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Rumunija pasirašė po tai
ka su Vokietija

Austrijai gresia revoliucija

Jeigu absoliutizmas yra atsiei
tas atsižvelgiant į pan-germa- 
niznią, kuris prailgina karę, 
darbininkų klesos bus privers
tos kovoti už savo teises.”

Manifestas užsibaigia kvieti
mu darbininkų būti pasirengu
siais kovai, jei bus reikalinga.

Viennos socialistų laikrašis 
Arbeiter Zeitung vadina vaikiš
ka ir kriminale valdžios mintį, 
kad ji gali numalšinti minios už
sidegimų ir išrišti krizį vien pa-

“Reorganizaviįnas yra grynai 
Ukrainos dalykps, niekuo mus 
neapeinantis. Bilda pastaruoju 
laikų žymiai neteko pamato.

“Buvo pavojus, kad didele da
lis laukų liks neapdirbta ir to
dėl Ukraina negalės išpildyti sa
vo obligacijų linkui mus. Mu
sų žmonių reikalai todėl buvo 
pavojuje. Ukrainos valdžia bu
vo bejiegė išpildymui savo obli
gacijų. Daugiau to, patvarky
mas nebuvo adresuotas Ukrai-

negalių yra labai sunku dauge
liui žmonių”, sakoma pradžioje 
reikšmingo apgarsinimo, tilpu
siu nedelioj Beribio Taeglisho 
Rundschau, kuriame Beribio 
chemikais firma giria naujai iš
rastus vaistus, kurie “nors nėra 
substitutu minimum dieniniam 
maistui, yra puikiu preparatu 
numalšinimui priešlaikinio al
kio ir suteikia išgalę išlaikyti iki 
sekamo valgio laiko.”

Nicaragua paskelbė karę Vo
kietijai ir jos talkininkėms

Raudonojo Kryžiaus Savaitė 

Ir atstovų butas priėmė laisvės
Vokiečiai Mariumpolyj

Teisina savo plėšikiškus žygius 
Ukrainoje '

ledžiant parlamentą. Jis per
sirgsi! premierą von Seydler ir 
esančius užpakalyj jo, kad 
yra ant krašto prapulties.

Jie

RUMUNIJA PASIRAŠĖ 
PO TAIKA SU CENTRA- 
LINĖMIS VALSTYBĖ

MIS

Tme translation filed wifh th. post 
lyaster at Chicago, III., May 8, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 917

LONDONAS, geg. 7. — Beute- 
ris pranešti, kad šiandie Bumu- 
pijos sostinėj Bucharcste pasi
rašyta po taikos sutartim tarp 
Rumunijos ir Vokietijos, Austro 
-Vengrijos, Turkijos ir Bulgari
jos.

Rumunija, priversta taikinties 
pasitraukimu Rusijoj, padarė 
laikinę taiką kovo mėn„ sulig 
kairios Dobrudža provincija iki 
Dunojaus upės liko atiduota ce- 
ntralinėms valstybėms.

Rumunija taipgi sutiko prin
cipe su “pertvarkymu rube- 
žiaus”, kurio reikalavo Austrija, 
kuri pasiėmė 3,000 ketv. mylių 
žemes.

Manoma, kad tylomis susitar
ta apie Besarabijos prijungimą 
prie Rumunijos, bet tam užpro
testavo Ukraina ir Bumunija.

Bevedant tarybas Vokietija 
reikalavo kontrolės ant Bumuni
jos aliejaus laukų.

kimų reformų bilių, premieras 
yra Įgaliotas paleisti parlamentą 
Ir paskirti naujus rinkimus.

Raštas taipgi užreiškia, ka< 
legate Vengrijos valdžios įtek
mė į bendrą šalies reikalų vedi 
mą, turės būti visuomet palai
kyki.

(Sukibtoji premeirui Weker- 
le gale parodo, kad situacija Ve
ngrijoj yra panaši į situaciją 
Austrijoj. Pereitą savaitę kara
lius Karolius įgaliojo premierą 
uždaryti parlamentą ir griebties 
priemonių, kurios padarytų ne
galimu atnaujinimą jo veikimo, 
\Vekerle ministerija pasitraukė 
pereitą mėnesį, kadangi pasiro
dė abejotinu ar ji bus įgaliota pa 
leisti parlamentą pravedimui 
balsavimo bilietus, kuris 
kiekvienam vyrui ir moterei, 24 
m. amžiaus ir galinčiam skaity
ti ir rašyti suteikia balsavimo 
teisę. Nesenai Vengrijoj įvyko 
didelės demonstracijos už bilių.

RUSŲ KARIŠKI LAIVAI 
BOMBARDAVO VOKIE

ČIUS

Vokiečiai jau Mariumpolyj

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, UI., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, geg. 7. — šiandie 
išleistasis oficialis pranešimas 
sako:

“Marhimpolio uoste (šiauri
niame pakraštyje Azovo juros) 
mus bombadravo Rusijos lai
vai.”

(Azovo jura yra šaka Juodų
jų jurų, pietinėj Rusijoj, tarp 
Krymo ir Kaukazo).

VOKIEČIŲ JUNKERIAI 
TEISINA SAVO PLĖŠI

MUS UKRAINOJE

Areštavimas Ukrainos mini 
sterių buvusi “klaida.

Rada neturėjusi šalyj įtekmės.

AUSTRIJAI GRŲSIA RE
VOLIUCIJOS PAVOJUS

Valdžia yra pasirengus veikt

True translation filed with the nost- 
inaster at Chicago, III’., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ZUBICH, Geg. 7. — Iš įvairių 
šaltinių atėjusieji pranešifai sa
ko, kad sąlygos Austrijoj daro
si vis opesnės. Nuolatos apsi
reiškia revoliuciniai palinkimai.

Austrijos valdžia užginčija 
šiems pranešimams ir kad ji ne
si griebė priemonių užgniauži
mui tų i evoliucinių apsireiški
mų.

■Nežiūrint to Viennos žinia sa
ko. kad valdžia išleido manifes
tą, pa teisina n lį savo poziciją ne
paprastoje premiero von Sadlcr 
pavartotoje priemonėje.

Valdžia matomai rengiasi prie 
svarbių atsitikimų, bet nežino
ma kokiais jie bus.

VENGRIJOJ IRGI NERAMU

Negali sudaryti ministerių 
kabineto

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III,, May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

A M STEBI) AM, Geg. 7. — Ve
ngrijos premjerui VVekerle suti
kus bandyti sudaryti naują ka
binetą, vakar buvo paskelbtas 
sosto raštas, patvirtinantis jį į tą 
viulą ir paliepiantis jam sudaryti 
kabinetą ir pravesti balsavimo 
reformų projektą. Jei negalėtų 
gauti susitarimo priėmime rin-

PIRMOSIOS GEGUŽĖS 
ŠVENTĖ AUSTRIJOJ

Visoj šalyj apsistojo tą die
ną darbas

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

COPENHAGEN, Geg. 7.—Su
lig čia šiandien gautos žinios, vi
sas darbas apsistojo Austro-Ve
ngrijoj Pirmąją gegužes. Dar
bininkai priėmė rezoliuciją, rei
kalaudami 8 vai. darbo dienos.

(Tai yra pirma šioj šalyj gau
ta žinia, kad pienuojamos Pir
mą Gegužės dieną demonstraci
jos įvyko pasekmingai. Vienos 
dienos streikas, suorganizuotas 
unijų ir socialistų buvo rengia
mas kaipo demonstracija už 
prižadėtas rinkimų reformas ir 
geresnes maisto sąlygas).

AUSTRIJOS DARBININ
KAI GRASINA REVO

LIUCIJA

Paleidimas parlamento suju
dino visus darbininkus.

True translation filed with the post- 
inaslcr at (’hieago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERN, Šveicarija, Geg. 7. — 
Darbininkų ir socialistų organi
zacijos Austrijoj grąsina sukili
mu prieš valdžios paleidimą pa
rlamento. Šveicarijos laikraš
čiai išspausdino telegramą iš 
Viennos, cituojančią Sozial De- 
mokratische Korrespondenz kad 
Socialistų partijos komi
tetas ir vokiečių socialistų at
stovu kliubo komitetas nutarė 
išleisti manifestą į darbininkų 
klesą apie valdžios elgimąsi, ku
riame bus padarytas sekamas 
užreiškimas:

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. u, 1917.

AMSTEBDAM, geg. 6. — Vo
kietijos vice-kancleris Friedrich 
von Paycr vakar kalbėdamas 
prieš reichstago komitetą bandė 
pateisinti Vokietijos vartojimą 
geležinio kumščio Ukrainoje, 
kur, kaip jis sake, žymus ukrai
niečiai pasivadinę “saugumo ko
mitetu” liko sugauti pienuojant 
nužudymą visų vokiečių oficic- 
rių, ar kaip vice-kancleris pava
dino, surengti “savo rųšies Sici
lijos mišparus”.

(Sicilijos mišparais pavadin
ta siciliečių skerdynė franeuzų, 
prasidėjusi Palermo mieste ko
vo 30, 1282; ta skerdynė prasi
dėjo laike mišparų velykų pane- 
delyj. Gyventojai bėgo gatvė
mis ir šaukė “Tegul franeuzai 
miršta”. Ir 8,000 franeuzų, 
skirtumo kilmės, amžiaus 
lytiesrliko užmušta).

Vokiečiai nori tik maisto 
prisiplėšti.

“Vokiečiai įėjo į Ukrainą”, sa
kė kancleris, “su aiškiu pagei
davimu Ukrainos valdžios tiks
lu įvykinti tvarką. Bet taipgi 
buvo ir kiloki tikslai. Mes esa
me gyvai užinteresuoti gavimu 
kaip galima greičiausia maisto. 
Rada tečiaus, neturėjo priemo
nių pravedimui gyventojų pri
statymo maisto. Vokiečiai to
dėl turėjo palįs rupintes prista
tymais, sulig sutarties.

“Musų veikimas šioje linkmė
je buvo tūlame laipsnyje prie
žasčių neužsiganėdinimo. Da
bartinis reorganizavimas Ukrai
nos valdžios neturi nieko bend
ra su gen. von Eichhorn (ko
manduotojo vokiečių armijos 
grupių Rusijoj) patvarkymu 
pie sėjimą vasarojo, negi su 
ręstu ministerių.

bo
ar

a-
a-

nos žmonėms, o Vokietijos ka
rinei vyriausybei.

“Kaslink arešto narių valdžios. --------- . NICARAGUA PASKELBS
Rado e bal. 24 naktį — Ukrai- True translation filed with the post- At>t? ddiva A/nizTvrrri a 
„ . £ . mastei' at Chicago, III., May 8, 1918, 1 KILS VOKIEllJAuos banko direktorius Dobry n as reųUired by the act of Od. k 1917 _____
narys delegacijos, kuris vedė su WASHINGTON, geg. 7,-Ge Išreiškė solidariškumą Suv. 
mumis fmancincs tarybas, bu-Į icžhikelių algų komisija reko- I Valstijoms.
vo areštuoti 8inbh,()lųĮinen(|av() genėraliam direkto-1 ________
žmonių, kurie sakėsi veikią Pn“|rjui McAdoo pakelti algas vi-jTruetranslationfiledwiththepost- 
liepinui “Ukrainos išganymo ko- sielns gcležinkeIių tiatbinin- ................    °
1,1 I kams vidutiniškai biskį daugiau

“Komitetas buvo prieš-vokiš- negu 2() nu()š 
kas ir keli Ukrainos ministeriail j metus 
prigulėjo prie jo. Jie nuėjo taip) 
toli, kad pradėjo taikyties išvy
ti vokiečius iš jų šalies ir susi
rinkdavo karės ministerio na
muose, kur kartą buvo sumany
ta savo rųšies Sicilijos mišparai, 
taigi išžudymas visų vokiečių o- 
ficierių.

1 odei nieko nepasiliko, kaip I ynie translation filed with the post-
padaryti nekenksmingais kvai-l master at Gįicago, III., May 8, 1918,1 (Nicaragua pasekė savo kai- 

v , . ..7 m .. as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. v * 1lūs šio plono kurstytojus. lodei ~ , | mynę Guatemala, kuri paskelbė
‘ , .. . . PEORIA, III., Geg. 7. — Fede- L ..... . .. - XT-gen. von Eichhorn pilnoj sutar-j . v. . . |karęVokiclijaipereitąincn.Ni-

. , . |rahame teisme šįryt prisipažino , . _ ,,mej su Vokietijos ambasadosiu l . , , , . . • I caragua pertrauke rysius su Vo-, n - t , vi. * įkaltais bandyme gabenti degusi .paskelbė stovį padidintos ap- , lv/ , ”, kietija metai atgal. Nicaragua
, i- i -l - - - ne per valdžios nuosavybę Rock . . . . _ , . , .‘saugos, sulig kurios visi prasi I; ' , . . v. |yra 20-ta valstybe kuri paskel-

, . . . x . v _ • Island vakar naktį atvežtų į čia , _ , . v ,, , . ... .žengimai prieš viešą ramumą iri % m e he karę prieš Vokietiją).
, i i- i i i H# žmonių. Teisėjas J. Otis1tvarką gali būti teisiami laukui , „ 1 , .
lcisnui I Huinphrey nubaudė kiekvuuą

. ,v , J jų po $250 ir teismo kaštais.
Vice-kancleris išaiškino, kadi

padarytieji Rudoje areštai yra Į ---------------------------—•
apsailėtina klaida, kuri tuojaus AMERIKIEČIAI TEBEPLAU- 
atitaisyta ir išreikštas raštiškas , KIA j KARES LAUKA 
apgailestavimas. Kaltininkas ■ ______
šios klaidos vokiečių vietos ko- True ^„šlation filed wilh the post- 
manduotojas tuoj liko pašaliu-1 master'AKChicago, III., May 8, 1918, 

. . / J 1 as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
tas iš vietos. 1 „

PARYŽIUS, Geg. 7. ~ Pre-
. ....— ................... mieras Clemenceau šiandie su- 

UKRAINA REIKALAUJAMI iš <lvičjtl<Uenų lankymosi 
ATŠAUKIMO VOKIEČIŲ ,r<;"1 .p‘!s“ /Ti '

"ir ą t JivK"i T I Morccl Iliilin^, kad a-
v merikiečių kareiviai vis dar at-

Reikalauja atšaukti ambasa- fron,ą <H‘“S T*”’
dorių, armijos komanduo- ,"*s- P™™ras
. . | nto pasitikėjimą, kad talkininkų
‘ I spėkos negalės būti sulaužytos.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the aut of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 7. — Reu- 
teris praneša iš Maskvos datuo
toj subatoj ledegramoj, kad Uk-|nuister at Chicngo, lĮl„ May 8, 1918, 
rainos valdžia pasiuntė į Bėdi
ną notą, duodamą suprasti, kad 
ji rezignuos, jei Vokietija neat
šauks kelių vokiečių valdininkų. 
Nota ypač pažymi armijos ko
manduoto,ią gen. von Eichhorn 
ir Vokietijos ambasadorių baro
ną Mum von Schwarzenstein.

PAKELS ALGĄ GELEŽIN
KELIŲ DARBININKAMS

varžymo bilių
LAISVĖS VARŽYMO BI- 
LIUS-PRIIMTAS ATSTO- 

VŲ BUTO

VAISTAS MALŠINIMUI 
BADO SKAUSMŲ

Juos garsina Vokietijos 
kptiekorius

mastei’ at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN JUAN DEL SUR, Nicara- 
arba ‘$260,000,-1 gua> gege 7. — Nicaragua kang- 

| resas šiandie paskelbė karę prieš 
__________ I Vokietiją ir jos talkininkes. Tik 

keturi balsai paduoti prieš karę.
NUBAUDĖ GABENUSIUS Kongresas taipgi priėmė de- 

DEGTINĘ Į klaraciją solidariškumo Suv.
—--— I Valstijoms ir kitoms esančioms

'118 Žmonių nubausta po $250 karėje su Vokietija ir Austrija 
| kiekvienas | Pietines Amerikos respubli

koms.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, Geg. 7.—“Pa
kęsti badą tuo pačiu laiku nejau
čiant galvos skaudėjimo ar kilų

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SAVAITĖ

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, geg. 7. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie pa 
skelbė savaitę, prasidedančią 
nuo geg. 20 d. kaipo “Raudono
jo Kryžiaus savaitę” ir atsišau
kė į Amerikiečius duosniai au
kauti į antrąji $100,600,000 A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
karės fondą.

VOKIEČIAI PRADĖS 
OFENSIVĄ ITALIJOJ

11 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO

Bet kartu ves ofensivą ir va
karuose

Tik vienas socialistas atsto
vas London balsavo prieš 

bilių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III,, May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 7. —At
stovų butas šiandie priėmė kon
ferencijos raportą apie maišto 
bilių, kuris baudžia už nelojali- 

suvaržoskus išsireiškimus ir 
nelojališkus laikraščius.
lių paduota 293 balsai prieš L 
“Ne” balsavo socialistas kong- 
resmanas London iš New Yor- 
ko.

Lundeen iš Minnesota ir 
Churcb iš California susilaikė 
nuo balsavimo.

Bilius eina prezidento pasira
šymui.

VOKIEČIAI VIS DAR NE
PRADEDA MŪŠIO

Veikia vien artilerija

True translation filed wilh the post- 
mastei' at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

1 ONDONAS, Geg. 7. Dar 
viena diena praėjo vokiečiams 
nebandant pradėti naują fazą 
savo efensivo vakariniame fron
te.

Visur palei liniją siautė arti
lerijos mūšiai, kitur gana smar
kus, ir talkininkų armijos stovi 
savo pozicijose, laukdamos už
puolimo, bet taipgi su pasitikė
jimu, kad smūgis, kurio jie lau
kia kris kur nors Flandrijoj ar 
Picardy mūšio lauke.

Niekur nebuvo infanterijos 
veikimo, didesnio už mažus už 
klupimus.

True translation filed with the post

as reųuired by the act of Oct. 0, 1917.
NEW YORK, geg. 7. — Juri

ninkų rateliuose šiandie gauta 
žinia, kad geg. 3 d. tapo tarpe- 
duotas ir paskandintas lies Frau 
cijos pakraščiais Amerikos lai
vas Tyler, pirmiau buvęs Kana
dos. 11 žmonių iš įgulos liko 
užmušti ar prigėrė.

šeši buvo nariais tavorinio lai
vo įgulos, o 5 buvo laivyno ar
tileristai.

FRANCIJA IŠLEIS TABA
KO KORTELES

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Geg. 7. -r Kabi
netas šiandie užgyrė principe iš-

Giedra ir šalčiau šiandie; ry
to gi apsiniaukęs; įvairus vėjai.

Saulė teka 5:37 v., leidžiasi
7:56 v. i

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto- 

jai prašomi pirkinių reb 
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

True translation filed with the post- 
. mastei’ at Chicago, 111., May 8, 1918, 
[as reųuired bytheactofOct.6, 1917

AMSTERDAMAS, Geg. 7. — 
Čia šiandie patirta, jog Vokieti
jos laikraščiai tvirtina, kad at
naujinimas ofensivo vakarinia
me fronte bus prigelbėtas dide
liu ofensivu Italijos fronte. “Su
jungtos pastangos taigi duos la
ukiamą vokiečių pasisekimą”, 
sako vokiečių laikraščiai.

INDIANA HARBOR, INI).

Gegužio 2 dieną atsisveikino 
su mumis vienas musų draugas, 
M. Kesilis, kurs tapo pašauktas 
kariuomenėn. Išlydėti jį, slo- 
tin susirinko gražus būrys drau
gų, taipgi ir jo mylima sesutė, 
B. Kesilaitė, kuri dar tik nese
niai atkeliavo čia iš Rusijos. 
Kaip 6 valandą ryto išvažiavo jis 
į stovyklas. — Buvęs ten.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮ
STA PRIE PRALAIMĖ

JIMO

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. 6,1917.

RYMAS, Vokiečių presą ren
gia Vokietijos žmones prie at
sižadėjimo “ėjimo ant Pary-
žirnis.”

Vossische Zeitung užreiškia, 
jog “laikas pripažinti, kad vo
kiečių ofensivas vakaruose liko 
sutriuškintas”.
Ui

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS F0NDAN.

Kad kam ko

greičiausia Ir lengviau
siu budu Įsigysite nau
dodamies Naujie- 
n ų Reikalavimu Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bima ir tas jusu pasi- 
skejhimas atneš jums 
geriausiu pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506
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Užsisakomoji Kainai
Chicago je—pačtu:

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

S6.06
3.50
1M

auklėjimo padėjimas kiekvie
nam! protaujančiam žmogui už
duoda klausimų kaip iš tokio pa
dėjimo išeiti. Tečiaus šis klau
simas mažai buvo svarstomas 
viešai, ir todėl mes neturime iki 
šiol nei išdirbto kokio pieno tam 
klausimui rišti, nei išdirbtos a- 
pie jį nuomonės,—nors tas klau
simas milionams nuskurdusių 
žmonių buvo ir tebėra gyveni
mo ir mirties klausimas. Skur
džiams palikta kaparnųpjis jų 
varguose kaip kas išmano.

Dabartiniuoju laiku, kada vi
sas svietas rengiasi prie didelių

sumų pinigų, Taip jau pavie
niai žmonės turėtų stoti globos 
rėmėjais, mokėdami bent po 2 į 
metus nario mokesčių.

Globos gyvenimas turi būt už
tikrintas.

(Vaikų Dieninė Globa aukas 
ir mokestis prašo siųsti fšiuo ad
resu: Mrs Ona Kirienė, 3331 S. 
Halsted str., Chicago, 111.)

Viena kopija............. . M
Savaitei........... .. >11
Mėnesiui ..............  JO

Suvienytose Valstijoj M Oicagofe, 
tįsėtu:

Metams ..........    OMO
Pusei melo ..........  LOO
Trims mėnesiams .•••••». 1<OS 
Dviem mėnesiutn •••••••• U6 
Vieuam mėnesiui .»•••••• .61

Kanadoj, metams ... ...........  7J0
Visur kitur užsieniuose ..... K0t

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu

Rašytojų ir korespondentu pražomt 
siunčiamus išspausdinimui lalkral 
tyj rankraščius adresuoti tiesia. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
rlaus vardu. Reikia būtinai rašyt’ 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sės, be to paliekant platesnius tar 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raŠ 
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei begiu dviejų savaičių autorių: 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso? 
ženklelių pakankamai persiuntinR 
lėšoms apmokėti.

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

Visų kraštų proletarai, vie 
utis” —K. Marks

Redakcijos 
Straipsniai

True trahslation filcd with the posi 
master at Chicago, III., May 8, 1918 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 191’

Veidmainiai.
Taigi štai — Amerikoj 

lietuvių klerikalų įgaliotai 
kunigas V. Bartuška pasira 
šė po memorandumu, kurs 
reikalauja Lietuvai kara 
liaus, ir tai ne lietuviško, be' 
svetimos šalies princo, kitai: 
žodžiais, vokiško karaliaus.

Amerikos klerikalai, reiš 
kia, per savo pasiuntinį vei 
kė išvieno su pardaviku vys 
kupu Karevičium. Ir deltc 
jie Karevičių gynė. Ir deltc 
jie Karevičiaus iki šiol dai 
nepasmerkė.

Amerikos liet, klerikala 
siuntė ir siunčia tūkstančiui 
dolerių Šveicarijon — Bar 
tuškoms ir Gabriams — bul 
Lietuvos laisvės reikalams 
O pasirodo tie pinigai nuėje 
uždėjimui ant Lietuvos di
džiausios vergijos, patarna
vo tik kaizerio politikai, pa 
gelbėjo parduoti Lietuvą Į 
Vokietijos imperialistų kru 
vinus nagus.

Lietuvos laisvės pardavys- 
tės dokumentas su Amerikos 
klerikalų įgaliotinio kun. V. 
Bartuškos parašu dabar ran
dasi Suvienytų Valstijų val
džios rankose. * 1

Ir dabar musų klerikalai I 
nuvažiavę Washingtonan Į 
galės žiūrėti veidmainiškai I 
kraipydami galvas į tą JUO-1 
DĄ DOKUMENTĄ, ATS- 
PAUZDINTĄ JŲ SURINK
TAIS NUO AMERIKIEČIŲ 
PINIGAIS su jų įgaliotinio 
parašu. I

Bet ar ilgai galės dar būti |

ly j ir šeimynos klausimas. Apie 
jį jau ir kalbama dauginus ir rū
pinamos.

Lietuvių socialistų partijos 
Rusijoj šiame klausime tuoj a il
tinių re formų skaičiuje yra įra
šiusios pensijas motinoms arba 
motinystės apsaugų. Apie pen
sijas motinoms kalbama ir vi
sur kitur, kalbama ir Amerikoj.

Lai nėra nauja idėja. Franci- 
joj, leiskim, ji iš dalies buvo pra
ktikuojama, nors labai netobu
lai, beveik ant pajuokos. Ame
rikoj (Illinojaus, Carlifornijos ii 
kaikuriuose kitose valstijose) 
nuo keleto metų yra duodamos 
pensijos našlėms su vaikais, tie
sa, labai mažos ir apstatytos su
nkiomis sąlygomis.

Žmonėse betgi yra dar labai 
laug nesupratimo tame reikale. 
Jeigu daugelis ir sutinka, kai) 
valstybe turi duot paramų naš 
ėms su vaikais, tai griežtai prie
šinasi tam, kad butų duodamo: 
pensijos visoms motinoms. S va 
.blausias užmetimas motinų pe 
asijoms pas langelį žmonių yri 
tas, kad, sako, jeigu valstybe 
Juos motinoms pensijas vaiki 
užlaikymui, tai didesnė pusė vy 
•ų pabėgs nuo savo pačių. Be 
aip sakydami, jie patįs nemato 
kad jie galutinai pasmerkia to 
cį šeimynos gyvenimų, kokiu jie 
,’ra. Žinoina, jų užmetimas ne 
šlaiko kritikos. Jeigu valstybe 
)adės motinoms auklėti vaikus, 
ai vyrai turės daug mažiaus 
iriežasties ir noro bėgti nuo sa- 
/o pačių, ir pats šeiininiškas gy
venimas pasidarys laimingesnis

Iš antros pusės, juk tie vaikai

inai reikalauja pagelbos. Ku< 
ie kalti, kad jų tėvas negalčj< 
sugyventi su jų motinų? O tut 
arpu šiandie tik tie turi už tai ai 
centėti — skursti ir skurde mir- 
i pirm laiko. Nei viena labda 
’inga draugija šiandie negelbst 
įpleistų motinų ir vaikų. Ir ta 
laro iš principo! Ir taip yra nu
žudoma tūkstančiai ir tūkstan
tiai vaikų. Kad valstybė čia ne
tiri teisės nusiplauti rankas.

kaip Pilotas, — tai aišku kiek- 
.ienam kurs nėra paskandintai 
ripokrizijbj.

Dar viena rųšis vaikų, ku- 
iems nenorima duoti pagelbo: 
r teisės gyventi ant šio svieto, — 
fra mergaičių motinų vaikai 
Kartu sii jų motina jie, buvo lhi- 
conri paniekoj; iki šiol jie ne- 
urėjo net lygių teisių su kitais 

Į žmonėms ir buvo pravardžiuo- 
• ami “benkartais”. lyg jie butų 

eito kalti, kad žmonės turi pa- 
idarę savotiškų ženatvės įstaty- 
nų , kurių ne visi gali prisilai
kyti. Ištikro, paskutiniuoju lai
ku “neženybinių” gimdymų ir 
ų “benkartų” skaičius ėjo vis 

didyn ir didyn visose šalyse. Tai 
š dalies dildė žmonių prietarų 
ink mergaičių-motinų ir jų vai

kų. Ilgainiui tas prietaras turėsi 
unžinai išdilti, ir mergaitės-mo-Į 
inos savo vaikų auklėjimui tu-Į 

pakenčiama tokia pekliška),l,a«db« w vals‘yb“ -| 
veidmainyste?

Lietuvių visuomenė turi 
duoti į tai griežtą atsakymą.

lygių su kontraktuotų motinų, 
jeigd~m\didesnę. Tikrai, neturė
ta mos paramos iš vyro, jos ture- 
ų gauti didesnę pagelbą iš vai-

Pensijos 
motinoms.

Klausime pensijų motinoms 
vienas amerikiečių magazinas 
“The Physical Culture” buvo 
padaręs įdomių anketų (apklau-Dabartinis baisus šeimyniško 

gyvenimo ir vaikų gaminimo ir slmą) tarp savo skaitytojų. Pa-

sirodė, kad lik 5 nuošimčiai vy
rų ir 4 nuošimčiai moterų sto
vi prieš motinų pensijas. Dau
guma (62 nuošimčiai vyrų ir57 
nuošimčiai moterų) stovi už 
pensijas neturtingoms moti
noms. Už pensijas visoms mo
tinoms, moterims ir mergaitėms 
stovi 21 nuošimčiai vyrų ir 33 
nuošimčiai moterų; už pensijas 
lik ištekėjusioms motinoms sto
vi 3 nuošimčiai vyrų ir moterų; 
už pensi jas vien tik našlėms sto
vi 9 nuošimčiai vyrų ir 3 nuoši
mčiai moterų. Iš šito kibai pas
tabų, kad ne vyrai, bet pačios 
moterįs labiausia remia netekė
jusių motinų reikalą. Pensijas 
inergaitėms-inotinoms labiausia 
•emia stenografės ir rašytojos.

Darbininkai, įvesdami pensi
jas motinoms, be abejo turės jas 
įkirti visoms niotinonte, — ap
leistoms ar neapleistoms, tekė
jusioms ar netekėjusioms, tur
tingoms ar neturtingoms. Nes 
Jk taip skiriamos pensijos galės 
jrisidėti prie šeimyniškų ryšių 
r ypač vaikų auklėjimo pageri

nimo.
Savu keliu pensijos turėtų bu-

<i užtektinai didelės, kad jomis I giedoti seną, seną farizeušų dai- 
galima butų išauklėti vaikai bent Į Uę: žiūrėkite, salio, socialistai iš 
.ki to anyžiaus, kada jie galės I griešnikų verbuoja narius ir su 
?iti į darbą. Į jai8 draugauja. Brostvininkų

Tokių pensijų įvedimas, žino-1 organas jau antru syk prikiša, 
ma, radikaliai paliečia visos vai-1 sakydamas: 
dybės tvarką, ekonominį gyve
nimą ir finansus. Ir tokių pen
sijų negalima butų įvesti, nepa
tartus tuo pačiu laiku didelių 
permainų visame dabartinio gy- 
venihio sutvarkyme.

O vėl-gi pensijos motinoms vi- 
;gi dar ncišriša pilnai vaiky au
klėjimo klausimo. Šitoj srityj 
reikia daugiau pagerinimų, o. , ,
ypatingai reikia įvedimo auklėt- P™'’“"”“, ^ad polv.rkusiain 
aamių (nursfries) .kurie pWa- žn'°«ui Ti,gU iŠg"-Š“’ buk
duotų darbininkes motinas: liha- ncs« užW'bl‘“° fO^imo,
>.ų vaikų auklėjime, kaip inoky- kl,<l atsakftmybfo už
kla jas pavaduoja didesnių vaikų ',lurbus- Ras «ab.fi?riwu va»- 
mokinime. liui arįn .girtuoklfui patikti,

kaip tolšip kalba. , H
Bet į tą sdną ftirizeušų giesmę 

I senai duotas ir atsakymas. J j 
įdavė Kristus kuriam farizeušai 
I lygiai tokius pat užmetimus da- 

Gegužės. mėnesyje sukanka I VCt fnv x 
tvejetas melų, kaip Chįcagoje, Į » Evangelijose skaitome: 
mt Bridgeporto; gyvuoja Vaikų FIr jczUS!jg t<>n išėjęs pamatė 
Jienine Globa (nursery) lifcfu- Į $n>ogų pric niuito sėdintį, vardu 
vių moterų pastangomis įsteig- Mateušą, ir tarė jam: sek mane; 
ta ir palaikoma. Į ,r kėlės šoke jį.

Tai yra įstaiga, kuri yra skau- Į “Ir jo namuose už stalo susė- 
Ižiai reikalinga vargingiausioms I Jus, štai daugi muitininkų ir 
larbininkėms, daugiausia naš-1 griešninkų, atėję, su Jėzum bei 
ėms ir vyrų apleistoms mote-1 m jo mokiniais už stalo sėdėjo, 
.•ims, kurios turi uždarbiauti už- I “Tai matydami farizeušai tarė 
laikymui savo mažyčių ir eida-1 o mokintiniams: kodėl jūsų mo- 
nos į darbą neturi kur jų pade-1 kytojas valgo su muitininkais ii 
Ii. Kol nebuvo šitos įstaigos, mo- Į m griešninkais?
linos turėdavo palikti savo ma-Į “O Jėzus, tai išgirdęs, atsakė 
<yčius vaikus užrakintus namie, I jiems: sveikieji neprivalo gydy
tini Dievo valios”. Dabar vai- I tojo, bet negalintieji”.

I '<ų Dieninė Globa prižiūri tuos I O farizeušam Kristus pasakė: 
vaikučius per visą dieną, kol jų I “Bėda jums, kunigai ir fari- 
inotinos atsiima juos parėjusios I zeušai, jus veidmainiai, kurie ly- 
vakarė iš darbo. I gus esate apibaltintiems kapams,

Be to reikia pasakyti, kad Į kurie iš viršaus gražus rodosi, 
Vaikų Dieninė Globa yra pavyz-1 bet viduj pilni yra supuvusių 
lingai vedama, ir vaikučiams I kaulų ir visokios bjaurybės” 
en gal būt dar gerinus klojasi Taigi paties Kristaus yra duo- 
legu namie. Globa yra priežiu-1 tas musų kunigams ir farizeu- 
•oj patyrusių moterų. Į kims atsakymas, kurį socialistai

Finansiniai tečiaus Globa vos Į kandie lik gali pakartoti.
aiduria galus su galais. Kele- Į Apie gązdinimą pekla ir atsa
lus mėnesių atgal taip buvę tru-| komybę už darbus fgriekus) — 
npa su pinigais, kad kaikurios
noterįs jau buvo pasirįžusios a-1 taip-jau Kristus davė į ją atsaky- 

’iduoti Globą šv. Jurgio klebo- Į mą, kada jis tarė farizeušams ir 
’iui, kas butų reiškę Globos I kunigams:
•mlaidojimą. Matydamos tokį Į “Todėl sakau jums: visi žmor 
)avojų, moterįs subruzdo, gavo [irių griekaį ir bliuznijimai yra 
am kartui pagelbos iš kitur, ir atleisti.” 
tiloba tapo išgelbėta.

l ečiaus Globos netekimo pa- gis kunigams ir farizeušams, 
vojus vis dar pasilieka, kol Glo- kari jie padare suokalbį nužudyt 
>a neturi nuolatinių užtikrintų tą bedievį Kristų, kurs griekų at- 

įplaukų. leidimu pasikėsino atimti iš ku-
Globos valdyba dabar šaukia- nigų jų biznį.

d j draugijas, prašydama para- Tai sena istorija, kaip pasau- 
inos. [ lis.

Kiekviena draugija, ypač Bri- Ant laimes, rods, tai istorijai 
Igeporto apielinkeje, turėtų j tą bus greitai galas. Nes Dievo ka- 
>aukimąsi tuojaus atsiliepti, ir ralystė ant žemes jau nebetoli, 
turėtų paskirti ne tik vienlaiki- Jau ji nebėra tik svajonė, ko- 
nę auką, bet ir pasižadėti kas-1kia ji galėjo buti Kristaus lai
mėtai skirti Globai pasižymėtą kais, šiandie jos atėjimas rė

IR GRIEš-

“Nau j ienose” neseniai buvo ti- 
Ipęs vieno naujai atvirtusio so
cialisto straipsnis “Kaip aš pasi
dariau socialistu”. To straips
nio autorius papasakojo apie sa
vo skurdų gyvenimų, kaip jis 
būdamas tikru kataliku ir var
go prispaustas ėjęs vogtų ir už 
vagystę pakliuvęs į kalėjimų,ir 
kaip ten a t virtęs ant gero ke
lio kada susipažinęs su socializ
mo mokslu.

Farizeušai dabar turi progos

... bet jie (socialistai) 
į savo eiles v ė r- 
buoja narius iš girtuoklių, val
katų, vagių, kaip tai neseniai 
“Naujienose” vienas ilgas 
straipsnis buvo apie tai, kaip 
vagilius, latras kalėjime, bes
kaitydamas “Naujienas” ir

Vaikų dieninė 
lloba.

lai irgi sena kunigų kalba, ir

Taip. Ir tai buvo toks smu-

. —.-----'"■.'"j"—  
miasi paties gyveninio spėka.

Tikrais žingsniais visam pa
saulyj artinas ta.senai lauktoji 
žmonių brolystės ir laimes ga
dyne — SOCIALIZMAS.

Visuomenės nuosavy 
, bes reikalas.

Sereda, Gegužės 8, 1918

Musų Moterims

Laiškai iš svetur.
Laiškas iš Maskvos.

Žmonės nebegali grįžti atgal 
į tuos laikus kada kiekvienas 
žmogus dirbo tik patsai sau. 
O tai dėl to, kad industrija da
bar vedama pagalba milžiniškų 
mašinų, reikalaujančių išvien

MOTERIŠKA BLIUSKELE
Pavyzdys No. 8822.

Rašytas sausio 10,1918; pnėi 
B. V. Jakštienei, 1423 Easte 51 st 
str., Cleveland, Ohio.

Geri). Drauge: Tamstos laiškų, 
rašytų spalių 24, 1917^ gavau. 
Nuoširdžiai ačiū. Ačiū tikusiai, 
O teipgi ir kitiems amerikie
čiams draugams ir draugėms už 
atsiuntimų mums, lietuviams 
tremtiniams, knygų ir laikraš
čių. Čia pažymėsiu, kiek mes jų 
iš tamsių gavome:

Mano adresu, į Zav.od Jakob- 
son, per paskutinius tris mėne
sius, rugpjūtį, rugsėjį ir spalį, 
gavome šitokių knygų: “Geog
rafija arba žemės aprašymas” 6 
egzempliorius: “Karė, kodėl?” 
10 egz.; “Socializmo minties blai 
vumas” 3 egz.; “S. L. A. histo- 
rijn” 4 egz.; “Moters ir Socializ
mas” 12 egz.; “S.L.A. Kalendo
rius 1917 metams” 16 egz.; “Mo
teris turėtų užsiimti savais rei
kalais” 28 egz.; “Kūdikių prie
žiūra” 2 egz.; “Moteris ir jos 
ekonominis padėjimas” 17 egz.; 
“Sielos balsai” 1 egz.; “Pasaulio 
ratas” 9 egz.; “Kovotojas už tei
sybę” 14 egzempl.

Laikraščių, pavieniais nume
riais, gavome: Naujienų 64 egz.; 
Moterų Balso 23 egz.; Keleivio 
10 egz.; Laisvės 52 egz.; Tėvy
nes 14 egz.; Dirvos 34 egz.; Atei
ties 11 egz.; Lietuvos 7 egz.; Vic-

bo. Tos mašinos be to, perdaug 
brangios, kad kiekvienas žmo
gus atskirai galėtų jų sau įsitai
syti. Bet jeigu jis ir galėtų įsi
taisyti, jis vis tiek nesugebėtų 
jomis dirbt vienas.

Vienintelis būdas grįžti atgal 
į tuos laikus, kada kiekvienas 
žmogus dirbo lik savf/darbo į- 
ra n kinis, butų toksai/tyčia imt 
ir sunaikint visas darbo mašinas 
ir fabrikus, ir nebeleisti naujų 
statyti, o vietoj to, apsiribuoti 
taip, kad žmonės vėl imtų varto
ti tik primitivius ir’barbarinių 
laikų darbo įnagius, tuo pačiu

o kartu ir visas tas ištaigas ir 
gyvenimo patogumus, kokių 
žmonėms duoda lengvesnis ir 
didesniame skaičiuje gamini
mas visokių gyvenimui reikalin
gų daiktų.

Bet juk kiekvienas pasakys, 
kad žmonės butų bepročiai, jei
gu jie taip norėtų padaryti. Ir 
tai tiesa. Ne griaut fabrikus ir 
naikint mašinas mes turime, bet 
tobulinti jas ir palaikyti visa te 
spartesnį ir lengvesnį daiktų.ga
minimo būdų, kurį suteikė mu
ms industrinė revoliucija. Žmo
nės turi jieškoti kitokių kelių. 
Jie turi surast budo, kaip tų in-

šiai grakščiai bliuskelei geriausia 
tinka tokios materijos kaip pilkuo
tas taffeta. crepe de eiline, plonytė 
drobelė, batistas arba krepas. Nuga
ros kraštai pečiais prasitiesia prie
kin balneliu ir susiduria su prieša
kiu pepeltakiuoiais stulpais. Ilgos, 
vidutiniško platumo rankovės jsodi- 
nainos j gilius siaurus antrankovius. 
Sulig pasimėginimu, rankovės gali 
būt taipgi trumpos, pasibaigiančios 
užlenktais antrankoviais. Priešakio 
skvernų pakraščiai išardoma ir iš- 
sagstoma guzikėliais. Kalnicrius 
rmulinai atlenkiamas, neplatus.

Tokiai bliuskelei pavyzdys No. 
8822 sukirptas penkeriopo didumo, 
mieros 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 colių mieros bliuskelei 
reikia 314 jardo materijos 27 colių 
pločio, arba 2 jardų 36 coliu pločio 
arba 1% jardo 40 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti lokiai bliuskelei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
luką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPE, 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

mą darbo įrankių iš papraščiau- 
giniinro 3 egz.; Kardo 29 egz.;|siV pirmityvių į galingas ir 
Didelių 2 egz.; Tarkos 4 egz.; tlarbo taupamasias mašinas, pri- 
Alnerikos Lietuvio 26 egz. ir ga- taikyli taip, kad ji butų palaima 
zietos Saulės 3 egz. ' visiems žmo/nėms.

Visi šie laikraščiai ir knygos| Kas gi daryt?
dalijami paskaityti lietuviams Atsakymas yra labai lengvas ir 
tremtiniam ne tiek Maskvos mie paprastas: Jeigu žmonės negal 

' ste kaip jo priemiesčiuose ir so-1 ‘atskirai kiekvienas įsitaisyti ir 
džiuose, kai Bogorodskoje etc. valdyti mašinų, jie turi valdyti 
Laikraščiai eina per rankų ran- jas bendrai, išvien. Valdyti, kaip 
kas, kol visai suplyšta; taip jau socialistai kad sako, kolektyviai, 
ir knygos, čia lietuviai labai Žmonės turi paimti į savo, tai 
myli skaityti amerikiečių lietu- yra, į visuomenės rankas visas 
viį laikraščius ir knygas. darbo įstaigas, visus fabrikus ir

Thipgi tariu didelį ir nuoširdų bendrai kontroliuoti visas indus- 
ačiti Naujienų Redakcijai, kuri (rijas, nuo kurių jų gyvenimas 
išspauzdina gerbiamame dien- I priklauso.
rašlyj Naujienose mano laiškus Į Tatai bus atidarytas kelias vi- 
arba bent ištraukas iš jų. | siems žmonėms prie visų darbo

Dabar truputį apie musų gy- ir išdirbinių paskirstymo prie- 
venimą. Maskvos darbininkų Į monių. Tuo bus užtikrintas 
padėjimas yra nekoks. Darbai kiekvienam darbas, ir kiekvie- 
mažai teeina, žmonių be darbo nas naudosis pilnais savo darbo 
didelės armijos, pramone suirti- vaisiais. O tuo pačiu bus pu
ri, geležinkelių susinėsimas visai šalinti visuomenės parazitai — 
suparaližuotas. Maisto brango- lobininkai, kapitalistai, kurie 
aybe neišpasakyta, štai keletas | nieko neveikia — bent nieko 
pavyždžių: cviesto svaras 3rub.
50 kap.; lašinių svaras 2 rub. I ir visa kuo naudojasi.
75 kap.; duonos svaras 38—45 Tatai suteiks visiems žmo- 
kapeikos; bulvių svaras 29 kap., nėms laiko ir priemonių, ir pra- 
ir tt. Drabužiai siutas nuo 150 gumų naudoties visomis įstaigo- 
iki 225 rublių; batai nuo 40 iki mis, visokiomis gerybėms, kokių 
70 rublių — pagalios jų ir už tik civilizacija ir kultūra sutvė- 
pinigus sunku gauti. re ar dar sutvers.

Darbininkas uždirba per die-1 Tatai socializmas yra logiš- 
ną no 5 rublių iki 12 ir 15 rub- kas, naturalis ir būtinas indust- 
lių, bet popieriniai pinigai dabar Į rijos evoliucijos išėjimas. Jis 
neturi vertės. Kai kas, ypač vai- teikia vienintelį būdą, kuriuo 
stiečiai, ūkininkai jų visai nei žmonės gali pasiliuosuoti iš in- 
initi nenori. dustrines vergijos, iš ekonomi-

Žodelis Amerikos lietuviams nio pragaro ir užtikrinti sau lai- 
darbininkams. Gerbiami Bro- svę ir gerovę. — John Work. 
liai ir Sesutės! Bukite taip ma-1 
tonus mums, tremtiniams, ir pa-| 
dekite mums, sušelpkite mus 
dvasiniu maistu. Kas turUe at
liekamų knygų, paaukokite mu- Kam! rupi tikra Lietuvos luis
tus. Suviniokite storon popie- ve — prisidėkite ptie auginimo 
ron, stipriai suriškite ir užadre-Į Lietuvos Laisvės Fondo, 
savę aiškiai siųskite tremtiniams 
žemiau paduotu adresu. Tifip 
jau perskaitę laikraščius nemi' 
meskite jų, bet suvinioję popie
rių siųskite Rusijon, užadresavę 
šiaip: Russia, via Pacific, gor. 
Moskva, Bolšaja Polianka No22, 
Zavod Jakobson, peredat Ivanu 
Ignalieviču Mažcikisu.

Linkėdamas Jums viso labo, I bininkų Tarybos kontrolėje, 
pasilieku, su pagarba, Aukos reikia siųsti A. L. Dar-

i f“ J. Mažeikis, bininkų Tarybos Komiteto iždi-

Maisto brango- lobininkai, kapitalistai,
Štai keletas | nieko

naudinga — o turi visa ko pilna

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVES FONDĄ.

Aukaukite ir rinkite aukas 
viešuose susirinkimuose. '

Skirkite dalį pelno nuo savo 
iramogų j Lietuvos Laisvės Fon- 

<Iq.
Siųskite savo asmeniškas au

kas į Lietuvos Laisvės Fondą.
Lietuvos Laisvės Fondas ran

dasi Amerikos Lietuvių Dar-

NAUJIENOS Pattcrn Dopt.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 8822.—

Mieros........... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iŠ Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano mmaros 
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

DARBUI
Motery Tonikas

Ifrn! Aš pradėjau Cardui.gymM 
Trumpu laiku aš patė-IMĮ

■ mijau žymų skirtimi;) |IH
■ Su kas kartu aš vis slip-Į' j) 

vėjau ir jis išgydė ma-IM
F Į ne. Aš esu stipresnė, IIP I 

h »| negu buvau pirm kiek kj u 
g 11 metų. .IciiHi jus kenčia-■
8 M ,e’ '0s galite pagodų!i M ■ H flg reikšmę — Imi st ipria i r ■ ® 
I H sveika. Tukstančiai mo ■ S 
B N terų duoda Cardui’jui ■ 
jįjĮTl kreditą už savo gerą zjr
■ 1 sveikatą. Jis jums pa- < ■ 
■I I gelbės. Mėgink Cardui. ■
9 j Pas visus apliekorius. ■
B E-73 ■

Kazimieras Guc.is
Veda visokius reikalus, kaip kriminaltiktiose 

taip ir civihOkuose teismuose. Daru 
visokius dokumentus ir popierųs

Nnmų Ofisas:

>323 S. Halstoc* $1.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas r
127 N. De»rborn St.

III -13 Uuity Bldg.
Tel. Cpntrul 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam! Permaina.
Pancdčiyi, Ko(\ergo ?r Suknioj 

Pirmąs Floros 15c. RdĮunviH 10c 
Prie ?in kchuj b risiu*’*♦ c imt ir 

1c ir 2c kmiškoH
4 nuirai ak?’’m f.'shien 
HALS'T'O i~ ■> j.,, c \ i vfs

ninkui K. Gugiui 3323 S. Hal
sted str., Chicago, 111. — su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės 
Fondui. w -



NAUJIENOS, UHcago, UI

KENOSHA, WIS

KORESPONDENCIJOS

BRIDGEVILLE, PA

HttJGS.esąs

WĄUKEGAN, ILL

/pense

aras

CUMBERLAND, WASH Sergėkite savo akis

Mi'M

i. PETRATIS & CO.
Real Estate Ofisas

Peržiūri apstraktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC
3109 S. Morgan st. Chicago

Tel. Armitage 984

Nariai Cook County
Real Estate Tarybos

751 W. 35ta gat., kamp. Haisted
Telephone Boulcvard 6349

nes jie su 
augiau blogo

vai- 
vak

skilvio ir skausmo

Geriausias būdas dėl itrinimo

9 va-
Tel. Canal 4367

visais atž
O konkurentai iš LSR

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22ud pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Sugabial tr greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ilgo* 
nes ir duoda patarimus mergl* 
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

—*• Balandžio 28 dienų palaido
jome čia Jokūbų Šukį, 36 metu 
imžiaus. Paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kvėdarnos para-

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si į 4-rias lekcijas per 
pus-balso systenią — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stenia, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

kaip 1:30 po pietų.
Draugės r (įmigai, malonėkit 

atsilankyti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėti Be 
to, reikės rinkti darbininkai ba
liui, kuris įvyks 25 d. šio mėne
sio Germanijo^ Svetainėj.

Org. A. Pakšys.

viena 
“cingelįs”* 
Dabar/ čia 

ma

ti, ir tt. Kim. Strimavičius pa 
sisake, kad da tik penki mene 
šiai kaip jis šioje šalyj 
Buvęs Lietuvoj karės laiku, bu- 
v-ęs Rusijoj ir iš Rusijos atva
žiavęs čionai. Nieko naujo ne
pasakė, kų jis kalbėjo, tai jau 
buvo seniai iš laikraščių žinoma. 
Jei ko klausytojai nežinojo, o 
dabar iš kun. S'lrimavičiaus atsi- 
žinojo, tai nebent tiek, kad kare, 
tai, pasak kun. Strimuvičiaus, 
esanti paties pono Dievo leista 
rykštė, su kuria Dievas plakus 
visų pasaulį už žmonių nuodė
mės ir už tai, kad žmonės jau 
buvę užmiršę Dievų... Kun. Ce
liniams agitavo už SLRKA., ir 

neužmiršo taipgi niekint SLA. 
Nauja ir naudinga nieko nepasa
kė. — Bridgevilletis.

Apvaikščiojimas Gegužio pirmo 
sios dienos.

KENOSHA. — L.S.S. 58 kuo 
pos mėnesinis susirinkimas būt 
gegužio 12, Socialistų svetainėj

NOSIES LIGOS
IŠGYDOMA

Tel. Pullinau 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

Vietos pastabos. Balius ir lenk 
tinęs.

Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus, lotus 

▼ 
ir farmas

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

3149 S.’Morgan St.. kerte 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

S. L. A. 90 kp. turėjo parengus 
balių balandžio 13 dienų SLRKA. 
kuopa irgi buvo parengus balių 
tų pučia dienų, kad konkuravus 
SLA 90 kuopai. Bet vargšai 
konkurentai patįs į ta duobę įk
rito, kur kiliems kasė. Vietos ir 
apielinkės jaunimas prijautė 
LSA. 90 kp. Niekados dar nė-

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Haisted St«. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
ValandosflO—12 rytą; 6 
kare

Darbai ir vargai. — Vietos lie 
tuvių krutėjimas.

,'ą laikų vidurių liga. Paliko 
moterį su penketu vaikelių, ma
lą brolį Kazimierų ir seserį Ro- 
zalijų. Visi gyvena Cumberlan-

Tjiliau sekė įvairus progra
mas. F. Raščiuį gerai sudaina 
vo Marselietę akompanuojant S

Didžiausiame vietos fabrike, 
kurs priklauso plieno korporaci
jai ir kuriame dirba apie dvide
šimt penki šimtai darbininkų, 
darbai Šiuo tarpiueina gerai. Nuo 
balandžio 15 dienos samdytojai 
pakėlė darbininkams mokestį 10 

[nuošimčių daugiau. Darbo žmo- 
ncliai buvo iškarto apsidžiaugę 
fabriki ninku širdies gerumu, 
bet pasirodė, kad džiaugties nėra 
ko. Vos tik tapo pakelta alga 
darbininkams, biznieriai tuojau 
pakėlė kainas ant visokių gyve
nimui reikalingų daiktų, nors ir 
be to visa kas buvo brangu. I 
Taip, bučeriai pakėlė į padan
ges kumpius ir šolderius, šiaip 
kiti sankrovininkai vėl prisimy- 
nę lupa iš moterėlių paskutinius 
skatikus, namų saviųinkai dar 
labiau pradėjo plėšti randas už 
šaules ir lūšnas, kuriose darbini
nkams tenka gyventi...

Ot tau, ir džiaugkis padidinta 
alga, kada lupikai ir plėšikai vi
sa kų atima!

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisial, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar- 
^vimas visokių miksi- 
nių daiktų, kaip tai: 

L deimantų, žiedų, laik-
rodžių, bronzaiielų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes im s turim 
perdaug daiktų, lai norim kiek noi y 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicagt 
tarpe Leavitt ir Hovne avė. 

Tel. Canal 5838.

kimo kaip šį sykį 
vilgiais
KA., kaip girdėt, turėjo nedatek- 
liaus. Tai bus jiems pasimokini- 
mas kitam sykiui.

Klerikalų prakalbos. —♦ Balan
džio 30 dienų SLRKA. kp. buvo 
parengus prakalbas kun. Kazė 
nas per kiek nedeldienių garsi
no bažnyčioj, kad busiu garsus 
kalbėtojai, vienas dagi kųtik at
važiavęs iš Lietuvos. Sulaukus 
minėtos dienos, kalbėtojais pasi
rodė esu kun JStrimavičius, kun. 
Čepanionis ir C. P. Mayer — an
glių kasyklos ir plytinės savinin
kas. Mat kun. Kazėnas meili
nąs prie piniguočių.

Pirmiausiai kalbėjo C. P. Ma
yer angliškai, ragindams, dėl 
šios šalies labo, pirkti laisvės bo
lidus ilgiau dirbti, mažiau valgy-

vičius kalbėjo apie gegužinę, jos 
reikšmę ir istorijų; plėS. Vaičiū
naitė gražiai sudainavo šoky 
akompaniuojant S. Vaiteliui ąut 
piano; dgė M. Paukštienė padek
lamavo eiles; M. Satkiefiė padai) 
navo solo, anglų kalba; atlikti 
gerai ir buvo išaukta antru sy
kiu; p. M. Dursha labai puikiai 
skambino ant piano 
devolion” ir paskui 
S Iro!
nos.

2121 N. Western avė.
Valandos.’ 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

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

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjhnas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvan nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am©- 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatoną, Inkstų ir Beumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvaš atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 m£n. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1060 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistci ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Sa'

SALUTARAS
CHEMICAL TNSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated SU Telephone Canal 6417. Chicago, III

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Haisted St., i Chicago. III.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieagc 
Tel«phon« Haymarket 2144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Haisted St., Chicagt 
Telaphune Drover 9493

VALANDOSt 10—11 ryto; 2—t poptattj' 
7—8 vakare. Nedėliomb 10—12 dian*.

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti*kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilųąs, tąi 
gali.daryt biznį. Kas norite salhiną 
pirkti ar rundavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brewery,
21 Ir S. VVestern avė.

Geo L. Ukso, Agent.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam parda 
teiks jus akims

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus relkaUn- Ri. mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. Chicar —

Kampu 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek's 

Tėmykite į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną?

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ 
f ■ I* i r • ‘ , •

A. M. KAITIENfi

L. S. S. 58 kuopa surengė ap- 
vaikščiojinių tarptautinės šven
tės, Pirmos gegužio. Nors pub
likos nelabai daug atsilankė, vie
nok vakaras pilnai pavyko.

Apie 8:30 vak. d. n. Pakšys 
atidarė susirinkimų, trumpoj į- 
žanginej prakalboj paaiškinda
mas reikšmę tarptautinės šven-

DR. A.J. minus
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

teEepikjiJ^^

D r. P-G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1> 
ii ryto ir nuo 7 iki • vai. vate.

j Lietuviai vis grieščiau ir grieš 
I (Sinti pnoidulinn į <lvi <luls---- į pro-I gresy vi uosius ir klerikalus — ir 
I vieni su kitais nebesimaišo. Kle
rikalai veikia sau, dvasiškasis 

Į kirpikas kerpa jiems Vilnelę ir 
Šiaip mulkina,* o progresyvieji 
veikia sau — rengia prakalbas, 

| lavinimos sueigas lošia, teatrus 
ir šiaip sutaiso gražių pramoge-1 
lių pasilinksminimui.

Gegužio 4 d!, vakare, šocialis- 
tų pantijos Lietuvių Sktyrius bu
vo surengęs, prakalbas Karoliaus 
Markso šimtametinėms sukyktu-1 
vėms paminėti. Kalbėtoju buvo 
d. K. Gugis, išiChicagosu Labai į 
gerai kalbėjo apie socializmų ir 
Markso nuopelnus žmonijai.

Gegužio 5 d.„Lietuvių Laisvės 
Mylėtojų Draugyste statė sceno
je veikalų “Jono širdis“. Pavy
ko vidutiniškai.

’ Gegužio 12 dienų Liet. Mote
rų Progresyviojo Susi v. 47 kuo
pa rengia sulošti komedijų “Au
dra giedroje”.

1 Am. Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Skyrius, progresyviųjų 
draugijų padedamas, rengia pra
mogas gegužio 1d dienų tikslu 
padidinti savo iždų ir kartu duo
ti gražaus pasilinksminimo pub
likai.

Be to, socialistai bendrai su 
I progresyvėmis moterimis įkūrė 
vaikų draugijėlę tikslu pamokin 
Ii vaikučius lietuvių kalbos, raš
to ir skaitymo. Mokina d. A. Sa- 
beckis.

1 Taip jau LMPS. kuopa ir so
cialistų Lietuvių Skyrius rengia 
lavinimos vakarus, kad patiems 
pasimokinus ir su kitais įsigyto- 
hiis žiniomis pasidalinus.

Taigi waiikeganiečiai sukru
to veikti, kiek tik jų spėkos 
jiems leidžia, tai labai puiku.

Beje, teko girdėt, kad Wauke- 
ganan sugrįžęs klerikalų “didy
sis mokslinčius ir garsus kalbė
tojas”, kunigų Draugo bendra
darbis, A. Sutkus. Sako, kad jis 
čia ūžimus, ar užinisias, savo 
senųjį džiabų — dratauneje.

Laisvės Aitvaras.

Bandykite, nes jis gvaianluoja už geras 
pasekmes, kad ir liga butų seniausia.

Sutaiso ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, 
kraujo valymui ir nuo nerviškumo. Vaikams 
nuo vasarinu ligų (sūŠKydiiho vidurių) nuo 
kosulio ir karščio.

Phone Yards 458-478
JACOB RASLAVICZ,

3700 Wallace St., Chicago, III.

— Šioje apielinkėj darbai dau 
įiausia anglių kasyklose. Dir 
bama vidutiniškai ir darbas ne 
sunku gauti. Mokestis, kompa
nijos nijos <lai-L

šia $5.20, o daugiausia $5.89; 
kontraktam darbe uždirbama 
iki 10 ir daugiau dolerių per 8 
darbo valandas.

Belo, nesunku gaut darbas ir 
prie lauko darbų. Mokama nuo 
$3.50 iki $5.00 dienai. Darbas 
visur 8 valandos dienoje.

— Lietuvių čia labai maža, yra 
trįs šeimynos, dvi našlės 
mergina ir vienas 
Gyvena visi gražiai 
“sausa”, jokių gėrimu nega 
gauti. O kaip gėrynių dera, tai 
nė vaidų nė peštynių nėra.

Laikraščių pareina viso du eg
zempliorių Keleivio, vienas cgz. 
Saulės ir vienas egz. Naujienų.

— Naujienų Skaitytojas.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta rrgčjims.
Mes vartojame

’ Pa8erintą Oph-
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

• kreipiama
kus. VrJ.i nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at

Telephone Yards 4317

UETUVUJ DO VIAI!
Lietuvis Aptiekorius (Provizorius) 

JOKŪBAS RASLAVIČIA
Praktikavęs daug metų aptiekose, patyri
TIKRAS gyduoles, ir sutaiso tins nuo sekafi 
čių ligų:
Nuo nusilpnėjimo 

po krutinę.
Nuo silpnumo ir gnlvos svaigimo.
Nuo reumatizmo, kosulio ir kroniško

galvos skaudėjimo. /

Neturi stokuot nei viename name 
Oro Rlchter’to

PAIN-EJPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

35e. ir 65e. buteliuku v1m>m aptiekoao arba 
įtariai tino

P. AD. RICHTBR A CO. 
7A-SO Wa«bln<toa Street. N«w York. N. Y.

Tel. Yards 8654. AKUŠERE A

k»Mis.A. VŲ1IKAS 
j , ' SthiikUHi Akušerijom Ko-Bf ’^®0B,<‘K'iju; ilgai praktika 
■r < PennKylvanijos ho-
W ? $H8«Pitalėse ir Philadel- 

<.'Wi>hij<»j. Pasekmingai 
Mpatarnauju prie gim- 
Htlymo. Uždyką duodu 

i? <•sSLodą visokiose ligose 
■•V tMimoterim ir merginom.
■ k So. Haisted Str.,
| z (Ant antrų lubų)

Chicago.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563 

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidehcįjos Telephone Albany 5546

Love and 
valcę: J. 

u paskambino ant mandali- 
kas publikai labai patiko;

F. Basčius sudainavo solo, an
glų kalba, akompanuojant S.Vai- 
teliui ant piano. F. Basčius yra 
geras dainininkas ir savo gražiu 
balsu suteikė estetiško pasigerė
jimo publikai. Drg. J. Marcin
kevičius kalbėjo trumpai, agi
tuodamas publiką daugiau pro
tauti, o mažiaus leistis save mul
kinti dusių ganytojams. Ple S. 
Viiičiunaitč sudaina vo Interna
cionalų akompanuojant S. Vaite

liui ant piano. Apie plę S. Vai
čiūnaitę tiek turiu pasakyti, kad 
ji yra jauna dar dainininkė, vie-1 
nok savo gabumu spėjo jau tarp Į 
kenoshiečių pasižymėti; reikia ti I 
kelis, kad iš jos išsilavins gerai 
solistė. Drge M. Kemmenienė I 
neblogai sudainavo “Broliai su-1 
kruskim”, ir antrą — latvišką Į 
dainelę. Pabaigoje sudainavo Į 
LSS. 58 kuopos Aido choras po- I 
ra dainelių, po vadovyste S. Vai-1 
lėlio. Nors dar jaunas choras. I 
sudainavo vidutiniškai. j

Žodžiu sakant vakaras buvo I 
labai įvairus ir publikai labai pa-1 
tiko. Varde LSS. 58 kuopos ta-1 
riu širdingą ačiū visiems, kurie>| 
dalyvavo programe. Girdėt, kad Į 
dūšių ganytojas iš kailio neriasi I 
matydamas, kad LSS. kuopa au-1 
ga ir bujoja, ir choras taipgi ne-1 
paprastu spartumu auga. O jo I 
avutės kas syk labiau pradeda I 
atšalti nuo jo. |

Kuopos org. A. P. I

12th St. TeL Kedzle 8902 
Paulina. Tel. We»t«rn IK 
K614-1S W. 12th St.. arti 
BL LouIb Avė, Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, III.

Pavojaus 
Skausmo 
jus greit 

pagalinate šaltį? 
Ar jūsų nosis už
sikemša? Ar ju
ms varva glite į 
gerklę? Ar pri- I 
džiųsta jūsų no

syje? Ar j imis varva iš nosies?
Daug atsitikimų nosies ligo

je, tokių kaip užkimusios no- 
sįs, katariškas išsiskyrimas, iš- 
shusėjimas nosies ir tt., buvo 
manimi išgydyta vienu atsilan
kymu mano speciale be skaus
mo metodą. Aš esmi apsigyve
nęs per 20 metų prie State gat
vės.

Tekančios ausys — skambėji
mas ausyse ir užkurtimas gydo
ma. Be operacijos gydoma se- 
rgantįs pasididinusi tonsiliai. 
Pasitark su manimi šiandien, 

mokestis nebrangi.
DR. franRijn o. carter,

I 120 S. State str. ’
2Į-ras augštas. Valandos 9—7. 

Nedėliomis 10—12.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir dverkotai, vertės jhio 
iki $50, dabar parsiduoda po $15 

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki Ik dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
11H $7.50.

j Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Haisted St., Chicago. III.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
švieste$nio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS
1S40 S. Haisted St., Chicago, III.

' j



* —
NAUJIENOS, ChicagoJlL Sereda, Gegužės 8, 1918/J

[Chicago ir Apieiinke
....... , . r,_____________  ________________ _____

Ettelsonas pergalėjo.

Adv. Richbergas prašalinta.
Neveizint adv. Richbergo 

reiškimo, būtent, kad miesto ko
rporacijos adv. Ettelsonas pa
taikaująs gaso kompanijai ir 
kad jis stačiog norėjęs papirktu 
adv. Richbergą, siūlant jam gerą 
vielą, jeigu išpildys jo, Ettelso- 
no pageidavimus — miesto ta
ryba atsisakė paskirti jį išnaujo 
vedimui bylos prieš gaso kom
paniją. Už paskyrimą balsavo 
32 aid., prieš 31. Gi tokiam at-

už-

dalių balsų. Vadinas, tuo ji pa
teisino Ettelsoną, atstačiusį 
adv. Richbergą.

Skandalas tuo dar neužsibai
gė. Miesto taryba, rodos, užves 
specialį tyrinėjimą delei to in
cidento. Ret kad iš to nieko ne
laimės gaso sunaudotojai, ku
riuos lupa ir dar daugiau ren
giasi lupti gaso kompanija — 
nereikia abejoti.

Laimėjo bylą ir 
dvynukus.

Ponas Joseph P. Armstrong, 
5114 Ingleside gt., patraukė tie- 
son savo prisieką Eugeniją. Rei
kalavo... divorso. Prisieką ir
gi nesnaudė — ir ji patraukė tie- 
son savo Juozą. Teisėjas Geu- 
rin palaikė jos pusę, — Euge
nija gaus alimoniją ir visas tei
ses prie savo 13 metų dvynukų

Margarietos ir Juozo.

Pavyzdingos vestuvės.

Gegužės 5 d. apsivedė p. Juo
zas! Vilis su p-Ie Morta Janu- 
šaite. Vestuvėse dalyvavo gra
žus jaunuomenės būrelis. Susi
rinkusieji, tarp kita, prisiminė 
ir apie svarbiuosius dienos kla
usimus. Tuoj buvo duota su
manymas paaukot kiek kas išga
li Lietuvos Laisvės Fondan. Vi
si mielai sutiko, ir paaukojo se
kamai: L. V. ir M. J. $1; A. Au
gulis $1, M. Zizas 40c., A. Bog- 
viliutė 25c., L. Nakutis $1, L. 
Staslianis $1, J. Draugelis $1, A. 
Paplauskas $1, P. Makšiinas $1. 
M. Moliukas $1, A. Grikienis 
$1. M. Šimėnas 50c., K. Vilis $1 
J. Vilimas $1, V. Šatas $1, M 
š. ir K. V., muzikantai, $1. Visc 

( suaukauta $11.15. Aukavusiems 
tariu širdingą ačiū.

( $14.15 gavome ir persiun- 
tėm Lietuvos Laisvės Fondo iž
dininkui K. Gugiui. — N. Red.).

Nevykęs atžagareivių 
žygis.
Norėjo išvyt iš biznio visus sve

timšalius—nepiliečius.

Miesto taryba, majoro Thom-/ 
psono patariama, pagalios pa
naikino — atšaukė pirmesni sa- 
vo patvarkymą, taikoma prieš 
visus tuos svetimšalius — nepi
liečius, kurie turi ar dar norėtų 
užsidėti kokį nors biznį. Sulyg 
tuo—reikia pasakyt, baisiai ne
gudriu—patvarkymu visi nepi- 
liečiai biznieriai butų išvyti iš 
biznio — nesuteikiant jiems rei
kiamo leidimo-laisnio.

Įsikarščiavę miesto tarybos 
ponai savo negudrume nuėjo

tui blogdariai tuo pasinaudojo 
ir išlaužę kalėjimo lango štan
gas pabėgo. Pasiųsta būrys po
licinių ir detektivų jicškojimui 
blogdarių.

taip toli, kad užmiršo, jogei ši 
šalis turi tam tikrų sutarčių su 
svetimomis valstybėmis, kurios 
garantuoja jų valdinių teisės. 
Dabar, kada majoras Thompson 
tatai paaiškino tiems suaugu
siems “beitiems“, — jie buvo 
priversti atšaukti pirmesnį sa
vo nu ta ri mą-pa tvarkymą.

Išmintingų turime gaspado- 
rių, ar ne?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 8, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917.

Paėmė kariuomenėn 40 
“slackerių”.

r o c k f o r d i e č i ų, k u- 
rie užvakar baigė savo baus
mę Bridevvell kalėjime, 40 vyrų 
tapo paimta nacionalėn armijon 
ir pasiųsta į Grant stovyklą. 
Nepiliečiai atiduota federalės 
valdžios žinion, kuri veikiausia 
juos deportuos į savo gimtąsias 
šalis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 8, 1918, 
kts reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Nebeišduos leidimų.
Po ilgos kovos miesto taryba 

vakar nutarė sulaikyti išdavimą 
t. v. “special bar penu i tų“ kol 
tęsis dabartinė karė.

Susipešė.
Buvęs aldermanas, ponas He

nry Utpatel, patraukė tieson tū
los liuteronų lygos prezidentą 
C. Lohnzeną. Reikalauja 50 tū
kstančių atlyginimo. Tiedu uo
lus liuteronai už ką ten susivai
dijo ir Lohrenzen’as paleidęs

pa trio tingumą.

Du advokatai pateko 
bėdon.

Valstijos prokuroras, Maclay 
Hoyne, kreipės į t.v. Chicago 
Bar Association reikalavimu, 
kad butų atimta advokato tei
sės dviem advokatam — Ro
bertui E. Cantwell’ui ir Mari- 
ce’ui J. Green’ui. Įtariami dary
me įvairių suktybių: samdyme 
neteisingų liudininkų ir tt.

Areštavo opiumo 
rūkytojus.

Policija vakar areštavo tūlą 
ponią Violą Birtner ir keturis 
vyrus name 4230 So. Michigan 
gatvėj. Namo savininkė yra pa
ti Biretner. Vyrai — “svečiai“, 
trįs iš Chicagos, vienas iš Ham- 
mondo. Kaitinami rūkyme o- 
piumo.

būt yra tame, kad tą patį vaka
rą Mildos svetainėj buvo skai
toma prdekcija “vien tik dcl 
vyrų“. Daugumas iš dvidešimts 
antrosios narių, sako, tenais nu- 
pyškėję. Tokia proga mat retai 
tepasitaikanti... Svetainė! buvus 
pilna — senbernių. Vis dėlto 
kp. susirin. nuo to nenukentėjo: 
svarstyta ir nutarta naudingų, 
^svarbių dalykų. Išrinkta dele
gatai į Aštunto Rajono Konfe
renciją, kuri įvyks gegužės 19 
<,!., nutarta atspausdinti tam tik
rų ‘‘pakvietimo laiškelių“ drau 
gnms. kur nepriklauso kuopon. I VH(|^ Vk^voto^’
Tuo .langiau yra manoma gaut Bc ,t() (|nrbininkus ()1.gll.
kuopai naujų narių. - Beto nu- Lizuo(ies s|()ti į socialistų par. 
tarta patraukti atsakomybėn (jjg ka(, tU() bu(h| pagerinus 
Karumskį už sulaužymų kon-1 nky suvo pa(15jimą ir „ Ra. 
trakto, taigi atsakymu svetainės t <||ios gcrokai llž(lrož8 vyčiams, 
LSS. 22 kuopos prakalboms gc- ba|an()žio 2g čja b„. 
gūžės 1 dienų. Apie thi Nau-1 atsikvietę |ul vaik€ Rač. 
jienose” jau buvo rašyta, todėl L kad sociaIis(l|s ir
čia nebekartosiu. Pasakysiu t>k visus pažal)giuogius žmoncs bei 
tiek, kad kuopa nieku .bildu ne- orgal)izacijaS- 
nu.no užsileisti kunigų sukursty- Jau Uka]no 
tiems klerikalų padaužoms. kaj|) čia išar()žiug socja|jstų pra.

nt. ūsas. Bet tatai jiems nepasi-
------ «— |sekė. O tuo jie “rūpinosi“ da-|

gi ir po prakalbų! Prie užbai-l- 
gos, kada žmonės kreipėsi į kai- REIKALINGA stiprios, sveikos .

■ betoia žvairiais klousiumis |<»i|ioios moteris prie švuruus šupos du- Judošiaus garbė. ^“’ją Dairiais Klausimais, uu rb() AIgos ei2.00 i savaitę ant pra-
Į vienas vytis atsistojo ir prade-Į džios. 900 W. 18th St. Chicago.

Paminėjimui Karolio Markso jo taukšti. Girdi, anavo, koks  
šimtmetinių gimimo dienos su- tas kalbėtojas gudrus: klerika- REIKALINGA MOLDERIAI 
kaktuvių čia buvo surengta pra- hus tai jis kaltina, o apie kitką ^VnSiisHs. C^T^jp“14™8* 
kplbos pėtnyčioj, gegužės 3 d., nei žodžio.. . Atsišaukite, arba rašykite j
M. Jankaičio svetainėj. Jas re-Į Vėliau paaiškėjo, kad tie de-|white and^OdaVr^ts^Detroit, Mich 

ngė Chicagos lietuvių daiibinin- nunciatoriai buvo atsivedę dė
kų progresyvūs draugijos. Pra- hektyvą ir visą laiką aiškinę kas 
kalbų pasiklausyt susirinko da- yra kalbama.
ugybė vietos lietuvių darbi-1 rpaj tohių pas mus esama “pa- 
ninku ir darbininkių. Bet kle- ukStelių”. Bereikalo, savo ne- 
rikališki skundikai padarė taip, gudriu čiauškėjimu jie tikrai he- 
kad prakalbos butų išardytos. pakcnks sociaiistų darbui, lik 
Tie lietuv^kj judošėliai šliaužiu- gaIutinai pasiroays ka9 jie do 
jo apie svetainės duris skųsda- viąni'd
mi rengėjus poliesi. Ir ši pa- —Senas Vargdienis,
tikėjo klerikalams, O pasek- .
piėje to -į- areštuota draugai Į

_ _ .Trainis 'Ragaišis ..ir Brijunas.I
Rado negyvų moter;. Buvo taip, Baigiant K. Trainiui Į

Ties namu 2816 So. Sheffield I kalbėt vienas “gerų,tėvų“ sune-L 
gatvėj policija vakar rado mo- lis, stovėjęs visą laiką prie du-1 
terš lavoną. Lavonas buvo I rių, apleido, svetainę, Po to Į 
biaūriai sumuštas. Vėliau paai-1 pradėjo r^ikticjs tie, kam reikia. Į 
škėjo, kad tai yra tūla Lulu Į O prisirihjko jų dąygiau negu Į 
Manu, gyvenusi 4532 N. Lincoln I buvo salėj publikos. Tuojau I 
gatvėj. Sanryšyj su tuo areš-|i 
luotą Lulu vyras James Manu. I nuplėšę n'ųo estrados du raudo-1 
Kaimynui sako, kad šeimyna I nu vūhiku užreiškė, kad jie a-1 Bridgeville, Pa. SLA. 90 kuopos) REIKALINGAS greitu laiku barbe- 
nesutikdavusi: namuose dažnai raštuoja prakalbų vedėjus ir ^”*2 d.^knip 'tval.'"™ pi'etų’pžprS: Sjo\\‘"kii'V'sĮšS 
kildavo vaidų. Policija todėl I kalbėtojus — visus chicagie-1 stoję vietoje Owls salėje: bus bal-1 S. KontrimaviČia.
mano, kad žmogžudystes kalti- I cius. I įos, svarstomi įnešimai seimui ir de-1 Į— ' į 7
ninku yra pats Manu. I Skundikai neapsakomai I finkimas,' Visi privalo atsi-1 REJkĄE.1N(.’^s “‘i!,?1 1 1V. _ 1 I lankyti!—SLA. 90 k. org. S. Bakanas angliškai ir lietuviškai kalbėti, sup-

nudziugo. Tuoj urmu Šoko te-1 ----------------- rantantis darbą pirmos klesos. Gera
lefonuoti į kunigų organo reda- .^SA. 37 kuopos mėnesini, susi- iLSk±'^oi,a);$rb“s 
... , : v. v. . <41. lenkimas įvyks ketverge gegužės 91 visados. AtsisauKiu tuojaus.
kciją, kad si praneštų tą “hn- d., 7:30 vakare, Malinausko svetai- LAnr f Workeis Cons. Ass n.

Bendros lavinimosi susirinki- I ksmų naujienų”, kaipo nepap-^',^,^ ...nes.,
rtias. I rastą “extra” visoms davatkoms I nes yra svarbių reikalų.

I ir davaikinams. Pastarasis su I —Orgamz. K. J.
‘ | džiaugsmu tatai išspausdino. Tik Springfield, tu.-Drgė. K. P.tri- 

jame nieko nepasakyta keli ir I pienės prakalba įvyks gegužės 9 d., 
k,, 1 . ... ... . I7 vai. v., Carpenter Hali, 7th ir A-
kurif buvo tikrieji skundikai. I tlam st.—SpringfieldieČiai, nepraleis- 
Kad ir nepasakė, bet mes juos R“® '°s i5«irs

. , * ’ . Idrgės K. Petrikienės prakalbų, o y-
zinome. Ant savo veidų jie ne-1 pačiai moterįs ir merginos. K. Pctri- 
šioia aišku Iiidošimw ŽPiikln I kjenč yra gabi kalbėtoja. Taigišioj a aisKų j lutosiaus ženklą. |Pirmu kartu turėsim progų išgirsti

Ar ilgai musų klerikalai, ku-|jq- Komitetas.
nigų padedami, varys savo pur-1 

t., • •• - I Pranešimas chorams. — Chorai,viną (laibą. Ii ar ilgai jie visu j kur priklauso prie Sus. Liet. Soc. 
tuo atvirai didžiuosis?.. . I Dain. Am. ir kurie nori prisirašyti, 

kad dainas dovanai gavus, praneški
te centro komitetui adresu: J. Jan- 
kauckas, 502— 23fd str., Detroil, 
Mich

Išdaužė 5 valgyklų 
langus.

Du nepažįstanti blogdariai, 
važiavusieji dideliu juodu auto
mobiliu, vakar iškūlė penkių 
valgyklų alngus. Manoma, kad 
tai patarnautojų (waiters) uni
jos simpatizatorių darbas. Mi
nėtų valgyklų savininkai mat 
atsisakę pripažint darbininkų li
niją.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., May 8, 1918, 
as _ *<iuired by the net of Oct. 6,1917.
Areštavo už vilkėjimą 
kareivio uniformos.

Užvakar areštuota tūlas Cha
rles Gelis (lietuvis?) už netei
sėtą vilkėjimą Suv. V. kareivio 
uniformos, dargi — vogtos.

Pašovė 16 metų vaikėzą.
Boleslaw Macewicz, valgomų 

reikmenų krautuvninkas, 
120107 So. Halsted gatvėj, va
kar mirtinai pašovė 16 metų 
vaikėzą, Frank Grecewicz, 12317 
S. Green gt. Pastarasis, sako, 
kėsinęsis pavogti “pajų“.

Nauja priemonė prie auto
mobilių vagilius.

Valstijos prokuroras Hoyne 
pasiskelbė sugalvojęs naują ko
vos įmonę prieš automobilių 
vagilius. Toji įmonė esą tokia. 
Kiekvienas automobilio savinin
kas tegul pasižymi sau auto
mobilio šėnių-tire’ų numerį. 
Kuomet toks automobilius pa
teks į taisytojo rankas, lengvai 
busią galima susek'ti vagilį.

BRIDGEPORT

CICERO

MELROSE PARK
Bandė {skųst socialistų 
kalbėtoją.

Gegužės 5 dieną Čia buvo su
rengta prakalbos paminėjimui 
darbininkų šventės Pirmos Ge
gužės ir K. Marksc0šimtmetinių 
gimimo dienos sukaktuvių. Bu
vo apsiėmęs kalbėti d. T. Dun
dulis, iš Cbicagos, bet nežinia 
dek kokios priežasties jis neat
vyko. Tai kalbėjo tik vienas d. 
P. Dubickas. Aiškino apie Pir
mą Gegužės ir K. Marksą, didį

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Kazimieras Meištas, paeinantis iš 

Kauno gub., Raguvos valsčiaus, kai
mo Nausėdijos, meldžia brolių, dra
ugų ir pažįstamų jį atlankyti, kadan
gi jis yra labai silpnai sergantis. Jo 
adresas:
65 E. 102 Place, Roscland, III.

PajlcŠkau dėdės Kazimiero Lau
rinaičio, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., šaduvos parap., Pa
kalniškių kaimo; piriniaus gyveno 
Piadmont, W. Virginia,. Meldžiu at
sišaukti, turiu svarbų reikalų.

Petras Urza,
3354 So. Halsted St., Chicago, 111.

PaljieŠkau Domininko ir Vincento 
Blažių ir Ignaco Žiliaus, Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės valšč., Jodeikių 
sodos. Jų brolis Jonas Blažis, ma
rinamas ligonbutyj. Atsišaukite greit 
Šiuo adresu. P. Laurin,
1404 Albert Sts., Racine, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Pučinsko ir dviejų puseserių Ba- 

Į rboros ir Mortos Pučmskaičių. Jie 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Zubrclių kairno. Jie patjs ar kas 
kitas duokite atsakymų šiuo adresu:

Uršulė Repšiutė,
300 Hinkson St., Chester, Pa.

JIEŠKO KAMBARIŲ

NAMAI-ŽEMK
PARDUODA savininkas puikų 7 

kambarių nameli, akmens pamatas, 
28 pėdų lotas, didelė barnė. attika 
ir beizmentas. Moderniškas ir švie
sus, pirmos klesos stovyje, labai ne
brangiai. Paranki prie Stock Vai
dų, gera transportacija.
835 W 53 st, arti Halsted st.

PAJIEŠKAU kambario prie bešali
škų žmonių su valgiu tani 33 ir 36 
ant Lowe, Union ar Emerald avė. 
Atsišaukit tuoj

R. P.
3346 So. Halsted st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

IR
Gc-

Pranešimai

NORIU PIRKTI farmų arba ūke. 
40 arba 50 akrų išdirbtos žemės, 
ka dir nė visa. Reikalauju, kad bu
tų budinkai, gyvuliai ir visi fanuos 
įrankiai, taipgi kad rastųs tarp lie
tuviu, jeigu minėtos farinos rastųs, 
meldžiu tuoj man pranešti laišku. 
Ne agentai, bet patįs salininkai, pra
neškite ii- kiek kainuoja. Mano adre
sas:—

ANTANAS SIIIMKUS, 
Castle Shannon, Pa., BoX 532.

RAKANDAI

RETA PROGA.—.Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rainio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pals- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojau*. Rezidencija:— 
192G So. Kedzie Avė. Pi rmos lubos.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consuiners Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

REIKALAUJAMA moterų arba me
rginų operuotųjų prie Singer siuva- 

... i mųjų mašinų. Pastovus darbas. Ge- 
DK I ra mokestis.

, Ero M f g. Co.,
700 W. 22nd str., Chicago, III.

Draugijų pranešimus apie mi
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 rytojaus 

uždrausta^ Raikyti prakalbas ir Į — 

REIKALINKA LIETUVIŲ IN LIE
JYKLA, IN JARDA IR IN DIRBTU
VE; DARBAS DIENOMIS IR NAK
TIMIS. PASTOVUS DARBAS.

DARBO BIURAS ATDARAS PA- 
NEDfiLIO, SEREDOS IR PfiTNY- 
ČIOS VAKARAIS IKI 9 VAL. VAKA
RO.

NEDALIOMIS NUO 12 IKI 5:30 
VAL. PO PIETŲ .

ATSIŠAUKITE IN GRANE CO.— 
EMPLOYMENT DEPT.,

40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

REIKALAUJAMA tvirtų vyrų prie 
darbo. Atsišaukite:
1447 So. Sangamon St., Chicago.

MOKYKLOS
MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKE BARBĖK SC H 001
612 W. Madison St., Chicago.

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite i Aušros Mokyklą, 
dienomis ir vakarais, 
didelė, 
laiku.
3001 S. Halsted St

kalbos ir 
pienų — 
Painokos 

Mokestis ne- 
Užsirašvt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

F1A5TEB 5Y5TH1
MOKYKIS KIRPIMO IR DKS1GNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ
Muaų sistemn ir ypatlika* mokinimą* pa

darys jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius klrpt- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur maa su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos maiinoa musų aiuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bite laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialižkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bila 
•tailės arba dydžio, i* bile madų knygoa.

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinia.

118 N. La Šalie gatve. Kambary* 416-417. 
nrle4 City Hali.

L. S. S. 4tos kp. LSJL. los kp. 
ir LMPS. 9os kp. turėjo bendrą 
lavinimosi susirinkimą nedėlio
ję gegužio 5 d. Fellowship sve
tainėje. Buvo dvi lekcijos iš 
prigimties mokslų — “Kada ir 
kokių būdu svietas susitverė” ir 
“Kada ir kokių budu gali pasi
baigti”. Temos gana žingeidžios

: areštuota 301 “užuo-I Narių į lavinimosi susirinkimus
ir nuteista po 1 dol. pa-j lankosi tarp 30—50. Kiek paste-

šį kartą betgi bėdon I bėjau visi lavinimosi interc-. .
pateko daugiausia juodukai —Isuojasi. Sekamų nedeldienį ro-U ".V"'? „ pr eš 
nc®ra^ Idos bus lekcija, “Kosmiškoji E-1 e Ievius • «mDO

4 « I vohucija — paprastu laiku iri Nedelioj, gegužes 5 d., musų I choro repeticija įvyks šiandie, gegu-
Pabėgo trjs kriminalistai. I toje pat vietoje. Į jagamastis davė vėjo tiems ta-

Iš Bridewell kalėjimo vakari p«ne<lelije gegužio 6 Mildos Į ramiems “bedieviams” kur bu- I malonėkite atvykti ir naujų atsivesti, 
ištruko trįs nuteisti kriminalis-1 sve,nin^e buvo susi«™Wmas t.|vo areštuoti dėl gegužinių pra- --------  -Komitet..,

lai — Thomas Mullen alias p Fr‘'>'valers šėrininkų iš Brid- kalbų. Tarp kita jis stipriai už- LSS. vili Rajono Konferencija j- 
Maek, Thomas Burtis ir Harry P^rloa,pielinkės. Rengiasi tuo- važiavęs ir savo parapijonams. fW«»s‘e9(i >
Conrov. Užeius smarkiam lie-l krautuvę. 1 uo tik-Į Girdi, ir jus einate klausyties I Kuopos kur priguli prie LSS VIII
___________________________ |sIu išrinkta komitetas sutvarky-Į hj bedievių prakalbų! Gal duos ‘išsirinkti

’ ’ ... - ----- * .. . . 1.. » LSS. VIII Raj. sekr.,
—J. Jurgaitis.

Dar viena “spitless day”.
Vakar buvo dar viena “spit

less day 
marša“ 
baudos.

0HraiDK3iWBmmiaDaEiaDnKS^ mui visų bėgamų erikalų. Beto, I dievas, kad ir,jus suareštuos ka-1 delegatus .

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE Icipkalbejnnui {Vainųrcika-l kunigth, kad dėdės prikrovė

Bangioje Ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. I hl ir prirašymui nauju nariu.
ir Taupymo Padėjimų. | — M. Petriukas. | Jeitfu Jie sukraus ten tamstos I kaločiaus svet., 2112 — 137th Str.

paratpijonis — o kas tuomet ta
mstai beliks?KASPAR STATE BANK

1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. W1 
JOZEF SIKYTA

gatvės.
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co>
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co 
_ OTTO KUBIN 

prez. Atlat 
[Brewing Co.

WEST SIDE

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. $8 į savaitę.

Mrs. Ziemont,
3252 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGA keleto vyrų į “serap 
iron yard” ir vieno karpytojo.

A. Rlackstonc, 
2457 So. Loomis str., Chicago
, , ...u, ,■ ... ... , » u -

• VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmi ntaU
PARDAVIMUI

PARDUODU saldainių Krautuve. 
Gera, sena vieta. Saldainiai, taba
kas ir kitokios smulkmenos.
2012 S. Peoria St., Chicago.

PARSIDUODA vienas keisas ciga
rų ir du keisai kendžių 2 pėdų pla
tumo ir 6 pėdų augštumo. Labai pi
giai parsiduoda. Kreipkitės: 

Jonas žimančius,
544 W. 18th St., Chicago, Hl.

PARSIDUODA kriaučių šapa lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis eina la
bai gerai. Kas nupirks^— nesigrau-1 
(lis. Del platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu:

Andrew K Smith,
3305 S. Halsted st., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

VVILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co. vlce-prez. T. Wilce Co.

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA 
▼ice-prezidentas kaslerius

perviršis8 PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

Susirinkimas. Klerikalai tai
Ketverge, gegužio 2'dieną, M. Į veselijos. Taip

Meldažio svetainėj, LSS. 22 kp. I kad jiems pavyko melagingai 
laikė savo mėnesinį susirinki-1 jskųst socialistus, bet nesmagu, 
mą. Sulig kuopos narių skai-l^d šie ir vėl liuosi ir žada ren- 
čium šis susirinkimas buvo ne-j fili visą eilę naujų prakalbų, 
skaitlingas. To priežastis gal- —J. Aceris.

!| Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp 
pilną vegeną tų “bedievių”, betl gestais susirinkimas įvyks gegu-

< . . | ž*o 8 d., kaip 7:30 vai. vale Ant. Mi-
► l į į

I Nariai malonėkite atsilankyti, nes 
yra labai svarbių reikalų. Kviečiame 
ir naujų narių. —Komitetas. 
LSS. f kp., LSJ Lygos 1 kp. ir LMPS 
9 kp/ apšvietus komisijų susirinki
mai įvyks ketverge, gegužio 9 d.. 8 

dabar lygu po vai. vakare. Aušros svet., 3001 So. 
,iv.: Halsted str Draugai, atsilankykite,jie džiaugias, | ncs yi.a (|aug svarbių dalykų.

—Rašt.. Zave.

PARDAVIMUI:—
1 Restoraciia
1 Duonkcpykla
1 Krutančių paveikslų vieta su 250 

sėdynių, gražiam miestelyj, tarp far- 
mų. Gera proga kas nori ant lauko 
gyvent. Adresuokite:
P. O. Box 96, Bart, Michigan

PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
kla. Gera proga dėl lietuvio.
257 E. 115 st., Chicago, 111.

i I ■Ml

Sietyno Mišraus Choro repeticija 
bus seredoj, gegužės 8 d. 8 vai. vok. 
G. Chernaucko svet., kertė 19 ir II- 
nion gatvių. Visi duininikai ir dai
nininkės kviečiami atsilankyti. Taip
gi ir tie, kur myli dainuot. Komitet,

AUTOMOBILIAI
DIDELIS BARGENAS

,abai pigiai parduodu automobiliu 
“Pecker’io” darbo, 1914 melu, su 6 
cilindrais, visai mažai važinėtas, 
’ardaviino priežastis—reikalingi pi

nigai. Dedu biznį.
3153 Emerald Avė., Chicago, UI.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Kaina 75c. Gražiu tvir-

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

tu apdaru $1.00. Gali

ma gauti Naujienų Ad

ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.

Chicago, III. ,

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboj

Iii*MK■ .U'ia




