šiaurių link, 
beUmusų infanterija susitinka 

smarkų reargardo priešinimąsi, 
Vokiečių kulkas valdžių guš- 

tos ir laukų kanuolės veikia su 
įniršimu kad pridengus vokiečių 
pasitraukimo judėjimą ir sut- 
rugdžius musų besiveržimą iš 
pietų nuo Marne.

Amerikiečių kareiviai perėjo

Dar viena šalis 
stojo karėn

SAN FRANCISCO, liep. 22. — 
California valstijos augščiau

sias teisinas šiandie patvirtino 
savo pirm laikinį nuosprendį, at
metantį reikalavimą naujo by
los nagrinėjimo dėl Thomffs J. 
Mooney, kuris dabar yra San 
Quentin valstijos kalėjime ir yra 
nuteistas pakorimui rugpjūčio 
28 dieną.

Dabar vie ntik*California gu
bernatorius Stevens gali iŠgcl-

True translation filed wilh the post- 
rnaster at Chicago, III.. July 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, liep. 22. — Italų ka
rės ofisas šiandie paskelbė, kad 
italų kareiviai tebelaimi žemes 
išsilenkime Dcvoli upės, Albani
joj. Beeinantįs priekyn {karei
vėli vakar suėmė 100 belaisvių 
ir 7 kulkasvaidžius.

True translation filed with the post- 
nųjster ai Chicago, III., July 23, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON liepos 22. — 
Pienas Su v. Valstijų dalyvavimo 
ekspedicijoj suteikimui Rusijai 
karinės pagalbos tikimasi bus 
paskelbtas viešame prezidento 
\Vilsono pranešime galbūt prieš 
pabaigą šios saavitės.

Pranešimas bus aiškus. Be 
aiškaus išdėstymo budo teikia
mos pagelbos, jis užreikę kad 
Suv. Valstijos turi ne saumyliš- 
kus siekius ir mano tvirtai sto
vėti su Rusijos žmonėmis jų ko
voj už demęjkrątiją.

Siuntimas ekonominės pagel
bos taipgi bus paskelbtas', bet ko
misijos sąstas galbūt nebus skel
btas.

fHE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered a« Second Class Matter Mareli 7, 1914Ų at the Ptat Office at Chicago, III., uoder the Act of Marcb S, 1879.

ITALAI TEBEINA PRIEKYN 
ALBANIJOJ

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LONDONAS, liep. 22
Irai Nėws žinia iš Tokio, datuo
ta liepos 17 d. sako, kad Japoni
jos diplomatinė taryba sutiko 
su Amerikos pasiulimu bendros 
Japonijos ir Suv. Valstijų inter
vencijos Siberijoj.

Žinia priduria, kad bus išleis
ta proklamacija užtikrinanti Ru 
siją, kad talkininkai darydami 
intervenciją Siberijoj neturi a- 
gresyvių tikslų.

Galbūt pagelbos komisija ly
dės bendrą ekspediciją.

Armijos, laivyno ir Finansų 
ministerijos susirinkimas turė
jo įvykti liepos 18 d. pilnam pri- 
rengimui išlaidų ir aprūpinimui 
japonų spėkų.

Pekino žinia, datuota 17 lie
pos į Times sako, kad pobūdis 
rengiamo talkininkų veikimo 

Vladivostoke 'sukėlė čia didelį 
užsiganėdini mą.

Pekine manoma, kad talkinin
kai negali kol kas geriau padary
ti, kaip pagelbėti čecho-slovą- 
<ams užimant Vladivostoką ir 
gyjant jų bazą. Taip remiami 

čechai gali eiti prieš bolševikus, 
žinodami kad ganėtini sustipri
nimai bus gauti, jei darbas pasi
rodytų smarkesniu negu buvo 
tikėtųsi.

VIENI AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
17,000 BELAISVIŲ

HONDŪRAS PASKELBS KARE 
VOKIETIJAI

Vokiečiai atktkliai ginasi, bet 
visur turi traukties, palikdami 
daug kanuolių ir karės mede- 
gos.

JAPONIJA SUTINKA DALY 
VAUTI INTERVENCIJOJ 

SIBERIJOJ.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
. SU AMERIKOS ARMIJA FR

AKCIJOJ, liep. 22 Vien tik 
skaičius suimtų nesužeistais be
laisvių toli viršija visus talki
ninkų kartuvių nuostolius nuo 
pradžios jų didelio ėjimo prie-

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš VI 
SO TRIKAMPIO.

AMESR1KIEČIAI EINA 
KYN

KAIZERIO SŪNŪS PRAŠO PA 
GELBOS

NEATNAUJINA MOONEY 
LOS.

TAJLKIN1NKAI VISUR TEBEI 
NA PRIEKYN.

apginti vakarinį sparną sumuš 
tos armijos, kuri.tapo atgal pet 
Marne upę ir friinciizų-aMueri- 
kiečių kareivių išmestos iš Cha
imui Thietry. Paskelbs caro užrašus ir kitus 

dokumentus

Vieki amerikiečiai suėmė 17,000 
belaisvių ir daug kanuolių

True translation filed with the post- 
matter at Chicago, III., July 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917, 
f SU AMERIKOS ARMIJA FR
AKCIJOJ, liep. 22 
jos kron-princas Ffėderick Wil- 

helm buvo priverstas prašyti 
pagelbos iš Bavarijos kron-prin- 
cq Rupprecht.

Vokiečių divizijos armijos į 
šiaurę tapo skubiai pasiųstos bėfi Mooney nuo

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

WASHINGTON liepos 22. — 
Sulig Rymo oficialiu pranešimo, 
Vokietija pasiuntė 300,000 ka
reivių į Rumuniją, kad užgniauš 
žus sukilimus užkariautoj Bal
kanų šalyj.

Susirėmimai tarp Rumunijos 
žmonių ir Vokietijos kareivių 
pasidarė taip išsiplėtojusiais ir 
taip smarkiais, kad austro-vo- 
kiėčiai buvo priversti atitraukti 
iš savo rezervų vakaruose ir pa
siųsti pagelbą.

1 Valstiečiai, sakoma, atsisakė 
sėti grūdus, kol Vokietija ne
duos gvarantijos, kad ji nekis 
savo rankų j Balkanų grudų 

švirnus.

fekejbimat atneš junta 
ferkusią pasekmių.

NAUJIENOS 
i 1840 South Halsted Si. 
I Telefonas Canal 1506

Nors vokiečiai kariauja atka
kliai saliento dugne, tečiaus yra 
nurodymų, kad jie supranta, jog 
pasitraukimas yra. neišvengtinas 
kadangi jie degiųa miestelius ke
liose myliose užpakalyj jų lini
jų, o viršūnėje saliento yra di
delis susigrūdimas kareivių, kad 
gajbut nurodo į naują liniją, 

galbūt Vesle upę.

Distriktui į pietus nuo Marne 
esant apvalytam nuo vokiečių, 
talkininkai skubiai bduavoja til
tus ir gabena daugiau kareivių ir 
reikmenų skersai upę ,kad vy
ties vokiečius.

True translntion filed with the post- 
ipaster at Chjcago, III., July 23, 1918, 
as retiuircd by the act of Oct. 6,'1917.

WASHINGTON, liepos 21. — 
Gen. Pershing šiąnakt karės de- 
partamento gautajme vakaryk
ščiame pranešime sako, kad skai 
čius amerikiečių kareivių suim
tų Aisne-Marne fronte, laike jų 
ofensiv’iki 1 vai. subatos ryte be
laisvių pagal suskaitymų 17,000. 
Yaigi, iMiskcIbta ap^e atėmimą 
560 kanuolių.

True translation filed with the post- 
ingster at Chicago, III., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

FRANCUZŲ ARMIJOS KVA- 
'riERA, lieti. 22. -r- Karės ofisas 
šiąnakt paskelbė, kad smarkios 
vokiečių kontr-atakos padary
tos šiandie tikslu sustabdyti tal
kininkų progresą tarp Marne it* 
Oiirc<| neatnešė naudos iB~frah- 
cuzM su anglais ir lotinu paėjo 
priekyn La Croix ir Grisoles a- 
pygardose, taipjau j šiaurryčius 
nuo Mont St. Pere.

mastei’ at Chkago,.Ilk* JiHy 23, 1918, 
| fts rcųuired by the tiH of Oct. 6,1917, 

VVASHINGTON liepos 22. — 
Šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda 
62 vardus. Nuostoliai tokie:

Užmušta karės lauke 9; mirė 
nuo žaizdų 14; mirė nuo ligų 7; 
mirė nuo šiaip atseikimų 3; sun
kiai sužeisti 42 
lauke 13; belaisvėj 1.

Šiame sąraše paduoduipos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

JOHN D. TUROVIUH, ■ New 
York City, sunkiai sužeistas.

KASIMĖR BUTKEVICH, Bri- 
dgeport, Conn., foire nuo žaiz-l

greičiausia Ir lengviau* 
siu budu įsigysiu ndu- 
dodsmiee Naujie
ji ą Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kg turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio pad 
nių kasdle 
jien>s»tuki . 
skaitys jūsų pasiekei 
bima ir tas jusi 
Skelbimas atnei

Trpc translation filed with the post- 
įmaster at Chicago, III., July 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 22. — Ru
sijos bevielinis pranešimas apie 
Sovietų centralinio komiteto nu 
osprendį linkui užmušimo buvu
sio Rusijos caro sako:

“Dokumentai apie konspira
ciją (paliuosuoti carą), kurie 

ftapo surasti, yra išsiųsti specia
liu pasiuntiniu į Maskvą.

“Nesenai buvo nuspręsta bu
vusį carą pastatyti prieš tribūna 
lą teisimui už jo nusidėjimus 
prieš žjmones ir tik pastarojo 
laiko atsitikimai privertė tą da
lyką atidėti,

“Prezidentūra centralinio pil
domojo komiteto apsvarščiusi 

I aplinkybes, kurios privertė Ura
lo apygardos tarybą nuspręsti 
nušauti Nikolai Romanovą, nu- 
sprendė sekamai:

“Rusijos centrannis pildoma
sis komitetas, ypatoje jo prezi
dento, priima nuosprepdį Uralo 
apygardojs tarybos nuosprendį* 
kaipo reguliarį. 

*
“Centndinis pildomasis komi

tetas dabar turi labai svarbius 
mateiiialius dokumcentus apie 

Nikolai Ronianov dalyklis’— jo 
užrakus kuriuos jis vedė beveik 
iki Savo* paskutinės dienos; už- 

I rašus jo*pačios ir jo vaikus ir jo 
Į korespondenciją, tarp kurios y- 

ra laiškai G^egoro Rasputino 
Romanovų šeimynai. Ta niedega 
bus peržiūrėta ir išspausdinta 
netolimoj ateityj.”

.. LONDONAS, liep. 22. — Smar 
kus mušis siaučia yisose dalyse 
linijos nuo Soissons iki Rheims, 
pasak atėjusių šiatidie po pirt 
žinių, bet visur talkininkai ve
da ofensivą ir vokiečiai mušasi 
<les|M‘ratiškai, khd išgelbėjus kų 
galima prieš užpuolimą.

Francuzaii surinko dar 45 ka- 
nuoles, jų tar|>c 6 didelio kalib
ro, mūšiuose palei Marne, kur 
vokiečiai buvo priversti skubiai 
pasitrąftkti, paliekant didelę dau 
gybę visokių medegų.

Vokiečiai turi traukties

VOKIEČIAI GABENA KARIUO 
MENE RUMUNIJON

MVJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEI STREET 
, CHICAGO, ILLINOIS '

Tolsphons Canal 1506

NA8JIEN0S, 1846 SOUTH HALSTED STREET 
'CHICAGO, ILLINOIS

Canal 1606

Amerikiečiai karės lauke.
> ' — -—r»no<»
Trut translation filed wilh tire post- 
niaster at Chicago, III., July 23, 19I8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, liep. 22. — Dvi 
Amerikos divizijos (55,000 ka
reivių. kariauja Chateau Thier
ry apygardoj, kuomet trįs divi
zijos (82.500 kareivių) veįkiu 
Soissons apygardoj. Tarp Aisne 
ir Marne dar šešios amerikiečių 
divizijos (72,000 kraeivių) sto
jo mušiu, kas padaro kad ten da
lyvauja viso 21 divizija (252,000 
kareivių) .

Intervencijos tikslas.

Ekspedicijos tikslas, kaip jis 
bus išdėstytas smulkmeniškai 

pranešime, kurį prezidentas ren
gia, ir interesų pačių Rusijos 
žmonių jų kovoj už demokrati
ją ir apsaugojimui daugybės rei- 
kmenų, kurie bus pasiųsti kaipo 
dalis ekonominės pagelbos pro- 
gramo.

Ji ■ ’ .< ■* ' ' ‘ f

Neatsteigs mūšio linijos.

Sprendžiama, kad bendros Suv. 
Valstijų, Japonijos, Anglijoj ir 
Franoijos kaitinės ekspędidjps 
pienai šiuo laiku netaiko atstei- 
gimą rytinio fronto kaipo mū
šio linijos atitraukimui vokie
čių kareivių iš vakarų.

Tečiaus pirmiau paskelbtosios 
Londone ir Tokio pienų smulk
menos atidengia kad projektas 
karinės pagelbos Rusijai taiko 
duoti pagelbą čecho-slovakų ar
mijai. Priemonės teikimo tos pa 
geibus galbūt nebus svarstomos, 
šiuo laiku. 

f

Japonijja nenori aprubežiavimų

Amerikos pasiūlymas, sako
ma, skiriasi nuo Anglijos ir Fra
ncuos pasiūlymų. Sprendžiama, 
kad išpradžių buvo niekurie skir 
hunai nuomonėse apie tolumą, 
kikį talkininkų ekspediciją turi 
prasiveršti Siberijoj.

Japonijos karinė valdžia spiria
si, kad nebūtų padaryta jokių 
aprubežiavimų jos veikimui.

Prezidento pranešimas bus o- 
ficialiu paskelbimu pasauliui A- 
pie nuosprendį, minimą pasta
ruoju laiku žiniose iš Tokio ir 
Londono.

> the post- 
W 23, 1918, 

as retiuircd by the act of Oct. 6,1917,
LONDONAS, liep. 2G — Ex- 

čliange l'elegraph žinia iš Copen 
hag^np, sako, kad Austrijos ka- 
ralius.,Kią&dius priėmė rezigtia- 
ciją kabineto; viKtoVmijtt- 
mb iremievu von SeytHef. '• n

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 22. — Ad- 
miraltijos ofidialis pranešimas 
sako, kad anglų torpedinių lai-i Iš dalies apsiniaukęs ir bisk| 
vų naikintojas Marne pasklidi- vėsiau šiandie; galbūt vietomis 
no vokiečių šubmariną, lietus su perkūnija; ryto giedra<

True translation filed with Ihc post- 
inuster at Chicago, III.. J ui v 23, 1918,1 f . . .... z-. .
as miuired by the act of Oct. 6,1917.. Marne naujoj vietoj tuorp Char- 

k‘eves ir Gland, į rytus nuo Cha
teau Thierry ir paėmė Barbillon 
mišką.

Jie sutiko ypač smarkų pasi
priešinimą dideliame Bailbillon 
miške, bet tas nepakliudė jiems 
suimti 500 belaisvių ir atimti tu
ziną laukų kanuolių ir šimtus 
kulkasvaidžių.

Nuo aušros amerikiečiai paė
mė dar du miesteliu fronte į 
šiaurę nuo Marne.

Sonssons apygardoj amerikie
čiai paėmė dar vienų miestelį.

Vokiečiai desperatiškai laiko
si linijos į pietus nuo Soisons, 
kad apgynus savo sparną.

Amerikiečiai šiame fronte už
baigė pefkirtimą. gleŽtitikėlio į 
Chateau Thierry. Į pietus nuo 
Soissons jie vakar paojė priekjn 
daugiau kaip mylią.

JACOB KEDANSKY. New 
York City, prapuolė karės lau-

' *)

’i

■ ’ ** < » > * r .......... ■■' ♦ <



/

or.a Canal 1506

meto
mėnesiam

16.00
3.50 
1.85 
1.45 

. .75Vienam mėnesiui............
Ghkagoje^-per nešiotojus: 

Viena kopija .

os eina kasdien, išskiriant 
nlus. Leidžia Naujienų Pen- 
840 S. Halsted St., Chicago, 
'elefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kstna.
je—pačtu:

i

Chicago, III U ta minkąs, Liepos 28, 1918
wirr<.... . iiiirimi m iBa

Musų Moterims
Tai tokios tokelės”.

Rusų laiki.-iščio koresponde- 
ntaš tolinus nuo savęs priduria 
paaiškinimą, kad kas nori gali 
grįžti Lietuvon ir be Lietuvos 
Valdžios leidimo: Atvažiuokit 
Režicon, sako, o iš Režicos ga
lėsite persikelti ir Lietuvon.

Tėčiu u s kitas korespondentas 
iš Minsko praneša, / kad tuos, 
kurie dasigauna Lietuvon be lei- 

. <dimo, vokiečių valdžia siunčia 
atgal Rusijon, taip kad visgi pa
lieka “jų?’ viršus —t kol kas.

h no rezoliucija belo 
| išreiškianti bailių

netektų
kad jeigu 

Vilniaus, tai 
iny byjtarp lenkiško gaivalo Lietuvoj 
o.. Ine

i'AiLY NEW1; ( ii1 i ■ i

.02
,12
.50

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoj,

35.00 
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00 

.. 8.00
Money

Metams .............. ...............
Pusei meto ................ .........
Trims mėnesiams ••««•••«
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ................
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Orderiu, kartu su užsakymu.
Rešytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laiknąš- 
tyj rankraščius adresuoti tižiai 
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 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti. ,

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

“Vfeų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marka.

Apžvalga
VILNIAUS KLAUSIMAS.

True translation filed with thc post-
mastei* at Chicago, III., July 23, 1918, 
a$ reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

Lietuvių tautinis judėjimas 
^Vilniaus miestą visuomet statė 
Lietuvos sostine, kadangi tas 

miestas buvo buvęs Lietuvos so
stine praeityj. Lietuvių senti- 
npentns taip tapo pripratintas 

prie Vilniaus vardo, kad daugu
mas pradėjo įsivaizdinti Vilnių, 
kaipo grynai lietuvišką miestą. 
Tuo tarpu faktiškai Vilnius yra 
žydiškas, lenkiškas, balt-gudiš- 
kas miestas, bet tik ne lietuviš
kas. Anais metais lietuviai užsi
manė padaryti Vilniuje savo sta
tistiką, ir surašė visus, didelius, 
mažus, vaikus gimusius ir dar 
tik ketinusius gimti, rezultate 
betgi, rods, nepriskaitė ir trijų 
tūkstančių dūšių. Nežiūrint į tai, 
Vilnius užsiliko* Lietuvių senti- 
mentale sostine.

Bet dabar, kada sentimentai 
bandoma paversti realybe, Vil
niaus klausimas darosi aštrus.

Kam turi priklausyti Vilnius? 
Lenkijai, Lietuvai ar Blatgudi-

Į šitą klausimą atsako: — Le
nkų taut. politikai: Lenkijai; 
Lietuvių tąut. politikai: Lietu- 
vui/jBal įgūdžiai: — Baltgudijai.

Ir kuomet Vilnių kuri nors iš 
tų trijų pusių turi tuojaus ir 
paimti, tai neužilgo Čia, gali bū
ti ir peštynių.

i Iš lenkiškų laikraščių tik da
bar patiriame, jog balandžio 
mėnesyj, šių metų, Vilniuje bu
vęs visų Lietuvos lenkiškų sro
vių suvažiavimas, kuriame tarp 
kitko buvusi primta sekanti 
rezoliucija: 

f. I . e
“Geidžiame, kad Vilnius ir 

I užimtoji Vilniaus gubernijos 
I . dalis, o taipgi Gardino ir Su- 
4 valkų gubernijos lenkiškoji 
1 dalis butų prijungtos prie 
J. Lenkijos. Ypačiai Vilniaus 

miestas, su kuriuo yra suriš
ta tiek historiškų atsiminimų, 
kur lenkų žmonės yra taip 
stiprų ir taip 
giliai patriptiškas elementas, 
Vilnius, kurs iš senovės skai
tosi antraja Lenkijos sostine, 
turi būti sugrąžintas lenkų

I

I

butų sujudintos rusiškos simpa
tijos ir bendradarbiavimas su 
centralėmis valstybėmis butų 
apsunkintas.

šis paskutinis lenkų rezoliu
cijos punktas yra labai reikšmi
ngas: jis liudija, kad ir Lietuvos 
lenkai prie tam tikrų aplinky
bių gali būti (o gal ir yra) dau
giau linkę prie Rusijos, negu 
prie Vokietijos, Lietuvos ir net 
■Lenkijos; kad lenkų (kaip ir 
lieluyių) partijos yra priverstos 
pataikauti vokiečiams ir savo 
klausimus riša iš atžvilgio/ vo
kiečių gerovės, ir kad tas atžvil
gis todėl neturi svarbos, ir Len
kų linkimas prie Rusijos turi ki
tokią reikšmę, kaip rezoliucijoj 
pasakyta.

Šitos rezoliucijos prasmėj ta
tai dabar veikia lenkų partijos 
Lietuvoj, Lenkų klerikalų par
tija už mėnesio po tos rezoliu
cijos priėmimo padarė Vilniuje 
didžiausią politišką demonstra
ciją už Vilniaus priskyrimą’ prie 
Lenkijos. Tai buvo Dievo Kū
no šventėje. Minios lenkų trau
kė į katedrą iškilmingomis pat
riotiškomis procesijomis- iŠ 21- 
mos lenkiškos Vilniaus bažny
čios, giedodami lenkiškas patri
otiškas giesmes: “Rože coš Pol- 
skę”, “Z dymcrn požarow” ir tt. 
O tose miniose buvo pasimetusi 
krūvelė lietuvių iš šv. Mikalo
jaus bažnyčios ‘— vienutinės lie
tuviškos bažnyčios Vilniuje. 
Lenkai klerikalai su Michalke
vičių priešakyj beabejo atsiekė 
savo tikslo, jeigu jie norėjo pa
rodyti Vilniaus lenkiškumą.

Vokiečiai, nežiūrint kad Lie
tuvoj jie remia lietuvius jų ko
voj prieš lenkus, visgi bus pri
versti skaityties su tuo faktu, 
kad Vilnius nėra lietuviu mies- v
tas. Apie tai jau svarstoma 
Aokiečių spaudoj. Vokiečių lai
kraštis °Das Neue Dcutsch- 
land”, kaip paduoda Chicagos 
“Draugas”, turįs išspausdinęs 
Adolfo Grabovskio straipsnį Vil
niaus klausime, kuriame sako
ma štai kas:

Smelkia maž 
ko “chlopo” 
mas, kad čių tautine kova yra 
tikrai klesinė kova. Todėl 
Vilniaus reikalą reikia per
kratinėti iš socijalinio atžvil
gio. Taigi lietuviams Vil
niaus turėjimas gali tik pa^ 
kepkti jų kiekinei kovai. Jų ko 
va su didele lenkų nuosavybe 
ir taip nebus lengva. Prisimi
nkime, kad sulig statistikos iš 
1894 metų didžiulė čia lenkų 
nuosavybe buvo 75 nUoš., gi 
visoj Vilniaus gubernijoj 
73 nuoš. Jeigu šita stipri di
džiuma gaus dar pagelią nuo 
Vilniaus inteligentijos ir len
kų miestelėnų, tai pakils fala
nga, kurią naująjai Lietuvai 
bus nelengva panaikinti ir 
tuomet pagamins valstybę 
valstybėje. y 1

Vilnius tątalangą rems ma
terialiai ir moraliai. Tuomet, 
be abejonės, žymus žydų nuo
šimtis, kiek lenkams pasiseks 
juos pritraukti prie savęs — 
gi taip turės būt —• suskdbs 
lenkams pagelbon. Kas kita 
bus, jei1 Vilnius atshnes nuo 
Lietuvos, gi lenkų nuosavybė 
Lietuvoje paliks vienh. Tuo
met Lietuva sugebės apsidirb
ti su tuo gaivalu, kadangi ga
lės atremti visokius bepama- 
tiiuus įsimaišymus iš'lauko, 
taigi ir iš Vilniaus.

“To akivaizdoje Vilnius Lie- 
I •

tuvai yra tik sunkenybė. Lie
tuva, turėdama Vilnių, nebus 

■ ponia savo namuose*>
šitie ip panašus išvedžiojimai 

apie Vilnių labai nepatinka lie
tuvių klerikalams ir tautinin
kams. Už lenkų norą savinties 
lenkišką Vilnių, jie skaito juos 
lietuvių tautos neprieteliais, ir 
parangųs yrp stoti kadir karėn 
su; lenkais. Bet ar teisingai? 
Galima juk neabejoti, kaip Vil
niaus likimas butų nuspręstas, 
jeigu jį spręstų patįs Vilniaus 
miesto gyventojai.

egoiz c*

Didžiulė spauda

Tarno Mooney reikale

U<JIE” VISGI NEĮSILEISIĄ 
SOCIALISTŲ.

“Lenkai naująjai Lietuvai 
nori duoti Kauną, kaipo sos
tinę. Reikia pilnai pripažin
ti, kad Kauno padėjimas cen
tre lietuviškos šalies geografi
niu žvilgsniu sostinei labiau
siai patogesnis, kaip pasieni
ais Vilniaus padėjimas. Rei
kia pažymėti, kad Kaunas, 
šiandie skaitąs 100 tūkstančių 
gyventojų ir turįs geležies 
pramonę, kur jau dabar dri
bo 9,(MM) darbininkų, yra mie
stas žymus ir pilnas gražios 
ateities. Dvi tinklini laivams 
plaukioti upi: Nemunas ir Vi
lija, plaukia per miestą. Gi jei 
šiandie Vilnius, kaipo geležiu- | 
kelių subėgimo punktas, turi 
didesnę reikšmę, tai Kaunas 
prie tos rolės turi geresnes są-

“Jei nauja Lietuvių valsty
bė atsižadės Vilniaus ir aplin
kinių lenkų ir bnltrusių teri
torijų, tai tikrai pasakius, at
sižadėt tiktai psychologinio 
įsivaizdinimo, bet ne ko rėa- 
lio. Kas link Vilniaus, realūs 
aplinkybės stovi neatmaino
mai lenkų pusėje. Neužgina
me, kad tasai atsižadėjimas 
butų nelengvas, kadangi per 
ištisus šimtmečius Lietuva 
buvo rišama su Vilnium. Bet 
toji lietuviškoji-vįlniške dva
sia taigi per šimtmečius ir bu
vo tikrai lenkiškoji dvasia, išj 
Vilniaus toji dvasia spinduliu-« 
vo ant visos Šalies. Jei lietu-] 
viai nori sutverti tautinį lic- * 
tuvišką jausimą, tai jiems pir
miausia privalo rūpėti, kad ’ 
kuoveikiaus atsikratyti Vil
nių.

“IŠrodeme, kad dar šiandie 
Lietuvoje tautinius siekinius

True translation filed with thė pdst- 
niųster at Chicago, III., July. 23, 1918, 
as reųuiręd by the act of OcU£t 1917.

Kaip klerikalai, taip tautinin
kai (su šliupu priešakyj) skel
bia, jog. jie neįsileisią Lietuvon 

Inei bolševikų, nei socialistų, nei 
■“kitokių” nenuoramų. Su jais, 

į matyt, pilnai sutinka “dabarti
nė” Lietuvos “valdžia”, ^tai ko
kia korespondencija iš Režicos, 
rašyta kovo 31 d., yra tilpuą 
rusų laikraščiuose.

“Iš Režicos, Vitebsko gub., 
rašoma: šiomis dienomis bu
vo atvažiavęs Režicon iš Vil
niaus pabėgėlių reikalais stu
dentas ifakdonas, cėn trolio 
komiteto įgaliotinis. ^Užklaus- 
tas, kada galima bus pabėgė- 

| liams’ grįžti Lietuvon, jis at
sakė: tiktai po galutinos tai
kos”.

“Vokietijos valdžia, kol ne
bus padaryta tvarkos Lietu
voj, bijo įsikasti socialistų”, 
aiškino Bakdonas pabrėžda
mas žodį “socialistų” -i— 
apie internacionalistus negali 
būti ir kalbos”.

“O juk tiesą pasakius”, tę
sė Bakdonas, “tai ir mes bi
jomos lM>lševikizmo —• inter- 

. nacionalizmo, nfcs, esą, dabar 
ir pas'mu^neviskas dar tvar
koj, ir užtektų tik kokios ma
žos agitacijos, kad įstumus. 
žmones į internacionalizmo

°Todel “mes” ‘*jų” neįsi- 
leisim”.

“Kaip-gi taip?” užklausta 
Bakdono. “Juk jus sakote, 
kad ten jums labai trūksta in
teligentų?” *

“Mes”, atsakė Bakdoilas, 
“paduosime vokiečių valdžiai 
sąrašą tokių žmonių, kurie* 
tuojaus turi būti sugrąžinti 
I^ietuvoii’’. >

Kadaise John Swinton, vyria
usias Nf)W Yorko Sun laikraščio 
tedaktorius, vlenapie laikrašti
ninkų bankiete pasakė, kad to
kios, kąip ‘^nepriklausoma spau
da”, Amerikoj visai nėsą, išski
riant nebent niehkus, mažuose 
miesteliuose laidžia mus laikraš
tėlius. Jis pasisakė, kad jam 
pačiam* mokama pusantro šimto 
dolerių algbs savaitėje tąja ią- 
lyga, kad jis nerašytų laikraštyj 
taip, ’ aip jis pats manąs ir kaip 
jis nuoširdžiai esąs įsitikinęs, 
bet tik taip, kaip to nori "vieš- 
pačiai, kurie jiųii algą moką: 
Tas pat esą ir’su visais kitais 
laikraštininkais. New Yorko ir, 
apskritai, Amerikos laikraštini
nko džiabas tai esą tiesą iškrai
pyti, dažnai per akis meluoti, 
niekinti, po piniguočių kojomis 
raityties ir savo įsitikinimus, sa
vo žmones ir šalį panhioti už 
kasdieninės duonos kąsnį.

- Savo kalbą Svvintpn pabai
gė šiais žodžiais:

“Mes, laikraštininkai, esame 
lik įnagis ir bernai turtingųjų, 
žmonių, kurie stovi už kulisų ir 
visu kuo diriguoja. Mes esame 
tik šokinamosios lėlės: jie tam
po vielas, o mes šokame. Musų 
talentai, musų, gabumai ir mu
sų gyvenimas tai kitų žmonių 
nuosavybė. Mes esame intelek
tualiai prostityįės”

Šitoks nuoš&dus prisipažini
mas žmogaus, 'užėmusio tokią 
atsakomingą vietą, kaip N. Y* 
Sun vyriausiojo redaktoriaus 
kėdė.* yra labai svarbos. Ir

MUrie 'skaitO didžiulius 
kapitalistų' dienraščius, niekados 
UetAiūtb) Užmiršti toi kad jie 
skaito žinias ir straipšnius, kur 
visa kas iškriupyta, nufarbuota, 
sudarkyta, primeluota — taip, 
kaip to piniguočių ir viešpatau

jančiųjų klesų interesai reika
lauja. .‘f, *

Nesenai atsisakė nuo savo vie
tos variausias New York •Tri
būne dienraščio redaktorius 
Frank H. Sinionds. Rezignavęs 
todėl, kad jo garbė ir sąžinė ne- 
beleidžiančios jam ilgiau tar
nauti laikraščiui, kurs, pasak 
Simondso, skelbiąs neteisingus 
ir pavojingus straipsnius, ir “už
sienių telegramas” paduodu s, 
kurios palies laikraščio redakci
joj esą sufabrikuojamos. Reda
kcijos gi straipsniai — sako Si- 
monds
korporacijų interesais.

Spauda, tai gyvybė. Ir vieš
pataujančioji klesa, kapitalistai, 
geriausia tatai žino. Iš privesi^ 
augščiau vyriausiųjų kapitalis
tų laikraščių redaktorių prisi
pažinimų kiekvienas gali šiokią 
tokią nuovoką tureli, kokia yra 
visa ta šios šalies didžiulė spau
da jr kokiomis žiniomis žmo
nas iš dienčs į dieną šeriami ir 
mulkinami. *

Reikėtų, kad liaudis, kad da
rbo žmonės kuogreičiau susipra
stų ir kreiptųsi šalin nuo kapi
talistinės spaudos, o tvirtintų 
savo darbininkiškąją spaudą.

True translation filed wlth the post- 
niaster at Chicago, III., J uty 23, 1918, 
as reąuired by Ine act of Oct. <>, 1917.

Teisėjas Griffin pasiuntė pas
merktąjį Tarną Mooney į mir
ties kamerą St. Queiitino kalėji
me. Ten jis !bus laikomas iki 
rugpjūčio mėli. 26 dienos; tą 
dieną jis turės būti pakartas.

Kažin, kaip ilgai Califorpijos 
gubernatorius Stephens gaišuos 
iT itepudarys galo tai Mooney by
lai? Tai klausimas, į kurį žmo
nės kasdien nekantriai laukia 
atsakymo.

Gubernatorius Stephens turi 
jau senai visus Mooney bylos 
faktus rankose.. Rodosi, kad 
žmogus, kurs gali užimt tokią 
svarbią! vietą, kaip didelės val
stijos gubernatoriaus vieta, še
rnai jau gulėjo nusispręsti, kas 
daryt.1 ; ”, '

Praeitą savaitę laikraščiai bu
vo pranešę žinią apie tai, kad 
vienas žuvių pirklys buvęs pas
merktas dešimčiai dienų kalėji
mo už perdaug greitą važiavi
mą automobiliu, būtent 58 my
lias per valahdą. Tas patsai gu
bernatorius bematant rado lai
ko susimilti ir dovanoti turtin
gam žuvių pirkliui pabandą, jam 
dar ne pusės laiko nepasėdėjus 
kalėjime.

(rali buk kad gubernatoriuj 
Stephens galų gale padarys 4ai, 
kas reikia padaryt su šituo Moo
ney pasmerkimu. Bet nė kiek 
nenuostabu, kad žmonės, kurie 
susirūpinę Mooney likimu, nu
audė užsitikėjimą Californijos 
gubernatorium, ir jie padarys 
visa, idant to kankinio byla bu
tų išnaujb nagrinėjama
jo teismas nebūtų teisybes min
džiojamas.

Veikiąs Seattle Mooney ginti 
komitetas gavo iš San Francis- 
co komiteto šitokių žinių: 

. “Gynimo Lyga
mos Seattle’o ir Chicagos distri- 
ktų patarimais, paskyrė ‘‘liepos 
28 dieną kaipo dieną, kurioje vi
soj šalyj butų surengti susirin
kimai protestui prieš pasmerki
mą Mooney ir butų pasiųsti laiš
kai kiekvienai šalies tarybai. 
Mums malonu*pažymėti, kad vi
soj šalyj tuo reikalu žmonės la
bai užinteresuoti”.

Colorados valstijos Darbo Fe
deracija ruošiasi surengti milži
nišką susirinkimą Denvere.

Chicagos Darbo Fedearcija tą 
patį daro Cliicagoj.

New Yorko ir apielinkės dis- 
triktai veikia bendrai su Washi- 
ngtonu, D. C., ir siunčia delega
tus Washingtonan, idant Įteikus 
memorialus prezidentui ir kon
gresui ir prašius, kad tokius da
lykus federalė valdžia paimtų į 
savo rankas kaipo būtiną visuo
menės reikalais karės priemonę.

Washingtono, D. C., C nitai 
Lalbor Council laikys did< lį su
sirinkimą “nacionalėj di no j”, 
liepos 28, kur kalbėtoju bus 
Bourke Cochran, o ant rytojaus 
delegatai prašys audiencijos pas 
prežidentą.

TUNIKA. — Pav. No. 8919.

6919

idant

vadovauda-

rašomi tik V privačių

blogai jausti tik tada, kuomel 
labiau įsitempiate. Daktaras, 
pasiklausęs, kaip širdis plaka, 
paskys jums, ar yra kokis nege
rumas širdyj ar ne. Vidurių 
Užkietėjinfą turite taisyt ne pi- 
lėm ir drųsokm, o maistu ir pa
pročių sureguliavimu, apie ką 
jau tiek daug buvo minėta. Jei 
maistu negalite greitai sutvar
kyt, patartina gert Rusijos mi
neralinį aliejų per tūlą laik^.

Juozas B—nas iš Chicagos ra
šo: - “Turiu’ blogą akį ir dak
taras sako, jog tai yra glaudo
ma ir jog ji esanti pavojuje. Kas 
tai per liga yra ta glaucoma ir 
ar ji ištikto taip pavojinga?”

Atsakymas. — Trumpai sa
kant, glaucoma yra spaudimas 
skystimo akyj tokis didelis, kad 
akis lieka kieta. Tai yra ji lieka 
tiek pripildyta skystimo, jog jis 
veržiasi į visas puses. Gali atsi
tikti nuo to uždegimas akyj, ar
ba gali jo nebūti. Spaudimas 
suardo svarbias matymo buda- 
vones ir aklumas didėja laips
niškai, kol galų gale ypata ne
lieka visai akla. ] _ 
pavojinga.

P. J-—nis iš Pittsburg, Pa., 
klausia: “Kas yra Weir Mit- 
chell’s treatment”, kurį man pa
taria mano daktaras? Jis liepia 
eit į ligonbutį ir gauti minėtą 
gydymą ir sako, kad 
nepigiai.”

Atsakymas. — Tai yra Jįtjjp 
vadinamas pasilsio 
vartojamas nervų ligose, ypač 
neur^stbenijoj. Tai nėra pasil- 
sis tikroj to žodžio prasmėj, bet 
nukreipimas ligonio atidos nuo 
jo senųjų minčių ir pertrauki
mas visų arba netoli visų jo pir- 
mesniųjų užsiėmimų ir papro
čių. Atliekama tai neduodant 
ligoniui progos tikrai silsėtis, o 
visą laiką užimant jį kuo nors. 
Gulėjimas lovoj, tankus valgy
mas ir peršėrimas, masažas, šal
tos arba šiltos maudynės, elekt
ra, vidurių ėjimo priežiūra ir 
panašus dalykai, yra vartojami 
Mitchellio gydyme. Jie neretai 
duoda stebėtinus rezultatus.

Grakščias tunikas mergelės ir mo
ters dabar vėl labai mėgia dėvėti. 
Tunikos pavidalas, parodytas šiame 
Eavėikslėlyj, yra taip modeliuotas, 

ad galimu dėvėti dvejopu budu. J\To.
1 parodo tuniką vienu kraštu-daug 
ilgesniu nei kitas, ir ilgasis kraštas 

Lina vrn Inhai rina kairiųjų priešakio puse. Norint, A^iga yru ♦ galillla lunika apgUkli taip, kad il-

jis atsieis

gydymas,

gasis kraštas eiti; tiesiai užpakaliu. 
Tokiai tunikai platus flpuncing arba 
apkraštuotos ąiaterijos; bet taipjau 
galime Vartot ir šiaip materijas. Tu
nika paraukiama aplink truput} pa
keltą juosmenį.

Mergelėm ir moterims tunikos pa
vyzdys No. 8919 sukirptas .trejopos 
mierok: 26, 30 ir 34 colių per juos
menį. Flouncing tunikai reikia 2*^ 
jardu 27 colių platumo materijos; 
nlynios materijos- tunikai reikia 2% 
jardų 28 colių platumo..

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai tunikai 
sukirpti ir pasiųti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti miera, parašyti savo vąrd$f 
favardę ir aiškų adresą ir, įdėjus i 

onvertą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, Šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DĘPT., 1840 S. Halsted 8tr„ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, 1U.

čia }dedu 10 centų, ir prašau Iš
siųskite man pavyzdį No. 89194-
Mieros .ėolių pej^

(Adraaaa)

(Adreaaa)

Žemaitė.

............... ... .....................
(Vardu ir pavardi)

Pasakojimas.

(Tąsa)

iš-

tie įmano žemes išspardyti... 
—Pagalio neturėjai pati? 
—Karšto vandens akims

i

Kazimieras Gugiš

Mlvito Ofisam 

iH ti. Deirborn lt.
III 49 Valty Ms.

Tai. CeMtral 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir cMltikuose teismuose. Daro 

visokius dokumeniusjr į.opieras.

Namų Oflanst

3121 3. Halttsd SI.
Ant trečių lubų

•f.l. Drover 1310 ’

—Aš bučiau nejutęs—pasikei
tė Narys, — bet išsitvėrė žagre. 
Pasileidau kumelę, eisiu naujos 
tvėrės. Žiuri u prie ppt durų 
pašto arkliai stovi. Tariu: kas 
čia per štukos? Parlekiu — Sta
čiai į nagus tiems barzdyloms... 
Kaip nusitvėrė, brač, mane: 
“Gdiė vodka ? Gdiė arielka ?..., 
Kak dirbi?... Kame varai?” 
Drasko mane apstoję, jovalo ku
biliukus išgraibė; išragavp... 
Aš juokiuosi atsistojęs: Verski
te, verskite; sakau: ką čia rasit? 
Kad ir bučiau turėjęs kokį įta
riamą daiktelį, tai jau gerų žmo- 
niij buvau jierspėtas.

—Ar aš tau nesakiau? — tarė 
Jurgilas. — Andai miškp perspė
jau, kad tave įskundė.

—rlr dėde, dėkui, sakei ir iš 
kitos pusės man pranešė. Aš nie
ko neturėjau, nieko nebijojau, 
4— tęsė Nnrys: — Aplink triobą, 
po laidarį žemę išbadė, iš bra- 
gų šiaudus išvartė, baldės, vertė 
po visus pašalius, supykę verte 
keikdami. , Kaip nieko nerado, 
uredninkas ir sako man geruo
ju: — Juk mes žinome,' kad tu 
varai arielką, duokš bent atsi
gerti... Tu'gudrus, 
gerai nukišai. Duok tik atsigej- 
ti, mes niekam nesaky'sim... 
Na, mes tau už arielką gerai už
mokėsimi... Papūskit į nosį, ta
riau sėti: aš ne tokš kvailys, ma-

— Pasiimkit ir 
Jeigu yra kokis širdies sugedi- gėrkit, — sakau, kad taip gerai 
mas, jis stovi visados ir galite žinote! — šnekuos atsistojęs, o

I Sveikatos Skyrius

Atsakymas j klausimus

Ch. Zorckas iš Cleveland, O., 
rašo: t

1|Turiu širdies drebėjimą, ku
ris atsikartoja sykį į kelis mė
nesius. Jis traukiasi apie 5 mi
nutes ir labai)nusilpnina mane. 
Viduriai visada kieti ir turiu im
ti pilės įiei druskas, kad paliuo- 
savus. Duokite man patarimą.

Atsakymas. — Greičiausiai tai 
nėra |aip vadinamas širdies dre
bėjimas, jeigu jis atsikartoja tik 
į kelis mėnesius. Ir širdies dre-< 
bėjimas, be abejones, nenusilp
nintų jumis. Greičiausiai tu
rite kokį nortį nervų suirimą, nęs neapgausit 
*T ♦ .. 1 *■ • • va 14 «• . . 1 • A _ . .

i —Kaip nelabieji baldosi
peklą!

—Išperti reikėjo nugaras ju- 
. došiams! -— tratėjo bobos: — 

da-gi po jovalus graibo, ir ko?
—dirogų, mat, j ieško. Be bro- 

gos arielkos neišvarysi, — aiški
na kažikoks senis. — Anie tam 
pastatyti, algas ima, turi dabo
ti. Kaip juos mušti? Služiną 
turi pildyti. Vamptelėjo kas žo
dį, ir lekia kaip ant gaisro... Je, 

| čia ne juokai mušti.
( —Bet kam čia rūpėjo vamp
telėti? Sako: neišlaužia iŠ pirš
to, neišlaužia.... Kokio čia be
peik išlaužimo? Dagi policijai 
skųsti.

—Mano pats plepėjo, kaip pie
muo, -4 juokėsi Narienė: mano 
dirbta arielka, mano varyta... 
Beplepėdamas ir išsivirė košės.

’ -^Hėpėjo... plepėjo. Ar Ne
valia juokties? Bet kas čia tįks 
gudrus policijai išplepėti? '*

—Turbut Adomas? piktas, 
kad Narys į jo vietą nuėjo, ir 
apskundė ėmęs.

(Bus daugiau).

po

juokėsi Nitrienė: mano

- sako. • Nevidoninga firma.
Chicago. — Knygų leidimo ir 

žemlapių spausdinimo firma 
.Rand and McNatly, kuri jau per 
eilę metų veda kovą su organi
zuotais darbininkais, tapo padė
ta darbininkų nevidonų surašau. 
Tai.padaryta prašant Steam En- 
giiieePš unijai.

Ir



Utarninkas, Liepos 23

Iš darbo lauko

EXTRA! EXTRA! itin irj>

Chicago, III

Angliakasiai

DR. M. HERZMAN
KEWANEE, ILL

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

125 East 10 tlh

ciideiis susiirnkimas

Thomas, W. Va

Chicago, IIL

_____

kovą laimėsim;'
—Jurbarko Vincas

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

...... /J ’ Į j.il;;-'-., x >a

Gerai lietuviams Žinomas per 16 Me
tų kaipp patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.'

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 18th 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, Ir 
6—ff vakarais.
GYVENIMAS!

VALANDOS

kojimus nuo pri- 
biznierių, kompa- 

:urie nenori bu ju- 
Nepai-

šulai griebės į 
kad tik pa 

os Darbo Fe

Nuo 10 
Telėphone Canal 3110. 
S412 S. Halsted Street 
8—» ryto, tiktai.

Rus. Vii.: nuo 9 ryto iki 
nęd&dten. nuo 10 iki 2 
4649 S. Aahland Ar. k*naj

Telephone Yards 43 
Boulėvard 6487.

Chicagoje, Milwaukee, 
tfi’e, Buffalo, Detroiti

Mooney demonstracijos.

Stockjardą Labor

superintendentas pasakė, kad, 
girdi, jei jus visi nesutinkate su 
jo geradaryste, tai • dirbsite po 
senovei. Tada vakare, 10 d. lie
pos, buvo unijos mintingas, kur 
nutartu nepriimti tokios ubagiš-* 
kos malonės nuo kompanijos. 
Unija išrinko delegatus ir pra
nešė savo reikalavimus. Beika- 
laviniai yra tokie: 8,vai. darbo 
diena; 64c į valandą paprastam 
darbininkui 
butą mokama laikas ir pusė; o 
i»ž darbą šventomis dienomis 
dviguba mokestis; taipjau kad 
butą pripažinta unija. Delegatai 
du kartu buvo ofise, bet abu sy
kiu nerado superintendento —m 
buk išvažiavęs j Cbicagą.

Kai dėl darbų, tai čia pirmą 
vietą užima anglių, kasyklos. 
Dirbama nepergeriausiai, m.;

—Kazimieras AVlštartukasl

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1, 1 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7

J. M. KIBORT
3357 So. Halsted Street,

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
VoJeviliaus Permaina.

Panedėlyj, Ketverge ir Subatej 
Pirmai Floras 15c, Balkonas 10c,

’ Priė;’feų* kainą - priskait®ma ir 
1c ir 2c kariškos mokėsis " i|' 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED 12-*a GAIVAS

lieWilson 
* label ‘j 
prote et s/ 
. your įf

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite i
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING C O.,
31 N. 9 BU, ' ' Indiana, Pa*

Telefonas L.nwndale 9321 
dėl pardavėjo

Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi
nigus turi ateiti į NEW RIVER DISTRICT West Virginia. ANG
LIS BfiGA NUO KETURŲ IKI PENKIŲ PĖDŲ AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musų GERI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nekjla. Platesnių žinių klauskite yputiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba į:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N.
MCDONALD, XV. Virginia.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
Ir nuo 5 iki 8 Vakare

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

i-.' rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; d—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Šioje nedidelėje, gal ketverto 
šimtų lietuvių, kolonijoje, žmo
nės tik nesnamlžlia, bet imasi 
pavyzdžio iš kitą koloniją ir 
taipjau kruta, veikia visuome
nės dirvoj. Ketvirtą liepos die
ną lietuviai gražiai pasirodė pa
rodoje ir pažymėjo savo ištiki
mybę šiai šaliai. Augštai plevė
savo amerikoniškos ir lietuvių

O. Žalienė, 114 K 107 st.
M., G. Valaskas, 373 Kensington

Chicago
.Council nutarė surengti atein
ant j nędčldienį,.liepos 28, didelę 
demonstraciją Tarno Moonėy 
dalyku. Tukstančiąi skerdyklų 
darbininkų iš stockjardų.dislri- 
kto maršuos, su muzika, į.'Ash-

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8354 8. Halsted SU Cliieagi 
Telephone Drover MIS

VALANDOSt 
7—• vakaro

DR. G. M. GLASER
... Praktikuoja 27 metai 

Gyvenimas ir (nisas
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 plot 
ir nuo 6 iki 8:30 vale. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Graipofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, leneitigėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 S. Halsted st.----------- Tel. Drover 8167

gi, mes fal jums pasakysime.
JOHN 8METANA
AKI V SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chlear - 
. .> Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?*

Tėmykite j meno parašą 
Valandos nuo 9-tds vai. ryto iH 
> vai. vakaro. Nedėliojo nuo I 
vai rytcTiU 12 valandai dietą.

BR* ll IMĮI ,

sirinkimas, tai bus žinomu i.^dc- 
■ egutty ką darbdaviai siūlo dar- 
lininkams. Jei pasirodys, kad 

nenori kompanija išpildyti dar
bininkų reikalavimų, tai darbi
ninkai^ ras kitą būdų, kad iško-i 
vojus tai, ko jie reikalauja.

Jei tik darbininkai mokės lai
kytis vienybės kovoje, tai, žino
mas daiktas, kad jie savo kovą 
laimės. Bet jeigu atsiras tokių; 

I kinkadrebią daugelis, kaip kadi 
dabar randas keletas, kurie dre
ba prieš bosus ir gatavi pasira
šyti, kad jie sutinka su kompa-1 
nijos malonėmis, tai kompani
ja vėl engs kaip engusi. Gėdą 
daro tokie bailiai arba judošė-

I liai, kurie eina prieš savo šven-I 
i čia indus reikalus, kad tik kom-l 
panijai įtikus.

Darbininkai turėtų suprasti. I 
kad yra nepadorus dailias pasi
rašyti kompanijai vergauti il
gas valandas už ubagišką atly-Į 
ginimą, kad tuo pačiu kartu ko-Į 
mpanija desėtkus milijoną pel-1 
no daro iš darbininką Šimkaus 
kruvinu prakaitu padaromo da-T 
rbo. Jeigu kompanija nori tar
tis su darbininkais, tai lai nuei- 

I na į Unijos susirinkimą ir čia 
tariasi. Beikia pasakyti,’ kad , 
lietuviai,* letikai* ir slavai tai ver
ti pagyrimo;: veik visi susirašė ,į , 
uniją ir didžiuma jau užsimo
kėjo už 3 mėnesius po 60 cen
tų. Bet randas ir tokių keletas, 
kurie mano būti unijistais įmo
kėję tik 25 centus. Kas- diena 
unija stiprėja;; pasekmės bus • 
geros

mc iyyk?
', Kitos da'rbiriinkų' unijos ža<Wi 
tą pat darytino muzikantų unija 
pasižiwlėj« dykai visur demons- 
tiiacijoms muziką parupiąji. 
Kalbčtęjii žada būti žinoiuas 
Frank P. Walsrh, buvęs darbo 
santykių tyrinėjimo komisijos 
direktorius. -U t< , , ;

l ;vtv.»h
.įtolUBlU liiilHUlI iilllrfllillill Į II H.llin 1.1.. H į IMlį .......... .

Buvo tai pryšakyje visokio 
j ūdėjimo p agerinimui1 būdų 
sutaisymui maisto geriausios 
kokybės dėl Amerikos žmo
nių;
Tai yra vienintelė priežastis 
delko Wilsono Ženklelis yra 
priimtas Amerikos moterų 
pilnoje jo vertėje. Jos žino, 
kad jis užtikrina joms mai
stą, kuris suteiks sveikatą 
ir prisidės prie pačėdumo.

Naujienų agentas Roselande, Ken 
singtone 
Prunną Grybas.

AR TURI SKOLININKĄ
Męs Kalime iškolektuoti dėl ju- 

sų Visokias rieatgaunamas ako- 
Ins. notas ir visokius beražtii- 
kus skolų ji< 
vatiškų ypati 
nijų ir kiti), 
mis geruoju atsilyginti, 
some kokia skola yra ir už ką, 
bile tik tefeingai reikalaujama: 

■ mes iškolektuosime jums ant
~ nuožimčiij, nežiūrint kur ir ko

kiam mieste jus gyvenate, nei kur jūsų 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi
me korespondentui, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NEKAŠTŲOS. Kreip
kitės pas mus ypatižkpi ar laiškais jdėda 
mi 3c( markę atsakymui ant:sekančio ant
rašo:’ * r

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

: , Luisui,■

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nąuji, neatimti, dąryli ąnt užsar 

Rymo siutai* ir overkotaŲ vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, dar: 
$35 siutai ir 
18 dolerių. r}. k

Pilnas pasirinkimą? kailiu painuš- 
tų overkotų.

Visai niažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiąu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50< 
iki $,.ov.

Atdara kasdieną, nedėliotais ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. IIL

Tcl. Pulhnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D,

M731 So. Michiis* Ars.

VIENATINIS REGISTRUOTAS HUSAS APTlEKORlŲą ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS IFt suaOgiejms

Akiniai aukso rėmuose nuo 83.00 ir nu- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo SI.00 ir 
augėčiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos nop4jhnas, nsrvišktt- ■MLv V ■ mos, akių skaudėjimas, užvilkimas ir
*5’ yr.a vakiais {vairių ligų, kurios ua- / Ha Ir ’* ’>ut* Pra4nMntoa gerų akinių pritaky-
tnu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda ūkis. Jei jos raudonos', jei gal
va sopa, jei blogai motai, jei akjs silp
sta. netęs k ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kdkius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. ME81ROFF, 3149 SO. MORGAN ST„ CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogam* Popiaro

SPECIALIAI: Maleva malerojimui atubą Tšvidaua, po $1.19 aš gaL 
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. Hahted SL, _________ > ‘ Chleago. IIL

Kaip jau ‘‘Naujienų skaityto 
jaius, darbo žmonėms, žinoma 
Walwoi*tli Co 
vairią priemonių 
krikdžius Atkeri 
iteracijom uniją ir kad po seno
vės engus darbininkus, dirbant 
po 10 valandų dienoj, mokant 
valandai po 33 centus. O jei kas 
išdirbdavo be pertraukos tris 

mėnesius, tai tokiam darbinin- 
kui-mašinai jmi tą trijų mėnesių 
duodavo dar 10 procentą viso 
uždarbioi Vadinas, toks geleži
nis darbininkas uždirbdavo po 
36 centus valandoj. Tai taip en
gė darbininkus iki unija sustip-

Telcphcne Yardą 5032

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

.f v Air ■....... :• ;-w
CHICAGO

Dykai 
mas yrą 
kada pra 

nyksta' regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga donm at
kreipiama i vai- 

" 1 9 vak, 
11 dieną.

ip. 47

King Midas
Goriausi Skustuvai

Amerikoje

KIETAI BARZDAI

KING skustuvai yra gvarantuo 
ti. Parduota 3000 lietuvių san 
krovose11 
PittsbuCgh’e.

Labai didelė bėda, kad kuni
gų Draugas neturi čia tokių “do
rą” korespondentą, kaip kituos 
mieštuos. Kas ką tik padaro, 
tai vis socialistą darbas. Dabar 
KeWanee yra daug medžiagos, 
kad socialistus apkaltinus. Mat, 
tūli geri katalikai ir tikintieji 
pravoslavai išvogė karą (freitą) 
su kviečiais — nekalbant jau a- 
pic vogimą augliu, iš karų. Jie 
jau yra teisino nubausti. Taigi 
dabar butų puiki proga kunigtj 
Praii^iH paskelbti ant pirmo pu
slapio, k^ul tai buvę socialistai...

Kita proga tai ta, kad veik 
visos davatkos pradėjo buntavo- 
tis prieš įstatymus. Mat miesto) 
valdžia uždraudė šinkuoti*pan- 
davinėti svaiginamuosius gėri
mus, pagal žmonių didžiumos 
nubalsavimą.* O davatkos ne
paiso to valdžios uždraudimo. 
Na, ir kodėl kunigų Draugas ne
galėtą parašyti, kad “socialistai 
paleistuviai”, neklausą miesto 
patvarkymų, o mes, katalikai, 
šventai pildome?... /

—Nefanatikas.

jMHhį Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
M y Gyitau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 

Bc skausmo ir nesmugumd. Apaugę vokai, opti- 
^os n<‘‘ VU ligo«, silpnos, ašarotos, užbliuskę a- 

neaiškus matymas, arba kitokis anormalis .
« akių stovis greit dingsta po mano gvdymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
Kyduu greičiausiu moksliniu būdų, užtikrinda- 
nu,s užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne Išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 

, vi išminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI
UŽTIKRINU GERA AKINIŲ PRIRINKIMA

Valandos: 9 iki , 219 S. Dearborn
'.S*w.M. Lawhon,M.D. 111 mis 10 iki i-mai * . . t DKifil Piictii

u 'Hii . *ijf' '• •
ė|įiyos. rŽ|inonių pįarodp^ bu

vo taip dqąg, kad net gatvekariai 
visur buvo sustoję. Tą patį va
karą lietuviai buvo surengę pra
kalbas, kur kalbėtojas aiškino 
apie lietuvių reikalus, 
o

Laikraščių čia daugiausia pa
reina Na u j ienų,Keleivio ir Ląisr 
vės, taipjau apie dvidešimt egze
mpliorių Kardo. Pareina šięk 
tik ir atžagareivių klerikalų la
pų.1 11 MftU yra dar žhioaityi kur 
užsitlki savo mulkintojais ir 
skaito jų šlamštus. Tie spangį 
imoneliai nieko neišfnanydanii, 
plepa/kad buk dnbar socialis
tams busiąs galas, net jie busią 
baudžiami visokiais budais,

Tel Yards 3654. AKUšEftKA 

pajMrs.A. VIDIKAS
SlaigiiHi Akušeriją* Ko- 

■legiją; ilgai praktikė 
■vusi . PerniBylvRnijąa 

:■;?•>vW»ospitaleae ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu ro<Ją 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So, Halsted Štr. 
| (Ant antrų lubų) 

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

Pranešu visiems savo kostumieriams ir šios npiejlnkčs gyvento
joms, kad mes turime didelį išpardavimą SEREIKOJ, Liepos 24 d. ir 
Kiekvieną Sekančią Seredą parduosime tavoms senovės kainomis. 
Nepraleiskite tos progos, bet atsilankykite pas niua — nesigailėsite. 
Mtisų Sankrova atdara Semionus nuo 8 iki 10 vai.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales. ■
■t ■0104040 S°* Dearborn St. kampas Monroe,Dr K M KlrXN n CHIGAGO, ILLINOIS
VI ■ Va IVla 11V V V Room 506 ir 507 Crilly BIdg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
i Panedė- 
valandai.

Atsargus vengimas eikvo
jimo btiVo jo vadovaujanti 
žvaigžde.

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsted ^t. . Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškai ir kitas ligas 
vaistais ir medjkutom Karšto Oro ir 

.. .... Garo maudynėmis. r
Masažas ir Elektrfkiniai Gydymai. 

Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 rvfo iki Š vok. Ned. 9—12 d.

■ ■ į ■ '■ į, ..o,.,-......................——

f Tžlaikymas maisto visuo 
y' met buvo kampiniu ak 

meniu šios dideles įstaigos1.
ii,t tt'įįįy ('i.-. La."■■ X. ’•* 1 ■ .A 'r.

r
*MU4R***^WWWO4ORwA*****,'*M*****^**^*ww*r^r^^w^^

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUMIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais:
2911 ‘W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999
Sru-ii-L-y-.- . - -11-------

i>i,i į į m i j- r ,i iii .nu į .

(luina, kad darbininkai visokių 
tautą nejuokais rišas į vienybę, 
į vieną galingą* kūną*, ir kad Jos 
visos prakalbos (kompanijos re
ngiamos) su visais tais skytnais 
darbininką vienybės negali pa- 
krikdyti, tai sumanė sušaukti vi
sus darbininkus į vieną buri ir 
pasiūlyti “pagerinimą”: viętoj 
10 valandą pažadėjo 9 vak, o 
subatomis tik 5 vai., ir po 40 - 
12 c. už valandą, arba savaitėj 
$20. Žinoma, po didžiausią pa
mokslų ir prisakymą, kad dar
bininkai turį tick-pat padaryti 
per 9 valandas, kaip kad pada
rydavo per 10 valandą, superin
tendentas paprašė, kad kurie su
tinką su jo propozicija, pakeltą 
rankas, o paskui kad pakeltą 
rankas tie, kurie nesutinką.

Atsirado protaujančią, drąsią 
darbininkų, kurie kėlė rankas 

Dabar ko'mpmija maty- prieš tokį “|Migerinimą’’. Tada

Garo
Mokestį

vartoti siutai ir over

au. Kelnės nuo $1.50 iki 
aikinaras siutai nuo $3.00



j Chicago if Apielinke
IŠVAŽIAVIMAS.

Nedėlioj, liepos 21, Beverly gi
nt itėj buvo surengta LSS. 4, 
LSJL. 1, LMPS. 9 ir LDLD. 19 
k-pų “draugiškas išvažiavimas.” 
Žmonių buvo apie trejetas šim
tų. Buvo suruošta trumpas pro
gramas, kur tarp kita kalbėjo 
va'ipaniisietis, d. V. Andriule- 
vičia ir J. Slilsonas. Apie pirmo
jo kalbų nėra kas pasakyti, ne
bent liek, kad jisai kalbėjo apie 
abelnuosius musų visuomenės 
reikalus. Verta tečiaus paminėti 
.“revoliucingojo” Stilsono spy- 
čių. Besiklausant jo prakalbos 
taip ir rodėsi, kad “revoliucin- 
gasai” SCilsonas yra pasiryžęs 
«»<• vienyti. Bet ardyti inusŲ spė
kas, Visas jo “revoliucingas** spy 

eitis buvo pašvęstas ne aiškini
mui mųsų bendrųjų reikalų, bet 
skiepijimui draugų tarpe frak
cinių kivirčų. “Naujienos”, “Nau 
jicųų ponai”, “pataikūnai men

ševikai”, “vagišių pagelbinin- 
kai” etc., etc. Klausais ir klausi 
pats savęs: ko pas tų kalbėtojų 
daugiau — drąsos ar nenuosa- 
kuino?..

Tos rųšies straksejimų chica
giečiai jau senai yra girdėję. Ir 
jie mažai jų paiso. Vis dėlto, ši
tokios negudrios “repeticijos” 

daro dėmę, negražių dėmę musų 
viešąjam veikime. Jos rodo, kad 
tūli musų draugai neteko lygs
varos ir kad pas juos dabar vis
ką
gumą ir net padorumų —; atsto
ja didelė-didelė gerklė...

Kurgi jie, tie “revoliucingie
ji” šukautojai, nustraksės?*

Visi kiti pilnai išlaikė “neutralu
mo etiketų”;’

“namučių” vienas

— Na, drauge, šiandie aš Jau 
ne menševikas, aš -r- bolševikas. 
Sy, kaip puikiai išaiškino drau
gas Stilsonas, kad jus.. jus de- 
nuncijuojate klerikalus.

Nenorėjau tikėti. Žingeidumo 
delei betgi įkirtau: “kame?”

— Nu, mat. O gi Karevičių,
- lyg nežinai...

Paaiškinau jam, kad čia buvo 
tiktai konstatavimas visiems se-

o gi Bartušką.

(luinojo ir numykė,
, — Well, bet argi draugas Stil-
sonas to nežinotų . . . 'SV**!'! -----
(lar pamislysiil, ir ryto tikrai pa

sakysiu kas aŠh
Nežinau, ar mano draugas jau 

“apdumojo” kas jis, bet man 
aišku viena — “brolučiui” (jo 
terminas) Stilsonui tai ištikro 
turėtų pasidėkot “broliai kleri
kalai” už tokį šaunų “išradimų”. 
Nugi! —St.

Nelaimės

sveiką protavimą, inanda-

A p virto elektrinis karas; 
25 žmonės sužeisti

Bėgęs visu smarkumu Chica
go and Joliet cleklrikinis karas, 
vakar staiga nušoko nuo bėgių 
ir apvirto ties Archer ir So. Ci
cero gat. Pasekmėje to 25 pa- 
sažieriai, daugiausia moters, ta
po sužeisti, keliatas jų mirtinai. 
Kaltinama karo konduktorių, ku 
rio neapsižiūrėjimu toji nelaimė 
įvyko.' «

NAUJIENOS, Chicago, III.
BBS

Utarninkas, Liepos 23,1918,

“Change of mind”.

Ponas Ernest Reinhold, 601 
N. La Šalie gat., užvakar baisiai 
įširdo ant savo prisiekus Rožės, 
ir nusitarė pasidaryt galų — nu- 
sižudyt.. Nuėjęs ant Erie gatvės 
tilto Ernestas įšoko kanalari. Ka
nalo vanduo, matoma, pasirodė 
labai neskanus, ir ponas Ernest 
ėmė šaukti netoli stovinčiam po- 
licistui:

» — Gelbėks Aš padariau chan
ge of mind ir noriu gyventi dėl 
savo mylimos pačiutės... Ponas 
Ernest išgelbėta, bęt Vietoj ati
duoti jį “mylimai pačiutei”, po- 
licistas nusivedė Ernestų į poli
cijos stotį ir atidavė ponui džio- 
džei. Pastarasis dabar galvojui, 
būtent, kokių jam skirti bausmę.

Tų pačių dienų' Jefferson miš
ke buvo LMPS 43 kp. šeimyniš
kas išvažiavimas, šio išvažiavi
mo tikslas buvo paremti Liet. 
Laisv. Fed. jos byloj prieš Cice
rus klerikalus Svečių buvo pu
sėtinas būrelis. Visi ramiai link
sminosi, žaidė; laike vakarienės 
buvo ir trumpas programčlis.

Reikia priminti, kad LMPS. 
43 kp. daugiausia remia LLF. 
min. bylos vedime. Minėtos kuo
jos narės uoliai dirba:/ renka 
aukas ir tt. Tuo tikslu juk buvo 
su renk tas ir min. šeimyniškas 
išvažiavimas, — kad tik surin
kus daugiau pinigų padengti by
los vedimo išlaidas.

20čįai metų už tariamai kurs
tomus žodžius. Stcdmanas už
sigina, kad jis nesakęs nieko ne
lojaliu, bet užreiškė, jog jis ne
malęs taipjau reikalo iš laido
tuvių daryti Liepos Ketvirtosios

Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ

MEDŽIOKLE.

Areštavo 300 “nužiūrimų 
asmenų.”

Veikiančiojo policijos viršų 
ninku įsakymu užvakar buvo su
rengta didelė medžioklė dauge- 
lyj kabaretų, pulruimių ir šiaip 
privatiniuose namuose. Pasek
mėje to areštuota virš 300 
“nužiūrimų asmenų”. Vieni jų 
kaltinama už gembleriavimų, ki
ti — netvarkų elgimųsį, tariant 
ištvirkavimų.

Artinasi rugpjūčio 4 d. kada 
turės prasidėt lietuvių kalbos 

lekcijos. Ar jau visi norintieji 
mokytis užsirašėte? Pasiskubin-
sulig skaičiaus mokinių reikės 

pritaikyti vietų, parūpinti kny
gas ir tl. Kreįpkitčs pas V, Shi- 
leikų, 1409 So. 49th avė,

\ — Cicerietis.

GARFIELD PARK.

Austrijos socialistai.

Austrijos socialistai, pasak 
Viennos Arbeiter Zeitung, savo 
atsakyme į paskelbtus talkinin
kų socialistų karės tikslus, pil
nai pritaria įsteigimui tautų ly
gos ir reikalauja, kad Austrijų- 
Vengrijų sudarytų savarankių, 
tautų federacija, kad Belgija bu
tų atsteigta ir jos nuostoliai at-

§avo priimtose ir paskelbto
se rezoliucijose Austrijos socia-

pilnai demokratinė taika galėtų 
visai nustatyti Alzas-Lotaringi- 
jos, Lenkijon ir Turkijos klnu- 

simus, Italijos ekspansijų - ir 
tropinių šalių kolonijų dalykus.

ne-

Smulkiems pasiekJblmsme kainos i- 
1 colis, syk|, 50 centą; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 2tf centai.

Stos Naujieną Smulkiąją 
Skelbimą skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausią reikalų. Jie jiež- 
ko įvairią 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 darbininką, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, * 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jieną skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

REIKALINGAS patyręs barbčtls. 
Gera mokestis .Pastovi vieta. Atsi
šauk tuojaus. Rekštis,
4500 S. Paulina SI., ! Chicago.

REIKALAUJAM 10 operuotųjų ant 
moteriškų kautų ir siutų. Darbas 
nuo Mukių. Gali uždirbti $50 į Sa
vaitę. Taipgi reikia 5 finishers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai Čionai 
dirb:i; •. , ;

............. ii i ; % iAntanas Batchiiaas < k 
1575 Ogden avė., arti Madison st., 
;«nt antrų lubų, Room 6. Tel. Mon- 
roe 6703. \

1 ...... ...................................... "
REIKALINGA stiprią vyrą prie 

svaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
900 W. 181h st. bChicago

REIKIA molderių ant gelžkelio Il
gam laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleable Iroh Compnny, 
East St. Louis, III. .

ASMENŲ JIEŠKOJ IMA!
Pujie&kau savo brolio, KranciS- 

kiius Paulauskio, Kauno gub., Luo
kės parapijos. Gyveno Chicago*). Tu
riu svarbų reikalą — išvažiuoju ka
riuomenėn. M. Patilau.ski, 
1116 W. Superiov St., Diiluth, Minn.

REIKIA beisterių, fellerių guziką 
įsiuvėjų ir sijonų finišerlų prie mor 
leriškų švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Cn.,
3<17 W. Adams s,.,

REIKALINGA geri, drūti vyrai 
Irtickinimo ir abelno darbo Ant flio- 
ro.
1511 S. Sangamon st., Chicago

Ten pat, beje, buvo ir “Biru
tės” dr-jos išvažiavimas, tik sa
vo skaičiumi menkesnis nei 
“draugiškasai išvažiavimas”. O 

. kiek toliau — trečias, gal ir ne
oficialia išvažiavimas, bet — o 
ho! Ten buvo susirinkus visa 
(Jiicagos tautiškoji “snietonč- 
lė”: redaktoriai, advokatai, dak
tarai, dantininkai, biznieriai ir 
tt. Tai buvęs tautininkų išva
žiavimas. Pav., tūlas pajotžarga 
iš “darugiškojo išvažiavimo”, pa 
sitikęs “birnlietį”, ir atkišęs 
smilių link jų grupes, užsišoka:

— Sei, kieno tas išvažiavimas 
tautininkų, a?

— Nosery! — atrėžia “biru- 
lietis” — čia birutiečių išvažia
vimas. Tautininkų išvažiavimas 
lenai, sy — parode pirštu j tre
čiąją grupę.

Gal ir tiesa. Trečioji grupė 
visą laiką buvo pilnai “neutra
li”: laikėsi ištolo ir nuo “biru
tiečių” ir “draugiškųjų”. Tik 
dvejetas jų, būtent inžinierius ir 
danliniukas, retkarčiais prisunk
davo arčiau tai prie ^draugiškų
jų”, tai vėl — “birutiečių.” šiaip

“TIKROJI VASARA” •, 
--------------- į

350,000 žmonių jieškojo 
prieglaudos miesto maudynėse.

Chicagiečiai pagalios susilam 
kė “Tikrosios vasaros”. Vakar 
ir užvakar buvo taip karšta, kad 
daugelis chicagiečių jieškojo 
prieglaudos nuo kaitrių saulės 
spindulių įvairiose miesto mau
dynėse. Apskaitliuojama, kad 

užvakar miesto maudynėse bu
vo nemažiau 350,000 žmonių.

Praeitais .metais šioje miesto 
„dalyje buvo sutverta ,LSS 158 
kuopa. Pirmų prakalbų' vietos 
draugams pasakė “Naujienų” 

redaktorius, d. P. Grigaitis. Po 
to* trumpu laiku kuopon įstojo 
32 nariai. ;

Kadangi naujoj kuopelėje ne
buvo tokių narių, kur butų galė
ję aktyviai veikti, tad greitu lai
ku ji pradėjo irti, silpnėti.

šį pavasarį LSS. VIII rajonas 
rengė maršrutų (Jr-gei K. Petri- 
kicųcL Išgirdę tai kuopos nariai

Kalinys — kandidatu 
legislaturon.

Rose Pastor Stokos, kur 
senui tapo pasmerkta 10-čiai mo
tų kalėjimo už parašymų laiško 
laikraščio Kansas City Star re
daktoriui, tapo nominuota so
cialistų partijos kandidatas New 
Yorko legislaturon iš 10-tojo di- 
strikto.

PAJIEŠKAU jfrityrusios merginos 
prie paveikslų darbo, butų geistina 
kad mokėtų stiklus ratušuoti, geras 
užmokestis, darbas Užtikrintas, nes 
biznis plačiai išdirbtas, užlaikau dvi 
paveikslinyčias. Atsišaukite tuojau.

G. Sirnanauskas,
1611 S. Main St., Rockford, III.

Susidaužė gatvekariai.

Netoli Forest Park’o užvakar 
msidauž^ du gatvekariu, kimš- 
tinai prisikimšusiu piknikinin- 
kais. šešiolika pasažierių tapo 
sužeisti, du galbūt mirtinai. Mo- 
tormanų neapsižiūrėjimas.

; ■ ' i

Mirštantį žmogų išvijo 
iš ligoninės.

. ‘ ■ t! ' 11. . ■ *: f; 1

Cook paviečio ligoninėj, pasi
rodo, esama gerų užveizdų. Pra
eitų nedeldienį į jį kreipėsi tūlas 
John Pouch, sergųs vėžio liga. 
Ten betgi jisai neradęs prieglau
dos: ligoninės užveizdos išviję 
į į lauk. Žmogus kreipės antru

prašymu įteikti pagclbą mu
sų silpnai kuopeliai. Nariai pri
žadėjo dėt y.isas pastangas, kad 
sustiprinus, likusius narius dva
sia ir tuo apsaugojus kuopų nuo 
iširimo. BeĮ... vęltui. Tada krei
ptasi į LSS 138 ,|ęp. pastarosios 
nariai, suprasdami reikalo svar
bų, nutarė,ateiti pagalbon 158 « • ra* • * w •> •

Garažų darbininkai 
organizuojasi.

Chicago. — Garažų darbinin
kai — automobilių taisytojai, jų 
padėjėjai, plovėjai etc., nedėlioj 
laikė pirmą savo susirinkimą, 
kuriame tapo įsteigta American 
Unify (larage Workers Union. 
Naujai įkurtoji unija žada tuo
jau reikalauti didesnės mokes
nes ir šešių dienų darbo savait- 
tėję.

Ligi šiol unijon įstojo 50 di
džiu I i į garh žų daHiįi iii nka i.

Pajieškau K. Mažutavičia, kokie 
metai laiko kaip apleido Rockfordą, 
girdėjau kad apsigyveno Grand Ra- 
pids, Mįch. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti, busiu labai dėkinga, 

V. Stankutė,
1611 S. Main St., Rockford, Illinois.

REIKALINGAS bart>eris po pietų 
suimtomis ir pusę dienos neaėlloinis.

Joe Grigonis,
2050 W. Coullor si., Chicago

• / o i

.. ...................... . ■iii.................... ■■■.............. H. . ................. m.

REIKIA geležų karpytojų i senų 
gelžgalių jardą. Gera mokestis tei
singiems darbininkainL Atsišaukite
1632 W. Kinzic st., Chicago

RAKANDAI

Pranešimai

PajieŠkau draugo, Alekso Puschius, 
plrriiiau gyveno Chicagoje, dabųr iš
važiavo kitur. ' Jis pats ar kas jj ži
note malonėkite pranešti jo adresą. 
Kas pirmas praneš, gaus $15.

W.illiam Konrod.
715 W. 16th st., Chicago, III.

Pajieškau savo moters Onos Kon- 
rodienės (iš namų Jnsiuliukė). Pra
sišalino nuo manęs š. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdiki. Ji 
yra 5 pėdų aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas pir
mas praneš, duosiu $25.00. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti, aš viską allei- 
siu.

William Konrod, 
715 W. 16th st., Chicago, III.

PARDUODU greitai 3 kambarių 
rakandus, visai pigiai No. 1, ant pir-- 
ino augšto; gera vieta gyventi, neto-' 
Ii parko, 1945 N. Larcgreen avc», 
Chicago, III.

PARDUODU, 6 kambarių rakan
dus sykiu arba atskirai. Priežastis— 
važiuoju į kitą miestą.
658 W. 31 st., Ahtras augštas-

NAMAI-ŽEMt

Penki užmušti; 80 sužeistų

, įvairiuose nelaiminguose atsi
tikimuose gatvekariais ir auto
mobiliais praeitų nedeldienį už
mušta 5 žmonės, o 80 sužeista, 
jų tarpe keli gal būt mirtinai.

eik lauk. Po kelių valandų 
žmogus mirė. Dabar besirengia
ma pradėt tyrinėjimų ir surast

DUOS KONCERTĄ

(ileeCIu- 
koncertą 
ir Wood

Keturi kišenvagiai vakar pate
ko bėdon, kuomet Chicagos poli
cija. sulaužius Cicero neutralu
mų, įsiveržė ten ir areštavo Geor

Carnell Square, ties 51 
gatvėm. Koncertas prasidės kaip 
7:30 vai. vakare

Charles Dumontų ir Harry Mar
tinų. ; •

Pagavo išbėgusį kalinį.

Pagalios policijai pavyko pa
gauti ištrukusį iš Joliet kalėji
mo-prasižengė! j, tūlų Joseph Mc 
Fadder’į. Ištrukusis prasižengė
lis yra nuteistas penkiems me
tams kalėjimo už įvairius api
plėšimus.

Keturi banditai vakar užpuo
lė “popcorn’ų” pardavinėtojų 

ant kertės Central Park jr Colo- 
rado gatvių. Atėmė 500 dol. Po
licija) jieško piktadarių.

John Kiefer, 2145 Belmont gt., 
vakar beeinant skersai bėgių pa
teko po garvežio ratų. Ant vie
tos suvažinėtas.

JUOZAPAS GASILIONIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
katoj, lipos 20 (i., 1918 m., 10:50 
vai. Išgyveno Amerikoj 30 me
tų, buvo 60 metų amžiaus. Pa
liko dideliame nuliūdime bro
lį Kazimierą GasBionįir brolie
nę ir jų tris dukteris. Laido
tuvės įvyks seredoje 9:00 vai., į 
Aušros Vartų bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines, gyve
no po numeriu 2344 W. 23rd 
Place. Meldžiu visus gimines 
ir pažįstamus dalyvaut laidotu
vėse.

(iraborius S. I). Lacbowicz, 
Tel. Canal 2199.

Tikis pagauti Sieką.

Policija tikrina pagausianti 
andais ištrukusį iš valstijos pro
kuroro raštinės vagilį, Martin 
Siekų. Jieškomasai yra kaltina
mas vadovavęs apiplėšimų Hell- 
ef^Rose brangakmenį krautu
vės praeitų kovo mėnesį, kur bu
vo išnešta apie už 250 tūkstan
čių dol. įvairių brangakmenų.

Gerthrude Jackson, 3211 So. 
State gat., vakar pateko bėdon. 
Policija pagavusi jų bekrausiant 
kitos leidės portmanėtų.

“Stokite už mane,o aš už jus” 
— taip užvakar kreipės į “drau
gus balsuotojus”-negrus ponas 
William Hale Thompsonas ne
grų bažnytėlėj ant kertes Dear- 
born ir State gatvių.

DR. A. MONTVID’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS X

* , ’į, , j -ttį' y! f j', f' - V*”"-

2225 So. Leavftt St
Kampas 22ad pL

Valandos: 6 iki S vakaro 
Phone Canal 4626 

pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 W. Msdison it.
Suite 600-612

Valandos! 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563 .

Nedėldientaia tik

CICERft
Šis ir tas.

Į Nedėlioj, liepos 21 d., M. P. 
Jankaičio svet. įvyko Liet. Lais- 

I vamanių Federacijos 2 kp. susi
rinkimas. Tarp kita buvo pra
nešta apie bylų, kuri yra veda
ma su klerikalais. Bylos reika
lai, pasirodo, krypsta gerojon 
pusėn, šiukštu, klerikalai!

kėlė. Joni keli veiklesni nariai ir
. i > f ( jujpJi

įnikti pamažu dalykui pradėjo 
eiti geryp, £Iaujų narių skaičius 
pradėjo augti. Phhdjame susi
rinkime kuopon jau įstojo dvi 
naujos draugės: Antanina Stu- 
purienė ir Mafjona Gaubiutė.

Kad dar geriau pastačius lavi
nimo bei organizacijos darbų, 
kuopa nutarė dar kreipties į 138 
kp. Kiek žinau Ciceros kuopa 
mielu nųru sutiko veikti išvien.

Yra todėl vilties, kad kuopai 
bus lemta išaugti į stiprių orga
nizacijų šioje lietuvių kolonijoje.

— Kuopos Korespondentas.

Draugijų pranešimus apie mi- i 
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti irytojaus 
numery j. y '

Pajieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Klemenso ir Vincento Ruin- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauckas, 
1513 So. 48 et., Cicero, III.Cicero, III.

Pajieškau 1). Smilgiškio, iš Piet- 
riškių kaimo, Panevėžio* pavieto, 
Kauno gub. Girdėjau, gyvena (’hiea- 
goj, 111^

P. Smigielskis, 
1839 Fairfield avė., Chicago, III.

FARMOS
Aš turiu ukes (farmųs) pardavi

mui ir išmainymui geriausioje da
lyje VVisconsino, pieninkystės vie
toje. Kainos 1,000.00, ir ’ augŠČiau. 
Tikros ūkės, su namais, šuliniais, iš
valytos, kitos su, o kitos be stako. 
Duodame 10 metų laiko. Arkliai, kar
vės, vežimai, ir lt. Parduodame grfl 
lengvų jšmokėjimų. Pirkėjams su
grąžiname gelžkelio išlaidas*. Pasi- 
matykite su muiųįs dėl DYKAI dali
namos literatūros.

S. SPURGIS, 
2209 — W. 23rd place., Chicago, III. 

Phone Canal l924.

BRIDGEPORT
Remia Lietuvos Laisvės Fondą.

Subatoj, liepos 20, buvo Chica
gos Lietuvių Vyrų Choro susi
rinkimus RadaVičiaus svetai
nėj. Tarp kita tapo nutačta su
rengti vakarą, iš kurio pusė pel
no skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondui. Kiek žinau, choristai 

rengiasi pastatyt komediją“ Pa
siutęs Studentas”. Tai geras pa- 
vyzdis ir kitoms vietos draugi
joms. — K. Jamontas.

. . . ..i .... .. .

Pažymėjimai
True trnnslation filed with the posf- 
master at Chicago, III., July 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

žymaus socialisto tardymas.

Justicijos departamentas paė
mė tardyti Seymourų Stednianą, 
kurs yra nacionalės socialistų 
partijos advokatas ir jos nacio- 
nalio pildomojo komiteto narys. 
Tardymas kilo dėl įtariamų Ste- 
dmano išsireiškimų kalboj, pa
ša ky toj prie kapo Danieliaus 
Wallace, pasimirusio dabar fe- 
deraliame kalėjime Leaven- 
worthe, kur jis buvo pasmerktas

Naujienų Bendrovės dalininkų 
West Sidėje susirinkimas įvyks 
ketverge, liepos 25 d., p. Meldažio 
svetainėj, 2342 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi šėrininkai kvie
čiami alvvkti, nes turim daug svar
bių reikalų. —K. Jamontas.

Meldžiame visas draugiškas orga
nizacijas nedaryti jokių surengimų 
rugpjūčio 25 d. Tą dieną rusų ir ūk
iamų S. P. draugijos rengia pikniką 
National Grove, Riverside. III. Tai
pgi inelslume nerengti jokių pramo
gų lapkričio 26 d. vakare. Rusų S. 
P. rengia teatrą West Side Audilo- 
riume. Sekrct. T. Javoish.

We8tsidės Liet. Viešo Knygyno 
delegatų susirinkimas įvyks ketver
ge, liepos 25 d.,. 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Visi 
delegatai malonėkite būtinai atsila
nkyti susirinkimai], nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

—V. Knygyno Vaidyba.

LSJL. 1 kp. rengia išvažiavimu į 
Jeffersono miškus nedėlioj. rugpjū
čio 4 d. Išvažiavimas rengiamas su 
puikiu programų. Visų kitų draugi
jų ir organizacijų prašome nereng
ti ta dieną panašių išvažiavimų, kad 
neuzkenkus vieni kitiems.

—Komitetas.

Aš, Ignotas Balčius, paeinąs iš 
Lietuvos, iš sodžiaus Ringeliškių, 
gmino Liepimų, Seinų pavieto, Su
valkų gub., pajieškau pusbrolio Jono 
Balčiaus, kuris kiek laiko atgal gy
veno Lawrencc, Mass. Malonėsite 
atsišaukti, nes turiu labai svarbių 
reikalų, noriu sužinoti.

Ignotas Balčius, 
Box 407, Bridgevillc

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namelis prie Union avė* maudy
nė, gesas, elektros šviesa, kaina 
$2400; 8 kambarių mūrinis namelis 
tiktai $1900; arti ši6 ofiso 6 kamba
rių mūrinis ir mediitfš namelis prie 
Lowe; bargeno namą Uiktai $1500. 
Mūrinis 2 fialų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesį kaip mi
dų. Bargenas.

E.-E. Feeney,
«03 West 31st st., Cliic;ig<>. III-

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU PARTNERIO prie 
manufaktoriaus biznio — blaivo tei
singo vyro, suprantančio apie me
chanišką darbą nors kiek, ir kad tu
rėtų prisidėti cash $500.00 arba — 
$1,060.00. Prie kantrakto ant 5 me
lų biznis atneša kasinėtas nemažiau 
kaip $6,000. Priežastis jieškojimo 
partnerio — labai daug darbo ne
valioju vienas apsidirbt. Norintis 
gero gyvenimo ateityje, malonėki
te atsišaukti ypališkai 7 vai. vakare, 
arba rašykite: W. Stokus, 
534 S. State st., Chicago, III.

PASkOLOS-MORGEčIAI
HEAI. ESTATE PASKOLA

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

Perleidžiame ant visų paskolų ap
likacijas j 24 valandas.

Ignatius Chap and Gp., 
31 st ir \Vallace sis., Chicago

MOKYKLOS

RANDAI

“Aušros” Mokykloje nuo gegulė* 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-!ė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldėm*/po 
senovei. 3001 S. Halated Str.ATIDUODAMA rendon 5 kamba

riai ir maudynė, prie* 2424 Cortey 
st., arti Western avė.

W. L- Roetter, 
4213 N. Kildarc avė., Chicago

Telephone — Irving 4012
Jauni ir^seni vyrai, ir mėr- 

glnos taipgi, gali- mokytiem 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar-

dnrb0 krcii)kilSs 5iuis|bų. Ateikite ir pasimatyki- 
liepos 24 d., Cernuų- ______ te SU mumis tUOjaUB.

i IT,,,zxr» nvrA I < **

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimas į Washington nar 
ką birželio 30 dieną neįvyko delei 
lietaus. įvyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetas.

RE IKI A D ARB1NINK y
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
tsusirinkimas (kT 
jvyks seredoje, liepos 
cko svet., 1900 Union avė. Pradžia 
7:30 v. v. — Draukai laisvamaniai, 
katrie jau esate nariais vietinės 
kuopos arba ir tie, kurie norite pri
sidėti prie LLF. kuopos, būtinai pri
buki! į susirinkimą.

843 S. WABASH AVENUE.
116-122

524-526

105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur .reikalauja visokios 
rųšies darbininkų— j fabrikus, | ka
las — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

.................... :u, Kaip amatininkų, taip papra- 
Z-KoinUetak stlems darbams. K

arba ,
N. DEARBORN ST.- 

arba 
SO. DEARBORN ST.

arba 
SO. JEFFERSON ST.—o----Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 

pusmetinis susirinkimas ir Choro 
repeticija įvyks seredoje, liep<>s 24 
d. 8 vai. vakare, Mark WhitC Squa- 
re svetainėje prie Halsted ir 29 gt. 
Visi Ateities žiedo nariai prašomi 
atvykti. —Globėja F. S. K.

Sietyno Mišraus Choro draugiškas pykins, J ūkius, i’šiąip įvairias fstai- 
išvažiavimas įvyks nedtflioj, liepos I B* 
28 d. Visi kviečiama skaitlingai at- k 
lankyti. • ‘ .

VALENTINE DRESSMAKING ?
COLLEGES \

6205 So. Halsted «L, 2407 W. Ma- | 
diaon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. ValstijOM. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phone Seeley 1643 .

SARA PATEK, Hratlalaki




