
7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered a* Second Clnss Mattor March 7, 1914- at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

A i,x-—S.‘,

Pirmos Lialm nį Dienraštis Amerikoj
|| Addre#«i

s! NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

T«l«phone Canal 1506

YOL V. Kaina 2c. Chicago, FU., Panedeiis, Gegužės-May 20, 1918. No.110

Visoj Ukrainoj paskelbta VOKIEČIAI Už 30 MYLIŲ 
NUO PETROGRADO

kares stovis
Paėmė Bjorko salę

Kėsintas! nužudyti Ukrainos 
diktatorių

Trne translation'filed wilh the post- 
master at Chicago, Ilk, May 29, 1918, 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917.

PETBOGBADAS, geg. 19. — 
Vokiečių kareiviai užėmė Fin- 
landijos įlankoj salų Bjorko, į 
pietus nuo Viborgo ir už 30 my
lių į šiaurvakarius nuo Petrogra
do.

2,000 žmonių žuvo Baku
TURKAI VERŽIASI į PER

SIJA

Nori užpult ant anglų linijos

Ukrainos žmonės kjla prieš savo 
prispaudėjus vokiečius

MASKVA, geg 11. (suvėlinta)
- Besiveržianti Pe rsijoj regulia-

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
KARĖS STOVI VISOJ 

UKRAINOJ

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 20, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, geg. 18. — Iš Bedi- 
no šiandie pranešama, kada ve* 
ki< rhi pankeli ė, jog karės stovis 
gyvuoja visoj Ukrainoj. Kaipo 
šaltinį tos žinios nurodoma į 
Vossische Zeitung.

Apgulimo stovis dabar paske
lbtus Kijeve, taip jau kaip ir ()- 
d< ssoj.

sak Beriino Likai Anzeiger, bu- 
vusis Rusijoj caras Nikolai Bo-j 
manov bus teisiamas kariškoj 
t< ismo Maskvoje antroj pusėj bi
rželio mėn. Byla bus nagrinėji-

2,000 KAREIVIŲ UŽMUŠ 
TA BAKU MŪŠIUOSE

3,00(1 kareivių sužeista dar 
tebesitęsiančiuose mūšiuose

KIJEVE PASKELBTA 
K ARĖS STOVIS

Daug žmonių areštuota

Tnue translation filcd with Ihe post- 
inastcr at Chicago, III., May 20, 1918, 
as rcųuired by tnc act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, geg. 19. —Vo
kiečių karinė komanda išvien su 
Ukrainos laikine valdžia Ukrai
nos sostinėj Kijeve paskelbė ka
rės stovį. Daugelis piliečių tapo 
areštuota už bandymus sukilti v

True translation filcd with the post- 
masler at Chicago, Ilk, May 20, 1918, 
as rcquired by the net of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 19. — Turkų 
ir bolševikų spėkos smarkiai 
mušasi Baku mieste prie Kaspi
jos jurų.

Pasak pranešimų į Maskvos 
laikraščius 2,000 žmonių tapo 
užmušta, o 3,000 sužeista. Įvai
rios miesto dalįs, kartais ištisos 
gatvės taipgi ir Persijoj turga
vietė dega.

BLOGAS MAISTO PADĖ
JIMAS RUSIJOS MIE- .

STUOSE

\ sukeliant mūšius gatvėse. Petrograde visai nebegalima 
gauti duonos

UKRAINOJ PRASIDĖJO 
SUKILIMAS PRIEŠ VO- 

VIEČ1US

Daugelėj miestų eina kruvi
ni mūšiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicaffo, III., May 20, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

GENEVA, geg. 18. — Sukili
mas Ukrainoj nuolatos didėja ir 
iš įvairių miestų pranešama a- 
pie kruvinus mūšius tarp auslr- 
rų-vokiečių spėkų ir sukilėlių. 
Pastaraisiais vadovauja buvusie
ji Rusijos armijos oficieriai.

PAŠAUTAS UKRAINOS
DIKTATORIUS

Kėsinosi jį nužudyti.

1 rim translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Mav 20, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. G. 1917.

MASKVA, geg. 9. — Maisto 
padėjimas Petrograde ir kituose 
dideliuose Busijos miestuose, vie 
ton pagerėjus su atėjimu pava
sario ir atsidarius plaukiojimui 
upėmis, nudlatos virsta bloges
niu.

Duonos porcija Petrograde, 
kuri buvo viena aštunta dalis 
svaro į savaitę dabar yra visai 
išsisėmus. Trūksta ir kitų pro
duktų.

Maskvoje maisto padėjimas 
kiek geresnis. Duonos porcija 
yra vienas ketvirtdalis svaro, o 
ir kito maisto galima gauti už 
augštą kainų. Cukraus trūksta.

Abelnos sąlygos šalyj nepri
žada greito pagerėjimo maisto 
padėjimo.

n a n vkifeiLiiir nušov® vienQ vien? su-yĮJIj ||9rĮ|H]||f|| ūkiai sužeidė ir apiplėšė keletą
I Mllllllžmonių. Tuo laiku kliube buvo

žuvo explozijoj ‘ —-—
r f PRAMATO TAMSIĄ VO

KIETIJOS ATEITI

200 darbinikŲ

Socialistas atstovas sako, 
kad Vokietija amžinai ne

galės laikyties

DIDELE EKSPLOZIJA PAKA
KO DIRBTUVĖJ *

. - ’ » L ' J
350 darbininkų Sūžeista eks
plozijoj netoli Pittsburgo.

* - ---------n',-,.,. ____ | True translation filed with the post-'m**1 | master at Chiftago, Iii., May 20, 191 K,mastei ai Chicago, lik, May 20, 1918,1 n* rpiniired hv the act of Oct G 1917 1U . jųuircd by the act of Oct. 6,1017. " re<|ulrea Dy ,n® acl or UCL “•
PITTSBURG, Pat, geg. 18. — WASHINGTON, Geg. 18. — 

Galbūt 200 darbininkę lapo už- Ofici",£ iš G<1,,'v,,s
mušta ir 350 sužeista šiandie, ls"ko- k,,<l atstovas
kada T. N. T. (eksploduojanti D“vid ™šy<lainns laikratyj Sch- 
medega, kuri yra vartojama pri- ^‘bische Tagwncht labai pcsi- 
pildymc bombę) eksplozija bu atsiliepia apie Voktc-
naikino Aetna Chemical Co. dir-1 “i08 otei,i- Jis tnrP k,tk<> rl,8o: 

“Jeigu Vokietijai nepasiseks, 
kada bus padaryta taika, išsklai-

re turkų kariuomenė ir kurdai btuvę Oakdale, prie Panhandle 
užėmė Soujbulak ir Ushnut mie- Pennsylvania geležinkelio, ■ -
stus, į pietus nuo Urmia ežero, k; mylių nuo Pittsburge. Fede-l(Jyti Pasuu,io koalicijų, ji buą 

■ Tą praneša laikraštinės žinios iš raliai agentni tuojaUs pradėjo P)I‘a,aiftlC‘’usi karę‘ Mes negali" 
Tifliso. 1------- ’-------------- ll-,: —........

J ItJ * *B»V

j Iš Tabrizo pranešama, kad tu- žastį eksplozijos.

stus, į pietus nuo Urmia ežero

Tifliso,

rkų tikslu yra paėmimas Enze
li, kuris buvo pavi rstas sentra- 
line baza iš kurios bus užpuldi
nėjami anglai Mesopotamijoj.

(Nesenai atėjusios iš Mesopo
tamijos fronto žinios skelbė a-

upės iki Kirkul, po smarkių mū
šių su turkais. Enzeli, kuris yra 
j vakarus nuo Kirkut gal parodo 
apie turkų norų užpulti ant ang
lų komunikacijos linijos palei 
Tigris upę.

ANGLAI ATSIĖMĖ MIES
TELI

Suėmė 360 belaisvių

True Iranslation filed with the post- 
niasler nt Chlcugo, III.. Mav 20, 191 S, 
as rcquircd by Ihe act of Oct. G. 1917.

LONDONAS, geg. 19. — Field 
-maršalas Haig šiahakt prane
ša, kad anglai atsiėmė Ville-sur- 
Ancrc miestelį, į šiaurę nuo Mo- 
rlnncourt. Australijos kareiviai 
naktį padarė pasekmingą ant
puolį, kuriame jie suėmė 360 be
laisvių ir atėmė 20 kulkosvaid
žių. Anglų nuostoliai šiame žy
gyje buvo maži.

18 žmonių sužeista.
DETROIT, Mieli., geg. 19. 

šiandie viduriuieslyj susidūrus 
galvekariams sužeista 18 žmo
nių. Trįs iš jų galbūt mirs.

Paskandino anglų kariška 
laivę

Trim tfnnslntlon fll^d wHh *ho rn«;|. 
master at Chicago, Ilk, May 20. 1918, 
pi requircd by the net of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 18. — Ad- 
miraltiia šiandie paskelbė, k •»<!
geg. 11 d. ' skiečių submarin.i 
lorpedavo ir paskandino anglų 
torpedinių laivų naikintojų. Ant 
jo / «v<» du žmonės, kuriuos už
mušė torpedos eksplozija.

i

Anglijos valdžia areštavo
500 airiu

Nauja jaunuolių registracija
Susektas Airijoj suokalbis ir dau 

gybė airių ištremiama
500 AIRIŲ AREŠTUOTA

Anglija vartoja geležinę 
kumštį.

tyrinėjimus kad suradus prie-|,ne «nt viSndos vaWy‘i visu 
Išviso buvo|s‘”d*u-

j “Situacija musų šalyje yra la
bai opi. Negalima yra suklysti,

I kada šaltai apsvarstai turtų, ko- 
| kį turi savo vartojimui prieši
ninkas. Karininkų padiktuota 
taika buvo padaryta rytuose ir 
pieš jau pradedam jausli jos pa
sekmes”. ,

septynios eksplozijos.
..... ("■.

EKSPLOZIJA BUVO
SMARKI '

Dirbtuvės sugriautos, žmo 
nes išmesti į orę.

’ ■
True translation filed with the post- 
master at Chicago, lik, May 20, 1918, 
as required by Ine act of Oct. 6,1917.

PITTSGURG, Pa., geg. 18. — 
500 darbininkų eksploduojančių 
nu degu dirbtuvėj Aetna Cbemi-| 
cal Co. Oakdal’yj, 16 mylių į va
karus nuo čia, tnpJ« išgnųadinli 
šiandie vidurdienyj garsu, ne 
garsesniu už revolverio šūvį. Jis 
kilo iš sodos namo. Bet jie ži
nojo klaikiųjų jo reikšmę ir vi-| 
si šoko bėgli prie artimiausio iš
ėjimo.

rečiau pirm negu jie spėjo iš
bėgti, prasivėrė žemė ir pasigir
do toks trenksmas, kad buvo

ilgos eilės dirbtuvių budinkų iš
lėkė į orų, nešdami su savimi 
mašinas ir daugybę žipopių.

Didžiausias debesys dulkių ir 
I durnų pakilo virš nelaimės vie
los ir per mirtingus garus krito 
ant žemės sudraskyti, suplėšyti 
iš oro žmonės, daugelis jųu mi
rę, bet kili, kad radus mirtį de
gančiuose griuvėsiuose.

Tikrasis skaičius užmuštų 
žmonių nėra žinomas ir galbūt 
nebus žinomas da per keletu die
nų.

Valstijos ir pavieto valdžios 
suliko, kad s kaičius užmuštųjų 
pasieks 100, bet taip pat galimu., 
įad tas skaičius bus du syk di
desnis.

DAR ŠIEMET ĮVYKS
TAIKA

♦ t

' Sako Vokietijos kancleris

True translation filed xv»lh the post- 
master at Chicago, III., May 20, 1918, 
as rcquired by tnc act of Oct. G, 1917.

AMSTEBDAM, geg. 18. — 
*‘Aš vis dar esu ganėtinai op
timistiškas kad manius, jog mes 
turėsime taikų šiemet”, taip pa
sakė Vokietijos kancleris grafas 
von Hertling pasikalbėjime su 
Berlino korespondentu Budape
što laikraščio Az Ėst. “Aš turiu 
tvirtų pasitikėjimų, kad tolimes
ni atsilikimai vakaruose prives 
mus arčiau prie greito kares ga
lo.” x i

BUDAVOJA LAIVUS

True translation filcd wilh the post- 
nuister at Chicago, III., May 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 12. — Čia gau
ta žinia, kad buvo padarytas pa
sikėsinimas nužudyti Ukrainos 
hetmanų gen. Skoropadskį, bet 
jis tapo tik sunkiai sužeistas. 
Gen. Skoropadski įgijo valdžių 
su vokiečių pagelba, kada kele
tą savaičių atgal tapo nuversta 
Ukrainos Kada.

NULINČIAVO 4 NEGRUS

Carę teisius kariškas teis
mas.

DAUG ŽMONIŲ SUŽEI
STA

Tranvajus nušoko nuo bėgių

CAMP GRANT, Rocford, III. 
geg 19. — \Villiam Pratt ,17 me
tų amžiaus Rockfordo vaikinas 
tapo ant vietos užmuštas, 4 ka
reiviai sužeisti ir 40 civilių žmo
nių, lankiusių Grant kareivių 
stovyklų taipgi sužeista, kad

VALDOSTA, Ga„ geg. 19. — 
Negrai llayes Turner ir jo pati, 
kaltinami sųryšyj su nužudymu 
farmerio II. Smith ir pašovimu 
jo pačios, tapo govėdos'pakarti. 
Du kiti negrai tapo milinčiuoli 
pėtnyčios naktį.

Daugelis s; žeistųjų, kurjų tū
li rasti už pusės mylios, nuo dir
btuvės, tapti išvežti specialiu tra
ukiniu ir ligonvcžimiais į Pitts- 
burgo ligoniu tins. Bet visi taip 
sunkiai suž< isli. kad tik keliuo
se atsįtikiiraiosc galima tikėties 
pasveikimo.

Materialiai nuostoliai siekia 
1,590,(100.
‘T

NUŠOVĖ APIPLĖŠIANT

HANSAS CITY, Mo., geg. 19.
Du plėšikai užpuolė ant The,- 

įtrical Mechanics’ Ass’n kliubo,

True translation filed wlth the post- 
ipastcr at Chicago, III., May 20, 1918, 
M requlred by tne act of Oct. 6, 1917.

WASUINGTON ,geg. 17. Per 
pastarąsias 4 savaites medinių 
laivų nuleista į vandenį daugiau 
negu po vienų laivų j diena.

Gabenimo taryba šiandie pa
skelbė, kad 17 medinių laivų, 

0,000 tonų įtalpos pirdėta prie 
Amerikos pirklybinio laivyno 

bėgyje pirmųjų 17 šio mėnesio 
dienų. ?__ •____
JAPONIJA VIS DAR NE- 
ATSIŽADA NUO INTER-

NACIJOS SIBERIJOJ
True translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., May 20, 1918, 
as reąaired by the act of Oct. G, 1917.

TOKIO, geg. 13— (suvėlinta) 
-Tarybos tarp Japonijos ir Chi- 

nijos valdžių apie karinę sutar
tį atsitikime praplėtimo Vokieti
jos įtekinsė rytų link, daro pro-

te..... ■■■- ' ■■
Vėl kalba apie kabineto kri- 

zį Austrijoj

SUDEGĖ 5 VAIKAI

SIEVEH CITY, N. M., geg. 19. 
—Šios apielinkės farmerio Tho-z 1 ” ’ | 1

šiandie 5:15 v. popiet vaigštan-mas Pinson 5 vaikai sudegė per
tis tarp stovyklos ir miesto tra- eitą naktį sudegus jų namui. Tė- 
mvajus greitai bėgant nušoko vai buvo pas kaimynų svečiuo- 

AMSTERDAM, geg. 18. —Pa- nuo bėgių. ties.

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., May 20, 1918, 
a> required by the act of Oct. G, 1917.

I

Giedra ir šalčiau šiandie ir ry
to; šiaurvakarių vėjai.

Saulė teka 5:25 v., leidžiasi 
8:08. Mėnuo leidžiasi 2:44 vai. 
ryto utarninke.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, May 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 18. -^Val
džia priėmė geležinio kumščio 
taktikų naikinime maisto Airi
joj. Visi Sinn Fein draugijos 
vadovai tapo areštuoti šiąnakt ar 
anksti ryte policijos ir kareivių.

Tas žygis buvo visai nelauk
tas ir didžiuma areštuotųjų ta
po greitai ir tyliai susodinti ant 
laivų.

Iš Dublino Daily News pra
nešama, kad skaičius areštuotų
jų siekia 500.

Tas viskas padaryta labai gre
itai ir pasipriešinimas nebuvo 
galimas.

do lieutenanto proklamacijos, 
jog yra susektas vokiečių suo
kalbis. Airijos sostinėj areštuo
ta: Dr. Dillion, Artliur Griffits, 
grafienė Markievvicz, De Val< ra 
ir Sinn Fein vadovas, vardu 
Cosgrovc.

GALBŪT AIRIJOJ NEBUS 
KONSKRIl’CIJOS

«■ » ■ ■—

AREŠTUOTI AIRIAI IŠ
GABENAMI

True translation filed with thft post- 
master at Chicago, IIL, May 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, geg. 19. — Iš 
Dublino į Central News Agency 
pranešama, kad pereitų naktį iš 
Kingstown išplaukė laivas su 73 
areštuotais; Sinn Fein nariais. 
Manoma, kad laivas plaukia į 
Moly Head, Valijoj. Didelė mi
nia sveikino kada laivas plaukė, 
bet demonstrantai tapo greitai 
išvaikyti.

AREŠTUOTA SINN FEIN 
PARLAMENTO NARIAI

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, Ilk, May 20, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 18. — Di
delės svarbos dokumentai, sųry- 
šyj su airių konspiracija pakliu
vo į valdžios rankas per pakraš
čio sargybos areštų žmgaus su 
tūlais dokumentais.

Visi Sinn Fein nariai parla
mento lapo areštuoti.

Nei viename atsitikime neda
ryta pasipriešinimo areštuojan
tiems kareiviams ar policijai. 
Dublino ofisai Sinn Fein ir ofi- 
sai tautinio pagelbos fondo pa
imti karinės valdžios.

AREŠTAVO ANGLIJOS
PARLAMENTO NARĮ

Areštuota ir 12 kitų žymių 
airių

True translation filed with the posr- 
master at Chicago, III., May 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

GĖNEVA,, Geg. 18. — Uuen-

Jei susidarytų ganėtinai di
delė liuosnorių armija.

True translation filed wifh th post- 
master at Chicago, III1., May 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 917.

LONDONAS, geg. 18. -- la
sant galimybei sukilimo pietinėj 
Irlandijoj delei arešto 13 Sinn 
Fein vadovų, jei bus pravedama 
konskripcija, naujasis lordas 
lieutenantas išleido proklamaci
ja, kviesdamas liuosnoriai stoti 
kariuomenėn.

Sakoma, kad proklamacija- iš
leista su vilčia, kad nebus 
kalo vartoti prievartos kad 
vus Airijos rekrutus.

Pirmesnėj proklamacijoj 
das lieutenantas pranešė,
atkreipta valdžios atida į tai, jog 
uli karaliaus Jurgio pavaldi

niai Airijoj daro išdavikiškus 
susinešimus su vokiečiais.

Valdžia bando gauti Airijos 
tvotų Anglijos armijoj nevar
tojant konskripcijos.

Lordo lieutenanto paskelbi
mas yra pirmu leidimu spėji, 
kad atsižadėjhnas Airijos kon
spiracijos plano nors laikinai ga
limas.

Nors jis 
rekrutų ir 
Sinn Fein 
tikru, kad 
pagimdytą

no kareiviavimo.

rei- 
«"■. ■

lor- ’

išleistas tikslu gauti 
sunaikinti vokišką 

suokalbį, skaitoma 
jis suinažįs įlūžimą 
galimumu priversli-

NAUJA JAUNUOLIŲ RE
GISTRACIJA

Visi 21 m. jaunuliai turės re
gistruot ies birželio 5 d.

True translation filcd xvith the post- 
rnaster at Chicago, Ilk, May 29, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 18. — Iš 
Dublino šiandie pranešama į E- 
vening News, kad 13 Airijos 
Sinn Fen vadovų, jų tarpe gra-

True translation filed wilh Ihe posl- 
inaster ai Chicago, III., May 20, 1918, 
as rcquired by the art of ()el. G, 1917.

VVASHINGTON, Geg. 18. — 
Birželio 5 d. paskiria kaipo die
na registracijai visų jaunuolių 
kuriems sukako 21 m. po pir
mos armijos drafto registraci
jos buvusios birželio 5 pareitų 
metų. Bezoliucija leidžianti 
naują registraciją dabar laukia 
prezidento parodo, bet pro vos t 
marslhal ofisas beveik užbaigė 
prisirengimas prie jos įvykini- 
mo. Tikimasi, kad naujasis dra 
ftas galės duoti 8(10,000 žmonių.

urAiuvn,, — i-ii* ii- j kjuiii j iii viliu,vij, jv

chncr Post šiandie rašo, kad Vie-.fienė Markiewicz (kuri buvo j- 
nnos diplomatiškuose rateliuose! maišyta Dublino sukilime),

Lenkų kareiviai Francijoje.
True translation filed wilh Ihe posl- 
master at Chicago, Ilk, May 2(1, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

. PARYŽIUS, Geg. 18. — Len-
vėl eina gandas, kad von Seyd- prof. De Valera (parlamento na- kų pulkas kų tik atvyko iš Suv. 
lerio kabinetas rezignavo ir kad rys) ir kiti lygiai žymus, tapo Valstijų į Fra nei jos uostą, kad 

prisidėjus prie talkininkų. Len-geležinkelių ministeris paskirtas ^areštuoti. •
Penki areštai padaryti Dubli-'kai parodavo gatvėmis su iliuzi

ne tuoj po išleidimui naujojo lor ka ir tapo entuziastiškai priimti.
sudarymui naujos Austrijos mi

nisterijos.

■P

IMPERFECT IN ORIGINAL
g - - ■ .... ... — - -   -   ._ ..m    a.
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NAUJIENOS
tttE LITMUAN1AN DAILY NEWt

Rblished Daily except Sunday by 
l.ithuanian Nevvs l*ub. Co., Ine

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

kad ypač katalikai su tais

tų
socializacija

Telephone Canal 1506
Haujienos eina kasdien, Išskiriant 
■edėldienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
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Kokis tui anglų inžinierius, kų 
lik atvykęs iš Rusijos Ameri
kon, atyežė sensacijinę žinių, 
buk Saratovo niiehte (Rusijoj) 
anarchistų kliubas padaręs nu
tarimų, sulig kuriuo vielos mo
teriškės, amžiuje nuo 17 iki 32 
melų, paimamos nuo 1 kovo 
1918 “visuomenės nuosavybėn”, 
ši žinia, kaip matyli iš laikraš
čių, įvarė’ abiejų lyčių davat
kom pusėtinai baimės. Nors ji 
yra abejotinos vertės, nors išro
do greičiau pašaipa dabartinių’ 
Rusijos gyvenimo sąlygų ir gy
ventojų santikių, liet iš kilos 
pusės, pažįstant anarchistus, y- 
pač taip vadinamus “praktikos” 
anarchistus, išrodo, kad ji, loji 
žinia, gali būti ir teisinga, šiaip 
beloi ar lain. ii vra idomi, ir lo-

Rašytojų ir korespondentu prašomo (|(.| verta apie ją šk k tu k pak.nl- 
aiunčiamiis išspausdinimui laikraš- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Bell.
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- ; .
liaus vardu. Reikia būtinai rašyti | |) Anarchistų nutarimas:

Šiuo panaikinama privatine nuo
savybė ant moterų.

Kaip turi žiūrėti socialistas i 
autorius šitokį uzrcisknną! Janu' socia- 
. m ... . . *: hstu1! nieko baisaus negali pasi

rodyti. Ištikrųjų, kuo yra mo
teriškė sulig katalikų bažnyčios 
nuomonės? Tai yra kone vergė, 
kuri privalo “mylėti” ir klausy
ti vyro. Kuo buvo moteriškė 
sulyg senosios Rusijos įstaty
mais? Tokia pat vergė, kurios 
interesus, tiesa, gynė ir įstaty
mai. Bet visgi moteriškės tei
sės Rusijoj ištikrųjų buvo taip 
menkos, kad vaizdžiai išsireiš
kiant, moteriške ten buvo “pri
vatine vyrų nuosavybė”. O jau 
ku bekalbėti apie Turkiją: k n 
moteriškė, tai dalykas, kurs pri
klauso vyrui, kaip priklauso jam 
jojo namas, jojo rakandai elc.

riBujieny KeuiiKcijjiit u© . v Yi ‘ 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti i 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- Į 
aės, be to paliekant platesnių^ tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas tetses rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgai
lai bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės” —K. Marks.

Redakcijos 
Straipsniai

meilė tai bargenas; šiandie, sako 
jie, šeimyna tai griuvėsiai, nes 
kuomet ir vyras ir jo pati turi 
dirbti po 10 12 valandų dirb
tuvėse, tai kūdikius auklėja gat
vė. Ir nė vienas šių dienų so
cialistas nemano, kad socializ
mo laikuose moters taptų visuo
menės nuosavybe.

Klausimas, ar galėjo Sarato
vo anarchistai paskelbti tokių 
moterų “sočializacijų”? Abejoti
na. Nes juk anarchistai pripa
žįsta neapribolą ypalos laisvę. O 
paėmimas moterų visuomenes 
nuosavybėn reiškia tos laisvės 
suvaržymų. Reiškia sumindžio- 
jimų tos laisvės principų, kurių 
delei anarchistai tiek šūkauja, 
liek triukšmo kelia. Reiškia 
prieštaravimų savo pačių prin-

• Icipanis.
Panašus nutarimas, jeigu j'is 

buvo, galėjo būti išneštas tik to
kių anarchistų, kurie nesiskiria 
nuo huliganų. Nes anarchistuo
se, tariant Plcchanovo žodžiais, 
dažnai sunku atskirti, kur pasi
baigia “draugas” (anarchistas), 
o kur prasideda valkata ir plė
šikas. Žinant gi kokis dabar Ru
sijoj yra padėjimas, žinant ko
kie elementai šliejasi prie anar
chistų, ypatingai sujudimo lai- 

i ku, sunku griežtai užginčyti, jog 
I ttis rųšies anarchistai neišnešė 
I kad ir taip beprotiško nutarimo.

Einant dabar prie kitų nuta
rimo punktų, reikia pasakyti, 
kad jie yra menkesnės svarbos. 
Tai yra punktai, pamatuojantis 
svarbiausių nutarimo mintį, bū
tent — kodėl moters paimamos 
visuomenės nuosavybėrt, ir pun
ktai, nurodantįs, kaip tasai pa- 

I ėmimas turi būti {vykinamas 
gyvenimai!. Vienok ir apie juos

nČs Įstaigose iki 20 su viršumvalstybės globoj? 'I'icša, nuro
domo, kad be motiniškos glo
bos kūdikiai negali apsiūti. Bet 
kokia jau čia motiniška globa 
šiandie, jeigu viename tik New lieka valstybė, visuomene. Bet 
Yorke ir vienais lik 1912 me- ir to du mažai; reikėtų, kad vi
lais vaikų prasižengėlių skaičius suomi nė rūpintųsi kūdikių auk- 
siekč virš 12 tūkstančių; tegul 
musų jėzuitai prisižiūri, kų da- cipe valstybės rupinimuisi, kudi- 
ro vaikai ir mergaitės švento Ju- kių auklėjimu 
rgio Bažnyčios apielinkčje, kur priešingas.
gyvena lęnkai, — dievobaimin- Į Nėra priešingi jam nė musų 
ginusi kalikai visoje Chicagoj; kunigai. Juk ir jie užlaiko mo- 
jie pamatys, kiek daug reikalin- kyklas, vienuolynus ir kitokias 
gn kųnĮgų ginamai,iinndic šei- įstaigas, kur stengiamasi turėti 

juodaugiausia auklėtinių. Jeigu 
O kų reiškia šių dienų mkyk- gi jie šokauja dabar ant anar- 

los? Ar tui ne visuomenes auk- chistų, tai tik todėl, kad mano, 
Įėjimo Įstaigos? O kaip.ilgai te- jog anarchistai (jeigu jų nutari
mu vaikai berniukai ir mergai-. mas taps įvykintas gyvenimai!— 
lės - pasilieku,, Darbininkų vai- kas netikėtina) neduos vaikų 
kai iki 13 ar 14 metų. l^et auklėjimo įstaigos kunigams. O 
ar atsiras šiandie tikrai kultu- jeigu inusų kunigai staiga opiai-.

nesakys, kylu žinių, jog Saratovo anar- 
kad lankymo mokyklos iki 13 ar chistų kliubas, paėmęs moterįs 
14 melų yra permaža? Kad gei-* visuomenės nuosavybėn”, nuta- 
stina ir reikalinga, idant ir dar-[rč tų moterų kūdikių auklėjimo 
ninku vaikai kaip kųd turčių- įstaigas atiduoti kunigų Olšau- 
galėtų užbaigti kolegijas? Kitaip sko ir Kemėšio priežiuron, tai 
sakant*-ar gali protingas ir sau- visi pamatytume, kaip dabarli- 
žiningas žmogus, trokštantis niai kunigų keiksmai pavirstų 
žmonijai gerovės būti priežingas isgarhinimu anarchistų, kaip ku
tam, kad ir darbininkų vaikai nigai imtų alleliuja giedoti ana- 
pasiliktų mokyklose visuonic-]rchistų sumanymui.

......... . ■ . . < - -

Vudinas, jau šiandie didžiųjų 
kūdikių auklėjimo darbo dalį at-

ir to da mažai; reikėtų, kad vi

Įėjimu da daugiau. Taigi, prin-

socialistas nėra

i a •

mynai lopytį.

riškas žmogus, kurs

Moters 
pirmutinės

Į Liet. Darbininkų Tarybos at
sišaukimų ūmiu laiku sudėti di 
delį Lietuvos laisvės Fondų pir
mutinės atsiliepė musų molerįs.

Ar gali lodei būti kultūriški i ' * .A 
v - . v. . .... J kenkdžmones piresingt panaikinimui i 
nuosavybės ant moterų, kokia ji 
buvo iki šiol Rusijoj, Turkijoj

Liet. Moterų Pr. Sus. 9-ta kuo- jr kį(osc atsilikusiose ir net “to-
pa savo susirinkime pereitų su
lietų vienbalsiai nutarė paaukot 
iš savo neperdidelio iždo $25 
Lietuvos Laisves Fondan.

Tai daug liudija apie moterų 
politiškų subrendimų, jų supra
timų svarbiausių dienos reikalų, 
ir jų jauslumų Ir tai turi džiu
ginti kiekvienų darbininkų.

Bet musų molerįs nelaukia 
pagyrimų. Jos laukia, kad jų 
pavyzdį pasektų kiti. Ir mes ti
kimės, kad jos tame neužsivils.

liau” nužengusiose šalyse? Ne.
Panaikinimas nuosavybės ant 

moterų 
moteries iš vergijos

reiškia paliuosavimų 
suteikimų

Pirmiausia, nutarimo nioli- 
vas: Moteriškės paimamos “vi
suomenės nuosavybėm!” todėl, 
kad, girdi, iki šiol gražiausia 
žmonių veisles egzemplioriai flo

tilę buržujams, o tatai 
avę tikram žmonių vęjs- 

: lės tobulinimuisi. Tai yra, rei
kia pasakyti, kvailiausias pama
tavimas. Žmonių rase Besitobu
lina šiandie, socialisto manymu, 
ne todėl, kad gražiausios mote
riškės tenka buržujams, bet to-

Klerikalų nemai
nomi principai.

Atkreipiame skaitytojų domų 
į straipsnį “Tamsybės Gelmė“ 
kurs telpa šiandie Naujienose 
Jame yra paduoti nedhnainomi 
klerikalų politikos principai 
kaip jie yra nustatyti “neklai-
diilgųjų” popiežių.

Kleęikalus reikia pažinti ne 
tiek iŠ to kų vienas ar kitas ku-

to ką nutaria klerikalų galva— 
popiežius—savo encyklikosc ex 
cathedra... Minamam straipsnyj 
yra cituojamos svarbiausios on- 
cyklikos, kuriomis popiežiai už
sikeikė nuo progreso, liberaliz
mo ir naujojo svieto civilizaci
jos. To, kas pasakyta šitose en-

kol jie tik kunigais pasilieka. 
Jeigu kurs kunigas nesilaikytų 
bent vieno encyklikų uždraudi
mo ar prakeikimo, jis tuojaus 
gali būti prašalintas iš kunigys
tės, ar uždarytas klioštoriun,

vyskupas ar popiežius.

Paduotieji popiežių prakeiki
mai dar niekad nebuvo atspaus
dinti nei lietuvių spaudoj nei

žinimų kaip jai, laip ir vyrui tei
sės sugyventi su tuo asmeniu, 
kuris yra mdilus, ar skirties nuo 
lo, kuris yra nemielas. Šitokiai 
laisvei su kaikuriais aprubežia- 
vimais principe socialistai nėra 
priešingi.

Negali Indi jai priešingi nė 
anarchistai, kurie svarbiausiu 
savo tikslu stato atsiek ima ne
apribotos laisvės. Todėl paduo
tas augščiau Saratovo anarchis
tų užreiškimas yra labai gali
mas.

•Vienok iš žemiau sekančiu 
minėto nutarimo paragrafų pa
sirodo, kad Saratovo anarchistai 
(ar jų kliubas), nutarę nelik pa
naikinti “privatinę nuosavybę 
ant moterų”, bet taipgi nutarę 
paimti moteris “visuomenės 
nuosavybėn”. Taip, ketvirtasai 
jų nutarimo paragrafas skam
ba: “Visos moteriškės tampa 
paliuosuojamos iš privatinės 
nuosavybės ir paskelbiamos vi
sos draugijos (community) 
nuosavybe”.

Kaip turi žiūrėti socialistai į 
šitokį nutarimų? Atsakymas: jo- 
kis rimtesnis sveiko proto ir ne
iškraipytų jausmų socialistas ne- 
užgirs panašaus nutarimo; at- 
penč, jis pasmerks jį kuoaŠtriau- 
sia.

Ar taip? Ne kitaip. Užtenka 
nors paviršutiniai susipažinti su 
šių dienų socialistų pažiūromis 
į meilę, į šeimynų, kad tatai pri
pažinus. Socialistai sako, kad 
tikra meilė ir šeimyna tobuliau
siose jų formose kaip tik ir ga
lima bus pamatyti socializmo 
laikuose. iLiebknechtas, Bebc- 
lis, Kairiškis — visi jie tos pa
čios nuomonės, šiandie, sako jie,

tų dalį, stumia prie išgimimo 
vargas, o dykaduonius, draug su 
jų “gražiomis moteriškėmis”, 
slum’ia į tų pačių bedugnę išdy
kavimas. Vaistų nuo šito pikto 
socialistai j ieško kitokiam, negu 
kad šiandie yra, draugijos surė
dyme.

Yra kalbamame straipsnyje 
ir da pora paragrafų, vertų pa
minėjimo, kurie iššaukė baisaus 
riksmo lietuviškųjų jezavitų a- 
baze, “Drauge”. Ten, būtent, 
kalbama, kad kūdikiai, kuriuos 
pagimdys ir Visuomenės nuosa
vybėn paimtos moters, bus auk
lėjami visuomeninėse įstaigose 
amžiuje nuo 1 mėnesio iki 17

auklėjimo įstaigos kunigams. O

Tamsybės gelmė.
♦ ------------------------------

Popiežių “Viera” ir prakeikimai žmonių
progreso.

va ujusi tuo, kas jiems yra padik
tuota iš Rymo. Rymo diktavi-

diktavimai skaitosi neklaidin-Hk. • .{ ’l
gaiš, ir y, jų perengimų gręsia 
Įirakeikipias.

Kaip saldžiai l^lerikalai neat
silieptų lipie progresų, kaip jie 
neapsinu'stų liberalais ,kaip jie 
nesistal^Hų rtioksTo šalininkais, 
galutinas jų fikslas visuomet pa- 
iilicka — progreso trukdymas, 
laisvės varžymas, minties tem- 
dinimas, mokslb iškraipymas, 
pavergimas it* nailkinimas.♦ , ■ ■ - -

Nes tokie yra neatmainomi į- 
takyinai iš Rymo.

Klerikalų veidmainystė.
Klerikalai dažnai vcidnpiinin

gai užsigina, kad jie yra prisaik- 
linti naujosios gadynės dvasios 
r progreso priešai. Savo užsi- 
gyniniais, mat, jie gali dar klai- 
linli daugelj žmonių, kurie neži
lo tikrų įsakymų iš Rymo, ir to
lei lengvai patiki visokiems “ge
riems” kunigėliais.. Del šitos 
priežasties veidmainystė klerika
lams patapo šiandie jų didžiau
siu ginklu, Be veidmainystes 
jie visai jau nebegalėtų išsilai
kyti šioj gadynėj..

Jų veidmainystės išaiškinimui 
niekas taip negali pagelbėti, kaip 
ų pačių popiežių paliepimai ir 

prakeikimai, kurių jie turi šven
tai laikyties, kaipo ištikimi po
piežiaus tarnai, kaipo ištikimi 
kryžiokai.

Popiežių nustatyta, “viera.”
Rymo katalikų, arba klerika

lų, politika ir atsihešimas prie 
dabartinio svieto yra nustatyta 
opiežių aplinkraščiais (encykli- 

komis) sų prakeikimais.
Svarbiausiais Rymo politikos 

nustatytojais paskutinėj šimt
mečio pusėje buvo popiežiai 
Pius 
lasis.

mėntai, patapo Rymo katalikų 
“tikėjimo” artikulais ir jų vei
kimo pamatu, šitas popiežius 
tokio įrankio griebės dėl to, kad 
italai (sardiniečiai) atėmė nuo 
popiežiaus svietiškų valdžių, ir 
pradėjo patįs valdyties.

Pius X

gelbėjo, H(>s Italijos katalikai 
1876 metais atėmė nuo popi<*- 
žiaus svietiška valdžių ir iki šiol 
jam neatidavė ir nemano ati-

Here-

mų, panteizmų ir racionalizmų, 
“Heretiška yra mintis, kad žmo
gaus protas gali kų-nors ištirti. 
(Žiūrėk ėncyklikas Maxlma qui- 
dem, 1862., ir Qui pluribus, 1864 
m.).

Teologijos pirmenybė
Prakeikimas No. 8 — Heretiš

ka yra mintis, buk teologija yra 
lygi kitiems mokslams. Prakei
ktas tas, kurs tokios minties da
sileidžia Teologija yra vienuti- 
nis tikras ir augščiausias moks
las (Žiur. enc.. Singulari quo- 
dam, 1854). • • II

Prakeikimas No. 11
.tiška yra mintis, buk bažnyčia 
neturinti kišties į filosofiją. Pra
keiktas tas, kurs tokios minties

i dasileidžia.

Prakeikimas No. 13. — Here
tiška yra mintis, kad senoji 
scholastika teologijoj netinka. 
Prakeiktas tas, kurs tokios min- 
tise dasileidžia. (Scholastika tai 
tamsybėj amžių filosofija pa
remta an/ tikėjimo į dogmas, o 
ne ant pažinojimo).

Prakeikimas No..14. Here
tiška yra mintis, kad filosofija 
gali būti ne viršgamtiška.

Religijos nelaisvė., 
i t ,

Prake ikimas No. 15. —> Here
tiška yra miirtis, kad žmogus y-j 
ra laisvas pasirinkti kokių nori 
eligiją. Anathema tam, kurs 

tokios minties dasileidžia ar 
laisvai religijų pasirenka. (Žiur. 
Enc. Maxima quidem, 1862 m.).

Prakeikimas No. 16. — Here
tiška yra mintis, kad žmogus ga
li bąli išganytas by kokioj reli
gijoj. (Enc. Qui pluribus).

Prakeikimas No. 18. — Here- 
tiška yra miptis, kad protestonų 
tikėjimas yra kita tikros krik
ščioniškos religijos forma. (Enc. 
Noscitis, 1849).

Prakeiktas socializmas.
Pius X, sekdamas pėdomis Pi

aus IX-to, išleido dar naujų 
prakeikiiųų, atkreiptų ypač 
prieš modernistus, kurie linko 
prid teisingo Kristaus sekimo. 
Jo prakeikimų yra 65 ir jie yra 
surašyti encyklikoj Lamentabili 
Sane Exitu, išleistoj liepos 3 d., 
1907 m. šitų prakeikimų sura
šą Pius X dar papildė naujais, 
.surašytais cncyklikoj Pascendi 

Dominici Gregis, išleistoj rugsė
jo 8 d., 1907 m.

“Vieros” pažinimas.
Kas nežino šitų popiežių pra

keikimų, tas negali žinoti kuo 
tikrai yra dabartinė Rymo ka
talikų bažnyčia. Nes tie prakei
kimai yra dabar didžiausi ne
klaidingi popiežinių katalikų 
“vieros” •artikulai, kuriuos turi 
pildyti visi Romos katalikų ku
nigai ir jų pasekėjai. Kas iš ka-

Vai, šaukia musų jėzuitai, ge- 
vall! Socialistai (Draugas anar
chistų kaltę suverčia ant socia
listų), girdi, naikina šeimynų.

Reikia pasakyti, kad socialisto 
žvilgsniu kalbamasaiinutarimas 
nėra baisus. Jau šiandienų, di
desniame ar mažesniame laips
nyje, yra tatai praktikuojama 
gyvenime, ir tai ne vien Rusi
joj, o tokiose valstybėse, kaip 
Italija, Amerika, Angliju, Vokie
tija, elc. Imkime, pavyzdžiui, 
Ameriką. Vyras darbinikas iš
eina į fabrikų, motina turi taip
gi eiti darban. Ka daro ji su sa
vo kūdikiais? Nagi nunešti į 
prieglaudos namų. Vienų tokį 
narna turi ir lietuviai, ant Brid- 
geporto. Jau šiandien, vadinas, 
visuomenė auklėja kūdikius.

žinia, galima atsakyti*, kad to
kiose įstaigose motina palieka 
savo kūdikius tik tol, kol sugrįž
ta iš dirbtuvės ir tik tiek metų, 
kol kūdikiai paauga. Gerai. 
Bet kodėl molina negali matytis4 
su savo kūdikiais, jei jie butų kaipo neklaidingi dieviški doku-

Devintasis ir Pius Dešim
■ ■'■Ui .■ ,

Pius IX

Pius IX išlęido 80 prakeikimų 
dabartiniam svietui ir jo progre
sui. Tuos prakeikimus jis su
rašė į Syllabus Errorum (Sųrašų 
klaidų) prie ėncyklikos Quanta 
Cura, išleistos gruodžio 8 d., 
1864 m. Už kelių metų po to 
(1870 m.) jis paskelbę popiežių 
neklaidingumų, ir nuo to laiko 
jo ir kitų popiežių ėncyklikos,

ktas, ir popiežiški dangaus var- 
1 lai tarti yra ant amžių uždaryti.

Todėl kiekvienam yra svarbu su 
Rymo “vieros” artikulais arčiau 
susipažinti. Jie yra parašyti 
ik lotiniškai, kad tik kunigai (ir 
ai ne visi) juos galėtų skaityti. 

•Bet mes čia jų turinį paduosiu? 
lietuviškai, kad ir kiekvienas ka
talikas ir nekatalikas juos galėtų 
suprasti. Tik persergslim, kaip 
tik koks žmogus juos savo pro- 

du ištirs ir supras, tai tas žmo-j 
gus tuojaus paliks heretikas ir 
atsidurs po popiežiaus prakeiki
mu. Nes pagal Rymo “vieros” 
artikulų kiekvienas yra hereti
kas, kurs tiki, kad žmogus gali 
kų-nors savo protu ištirti, ir vL 
d galvočiai, kurie galėjo kų-nors 
savo protu ištirti, tikrai čirškes 
popiežiaus pekloj.

PIAUS IX-TO PRAKEIKIMAI.

Prakeiktos viešos mokyklos.

Prakeikimas No. 42. Heretiš- 
ka: kad civilė teisė gali būti vir
šesnė už dvasiškų.

Prakeikimas No. 45. - H ere
tiška: kad viešosios mokyklos 
turi būti valdomos civilės (svie
tiškos) , valdžios. Anathema 
tara, kurs tokios minties dasilei- 
džia. (Enc. Quibus luctuosissi-“ 
mus, 1851).

Prakeikimas No. 47. Hero
jiška: kad mokyklos turi būti 
paliuosuotos nuo bažnytinės prie 
žiūros. Prakeiktas yra Uis, kurs 
tokios minties dasileidžia.

Prakeikimas No. 52. — Here
tiška: kad į zokona negalima įs
toti be civilės valdžios leidimo. 
(Enc. Nunipiam fore, 1856).

Prakeikimas No. 54. — Ilcre- 
tiška: kad karaliai ir kunigaikš
čiai yra viršesni už bažnyčių 
sprendime jurisdikcijos klausi
mų. Praktikais yra tas, kurs 
tokios minties dasileidžia. (Mul- 
liplices inter. 1851).
Prakeikta valstybė be bažnyčios.

Prakeikimas No. 55. — Here- 
tiška: kad bažnyčia turi būti at
skirta nuo valstvbvs o valstybė 

► v

nuo bažnyčios. . Anathema tam, 
kurs tokios minties dasileidžia. 
(Enc. Acerbissimam. Sept. 27, 
1852).

Prakeikimas 67. — Pasmerk
tos ir prakeiktos vedusiųjų pers- 
tyros. ■ 13 tlf

• Prakeikimas Sfo. 76. — Here- 
; tiška: kad atėmimas nuo popie- 
; žiu svietiškos valdžios išeis ant 
gero bažnyčiai ir tikėjimui. A- 
nathema.

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i riminalitkuose 
taip ir civili&kuose tetomiose. Daro 

visokius dokutnenlus ir y opieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Oficasf •
117 N. Dearbom II.

UI 13 Unily Bldg.
Tel. Central 4411

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Rickter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ”
35c. ir C5c. buteliuk** viaoae aptlekose *rb* 

atūžia! nuo
F. AD. R1CHTER A CO.

74-80 Wasbington Street, New York, N. Y

| Tel Yards 3654. AKUSERKA į

Prakeikimais No 19, 20 21 ir 
22 yra pasmerkta ir prakeikta: 
socializmas, komunizmas, slap- į 
tos draugijos, bibliskos draugi
jos iV klerikališkai-Iaisvos drau-1 
gijos, ir tie prakeikimai patvir
tinti nurodymais į sekančias to 
paties popiežiaus ėncyklikas: 
Qui pluribus, 1846 m., Quibus 
ųuantisųue, 1849 m., Noscitis et 
nobisemn, 1849 m., Singulari 
ųuadam, 1854, Quanto Conficia- 
mur, 1863 m.

Popiežių svietiška valdžia.
Prakeikimas No. 23. —Herc- 

tiška: kad popiežiai kišėsi ne į 
savo reikalų, kada jie užgriebė 
kunigaikščių teises, ir kad po
piežiai. klydo tikyboj ir doroj. 
Anathema tam, kurs tokios min
ties dasileidžia. (Enc. Multi- 
pliccs, 1851).

Prakeikimas No. 24. — Here- 
tiška: kad bažnyčia neprivalo tu-

I rėti svietiškos valdžios ir kad ji 
neturi teises vartoti prievartos. 

[ Prakeiktas yra tas, kurs tokios 
minties dasileidžia. (Žiur. Enc. 
Ad. Apostolicae, Rugp. 22, 1851.

— Prieš šito prakeikimo para
šymų popiežius Pius IX buvo 
pralaimėjęs karėję prieš Italijos 
revoliucionierius ir priverstas 
buvo bėgti iš Rymo į Gaetų. 
Francuzų karalius popiežių bet
gi vėl sugražino Ryman, kada 
sumušė Italijos revoliucionie
rius) .

Prakeikimas No. 25. — Here 
tiška: kad svietiškų valdžia vys- 
kupams buvo suteikę kunigaik
ščiai ir kad kunigaikščiai gali 
svietiškų valdžių nuo vyskupų 
atimti.

Prakeikimas No. 26. — Here- 
tiška: kad bažnyčią neturi tei
ses turėti nuosavybę (Enc. Nun- 
quam fore, 1856).

Prakeikimas No. 27. — Here- 
tiška: kad popiežius ir jo kuni
gai turi būti prašalinti .nuo svie
tiškos valdžios. Anajhema tam, 
kurs tokios minties dasileidžia. 
(Enc. Maxima ųuidem, 1862.— 

estiškus tyrinėjimus, naturaliz- Bet tas prakeikimas nieko ne-

Iš 80-ties popiežiaus Piaus IX- 
lo prakeikimų paduosime čia 
svarbiausius.

Prakeikimai No. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 ir 7 pasmerkia ir prakeikia pa
sitikėjimą žmogaus protu, mo-

Mrs.A. VIOIKAS
■laigusi Akušerijos Ko- I
Icgijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijoa 

ospitalėfie ir Phila- 
elphijoj. Pasekniin- 
ai patarnauju prie 

gimdymo. Duodu rody 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antry lubų) I 
Chicago.

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si j 4-rias lekcijas per 
pus-balso s y Stonių — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stema, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
j.-jja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3313 So. Union Avė.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų Ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy Ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 18th 
8t. netoli Pi»k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6~8 vakarais. Tdephone Canul 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: S—fi ryto, tiktai.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.
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Nereikia daug turto pradėjimui tokios ukes

Bulves ant naujai pradėtos ukČs

WISCONSIN

Sergėkite savo akisKORESPONDENCIJOS
Rubsiuvių konvencija

Lietuviai Pardavėjai Patarnaus Jums

PIRKITE ČIA

A. M. KAITIENfi

AKI 
Akiu

186
207
209
213
211
215 Sudabini Ir greitai patarnauja 

prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergi
nome bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

116
117
120
138

tuvis John Bcnder, 1 deleg

1553 W. Madison 
Su i te Ū00-612

Valandoi

Sanborn žemės Kompanija taiposgi priima ir Laisvės Bondsus 
(Liberty Bonds) kaip dalį mokesčio už ūkę.

Trne Iranslalion file<l wilh Ine post- 
mastei* a,t Chicago, Iii., May 21), 191 (S, 
as reųuired by Ihe net of Oet. 6, 1917

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390

‘ , Vakarais:
21X11 W. 22nd Street, 

Tėrephon.e Rockwcll 6999

Didelis Manufaktūros
.. n v j- ik-- . ■ ■■■ Išpardavimas

3203 So. Halsted St
Valandos: 9—12 ryto; 

2*—9 vakare.

Tek PiiHman 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Spbatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas ,.10c 
Prie šių kainų priskaitOma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir G ATVES

Dr, Lee Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcag< 
Telephone Ilaymarket 2544

—~ M* - • —VtrlT w

Dabar yra laikas naudoties pakol dar tavo iš senai su
taupyti centai nėra atimti nuo tavęs dėl to brangaus miesto 
pragyvenimo.

žmogus mano, kad jis dabar uždirba du syk tiek dau
giau, negu keli metai atgal, tai jis mano, kad sutaupys du 
syk tiek daugiau, negu pirma. .,. ,

Bet ar jus žinote, kad dabar jums kaštuoja tris ar ke
turis syk tiek daugiau pragyvenimas dabar negu pirma, ir 
jus nė nejusite kaip jųsų tie sutaupyti centai bus išaikvoti 
ant to. .

Bet žiūrėk į ateitį kas bus po karės, kada parvažiuos 
kareiviai iš kitų kraštų, kur dabar Amerikos visi jauni dar
bininkai kariauja, dabar, jie yra išsiųsti j visas pasaulio da
lis, tada kada parvažiuos milijonai vyrų, kurie yra tvirti kai 
ąžuolai, tada kada nustos durnai rūkę iš kaminų, kur dabar 
dirba amunicijas, kur dirba laivus, kur dirba orlaivius, ir 
visi tie fabrikai kur dabar dirba visokius daiktus dėl šios 
didelės kares, kiek tai žmonių bus be darbo.

Juk jiems ir reikės darbo, ir tąsyk bus daugiau darbi
ninkų negu jų reiks, ir tada bus algos numuštos, ateis lai
kas neužilgo, kad darbininkas prašys darbo verkdamas. 
Bet nelauk tos dienos kada tau reiks prašyti kito, kad su
simylėtų ant tavęs ir tavo šeimynos, bet atvažiuok čia kur 
tavo maistas yra užtikrintas ar blogam ar geram laike.

Lietuviai senuoliai pasakoja, kad bus pasaulio sumiši
mai* ir dabar tas atėjo. Bet dabar žmonjs kalba, kad bus 
didelis vargas ir badavimas dideliuose miestuose, bet to ne
reikia nė abejot, nes kožnas permato tą dalyką aiškiai, kad 
neužilgo tas įvyks.

The Peoples Store
11201=3’5.7 Michigan Avė., Roseland, Iii

SPECIALISTAS 
gzandauoja Dykai

Gyvenimas yra 
* tuščias, kada yra 

Į/H nyksta regėjims. 
'1/ Męs vartojame 
y pagerintą 

thahnometer. Y- 
Ijotingn doina at- 
creipiama i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak

DABAR
Pigiausios Kainos

CHICAOOJE

BALTIMORE, MD. — Utar- 
ninke, gegužio 14, kaip 10 vai. 
ryto prasidėjo antros dienos po
sėdis. Sekretorius J. Schloss- 
berg atidaręs susirinkimą pers
kaitė telegramas atėjusias kon
vencijai nuo įvairiu darbininkiš
kų organizacijų. Pirmininkas 
paskirstė įvairias komisijas, 
kaip tai: presos, taisyklių etc.

Mandatų komisija pristatė sa
vo raportą, iš kurio pasirodė, 
,<ad konvencijoj reprezentuoja
mi sekami rubsiuvių organizaci- 
los skyriai sulig jų numeriais:

1. Skyrius, Boston, 4 deleg.
2. — Now York, 7 deleg. 

ielegatai.

TELEPHONE YAHDS M14

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valand 
iš ryto ir nuo 7 
S825 So. Halsted 0L, Chlcaga

ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero - 
SPECIALIAI: Maleva malevęjimui ątubų iš vidaus, po $1.19 UŽ gal.

CARR BROS. WRĖCKING CO.
3003-3039 S. Halsted JBt., Chlcajo, III. DR. G. M.GLASER

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 st.
Chicago, iii.

SPECTALiSTAS 
Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tclephone Yards 687

Ką-tik prasidėjęs gyventojas prie Phelps 
apielinkės. ?

New York, 6 dėl.
Baltymorc, Md., 1 dėl.
Brooklyn, N. Y., 2 dėl.
Philadelphia, Pa., 1 d
Brooklyn, N. Y. 2 dėl.

- Brooklyn, N. Y., 1 dėl
- Cleveland, Ohio, 1 dėl
- Baltimore, Md., 4 dėl
- Montrcal, Canada, 1 d
- Baltimore, Md., 2 dėl.
- Louisville, Ky., 1 dėl.
- Philadelphia, Pa., Lic

Tai žmogau nemiegok dabar pakol turi progą, nėati- 
dėliok diena iš dienos, bet veik tuojau, pakol dar nėra per- 
vėlu. Bet paskui bus pervelu ir ant gero kelio ateit, kada 
žemės kainos bus pakilu ir jūsų sučėdyti centai bus išeikvoti.

Sanborn žemes Kompanija duoda jums gerą progą 
pradėt, mes duodame jums kad ir su maža suma pinigų pra
sidėti, jus galite pirkti žemę nuo Sanborn žemės Kompani
jos ant lengvų išlygų, taip kaip jums yra parankiau, jus ga
lite mokėti už tą ūkę kožną mėnesi, kožną antrą mėnesį, 
ar vieną sykį ant metų taip kad žemė pati mokasi už save, 
tiktai jus pridedate savo darbą, o po kelių metų žemė lieka 
jūsų locna, taip kaip kad gauta už dyką.

Musų žemė yra prie gražaus miestelio PHELPS, miestelis yra 
ant kranto ežero, prie geros transportacijos, kur Nbrth Western 
Linija išveža tūkstančiais vagonų ūkės produktų kožną metą iš 
apielinkių ūkių, kur ūkininkai padaro milžiniškus pinigus. Mieste
lyje yra keletas fabrikų, taip kad žmogus žiemos laike norėdamas 
dh-bti gali gauti sau darbą.

j ’ ',■ _ JT į.j -4 , : f f < . , .

Mes turime 30,000 akru žemes aplink aukščiau minėtą mie
steli, turime ūkių gražiai išdirbtų su trobomis, sodais, gyvuliais ir 
visokiais ūkės reikalams įtaisymais, ir turime žemės kurias galima 
lengvai nuvalyti, nes tiktai yra apaugus mažais krūmeliais.

Musų žemė yra prie upelių, ežerų ir labai gražioj vietoj, ir jau 
yra gerokai apgyventa gerų lietuviškų šeimynų, ir yra visi užganė
dinti, nes musų visa žemė yra labai derlinga, dėlto užtikriname ir 
jus užganėdinti.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chicag.

Telephone Drover 9693 
VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popiety

7—8 vakar*. Nedėliotais 10—12 dlen*.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ

10 iki 12 ryto
ymmket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutarti
t

Rezidencijos Telephone Albany 5546

269
Galskis, 1 dėl.

277 — Montrcal, Canada, 1 d.
280 — New York, 2 delegatų.
Apskričio Tarybos prisiuntė 

po vieną delegatą nuo sekančių 
miestų: Rochester, N. Y., Boston, 
Chicago, III., New York, New 
York vaikų drabužių siuvėjų, 
Toronto, Philadelphia, Baltimo- 
re, Md., ir broliškas delegatas 
nuo Bostono Kirpėjų.

Kalbėtojai buvo setam lįs: II. 
Rogoff, “Fonvard” laikraščio 
atstovas iš New Yorko; F. Flan- 
zer iš Los Angolos, atstovavo 
Sanatoriją ir prašė pinigiškos pa 
šelpus.

Iš New Yorko deleg. A. Bec- 
kerman, New Yorko aldcrma- 
nas.

Daugybė rezoliucijų buvo sk
aityta ir pavesta rezoliucijų ko
misijai; daug rezoliucjų buvo į- 
nešta, kad Amalgama ted Cloting 
Workers of America pradėtų ve
sti kompaniją už 44 valandų 
darbo dieną.

Vakare buvo masinis Baltimo- 
rės rubsiuvių susirinkimas vie
noj iŠ didžiausių salių, Lyric 
Theatre. —Koresp.

, Tel. Armltago 984 
ir Tol. Drover 8448

DR.A.J. KARALIUS
S,dylo|is Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

kusi.yčL.___ ___ _ ______
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas <22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

247 —- Baltimore, Md., 1 dėl
248 — New York, 2 deleg.
249 — Philadelphia, Pa., 1 d
259 — Brooklyn, N. Y., 1 dėl.
2(i2 — Brooklyn 1^. Y., 4 dėl.

Chicago, III., liet. P

ii delegatai: Fr. Vaitulaitis ii 
Ikihn Zubavieius.

55 — New York, 1 dėl.
58 — Brooklyn, N. Y., Lietuvių 
Wm. Černauskas, 1 dėl.

59 — Baltimore, Md., 1 dėl
61 — Chicago, 111., 3 dėl.

ATVAŽIUOKITE IR RERSITIKRINKIT PATS SAVĘS 
Del platesnių žin|ų kreipkitės antrašu

Sanborn Land Co.
DEPT2. ,, Phelps,..

A. J. BACHUNAS, Kolibnijos Direktorius.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, .nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek.'* 
Tėjnykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dienę.

»i..

139 — Philadelphia, Pa., 1 d.
140 — Philadelphia, Pa., 1 dėl. 

Philadelphia, Pa. 1 dėl. 
Brooklyn, N. Y., 1 dėl. 
Philadelphia, Pa., 1 d. 
Chicago, IR., 2 dėl. 
Boston, Mass., liet. 1 d. 
Boston, Mass., 1 dėl. 
Chicago, UI., 2 dėl. 
Philadelphia, Pa., 1 d. 
Ncw York, 5 dėl. 
NcnV York, 2 dėl. . 
New York, 1 dėl. 
Brooklyn, N. Y., 1 dėl. 
New York, 1 dėl.
Brooklyn, N. Y. 1 dėl. 
New York, 1 delegatas.

170 — Baltimore, Md. 1 dėl.
171 — Boston, Mass. 1 dėl.
172 — Boston, Mass. 1 dėl.
173 — Boston, Mass. 2 dėl.
174 — VVorcester, Mass. 1 dėl.

Brooklyn, N. Y. 2 dėl. 
Brooklyn, N. Y. 2 dėl. 
Ndw York, 1 dėl. 
New York, 2 delegatai. 
VVoodbine, N. J., 1 d. 

Montreal, 1 deleg. 
Bręoklyn, N. Y., 2 dėl. 
Brooklyn, N. Y. 1 dėl. 
Brooklyn, N. Y. 2 dėl. 
Baltimore, Md., John 

Penkevičius lietuvis 1 dėl.
230 — Baltimore, Md., 2 dėl. 
241 — Baltimore, Md., 2 dėl. 
244 — Ndw York, 1 dėl.

Nevv
New York, 4 dėl. 
Cliicago, III., 1 dėl. 
Brooklyn, N.Y., 2 dėl. 
New, York, 5 dėl. 
Ne\U York, 2 dėl. 
New York, 3 dėl. 
New York, 1 dėl. 
New York, 4 dcl.
Baltimore, Md., 1 dėl. 
New York, 4 dėl.

cnv York, 1 dėl.
- Ne,wark, N. J., 2 dėl. •
- Brooklyn. N. Y., 1 dėl.
- Baltimore M<1., 4 dcl.
- Chicago, III., 1 dėl. 
■1 Chicago, UI., 6 dėl.
Ncw *York, 2 dcl.

- Ncav York, 3 dėl.
- Baltimore, Md., 2 dėl. 
Baltimore, Md., 1 dėl.' 
Brooklyn, N. Y., lietuvių

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa-. 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
ikotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
|$5 ir augščlau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Rulsfed SU Chicago. III j

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Dabar yra geriausias laikas pirkti ūkę, 
nes dabar ūkininkai naudojasi iš prie- 
žasties karės augštų kainų ant maisto,

- , ■ t h “ ■.i-r,',. 'Jį

ir naudosis dar daugiau po karės.
i fj • į " • 'n r , '• | , , f L *4.1

Pirkite tikę didžiausioje lietuvių kolonijoje visoj’e Wisconsin 
valstijoje, prie gražaus miestelio Phelps.
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NAUJIENOS, Chicagf III. l’anedėlis, (ievužes 20, ]91H.

ir Apieiinke
reikalavimus gražumu. I 
šingame atsilikime darbininkai 
kreiptųsi į... majorų Thompso- 
nų ir miesto tarybų.

Gal uždarys
1,353 saliunų

Miesto kolektorius, J. Fors- 
berg. įsakė uždaryti visus tuos 
saliunus, kuriu savininkai šian- 
die nepasirūpins atnaujini senų
jų leidimų-laisnių. Iki šiol at
naujino leidimus 4,700 saliunų 
savinikai. Chicagojo betgi viso 
yra 6,053 saliunai. Vadinas, dar 
randas 1,353 saliunai, kuriu sa
vininkai neturi laisnių. Tatai 
jeigu jie šiandie neatnaujins sa-

Ii su jais “savai])” — uždarys jų 
galiūnus.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, 111., May 20, 1918, 
as re<|uired by tne act of Oct. 6, 1917. 
Svarbus egzaminai. •

Birželio 6 d. eilėje nuėstų bus 
egzaminui imt komercijos pa
siuntinio (commcrcial atache). 
Alga $100(1 ir daugiau. Reika
lavimai: tezis apie užrubežinę 
pirklybų, Suv. Valstijų komerci- 
jinė politika, pažinojimas bė
gančios istorijos, pažinojimas 
bent vienos ar kelių svetimų kal
bų, patyrimas. Egzaminus ga
li laikyti tik vyrai piliečiai. Ap
likacija reikia paduoti išanksto. 
Formos gaunamos civil Service 
skyriuje Washinglone, New Yor- 
ke, Chicagoje ir kitur.

jas La Ruy priteisė Deshon’ui 6 
mėn. kalėjimo. Kaltinamojo 
advokatas dar bandė perkalbėti 
ponų džiodžę, nurodydamas, 
kad Deshon’as viso tik pirmu 
kart papildė tariamų prasižengi
mų ir kad jis yra vienintelis ūž
ia ikytojas savo silpnos nėščios 
moters ir trijų mažų vaikučių. 
Teisėjas atkirto, kad savo nuos
prendį jis neatmainysiąs. Nutei- 
stasai turi prašyt susimylėjimo 
pas savo kaltintojų — “beveik 
iiiilionierių” Otlis’ų. Ret pasta
rasis griežtai užreiške, būtent, 
kad įstatymas turi būt išpildytas, 
vadinas nuteistasai privalo at
likt priteistų pabaudų — eit ka
lėjimam Kaltinamojo advoka
tas. nusistebėjęs tokiu beširdiš-

- 0 ar tamsta aprūpinsi šio 
vyro moterį ir jo kūdikius, kuo
met jis sėdės kalėjime?

—Tai ne mano reikalas ir aš 
atsisakau nuo visko — užreiške 
“beveik inilionierius” ir apleido 
teismo kambarį.

Bėdinas važnyčia dabar turi 
eit kalėjiman paliekant savo nė
ščių moterį ir kūdikius “dievo 
valiai”. Ir lik už lai, kad, atsi
likus nelaimei, jisai sulaužė sa
vo “darbdavio”’ automobilių — 
ir pats delei to neteko sveikatos!

įmetė kalėjiman šeimynos 
aprūpintojų.

Pagalvokite apie skanių. Pra
eitų pelnyčių teisėjas La Buy nu
teisė tūlų Ollic Deshonų, važny- 
čių, tarnavusį “bevelk milionie- 
riui” Joseph OHis’ui, buvusiam 
Centrą) Trust kompanijos vice
prezidentui. Deshon’as
kaitinamas už sulaužymų auto
mobilio, kurioje nelaimėje ir jis 
pats tapo biauriai sužeistas. Sa
mdytojas pirrodinėjo, jogui De
shon’as jam pridaręs nuostolio 
už. visų tūkstantį dolerių. Teisė-

pa-

buvo

Elevatorių darbininkai 
reikalauja didesnių algų

Ir elevatorių darbininkai 
sekė savo draugus, gatvek;
darbininkus. Subatos naktį bu
vo sušaukta didelis elevatorių 
darbininkų susirinkimas Ash
land Boulevard Auditoriumc. 
Kaip vienų balsu tapo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti padid— 
nimo algų — po 15 centų valan
dai.

Elevatorių darbininkai taip
jau nenorį streiko. Priimtoj re
zoliucijoj išreiškiama pasitikėji
mas, būtent, kad samdytojai su
tiks išpildyti savo darbininkų

Išpardavimui Utarninke 
Seredoje ir Ketverge.

KLEIN BROS.
IIAl.Sllj) A 2(1111 STS.

Kas jai užmokės už 
“kete h u pa”?

Ponia 'Agnės (’rane, negre, 
krautuvės savininkė, 6651 So.

I

State gatvėj, labai susirupinus. 
Nežinanti, kas jai užmokės už 
bonkutę “ketchup’o”, kurių ji 
sudaužė paleidus... vagiliui į 
galvų. Buvo taipi Praeitų su
imtų, vidudienyj, ponios Agnės 
krautuvėlėn įėjo jos tautietis Or- 
rin Dunning ir be jokio perspė
jimo kyštelėjo Agnės panosėn 
revolverį. Bet drąsioji afrikie
tė nepaisė to modernaus euro
piečių išmislo. Žaibo greitumu

tų posėdžių veikimo.
Atšaukia Anupro Karaliaus 

maršrutas.
Tarta proporcionališkai prisi

dėti prie vedimo bylos suareš
tuotų ypatų apvaikščiojime l-os 
gegužės ir Karlo Markso 1(1(1 me!

Prie- Schuettleris turės pa- 
’ sitraukt?

Ir vėl pasklydo gundai, kad 
policijos viršininkas, Ilerman F. 
Schnettler, veikiausia pasitrauks 
nuo savo vietos. Tatai todėl, 
kad jo sveikatos stovis vis dar. ,
blogas. Neveizint jo užrciški-P1-' sl,kl,kll,vi,J .......... . l>r»-
mo, jo4« bėgiu kėlių sekamų' ki,lb0S(‘Ciccr°j’ k,,ril,s rc,,«C 
dienų jis “pradės darbų” - da- i ™eagos Soc.... . kuopos ir

darbininkiškos draugijos.
Tarta prisidėti prie Soc. Par-) 

tijos Rivervi(*w Parke pikniko.I 
kuris įvyks birželio 16 d. Su-

k ta ra i jį prigraudėiię bent porai 
savaičių Neapleist savo kamabrį.

Mušeikos pateko bėdon.
I ‘Policijų areštavę keturis vy

rus, įtariamus sumušime Olson 
Cartage koRipanijos prekių iš
vežiotojo, Frank Sihld’o, 1138 
Drummond gt. Sumuštasai guli 
ligoninėj, jo gyvastis pavojuj.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA mergina dėl 
abelno darbo ofise,. Turi 
mokėti angliškai ir lietuviš
kai. Patyrimas nereikalin
gas. Darbas pastovus. At
sišaukite liktai laišku.

“Naujienos”
1810 S. Halsted St.,

NAMAI-ŽEMĖ

bul’o ir smoge juo neprašytam 
sveteliui. Ir išliesų, bėdino 
Oiiimintfo revolveris strikuliais 
atsiduri viduryj aslos. Dabar 

jį pasiėmė ponia Agnė ir pada
vus seserųi nubėgo prie telefono 
pašaukti “dėdes”. Bet koks bu
vo jos nusistebėjimas, kuomet 
sugrįžusi ji patnate, kad revol
veris ir vėl sugrįžo į Dunningo 
rankas, o bėdina jos sesutė pas
tatyta “cicliun”. Ponia Agnės 
užsidegė. Pastvėrė bonkutę 
“ketchup’o” ir — tėkšti Dun- 
ningo galva visa “apsibrozijo” 
ir jis, apsvaigęs, išsitiesė aslon. 
Tuo tarpu pribuvo ir “dėdės”. 
Nabagas Dunningas, jis tapo nu- 
bugdytas Grand Crossing džė- 
lon, o Agnė pasiliko savo krau- 
duvėlėj, ir vis dar mislijanti — 
kas jai užmokės už tų “ketcliu- 
p’ų”, kuriuo ji “apibrozino” ne
prieteliui galvų.

BRIDGEPORT
L. S. S. Vljl Rajono
konfercncij a.

PARDAVIMUI mu rinis namelis 6 
kambarių, maudynė, eleklos šviesa, 

V z5esas/ 2649 Union avo*., mūrinis 
4 ilatų, 33-čia ir Union Avė., ])o 4 ka- 

, kiekvienas. Kaina $5,000. 
)12.) Wallace St., 6 kambarių name
lis, madynC, elektra ir gesas — 
$2«)00. 6231 South Bucine avė., ge
ras mūrinis 2 tlatu 12 kambarių, 
maudynė, $5,000. Medinis 2 fialų 
prie Union Avė. Nupirksi už ge
dausią pasiūlymą. Didelis surašąs 
Hjrgcnų. Matykite E. Feeney, 
>03 V\cst 31 st St., Clucago,

GERAS BARGENAS
štai jums geriausia proga tapti lai* 

mjngu ir nematyti bado, šiluose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano far- 
mą už pusę kainos; aš turiu 20 akrų 
derlingos žemės. Man ta forma kai
nuoja du tuksiančiu doleriu, o da
bar parduodu už tūkstantį dolerių 
už cash ar ant išmokėjimų. Nelaimė 
man yra, kad aš į trumpą laiką iš
važiuoju į kariuomenę, kas pirme
snis atsišauks, tas bus laimingas; aš 
esu labai patyręs apie tą farmą, nes 
išgyvenau lenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;lris karius į metus augi
nama javai. Yra lietuvių kolonija 
arti miesto ir mokyklų. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai nuo 12 iki 5 vai. popiet. 
K. J. .k, 10649 Mich. Av. Roselnnd III.

j REIKALINGAS pirmos klesos sha- 
veikslams rėmų, tokis kur moka nu
statyt irabelnai dabot mašiną. Taip
gi— grooveris ir mitre sawyeris.

J. A. Olson Company,
1105 W. Lake SI., 3rd Floor.

rengti lietuviškų skyrių ir už- peris dnrbininkas dėl apvalainų pa
kviesti kalbėtojų.

is-
važiavimų į miškus.

Konferencija uždaryta 
5:20 vai. vakare:

Spaudos Komisija:
V. Shileika, K. Trainis

ir A. B. Liutkus.

kuip
REIKALINGAS geras duonkepys. 

Turi mokėti kepti juodų duona. Ge
ra mokestis. Trumpos valandos ir 
noulatinis darbas. J. Wichus, 
1043 W. 13 si. Chicago.

REIKALINGA barberys greitu lai
ku, darbas ant visados, ir gera mo-

LDLD. 19 kp. rengia prelekciją 
vienoms vyrams, ketverge, gegužės 
23 d., Mildos svetainėje. Prelegentu 
bus Dr. A. Montvidus. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžnngos 10c. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

» Detroit, Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimynišką išvažiavimą, ge
gužės 30 (k, llighlaiid l’ark.—Detro- 
itiečiai atsilankykite i minėtą parką. 
Bus prakalbos, deklemaeijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

Agota Gyvienė.
Svarbi prelekcija darbininkams— 

tema: “Darbininkų atlyginimo įsta
tymai”. Prelekciją skaitys gerai ži
noma visuomenės veikėja p-nia M. 
Jurgclionienė, Ketverge, gegužės 23 
d., kaip 7:30 vai. vakare, Draugijų 
sąryšio svetainėje, 1822 Wnbansia 
avė. Prelekcija rengia North Sidės 
draugijos, priklausančios Ch. L. D. 
Tarybai. Prelekcija yra svarbi ir

10722 Mięhigan Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA dviejų patyru
sių “dry-goods” pardavėjų-merginų. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Reikalingi paliudijimai.

Bach’s Dept. Store., 
3641 S. Halsted St., Chicago

I!’REIKALINGA MOLBERTAI 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

RETA PRQGA.—Jauna pora pri
veista paaukaut savft mukius 5 kam- 
barių rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
ruimo setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
a įėjimai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

REIKALINGA gera lietuvė mergi
na, o taipgi viduramžė molerū dėl 
pirmų ir antrų apartamentų nauja
me name su visais moderniškais 
parankamais Turi mpkėti kalbėti 
angliškai ir gerai virti valgį. Be 
skalbimo—du šeimynos. Gražus lar- 

_ . naitės kambarys su atskira maudyne
žinotina, kiekvienam lietuviui darbi- hr porčiu. Gera mokestis/. 1021 Gran- 
ninkui. I vilto Avė., arti Granville.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą $215.00 paimsi mano $850 player 
piana, 1918 inodel mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Rlvd., Chicago.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mainau biznevą narną į pagyvenamą. 
Gali tilpti 3 familijos ir biznis. Na
mas mūrinis ant 2-jų ankšt 
reikia nepraleiskite tos " ’ 
gos. Jonas Tumas, 
3116 W. 43rd St.

Kam 
ės pro-

Chicago.

..REIKALINGA moterų lopymu 
maišų. STAR BAG CO.,
536 W. l lth Str., Chicago, IIIPnjieškau brolio Juliono Kničiuno. 

Girdėjau, gyvena Mine valstijoj. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
šidlavos parapijos. Norėčiau greitai 
atsakymo, nes tuojau išvažiuoju ka
riuomenėn. Svetimas kas praneš— 
gaus dovanų. Martinas Kničiunas, 
4947 Melvin Avė., East Chicago, III.

F. Pocius pajieško savo pažįsta
mų, Kauno gub., Raseinių pav., Lau
kuvos parąp., iš Juodainių sodžiaus, 
Šelvcstrų ir Mečių, pnjieškau pažįs
tamų draugų gyvenančių Chicagoj. 
Meldžiu atsišaukti. F. Pocius.
Box 183 V. Conn. \Veslaburg, Pa.a

Spaudos komisijos pranešimas.

Nedėlioję gegužės 19 d., Mil
dos svetainėj, įvyko LSS. VIII 
rajono konferencija. Konfervn- 

[cijų atidarė rajono organizato- 
[rius, kaip 10145 viii. ryto.

Laike sutvarkymo mandatų 
buvo pakviestas kalbėti T. Dun
dulis, kuris trumpai paaiškino 
apie konferencijos tikslus ir tar
ptautinį darbininkų judėjimų. 
Vėliau tapo išrinktas tvarkos 
vedėju T. Dundulis.

Užėmus tvarkos vedėjui vielų 
išrinkta trįs komisijos: spaudos, 
rezoliucijų ir kuopų įnešimų su
tvarkymo. Iš mandatų sutvar
kymo komisijos raporto pasiro
dė, jog konferencijoj dalyvauja 
109 delegatai iš kuopų priklau-

Nušoyė moterį ir pats Į Šančių LSS. VIII rajonui. Pa- 
nusi^ove I vėlavo 10 delegatėj. Iš viso kon-

Kisiturįs dailydė, Fred Acbi- ferencijoj dalyvavo 119 delega- 
slicr, 5700 Homan gt., subatos tų. Taityra skaitlingiausia delc- 
Jikare nušovė savo moterį ir vė- gotais LSS. VIII Rajono konfe- 
liau pats nusišovė, šeimyniški Į rencija. ( |
nesutikimai. Aebisheris, sako. |)iello|v.„.kis: Prolok(,|ns is 
bepamatingai užsipuolęs ant sa Lra),j|os..konferencijos priimtas 
vo moters dėl neištikimybės. Ei- F mažu^atnisy„u.
ko du našlaičiai — 14 metų mc-1

. o . . • i „ | Laiškų perskaitymas,rgaite ir 3 metų berniukas. Y 1 J
I LSS. VIII rajono valdybos ra
portai. i / 1 į 1

Platų ir smulkmeniškų rapor
tų išdavė raštiškai sekretorius, 
iš kurio pasirodė, kad musų da
rbas neina veltui: socialistų skai
čius sparčiai auga. j

Daug laiko tečiaus užimta ap
kalbėsimu Revizijos komiteto 
raporto, kuris pasirodė nevisiš-

Pnjieškau savo dėdės Vinco šilei- 
ko, pinniaus jis gyveno Chicagoj, — 
4519 Paulina str, apie 4 metai atgal 
Paeina iš Ažarėnų pav., Salaku par., 
Kas ji žino ar jis pats malonės atsi
šaukti. Antanas Pipiras, 
1216 Washinglon Avo, Braddock, Pa.

Dvigubos stempos Utarnin- 
ke visą dieną ir vakare. J IEŠKO DARBO

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja 
unos moterįs prie švaraus šapos da 
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra 
džios. 900 W. l«th St. Chicago.

PIGIAI parduodu 4 kambarių ra
kandus. Dviejų miegamų, priekinio 
ir virtuvės. Kreipkitės greitai. Ga
lima matyti nuo 6 vai. vakare. Tel. 
Lakevicw 8959 K. Girnis, 
1349 N. Ashland Avė., Chicago

REIKALINGA leiberių dėl liejyk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co., 
39lh St. ir Stewart avė., Chicago.

MOKYKLOS

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

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

PARDAVIMUI

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUSROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

Didžiausias Išpardavimas Kau 
tą šiame Sezone

PAIlEšKO KAMBARIO jaunas vai
kinas, be valgio, prie laisvų žmonių. 
Adresas: “Naujienos”, No 17, 
1840 S. Halsted St. Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Mes nupirkome visų perviršį sądčlio ir 
Roadmen’o pavydalų moterų ir merginų 
pavasarinių ir vasarinių kautų, nuo gar
sios kautų firmos Percival B. Palmer and 
Co., 367 W. Adams Street, Chicago išdir
bę jų.

mo Revizijos komiteto posč- 

džiuosc nekuriu senosios Rajono 
valdybos*f narių. < Tarta išrinkti 
dar vienų komisijų; kuri užbaig
tų dalykų pilnai iki sekančios 
LSS. VIII Rajono konferencijos.

Išneštų rezoliucija prieš netei- 
sotų pasmerkimų Thomas Moo-

GRAŽUS KAMBARYS atiduodama veik dykai motore! arba vedusioms be vaiki;, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namų. Dieną gali dir
bti bile ką. Atsilankykite tik vaka
rais.
4119 So. Maplewood avė. Chicago 

2-ras augštas.

PARSIDUODA krulamųjų paveik
slų (niekei show) biznis už pirmą 
įasiulymą. Turi būt parduota iki 
lirželio (June) 1 d., nes savininkas 
Mitinai turi išvažiuoti ant farmos. 
Atsilankykite vakarais 4911 VV. 141h 
SI., Cicero, III.

TAIPGI parsiduoda 5-kių kamba
rių rakandai.

PARDAVIMUI cigarą, cigarelų, 
saldainių “Ice creanio” Ir smulkmenų sankrova. Tas yra gerame pa
dėjime. Tie patįs žmonės šešti me
lai. Pardavimo priežastis—liga. Kai
na $800, arba paimsiu inventorių. 
3238 So. Halsted St., Chicago.

KAMBARYS ant ramios, 3 blokai 
nuo leikos, 30 miu. Į miešti) elevato
rių; vienai ar dviem ypatom. Kreip
kitės Yards 6789, arba 7064 (ircen- 
view Avė. H. RadvilaviČe.

----- o-----
PARDUODAMA pigiai grosernė, 

smulkmenų sankrova. Kampas prie 
gatvekarių. Gera biznis.
•119 W. 31st St., Kampas Canal si.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stes 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 komisinę.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

SKYRIUS 2. $20 ir $25 KAUTAI
$13.88.

Puikus kaulai puikios rųšies vilnonio poplino, 
Delhi, vilnonio velour ir satinų, didelio kalnie- 
riaus efektas, apsiūta šilku,
taipgi didelis kalnimius, su UI Į ■■ XX 
diržais slailes, per pus pa- I <IUU
mušta šilku, visi naujų pa- I ■ 1 ■■
vasarinių spalvų, mieros 36

Tėmykite šį leibelį ant drapanų.
Sis visas pirkinys eina ant pardavimo 

už mažiau negu materija kainuoja, šis 
yra didžiausias išpardavimas kautų, kokį 
mes šiemet turėjome. Kiekviena moteris, 
kuri dėvi naujausios mados drapanas ži
no “The Palmer Garmont s” — Jie yra 
nustatytojai stailių.

Skyrius I. $15 pavydalas 
kautų $9.77.

Stailiški pavasari
niai kautai, geros 
rųšies vilnonės ser- 
ge—dideliu kalnie- 
riu, su diržais gai
lės, gerai pasiūtos, 
papuošta kišeninis 
ir guzikais, visų na
ujų pavasarinių spa 
Ivų, $15 verte ....

SKYRIUS 3. $30 ir $35 ŠILKI
NIAI KAUTAI $21.69

Nustebinanti kautai salino 
charmrii.se, šilko moire taf- 
feta, vilnonio velour, Delhi 
ir popltno, nekurie išsiuvi-* 
nčti rankom, kiti paprastai 
pasiūti, taip-gi priskiriama 
naujos pavasarinės kepurės

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris su 250 

dolerių j teatro biznį (niekto show), 
turi būti gabus, kad galėtų varyti 
biznį, nes aš turiu farmą ir būtinai 
turiu išvažiuoti ten dirbti. Labai ge
ra proga išmokti biznį ir amalo. 
Atsišaukite vakarais ir nedėliomisi 
4914 W. 14lh St. , Cicero, III.

I liucija priimta kaip vienu balsu 
r ir pavesta rezoliucijų komisijai 
pasiųsti kur reikia.

Pertrauka 30 minučių.
Biznio komiteto raportas pri

imtas vienbalsiai.
Socialistų Rinkimų kampani-

jos komiteto raportas taipgi pri-l'REIKIA DARBININKŲ 
imtas. Tas pats komitetas beje, | -------------------------- —-------
palikta veikli ant toliau, bet re-Į ---------
zignavus nckuriems senesniems I --------
nariams, tapo, išrinkta nauji da- REIKALINGA tnunerių (POžEMI- 
nildvmni LrmGcHria NIS BARBĄS) i vnrines mainas, įI pit 111U1 komisijps. I Cahimel,’Michigan, 50c valandoje ir

Rapoą|as delegatų dalyvavu- .1 ♦ M i \ i • i ••• o L ... , .. I dieną. Dykai kelione ir nėra ofisoSIU Soc. Partjis Illinois valstijos mokesčių. Pastovus darbas; ateiki- 
konvencijoj—priimto. !f I ,"!lsl1 <,risI1.1 s1.' gal:lVili <lelh v J J f **i**t«. I išsiuntimo. Kreipkitės i
' Išrinkta delegatai į Cook Cou-1 Ebners Labor Agency, 30 South

• iii , I Canal St., Chicago, III.uty posėdžius ir nutarta, kad _____
(lelegaati kiekvienoje LSS. VIII Į
Rajono konferencijoj išduotų Į__________________________
raportų iš Cook Coiinty delegaJ REIKALINGAS patyręs vyras dėl 
į, , , Į abelno darbo likierių krautuvėj.1 r ii • .m/ •. ti Ellis Uipior Co.,

5728 S. State SI., Cor. 57th Place.
REIKALINGA automobilių body 

I budavotojų, spalvinių varnišiuotojų 
ir finišeriu. Tiktai pirmos klesos 
darbininkai teatsišaukia. 

The Limotisine Carriage C<f.,
3515 Michigan Avė.,

Telephone Yards 5032

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

ryto ■ REIKALINGA leiberių, gera mo
kestis. Pastovus darbas.

J LEOPOLD COUEN IRON CO., 
J 31.st St. and Homan Avo. Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Ford” automobi

lius, išrodantis kaip naujas, gerame 
veikiančiame padėjime ,su daugeliu 
prietaisų. Parsiduoda pigiai.

3604 S. Paulina Street.

PARSIDUODA % tono “Vim” tin
kas, konogeriausiam padėjime. Ne
paprastas bargenas. Parsiduoda iš 
priežasties ėjimo kariuomenėn. 
5728 S. State St., Cor. 57th Place.

NAMAI-žEMft
FARMOS

Centralėje Wisconsin, išdirbtos su 
namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelią, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
ralon, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $l,000'.0(i ir 
augščiau. Mes skiriamo 1(1 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite į M. J. AUGULIS, 
Lietuvių Skyriaus Mgr., 

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNINU 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKF.DAI.Ų

Muku sistenin ir yputiiktM mokinimą, 
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turimo didžiausius irs geriausius kirpk 
tno-de<<igning ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų tno 
kysitės.

Elektra varomos malino*? musų siuvimo aky 
riuose.

Jus esate užkvie^iami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patronus daromos pagal Jūsų mierą — oils 
etailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MA8TEK OESIGN1NG 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdltinia,

118 N. La Baile gatvi. Kambarys «1« III. 
nriel City Hali.

BARGENAS, —7 flaty, 4 aiigšlų 
mūrinis namas, gesti ir elektra ap
šviečiamas kiaurai, 
duotas už $6000.00.
932 W. 191h St.,

VALENTINE DRE8SMAK1NG 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PirminlnU
Turi Imt par- 
f. BLATTER

Chicago
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. typewriting, pirklybos 
eisiu, Suv. Valstijų istorijos, ahel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielyslčs, dailiarašys-

PARDAVIMUI: prie Rockvvcll str. 
arti 70tos, 6 kambarių medinė rezi
dencija ant mūrinio pamato, karštas 
vanduo, šiluma jr visi kili naujausi 
pagerinimai viduje; lotas 50x125, 
arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Parduosime pigiai. 
PEOPLES REALTY & INSURANCE . .
CO., 47th St., and Ashland avė., Chgo 3106 So. Halsted St.,

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

Chicago, iii.

charmrii.se



