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Prancūzai sulaiko rp vokiečių ir sostinės. Francu-

vienų žemės pėdų ir nors pama
žu atstumiami, pridaro priešui 
milžiniškų nuostolių.

PRAGERK) NŲL1NČIUO 
TOJAI IŠTEISINTI.

1,509 AMERIKOS AVIA
TORIAI FRANCIJOJ.

vokiečius
Teismas j 45 mirtutes išteisi
no 11 žmonių, dalyvavusių 

linče.

Francijoj yra ir 321 kares 
aeroplanai.

sne gen, Foch atidavė kiek že
mės, pasitraukdamas linkui Fo- inaster at Chicago, III., .limo 3, 1918, 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
WASHINGTON, birž. 1. —

- > 1------ —... .. __________________________

Maskvoje paskelbtas ka 
res stovis

triuškina vokiečiu atakas.

Vokiečiai taiko i Paryžių
Tik už 46 mylių nuo Paryžiaus

Francuzai laimėjo.
Aid šiaurinio kranto Maine 

upės, kur vokiečiai buvo įgyję 
didžiausį laimėjimų, francuzų 
linijos laikosi, nežiūrint didžiau
sio spaudinio.

True translntion file<| with the post- 
niastcr at Chicago, IJL, .lunc 3, 1918, 
as i-c<|iiirc<l by tlic act of Oct. 6. 1917.

EDWARDSVILLE, III., b.
1. — Prisaikintieji teisėjai 
šiandie po piet išteisino 11 
žmonių, kurie buvo kaltina
mi žmogžudystėje sąryšy j su 
nulinčiavimu vokiečio Ro- 
bert Paul Prager. Jury ta-

; resi tik 45 minutes. Balsuo-JMM) JTa išleisti. Kontraktai ant 
. ta tik du sykiu.

. „ ; . |H . I Paskelbimas, kad visi kal-
t. b..laikomi', inipgi francuzai at- Einamieji tapo iŠteismti su-

P........ . L-,...i L,...'kele teisme didelę demonst-

milelas paskelbi" skaitlines, pa
rodymui ka Suv. Valstijos, įgi
jo už metai atgal kongreso pas
kirtus 640,000,000.

Ten išaiškinta, kad tik $316, 
500,000 iš paskirtųjų $640,000,-

Turkai išskerdė tuksiančius 
armėnų moterų ir vaikų

Vokiečių atakos atmušamos ir jie| ią buvo pražudę, 

nebesiveržia pirmesnių greitumu

aeroplanų, jų dalių, motorų ir 
kitiems reikalams sudaro likusia v

jau išleistus pinigus.
Aeroplanų Francijoj — 1,316;

VOKIEČIAI PAĖMĖ CIIA- 
TEAU-THIERRY

Sako Vokiečių pranešimas

True translalion filed with the post- 
inastvr at Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.
Prūsijos seimas pasiuntė Vokieti 
čių karės ofiso pranešimas sa-

įvykti permainų.
Sulig pranešimų iš mūšio lau

ko, viduriu mūšio vakarine ko
ja išsikišimo Marne-Oise ir Ma- 
rne-()rcq sek tori uose.

lai čia kronprincas atkakliai

SIUNČIA VOKIEČIUS Iš 
UKRAINOS I VAKARINI 

FRONTĄ.

Juos užvaduos austrai.

“Į šiaurę nuo Mai ne, Chateau- 
Thierry tapo apvalytas nuo pri-

kišimų ir pasidarius kelia besi- 
veržimui linkui Paryžiaus.

Francuzai atsiėmė miestus

True translalion filed xvith thc post- 
tiurdei ai Chicago, III.. .lunc 3, 1918, 
as requtrcd by the act of Ocl. G, 1917.
STOCKHOLM, birž. 2. — Vokie
tija nutarė ištraukti du reČdaliu 
vokiečiu kareiviu, dabar esančiu 4. V V
i k rainoj.

DIDELIS GAISRAS
ST. LOUIS.

Sudcgė už $3,000,000 karei
vių drabužių.

True translntion filed with thc post- 
mastei' at Chicago, III., Jane 3, 1918, 
as rcųuircd by tilo net of Oct. G, 1917.

Valstijų arsenalo vielos sandū-

1,041

Francuzų-anierikiečių stotis 
ties Fcre-cn-Tardenois tapo pa
imta.

Passy ir Courchaptps augštu 
mus.'*

FRANCUZAI LAIKO DA
LI CHATEAU-THIERRY.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Ilk, .lune 3, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917.

Su IrancuzŲ armija francijoj, 
birž. 2. Mušdamies palei Mar
ile upę vokiečiai pasiekė vietų j 
vakarus nuo Chateau-Tliierry. 
Francuzų kareiviai laiko vaka-

Šone Champagne vokiečiams 
pasisekė pereiti Rheims-Dor- 

mans kelių Į įlietus nuo Olizy-Vi- 
olainc ir Ville cn Tardenois.

FRANCUZAI PRADEDA
SULAIKYTI VOKIEČIUS.

Vokiečiai pirmu sykiu teįs
tengė paeiti tik 2'j mylių 

į dienų.

>nast< r at Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, birž. 2. — Sus
tiprėjus francuzų besipriešini- 
ino greitas vokiečių besiverži- 
mas Aisne-Marne mūšio lauke

Centre savo išsikišimo konp- 
rinco armijos mažiausia dalinai 
Chateau-Thierry, viena iš savo

kurį progresų sparnuose, bet jų 
ėjimas buvo panašus želvio re-

Jiiųjų pastebėtinai greitu pro-

1 Įauginusia

dieną.

kt neteko savo “vijimos” pobu-

savo laimėjimus deki galinčių

imą savo fronte apie dvi my- H rantų. Jų vietų rytuose užims 
ias. I)(*t iiirkm* ni*<C dcio išl.iikv- austrai.

Siųs turkus Italijos frontan.
Jie paėmė Courcv, Faverol-L. . , . ... .. ,1 • *me trnnslntion nlcd with the poe

tes ir Trešnes miestus, bet sus-1 mader at Chicago, III., June 3, 1918,
- ... as icųuircd by the act of Oct. G, 1917.tipnnli Irancuzai padare puiki

as kontr-atakas ir išvijo vokiu-’ ^ASHINGION, btiž. 1.
čius iš tu miestu. 4. 4>

Po keturių atakų ant Mont dc € L

naikinti šiąnakt tuoj prieš vi
durnaktį. Karlu žuvo $3,000,- 
000 vertės ten sukrautų armijos 
reikmenų.

Kvaticrmcisterio departamen
to viršininkai sako, kad arsena
le* sudegė dagiau kaip 15,000,000 
masių “khaki” audlklo dėl ka
reivių drabužių, vei’tės daugiau 
kaip $3,000,000. Kartu sudegė 
ir 15,000 kareivių skrybėlių.

aviacijos laukų — 27.
Tai yra didieji dalykai, 

sios išlaidos ėjo dėl dalių, 
rų, transportų, drabužių ir rei
kmenų.4,

Iš 1,316 aeroplanų Francijoj, 
321 yra mūšių aeroplanai, pa- 
budavoli Francijoj ir Anglijoj, 
ir 99.1 lavinimosi aeroplanai. 
Beveik visi 3,760 aeroplanai šioj 
šalyj yra lavinimos aeroplanai.

Į signalislų korpuso aviacijos

ir 134, 761 žmonių.

inoto-

509 yra Francijoj ir 4,606 šioj

DeJ 1509 aviatorių užjuryj y- 
ra 321 aeroplanai, arba vienas 
aeroplanas dėl penkių aviatorių, 
kuomet armijos apskaitliavimai

atidavus ji prispaudusiems ji 
šlikais franeuzams.

MUŠIS EINA 112 MYLIU
FRONTE.

tur ai pasiųs savo kareivius I- 
talijos frontan.

Tarybos apie kareivius kara
lių Karoliuos ir sullano konfe
rencijoj Konslalinopolyj.

Manoma, kad Vokietija pa
siūlė kareivius vartojimui prieš

AMERIKIEČIAI SUNAI
KINO DU VOKIEČIŲ 

PULKU.

Drgė Rose Stokes nuteista 10 metų 
kalėjiman

MASKVOJE PASKELB
TAS KARĖS STOVIS

Taip bent praneša telegra
ma iš Finlandijos.

True translalion filed vvith thc post- 
niaster at Chicago. III., .lunc 3, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, birž. 2. — Pa-

Maskvoje tapo paskelbtas apgu
limo stovis.

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ TURKŲ SKERDY

NES KAUKAZE.

Turkai išžudė tūkstančius armė
nų. Rusija kaltina Vokietiją.

DRAUGĖ STORES NU
TEISTA DEŠIMČIAI ME 

TŲ KALĖJIMAN.

Bus paduota apeliacija ir ji 
yra paleista po kaucija.

True translntion filed wjth tlic post- 
masler ai Chicago, III., .Tune 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

Federalis teisinas šiandie nutei
sė socialiste Mrs. Bose Stokos

Missouri valstijos kalėjimai). .Ji 
buvo geg. 23 d. prisaikintojų 
teismo rasta kalta peržengime 
šnipinėjimo akto.

Jos advokatas Seymour Sied
inau iš Chicago pranešė, kad jis

čio apeliacijų teismų ir teisėjas

laiko padavimui apeliacijos.

True translntion filed vvith the post-
I niaster at Chicago, III., .htne 3. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

PARYŽIUS, birž. L— Mūšio li
nija tęsiasi 112 mylių. Ji yra

Soissons ir apie 40 mylių ilgio 
nuo Soissons iki Maine ir dau
giau kaip 40 mylių ilgio nuo 
Murnc upės iki Į šiaurę nuo Rit
ei ms.

VOKIEČIAI Už 46 MYLIŲ 
NUO PARYŽIAUS.

True Ininslation filed witb the post* 
niaster ai Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as re<iuired by the act of Oct. 6, 1917.

čių kronprinco armijos, kurios 
nesenai prasimušė per Chemin- 
des Dames ir įsibriovė į Maine

vakarius ir bando užpulti lin
kui Paryžiaus ()urcq upes klo
niu.

oficialis pranešimas pripažįsta,

Ncuilly— St. Tas frontas vra 
pusiaukelėj tarp Marne ir Soiss
ons. Nieullv- St. miestas ran-

upės ir yra vidutiniškai už 46 
mvliu nuo Paryžiaus.•z t *■

kyn nuo vakar priešo laikytų po-

Prancūzai neapveikti.
Francuzų linijos vis dar yra 

nepaliestos ir yra prasiplėtę ta-

Truc translalion filed vvith thc post- 
inusler ai Chicago, III., .lene 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, birž. 2. - 
Prūsijos seimas pasiūlė Vokieti-

kuriuo, uždarytieji keliems me-

mijon, kad sudarius specialius 
pulkus.

True translalion filed with thc post* 
niaster at Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ATLANTIKO uostas, birž. 1.

no Amerikos laivas pranešė a-

naikintojo sunaikinimų bėgyje 
pusės valandos dviejų submari- 
nų. Submarinos tapo paskan-

šcio.

NUšOVe šešis negrus.
m NTSV1LLE

gyventojų apsupo Cabines na
rna ir išlikusiame persišaudime 
nušauta buvusieji tame name še-

Viena mergaitė galbūt mirtinai 
sužeista. Visi jie yra vienos šei-

True translalion filed vvith the post- 
niarter at Chicago, III., Jane 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SlT AMERIKOS ARMIJA PI- 
CABDY LAl’KE, birž. 1. — Šia
ndie patirta, kad visa vokiečių

nuisfiT ai Cliteago, III., .Tune 3, 1918. 
as re<piired by thc act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, b. L — Besi
veržiančiu Kaukaze turku karei-

L C

viu ‘■masinės žmogžudystės” iš- 
šaukė iš pusės Rusijos užrtibeži- 
nių reikalų komisaro smarkų 
protestų Berlino užrubežinių re
ikalų ministerijai. Apie lai šia-

$10,000 kaucija, kas reiškia, kad

lesnysis teismas neištars savo 
nuosprendžio.

Mrs. Stokes buvo rasta kal
ta trijuose prasižengimuose ir 
teismas buvo nuteisęs jų 10 mc-

ka-

nesiui mūšyje už Cantigny.
Du pulkai tapo beveik visai

ant miestelio,. Likusioji dalis

po suardyta kontratakose ar ar
tilerijos.

Divizija todėl yra beverte kol 
nebus reorganizuota. Vokiečiai

būti panaudota naujame Chani- 
pagne mūšio lauke.

Atšaukė paliuosavimus.

True translalion filed wilh the post- 
niaster ai Chicago, 111., .lunc 3, 1918, 
as required l>y the act of Oct. 6,1917.

PABYŽIUS, birželio 1.
Premieras Clemenceau šiąnakt 
suspendavo visus laikinius 
mijos paliuosavijnus, apart 
atsitikime ligos.

ar- 
tik

Vokiečiai sušaudė 18 nuteis
tų kalėjiman belgų.

True translation filed vvith the post- 
niaster ai Chicago, Ilk, .Tune 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, birž. 1.

kablegramų, kad 18 uždarytų 
Viettx Dieu tvirtovei! belgų la
po sušaudyta.

CARMI, III. — Charles P. Ber- 
a- ry, leidėjas Carmi Democrat pa-

vieno aviatoriaus. Vieton 321 
aeroplanų užjuryj lurehi būti 
9,054, jei norima pilnai pasinau
doti aviatoriais.

Labai mažai vartojama Fran
cijoj lavinimos aeroplanai, 
daugi dabar laikomasi to,
aviatorius pilnai išlavinus šioj 
pusėj pirm šimtinio jų Franci- 
jon. Tam tikslui ir pastatyta 27 
skraidymo lavinimos mokyk
los.

Vidutine aeroplano kaina yra 
$5,000. Kaina Laisvės motorų 
siekia nuo $1,950 iki $5,000, žiū
rint kokiam tikslui motorai ski
riami. Taip kad pilnai užbaig
tų aeroplanų kaina siekia nuo 
$6,950 iki $10,000.

Protestas
puola ant

Vokietijos valdžios,

usnie bus sudėta krūvon. Pa
rinkta Missuori kalėjimas todėl, 
kad Leaven\vorlb, Kas., kalėje 
mc nėra moterų skyriaus, v v

Mrs. Stokos vra duktė netur-

24 ŽMONĖS PRAPUOLĖ 
ANT LAIVO.

Tik tiek žmonių galbūt žuvo 
ant transporto Lincoln.

True translalion filed wilh Ihc post- 
niaster ai Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6,1917.

WASHINGT().N, birž.- 2. — 
Vice admirolas Sims pranešė 

laivyno departamentui, kad yra 
manoma, jog 4 oficieriai ir 20 
žmonių prapuolė ant torpeduo
to Amerikos transporto Presi- 
dent Lincoln.

Pranešimas sako, kad negali
ma paduoti tikro sąrašo prapuo
lusių, taipgi nepažymi, ar pra- 
puolusieji yra iš armijos, ar lai
vyno.

Mėsa Švedijoj brangsta
COPENHAGEN, birž. 2.; — 

Ekstrabladet korespondentas tv
irtina, kad kainos visokių mėsų

Kars ir Baltinio provincijas, po 
to kai rusai buvo išviję turkus.

Proteste sakoma:
“Bisiveržimas turkų armijos 

Armėnijos fronte buvo palydi
mas masinėmis žmogžudystė
mis, kuriose užmušta tukstan-

įlinko ir yra gimusi Augustave,

lioniečius ir taipgi socialistas.

DAR VIENAS NEPAKLU-
SNAS KUNIGAS

VOKIEČIAI ŠAUDO UK- 
RA1NUS KANUOLĖMIS.

Valstiečiai viską degina, kad tik 
neatidavus vokiečiams

True translntion filed with thc post- 
nuistęr ai Chicago, 111., .Imu* 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.
.. WASHINGTON, birž. 1. —

Čia gautosios Petrogrado tele
grafo agentūros žinios sako, kad

Neklauso vyskupo ir atsisa
ko apleisti parapijų.

CHICAGO. — Atsirado ir na
ujas “pavvJydęs" piemuo ir ne
nori klausyti už save vyresni 

t/ *■

piemens, \ yskupas C. P. An- 
derson keletą dienų atgal paša
lino iš vietos šv. Petro ir Povilo

ru. Pašalinti už kokius tai pi-

gniaužimui Ukrainos sukilimo.
Revoliucionieriai, sakoma, de

gina miškus, naikina pasėlius ir 
atsisako atiduoti ūkio padargus.

.. ....................................-'■■■■■■........ niii.ii I

VOKIEČIAI VALDO
FINLANDEI A

užtektinai surenka pinigų baž
nyčiai ir tik dar labiau klampi
na jų i skojas kurių j u ir taip 
nemažai turinti. Vvkarai luij

kun. Waller C. Pond.

Pradeda irten šeimininkauti

True translalion filed with the posl- 
master ai Chicago, III., .lunc 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, birž. 2. - Vo
kiečių germanizacija Fiillandi-

mis. Jautiena parsiduoda po 12*wad visi importo leidiniai j Fi- 
pie 200 šūvių, tečiaus niekas iš simirė automobilyj, kuriame jis kronų už kilogramų, o aviena nlandijų turi būti patvirtinti vo- 
baltųjų netapo sužeistas. grižo iš laidotuvių. po 14 kronų.

IKI

pranešmų kad jis esąs “utį rig-

sysias nes bažnyčios skolos nū

lokį mizerną dalyką negalima 
pašalinti. Dėlei to jis neklau
sysiąs vyskupo ir jeigu bus rei-

Acjau
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Ihc Lithuaniun News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
(TIK AGO, ILLINOIS.

Telephone ('anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. llalsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užaisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Pusei melo ...................
Trims mėnesinius ........
Dvirm mėnesiam ........
Vienam įnėnesiui ..........

Chicagoje per nešiotojus

$6.00
3.30
1.85

.02

Mėnesiui ..................
Suvienytose Valstijose m

. . . .50
Chicugoj,

Metams .....................
Pusei melo ................
Trims mėnesiams ...
Dvirm mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, melams ........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siusti Pačio Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00
3.00

ir organan juk tada žino-į silpnai 
ma, pasodintų savo žmogų.
Ta pati baime yra apėmus 

ir tautininkus. “Lietuva”, 
pavyzdžiui, sako, jogei soci
alistų balsų augimas turįs 
būt pamokinimu tautinin
kams, “kad ateityje tauti
ninkai perdaug nesnaustų, 
kaip kad iki šiolei (ai (? “N.”

Kinkų drebėjimo, vadina
si, jau yra iki gana. Ir, at
virai pasakius, mes prieš tai 
nieko neturime. Baimė Die
vo, pasak kunigų, yra viso
kios išminties pradžia; bai
mė socialistų gali kaip kam 
taip-pat įkvėpti išminties.

i” ir kad socialistai ne-j Ažuot leidęsi į ginčus su 
gali turėt vilties kuomet-, tuo klerikalų laikraščiu, mes 
nors už valdyt susivienijimą. ; jam priminsime jo buvusiojo 
1 tą ‘.‘Naujienų” redaktorius,boso istoriją: jeigu jisai pri- 
atsakė: “Mes tuo mažai tesi-' 1........................... ”
rūpiname; turime pakanka
mai kitokio darbo. O Susi
vienijimas, kaipo organizaci
ja, susidedanti beveik iš vie- 

’nų tiktai darbininkų, anks
tinus ar vėliaus visviena bus 
socialistų rankose”.

Šitą “Naujienų” redakto
riaus pasakymą, tasai “kata
likų vadas” paskui, matoma, 
besąžiniškiausiu budu iškrei-

! rodys, kad buvusia “Draugo 
bendrovės prezidentas, kun. 
Ežerskis, pasielgė dorai su 
Maryte, tai jisai turės teisės 
sakyti pamokslus apie dorą. 
0 kol jisai to nepadarė, tai 
geriaus užsičiauptų.

Mums vienas dalykas ne
suprantama: kodėl L. D. L. 
D. negarsina savo išleistų
jų knygų? Juk knygos lei-

pė ir plačiai paskleidė tarpe ^^iama tam, kad jas tsplati- 
tautininkų; irjs to kilo pa- n 0 ne t kad jog 
sakos “Tėvynėje” ir “Lietu- . 
yoje” apie “Grigaičio formų- ^^lentynų.
sakos “Tėvynėje” ir “Lietu- tų ir pelėtų ant spaustuvnin-

I

7.00
. 8.00

Bašvlojy ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti i rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Bedakei'jai, o ne Bedakto- 
riaus vardu. Bcikia būtinai rašyti 
a iškali ir ant vienos popirros pu
ses. be to paliekant platesnius tar
pus tarp cilučiij. Bedakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei begiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ji) ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo

Asmeniškai Beilaktorių matyt gali 
ina tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

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

Bet mes norime čia trupu
tį pakalbėt apie tūlus *“ma- 
nievrus”, kuriuos dešinieji

tinę situaciją savo partyviš- 
kietns tikslams.

Augščiaus paduotoje cita
toje iš klerikalų organo, kaip 
matėme, sakoma, kad socia- 
listiškų balsų padidėjimas 
liudija, jogei “išsipildys so
cialistu lukeriavimai ir nctl 
pranašavimai, kad tas susi
vienijimas bus jų rankose”. 
Dar stačiau issireiškia Chi- 
cagos tautininkų laikraštis. 
Sako:

Socialistai šiuose balsa
vimuose pastatė visas savo

lą” ir apie menamą “įžy
maus'socialisto” tvirtinimą, 
kad sdcialistai esą pasiryžę , 
paimt Susivienijimą į savo 
rankas. Matyt, su tuo kuni
gu negalima kalbėt be liudi
ninko ir notarijaus.

Bet kodėl tas “katalikų 
vadas” iškreipė “Naujienų” 
redaktoriaus žodžius apie į 

į Susivienijimą, tai aišku. Ji
sai norėjo nugązdinti tauti
ninkus ir priversti juos eiti 
išvien su klerikalais prieš so
cialistus. Ir New Yorko šei
niau klerikalai juk įtempė 
tautininkus daugiausia tuo 
tikslu, kad pavartojus juos, 
kaipo įrankį prieš sockdis-

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas Mamc skyriuje 
nttomdnak Redakcija neatsako.]

Truc transhdion filed wilh the post- 
mastvr at Chicago, Iii., Jone 3, 
p; rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Kareivio žodis.

i Redakcijos 
i] Straipsniai J

Dčlei S.L.Ą. virši
ninkų rinkimų.

S. L. A. viršininku rikimu 
rezultatai atkreipė į save de
šiniosios spaudos domą. Ir 
klerikalai, ir atžagareiviš- 
kieji tautininkai pastebėjo, 
kad šįmet nepaprastai padi
dėjo skaičius balsų, kuriuos 
gavo kandidatai iš socialis
tu. £

Ištiesti, Dr. Fr. Matulaitis

čio pastatytos formules:
“Jeigu norėsim, tai už 

dviejų metų, mes, socialis
tai, turėsime SLA. savo 
rankose”. Sočiaiisliška a- 
gitacija prieš rinkimus ir 
laike rinkimu buvo šiuos- 
met nepaprastai drąsi ir 
griežta — ir visuose jų lai
kraščiuose ir vienas po ki
tam sekančiuose prakalbti 
maršrutuose, kuriuos jie 
susitaisė kaip tik šiuo lai
ku.
Pirmiausia reikia paste

bėt, kad tas tautininkų laik
raštis prasimano nebūtus 
dalykus, pasakodamas apie 
“prakalbų maršrutus” ir ki
tokius agitacijos budus, ku
riuos socialistai buk vartoję 
tikslu pravesti savo šalinin-

Kad tautininkai bijo soci
alistu, tai visi žibo; ir nieko 
tame nėra nuostabaus. Bet 
kad jie nuolatos duodasi pa
vartot, kaipo klerikalų poli
tikos įrankis, tai jiems turė
tu būt sarmata, v

Gari Thompson pavirto į 
“draugą” (kableliuose) ir j 
“kunigužį”, kaip tiktai jisai 
išreiškė savo nuomonę, kad 
socialistai privalą mainyti 
taktika. 

K
Ir ne tiktai į “drau- 
unigužį”, o ir į “so- 
itą” ir “poną”, ku

ris kažin ar esąs “socialistu c

balsu skaičių, negu koks- 
nors tautininkų kandidatas. 
Dr. . J. Baltrušaitienė gavo 
2363 balsus, nežiūrint to, 
kad prieš ją statė savo kan
didatūrą p. Živatkauskas, 
kuris per keletą metų buvo 
S. L. A. prezidentu ir yra 
plačiai išsirekliamavęs toje 
organizacijoje.

mes žinome, tai socialistai 
nerengė jokių prakalbų 
maršrutų tais tikslais ii r.e-

Taip “Laisves” rašytojas 
atsineša linkui socialistų 
partijos narių, kurie turi ki
tokią nuomonę, negu ji. Ka
žin ar toks atsinešimas vra 
“socialistiškas apskritai”?

cijos “Lietuvai” tur-but iš

šitos skaitlinės, dešiniuosius 
nustebino didumas balsų, 
kuriuos gavo Kl. Jurgelionis

kad ji ima matyt tą, ko ne
buvo. Visa socialistų “agi
tacija” tai buvo keletas 
straipsnių, tilpusių laikraš
čiuose.

Bet įdomi yra tautininkų

Bėda, kad pas kaikuriuos 
socialistus pradėjo įeiti į ma
dą ne argumentais kovot su 
draugais kitokios nuomonės, 
o smerkimu ir prasivardžia- 
vimais. Jie grįžta prie vi
duramžinio protavimo būdų.

Į svetimą jiems nuomonę 
jie žiuri ne kaipo į dalyką, 
kuris reikia patirti ir supra
sti, ir net ne kaipo į klaidą,

gal KL .Jurgelionis nesurin
ko ne tūkstančio balsy, o da
bar už jį paduota 1882 bal-

kuris pirmu kartu ‘runijo” 
j S. L. A. iždininkus, gavo 
1739 balsus, ir senasis iždi
ninkas pralenkė jį išviso tik 
kokiais pustrečio šimto bal
sų.

Yra ko susirūpinti socia
listų priešams!

Į augančią socialistų įtek
mę Susivienijime jie žiuri, 
kaipo į didelį “pavojų”. Anot 
“Draugo”: j *

organo pasaka, kad ta visa Įkuria reikia parodyt ir pa
balsi socialistų agitacija ėjų-Į taisyt, o kaipo į hereziją ar
si “sulyg p. Grigaičio pasta
tytos formules”. Kur ir kada 
Grigaitis statė kokias-nors 
formulas?

“Draugas” pasakoja apie 
.socialistų “pranašavimus”, 
o “Lietuva” apie “Grigaičio 
formuią”. Pamename, be to, 
kad keletas savaičių atgal 
panašių dalykų rašė ir “Tė
vynė” ; 
įžymus 
vienam 
vadui, jogei socialistai esą 
pasiryžę paimti Susivieniji
mą į savo rankas. AkyVėiz- 
doje šitų pasakų ir spėlioji
mų mes esame priversti pa
aiškinti čionai šj-tą.

ba nuodėmę....  Ekskomuni-
kacija (atskyrimas nuo ti
kinčiųjų) ir prakeikimas he- 
retikams ir griešninkams!

Niekas taip nekenkia soci
alizmo judėjimui, kaip kad 
mėginimas paversti socialis
tų partiją “vienintele visa- 
išganančia bažnyčia”.

ji rašė, kad vienas 
socialistas pasakęs 
įžymiam katalikų

Vienas daktaras, pirmiaus 
labai karštai stojęs už Lietu
vių Darbininkų Tarybą, va
kar S. L. A. 36 kp. susirinki
me draskėsi, kaip nesutvėri- 
mas, stengdamasis atkalbin
ti tą organizaciją nuo tary
bos ; bet ne vienas balsas jam: 
nepritarė. |

Labai gerai, kad ponas
atgal daktaras viešai pasirodė 

Naujienų” redaktoriui te- kuo esąs. Geri žmonės ras 
ko turėt pasikalbėjimą su būdų apsisaugoti nuo veid-Į 
vienu “įžymiu katalikų va
du”, ir tarp kitko tarp juod- 
viejų užėjo kalba apie S. L.

1^
Šių metų vienok rinki

mai parodo didelį įsigalė
jimą socialistų. Jei taip 
dalykai eis ir toliau, tai la
bai galimas daiktas, kad 
išsipildys socialistų luke
riavimai, ir net pranašavi
mai, kad tas susivieniji
mas bus jų rankose. O tai 
didelės svarbos dalykas. A. “Katalikų vadas” pašte- apie dorą ir šeimyną. Pasak 
Susivienijimas baigia rm-

Keletas mėnesių
a

mainio intrygų.

“Draugas” vėl prapliupo

redakto- jo, socialistai naikiną dorą 
kti antrą šimtą tūkstančių ,riui> kad socialistų reikalai* ir ardą šeimyną, platiridami 
dolerių, tup daug narių, o Susivienijime “stovi labai paleistuvystę.

“ Naujienų”

Dažnai matyt Naujienose ži
nių, kaip klerikalai skundžia val
džiai socialistus.

'lai nieko nėra nuostabaus. Jie 
visados kurni ir siela buvo ir bus 
priešingi darbininkų judėjimui, 
ir progresui. Gaila tik lai, kad 
valdžios atstovai paklauso jų 
melagingų skundų ir, vieloj pa
baudos melagius, be reikalo per
sekioja nekaltus žmones. Ne
jaugi valdžia mano, kad kleri
kalai ir davatkos demokrališkes- 
ni už socialistus ir šiaip progre
syviuosius darbininkus? Gal kle
rikalai didesnį nuošimtį kareivių

jai? Nemanau. Svarbioje šiai

socialistų palikome raudonųjų 
vėliavų namie ir stojome po

likome mylimąsias mums ypn-

bematysime savo tėvų, apie ku
riuos ir taip jau nieko nežinom. 
Sulig savo išsigalėjimų perkame 
lig savo išsigalėjimų perkame 
laisvės bondus ir remiame val
džių. Kiek pastebėjau, socialis
tai ne blogesni kareiviai ne tik 
tarp lietuvių, bet lygiai ič tarp 

j čiagimių amerikiečių. Ir socia
listai Dėdės Senio armijoj ne 
kiek nemano gaileties kulipkų 
vokiečių kaizeriui, jeigu su juo 
nesugeba apsidirbi patįs Vokieti 
jos socialistai. Deja, gal kuriam 
musų teks mūšio lauke pažinti 
ir tikrų savo brolį vokiškoj uni
formoj !

Visa tai valdžia žino, ar bent 
turėtų žinoti, ir todėl nepridrre- 
lų jai trukdyti socialistų prakal
bų ir ardyti susirinkimų, o iš lai
kraščių nereikalauti vertimų.

šiaip ar taip, susipratę darbi- 
nikai, socialistai, vis dėlto neturi 
nusiminti. Daugelis žmonių, kur 
dabar yra jų priešai, pavirs drau
gais, ir galų gale mes pasieksime 
to, už kų kovojame: socialės ir 
industrinės demokratijos.

— Kareivis.

supaisysi, kas čia yra, kas kų rei- 1 
škia. Kas visuomenė, kas prole- 1 
taras-caras ir milijonai carų, o i 
kas “rusų žmones? O man te- < 
gu bus pavelyta paklausti: kas < 
rašytojas? Rašo įžengiamąjį sc- ] 
niausiu laikraščio straipsnį, ir tai 
ne bei kokį, bet “pamokinantį”, 
nes uždeda antrašų: “Rusijos re
voliucija pasauliui pamokini
mas”. Tai jau ne bet kokis ra
šytojas, mato, iš kur “pasauliui 
pamokinimas” eina, apie pasau
lės politikų jaučiasi numanąs, 
bet nežino, kų reiškia jo žodžiai: 
rusų Visuomene, rusų žmonės; 
nežino, kur it] kaip juos vartoti.

Paklausus jo, kas ta rusų vi
suomenė, gal atsakytų: Miliuko- 
vas ir Kerenskis su bajorais Ru
sijos miškuose, o aš Brooklyno 
tautos lizde. Jie maitina savo 
dvarais proletarus-carus (ir mu- 
žikus-carus), patįs misdami mi
škų šaknimis ir kalėjimų šimta
kojais, o aš savo skaitytojus 
maitinu senomis laikraštinėmis 
trandimis.

Viskas, kų jis žino, tai tas, kad 
šimtui sejytynias dešimčiai mili
jonų žmonių buvo “bent nesun
ku išlaikyti saujų biurokratų” ir 
vienų carų. O dabar tajai sau
jai b i u r o k r a t ų ir tam na
bagui vienanliniam carui baisiai 
sunku išlaikyti 170 milijonų ‘/ca
rų”.

Taigi tu, širdele, — dūsauja 
Brooklyno lietuvių politikinė da- 
vatkinė davatkėlė, — kaip ta 
žmogui Gareliui koktu, žiūrėti 
lokių neteisybę šiame sviete. Tai
gi dabar “rusų žmonės” (turbut 
tie 170 milijonų žmonių?) ne
matė, kad carai viešpatavo ne be 
prasmės. Ir gal dievulis mie- 
liausis duos, kad tie žmonės-pro- 
letarai susipras, pames savo “ca
ru vinių”, o užsidės vėla vienų 
carų su sauja biurokratų ant sa
vo sprandų. Tai bus vėl “pras
mė” rusų gyvenime. Ir męs, tau
tininkai lietuviai, vėl grįšime 
prie Rusijos, o atsimesime nuo 
kaizerio ir nuo Lietuvos “nepri
klausomybės”, vėl busim caro 
“kampininkais” ir vėl reikalau- 
sim iš jo autonomijos Lietuvai...

Dieve, tu padėk, o tu, velne, 
pabėgk, tada viskas bus gerai, 
susigluodnys mus gaurai...

. “Juk datig geriau, kuomet Vie
nas carukas su buriu tarnų už
laikomi visuomenės lėšomis, ne
gu milijonas tokių carukų”, — 
rašo apsisukindamas tasai naba
gas rašytojas. Gal jo malda bus 
išklausyta.

Dieve, velniui padėk! Tad mi
lijonai “carų” paglostys mus 
tautiečius... — J. B.

Kliusiukė, J. Kardišauskas, J. 
Malinauskas, F. Volč, J. Kamin
skas, J. Sadauskas, P. Radzevi
čius; A. Kučinskas, A. Sinkevi
čius, A. Baldauskas, L. Kurki
nas, S. Žiemis, J. Jžcmnntauskas, 
K. Mockevičius, J. Matulionis, 
ir J. Kalinauskas po 50c.; A. Kc- 
turakienė, K. Markevičienė, Ma
tulioniene, Keturakienc, K. Ma
tulionienė, Keturakienė, K.Mazu 
raitis, P. Rozct, J. Stomas, Fede- 
ravičienė, O. Kalinauskienė, M. 
Oronticne, M. (rražulicnč, E. Bo- 
gdanavičia, J. Kliusienė, O. Scn- 
kevičienė, J. Žemaitis, N. N., J. 
Karpavičius ir J. Karosienč po 
25c.; smulkiais 1 dol. 57c. Vi
so 24 dol.7c.

Visiems aukavusiems LSS 63 
kp. taria nuoširdų ačiū; ačiū ir 
toms dviems jaunoms merge 
lems — Aldonai Markevičiūtei ir 
Agei Keturakiutci, kurios tą va
karą gražiai padeklamavo.

— Jūsiškis.

ROCHESTER, N. Y.

/T

KORESPONDENCIJOS j
JOHNSTON CITY, ILL.

Petrikienės prakalbos.

True trtinslation filed with the post- 
nuislcr at Chieago, III., June 3, 1918, 
as reųuiicdby thc act of Oct. 6,1917.

Jiems geriau caras 
maitinti.

“Proletaras šiandien gyvena 
visuomenes lėšomis, kaip, kad 
gyveno caras. Pirma 170 mili
jonų žmonių bent nesunku(?!)

dabar gi tokiu biurokratu tapo 
proletaras ir jau visuomene jo 
neįstengia užlaikyti. Buvo caras, 
dabar milijonai carų gyvenančių 
visuomenes lėšomis...

Taigi dar rusų žmonės 
tė, kad carai viešpatavo 
prasmės”. — “Vienybe 
N19, 1918.

Tu dievulėli, tai tik ir
na! O t, kaip ir šventa traicė, nc-

pama
nė be 
Liet.”,.

navat-

P. S. — Taipgi kalbama, kad tūli 
iš centro deda visas pastangas, 
kad tik perkėlus LSS. spaustuvę 
į Brooklynų. Sakoma, kad net 
rašinėju nekiltiems pasitiki
miems sųjungiečiams laiškus, 
peikdami Philiadelpliiją ir kurs
tydami remti sumanymų iškelt 
spaustuvę, 'l ai jau perdaug ne
gražus darbas. — Lukošius.

Gegužio 25 d. LSS 7 kuopa bu
vo parengus prakalbas paminėji
mui K. Markso 1(M) melų sukak
tuvių nuo gimimo dienos, ir Pir
mosios Gegužes kaipo tarplauti- 
škos darbininkų šventes.

Kalbėtojų buvo drg. C. A. Ker
niau iš Ncw Yorko.

Pirmiausia papasakojo apie 
Markso gyvenimų, jo iškentėtus 
vargus, bet taipgi ir jo nenuolai- 
dų irnepataikaujantį veikimų. 

Antru atveju kalbėjo apie reikš
mę ir pradžių 1-os Gegužio.

WILMERDING, PA.

žmogžudystė. — Gabrielius 
Paškauskas, rusas, bet mokėjo ir 
lietuviškai, 35 metų amžiaus, įsi
mylėjo jaunutę 17 melų merge
lę Alenų Andriuškevičiutę. Pir
šosi jai, kad už jo tekėtų, bet me
rgelė atsisakė. Tada Paškauskas, 
nustojęs vilties, nusitarė, kad ir 
kitam ji netektų.

Gegužio 20, apie 11:30 dienos, 
Paškauskas atėjo sankrovon 104 
Watkins avė., kame Alena dirbo,

buvo užganėdinta, nors šį kartų 
mažiau jos buvo.

Po prakalbų buvo keletas klau 
siutų, į kuriuos kalbėtojas atsa
kinėjo. Taipgi buvo atsilankę į 
prakalbas tvarkos dabotojai.

— Kuopos Raporteris.

PHILADELPHIA PA.

Gegužio 15 d. LSS 1 kp. svar
stė 52 kp. įnešimų kas dėl Kovus 
spaustuvės ir LSS. namo staty
mo Brooklyne. Tai jau antras, 
toks pat viešas įnešimas. Pir
miau buvo paleistas toks įneši
mas 59 kuopos. Tiktai dabarti
nis jau kitaip pamatuojama.

LSS. 1 kp., apsvarsčius tų 
klausima, netik kad jo nerėmė, 
bet nutarė dagi užprotestuot, 
kaipo prieš klaidinantį sųjungie- 
čius apie dabartinį dalykų stovį. 
Susirinkime aiškinta, jog IV. 
Rajonas esųs pasiryžęs trukdyt 
Sąjungos darbų, nežiūrint, kaip 
blogos pasekmės iš to išplaukia
nčios. 52 kp. (New Yorko) sa
vo įnešime duodanti visai mela- 

I gingus matyvus, sakydama, buk 
New-Yorke-Broolyne nereikesių 
nė knygų versti nei soc. laikraš
čiai nestabdomi ir nepersekioja
mi. Stebėtis reikia iš tokio 52 
kp. aiškinimo. Pagal jos aiški
nimų atrodo, lyg kad New Yor- 
kui-Brooklynui įstatymai kitoki, 
o Philadelpliijoj vėl kitoki. Iš
tiktųjų gi, kaip Philadclpliijai, 
taip New-Yoi’kui-Brooklynui, 

Chicagai ir visai šiai šaliai įsta
tymai tie patįs ir visus lygiai lie
čia. Taigi nei vienas jungtinių 
Valstijų iliiestas negali girties 
kokiomis tai speciatėmis privile-1 
gijomis.

Kuopos susirinkime paaiškėjo, 
jog padėjimas laikraščių ir šiaip 
žmonių New-Yorke ne kiek nv 
geresnis kaip kad čia ir kitur. 
Tai juk paliudija atsitikimai su 
Masses, su rusų Kolokohi, su No 
vy Mir ir taip tolinus. Nereikia, 
vienok, manyti, kad 52 kp. ši
to nesuprastų, nematytų, ar neži
notų. Ji tai gerai žino. Ir jeigu 
ji tvirtina kitaip, tai tik klaidini
mui mažai svarstančių dalykus 
syjunginčių, kurie gali patikėt 52 1

kp. surengtose prakalbose, pa
minėjimui Karolio Markso nu
veiktų darbų, kalbėjo d. Petri- 
kienė. Nesigilindamas į jos kal
bos turinį, pastebė
siu tik tiek, kad d. Petri 
kieirė yra talentinga kalbėtoja. 
Jos balsas oratoriškas, kalba tai
syklinga ir labai užimanti. Lai
ke jos trijų valandų kalbos nei 
vienus klausytojų neapleido sve
tainės, o visi nuo pradžios iki] 
pabaigos atidžiai klasėši. Dabar 
jonstoniečiai kalbasi, kad jie 
niekados iki šiol dar tokių įdo
mių prakalbų negirdėję. Lie
tuviams socialistams garbe yra 
turėti savo tarpe tokių iškalbin
gų moterį.

Prakalbų pertraukoje buvo | 
rinktos aukos LSS Apsig. Fon. 
čia seka aukautojų vardai ir au
kų suma: J. Tonkūnas 2 dol., J. 
Petrauskaite, A. Markevičius, J. 
Kazlauskas, J. Stoni, A. Dapku-
nas, V. Milašius, K. Daukšas ir kp., tai jai pritarė tik trįs kuopos * 
V. Raudzevičius po 1 dol.; A. —Lukošius

Iką iš revolverio, palaikydamas į 
dešinę rankų ir krutinę. Kad 
mergelė Lėgo laukan, žmogžuda 
dar šovė į jų, bet kulka įstrigo į 
sienų. Išbėgus gatvėn nelaimin
ga Alena, mirtinai sužeista, par-

ti ir čia pat ant molinos rankų 
pasimirė.

Subėgo daug žmonių. Suži
noję, kas atsitiko, puolė jieškot 
žmogžudės. Bet jieškot toli ne
reikėjo: rado Paškauską krautu
vėj ant grindų ir kraujuose pa-

pildęs is čia pat ir pats sau galų 
pasidarė tuo pačiu revolveriu.

%

Jaunule Alena buvo labai pa
dori ir rimta mergelė ir jau il
gokas laikas kaip priklausė prie 
Lietuvos Sūnų Teatrališkos kuo
pos, kurioj darbavos kiek galė
dama, ir kiek viename beveik 
viešame parengime pasirodyda
vo ant pagrindų ar tai deklama
cijomis ar monoliogais. Pasku
tiniais gi dviisn metais imdavo 
roles didesniuose perstatymuose, 
dabargi vėl buvo pasiėmus ir iš
simokinus Magdės rolę veikale 
“Katriutės Gintarai,” kuris tai 
veikalas turėjo būt lošiamas ge
gužio 30 dienų.

Lietuvos Simų Teatrališka 
Kuopa užtat atiduodama pagar
bų savo jaunutei veikėjai, nekal
tai ir taip baisiu bii<hi žuvusiai

puikų gyvų gelių vainikų su tin
kamu užrašu. Gėlių vainikų 
buvo taipau ir nuo kitų draugijų.

Laidotuvės įvyko gegužio 23 
dienų su bažnytinėmis apeigo
mis, nes veliones tėvai priklau
so bažnyčiai. Yra betgi labai 
dori žmonės ir nedraudė savo 
vienatinei dukrelei priklausyti 
prie Liet. Simų Teatr. kuopos.

Tebūnie jai, tam vos pražydu
siam ir taip neini mingai žuvu
siam žiedui, lengva žemelė!

— F. K. Vaivilavičius.

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina Riaji- 
si į 4-rias lekcijas per 
pus-halso systeinri — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-halso sy- 
steina, kad nei dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jųja anksčiau.

FRANK 
BAQl)ž!UNAS

3.343 So. Union AvV».

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip irirninaliAktiose 
taip ir civiliikuose teisrr io.se. Daro 

visokius dokumentus ir i 'opieras.

Namų Ofisui:
1121 S. Halstod lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 13'10

Kloto Ofisas»
N. Denrbnrn SI. 

III ISUnilv RMt. 
Tcl. Central 4411

I J Ull KULlU jL’ctll JJclllIvC L • I —

kp. pasakoms. Bet labai abejo- f .JOSEPH C. WOLON 
Įtina, ar 52 kp. tai atsieks. Kuo-* 1 s saloms t*AS
mot buvo tas pats įnešta per 59j

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais:
2911 W. 22nd Street. 

Tclcphofte hodkVrell 6999
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NAUJIENOS, Chicago, nl-

I KORESPONDENCIJOS !
■ 1

! > II

KEWAN®E, ILL.

buvo draugiškas vakarėlis su
rengiąs drg. Pr. Rimkui išleisti 
į kariuomenę.

Be vietinių draugų ir drau-

čių: drg. Slicsoriunns iš Phil- 
delphijos ir B. Survilas iš Cbi- 
cagos.

Po užkandžių, pirmininkui va
karėlio V. Petraičiui pakvietus, 
buvo prakaibėlių.

Pirmas kalbėjo svečias Slieso- 
riunas, kuris labai puikiai išdės
tė socialistų pažiūras į dabartinį 
dalykų padėjimą pasaulyj. Dide
lį įspūdį padarė savo prakalba 
Mykolas Slrakauskulis 13 m. 
vaikutis. Jis nurodė kaip išnau
doja darbininkus kapitalistai su 
mulkintojais kunigais, ir kadel

daugiausia laiko praleidžia prie 
knygų ir laikraščių. Jis jau 
t it k prasilavinęs, kad pasiryžo 
studijuoti komunistų manifes
tą. Drg. J. \V. Connery, kandida-

tapo socialistas, ir kokia nauda

cialistų partijos, ir ką darbinin
kai laimės rinkdami socialistus 
į Senatą, Kongresą ir visas ki
tas valdžios įstaigas.
V. Petraičiui paprašius, Slieso- 
riunas paaiškino apie milijoninį 
Soc. partijos fondą ir kvietė kuo- 
daugiausia į tą fondą aukauti. 
.Jis pats aukojęs po 5 dol. kas 
nunesis. Jo pakvietimas buvo 
priimtas vienbalsiai, ir šios ypa-

gandas, V. V. Petraitis, Beilis 
Survilas, Petras Antanavičia ir 
Juozas Arlauskas, visi po 1 dol. 

kapitalistai užsispyrė, kad pra-1'Po 50 centu: P. Antanavičienė,
puldžius darbininkų vada F. Vcr. Valančiunienė, Pr. Rimkus, 
Mooney, ir lt. • Pr. Lukštas, Ig. Mendel, J. Bra-

... • . . . . i ... .. Izis, J. W. Connery, A. Tamošai-l ai vra labai stebėtinas vaiku-i ,_
. ‘ . . . . . tis, P. M—nūs ir J. Rumbavi-trs, kuris nemažai pridaro nes

magumų ir mokykloj su viso
kiais klausymais mokytojai, ku
rie jų nepajiegia jam išrišti — 
apie užgrabinį gyvenimą, apie 
šiandieninį surėdymą, ctc.

kštienė 15 centų. Viso aukų su- 
I rinkta $12.00

Visiems aukautojams širdin
gai ačiū. Reikia pastebėti, kad

lių” metyli ir trintis pakampiais, irą draugą išleidžia, ir abu kar- 
kaip kilų tėvų vaikai. Jis ’ tu išlėkdami suaukavo po $12.00

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

PAGEDĖLYJE, BIRŽELIO (JUNE) 3 DIENA 
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE

4837 W. 14 Sc, Cicero, Illinois.
UTARNINKE, BIRŽELIO (JUNE) 4 DIENĄ 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Place, Chicago, III.
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Atlos kolegijos studentas

Pradžia 7:30 v. vak. Padengimui lėšų įžanga 10 centų.

—'1- ■ —■ ■ . .......... —i* «■ - —■ ■ -

Kviečia Sus. Laisvamanių.
----------------------------------------.1, .1 ----------------------------------------------------------

COOK PAVIETO
Socialistų Partijos Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.

RIVERVIEVV PARK — DIDELIS DARŽAS
SVestcrn, Bchnont ir Clyborn avės., ir Itoscoe Blvd.

SANTERl NUDRTEVA Aj"i>as;,doi jus j s. v .a. „„<» 
1in u respublikos

Kalbės anglą, finą, rusų ir švedų kalbose
šokini, pasivažinėjimai ir įvairiom žaismės.

Vaikam iki TIKTFTA^- 22c karės VISO 25c ger<?s, ,ėjl"12 m. dykai JUMIS'JAS. taksai 3c. V mm | par
ką ir daržą

5(M> tikietų randasi “Naujieną” ofise. Todėl kas norite išanksto 
įsigyti tikietas malonėkite užėję nusipirkti.

A. MONTVID
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

2225 So. Izavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonc Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 W. Mailisnn si.
Siti te (MHL612

Valandos: II) iki 12 ryto 
l’lione iiaymarket 2563

į Milijoninį Fondą. Bitiu galima 
nuveikti didelį darbą šu minėto 
fondo pinigais, jei j jį plauktų iš 
Visur po tiek prie kiekvieno to
kio atsilikimo. Bet ant nelai
mūs n<*visi darbininkai supranta 
savo klesos reikalus. Kapitalis
tai aukauja Milijonus apginimui 
savo reikalų, o darbininkai netik 
kad neaukauja savo dienos už
darbį rinikmams, bet ir savo 
balsus parduoda už cigarą arba

“N.” Korespondentas.

CHRISTOPHER, ILL.

Gegužio 21 d. Čia buvo sumi

Kalbėjo d. K. Petrikiene. Žmo
nių buvo susirinkęs pusėtinas 
būrelis. Buvo renkamos aukos

jo po $1.00: W. Norkaitis, J. Ja- 
Kgotas, A. Paškeviče, L. Laslauc- 
kas, P. Kalėda, J. Gardžius, J. | 
Čcsnaviče, M. Macijauckas, A. 
česnavičienė; po 50 c. aukavo: 
K. Juodvidis, O. Bagdauskicnė, 
V. Petrauskas^ J. Komandulis, V. 
Popieraitis, V. Mačiulis, J. Mati- 
kas, K. Mnčiulis;po 25 c. aukavo: 
A. Dambrauskas, J. Pauliukevi- 
če, W. Bagdauskicnė, E. Petrau
skienė, R. Simanaitienė, O. Po- 
pieraitienė, O. Matukaitienė, R. 
Matukaičiutė, Ur. Girdzienė, K. 
Čckockis, J. Matukaitis, ir dar 
vienas, kurio vardo nežinau.

Viso labo suaukauta $1725.
Aukos likosi pasiųstos fondui 

per d. K. Petrikienę. Be to, per 
prakalbas dvi moters užsirašė 
sau Moterų Balsą. Ten Buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.

(Chrontka)

vakare, čia

)os buvo surengtos LSS 71 kp

žio Pirmąją ir 100-metų sukak
tuves K. Markso d. Neviackas 
gražiai papasakojo apie reikšmę 
gegužinės šventės ir taip pat 
puikiai atvaizdino K. Markso gy
venimą, jo darinis ir pasišventi
mą darbininkų labui, ir jo mok
slą. • c-

Pertraukoj Laisvės Choras, d. 
Simanavičiaus vadovaujamas, 
padainavo dvi darbininkiškas 
daineles. Socialistų partijos mi
lijoniniam fondui surinkta 15 
dolerių aukų.

— Gegužio 13 d. toje pat sve
tainėj ir tos pat 71 kuopos buvo 
surengtos vėl prakalbos. Kalbė
jo d. P. Grigaitis Lietuvos laisvės 
klausimu. Gvildeno klausimą 
taip nuosakiai, kad publika da
lyką suprato taip puikiai ir aiš- 
kaip kad 2 ir 2 lai 4, už ką jam 
dėkojo gausiu delnų plojimu.

Aukų socialistų agitaciai su
rinkta penki doleriai su centais.

— Gegužio 18 d. vėl to pačioj 
svetainėj ir tds pat 71 kuopos bu
vo parengtas vakaras. Lošta 
trumpas veikalėlis “Gaila ūsų”, 
ib sulošta pusėtinai gerai. Lais
ves Choras padainavo keletą da- 
rbininkiškų dainelių, p-lė Vikš- 
naičiutė iš Montello gana artis
tiškai padeklamavo; d. Sebeckis 
gražiai pagraino ant konccrti- 
iios. Publikos buvo apie 200 
žmonių. Gryno pelno liko apie

MM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
<2th Rt. Tel. Kedste 8903 
Pentiną. Tel. Weelern Ii 
B514-16 W. 12th 8t., arti 
St. Lout* A<e. Ir 1115*17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
nnt Dury, Lentų, Rėmą ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malvvojiinui Htnbų išvidaua, po >1.19 už g*L
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 S. Halatcd St..

— Gegužio 26 d. toje pat sve
tainėj d. F. J. Bagočiaus buvo 
prakalbos apie Lietuvos laisvę ir 
musų klerikalų ir kitų atžagarei
vių politiką. Ragino visus lietu
vius darbininkus protestuot pri
eš klerikalų žygius parduoti Lie
tuvą nelaisvėn, ir čia jau per
skaitė tam tyčia parengtą rezo
liuciją, kurių publika vienbalsiai 
priėtnė ir kuri 'bus pasiųsta ša
lies prezidentui, kaikuriems kon- 
gresmanams, senatoriams ir an
glį! laikraščiams.

Aukų surinkta padengti pra
kalbų rengimo išlaidoms $6.53. 
Antru atveju kalbėjo apie kuni

gų sirgillvotns ir skelbiamas 
jlnio dogmos, kurios esančios ne 
kas daugiau kaip tik įnagis žmo
nių protą i6s temdyti. Prirodi
nėjo, kad su tuo visu reikią ko
voti; bet kad kovoti, tai reikią 
susiorganizuoti į “teisybės jieš- 
kotojus” 
vienijimą.
tverta iš 16 narių laisvamanių 
kuopa (1 moteris ir 12 vyrų).

Brigthonc tokia kuopa susitvė
rė 50 narių.

— J. P. Raulinaitis.

Sergėkite savo akis

Laisvamanių Susi- 
Po prakalbti tapo su-

80. BOSTON, MASS.

nėj buvo prakalbos parengtos

ghitis apie Karoliuos Markso gy
venimą ir jo nuveiktus darbus. 
Kalba d. Grigaičio buvo labai 
puiki ir publika, kuri atidžiai 
klausėsi daug ko pasimokino.

— Gegužio 25 toj pat svetai
nėj įvyko koncertas su perstaty
mu “Caras Sibire“. Koncertą 
surengė Birulės Kanklių Choras. 
Veikalas “Caras Sibire“ yra tru
mpas, bet puikus, ypač tinka so
cialistams. Aktoriai savo roles 
atliko gana gerai. Caro rolę lo
šė F. Ramanauskas; carienės — 
Ivaškiutė; Bernštafo — Kazlaus
kas; Ošinskicnės — Fcdaravičiu- 
lė; caruko Aliošos — F. Znotu- 
kas. Buvo galima pastebėti, kad 
spektaklis publikai patiko. Bi
rutės Kanklių Choras puikiai pa
dainavo 3 daineles; Vikšnaičiu- 
lė iš Montellos puikiai padekla
mavo keturias deklamacijas; 
paskui iš virtuvės įvairių indų 
sutaisyta orkestrą (orkestrinin- 
kės susidėjo iš jaunų mergaičių) 
pagraino apie penkis dalykėlius, 
kas blozncsnei publikai gana pa
liko . Įžangos buvo nei peraug- 
šta ne peržema — 50 centų vi
siems. Taip buvo ir garsinta, bet 
kasierius pas duris ėnie nuo kie
kvieno dar po 10 centų extra “ta
ksų“ ir užtat publika, buvo ne
labai patenkinta. Žinųnių buvo 
gana daug, apie 400, ir pelno bi- 
rutninkai turės apie šimtą dole
rių. ,

Gegužio 2 d. tqj pat sve
tainėj buvo prakalbos parengtos

• Jo ne į Lietuvos berną. Belo Al-
• donos Mama nenori pripažin-
• Ii, kad P. Šimaitienė yra viena 

gabiausių vietos solistė. Bet fak
tas pasilieka faktas. Kada P. Ši
maitienė dalyvavo prie Soc. J. 
Ratelio Mišraus Choro, visi dai
nininkai jai pripažino pirmeny
bę. Ir visai nėra reikalo kam 
nors P. Šimaitienės apvainikuo
ti, nes ji pati savo gabumu vai
nikuojąs. Kas dėl tos džian- 
bambiškos “karunkos”, A. M.. 
prašo “atleisti“, jeigu kieno, kaip 
ir Scenos Mylėtojo, ‘katalikiškai’ 
jausmai buvę užgauti. Tebūna 
garbė A. M. už tikį mandagų 
atsiprašymą, bet sykiu turiu pa
stebėti, kad to neužtenka. Kaip 
man, taip ir kitiems, katalikiš
ki jautimai čia visai neapeina. 
Bloga tai, kad publika napagodo 
įama. Garsinimuos išrekleniuo- 
jama, kad bus kuopuikiausias 
vakaras, bet'pasirodo, kad publi
kai parengtos taradaikiškos ma- 
nnalienčs. Antra vertus tas kū
dikis be mielaširdystės kanki
namas, darkomas, apdraskomas 
iki nepažinimui ir tokiame pavi
dale išstumiamas prieš minią, 
kad padarius juoko, kad pajuo
kus dailę! Tai ve kame yra 
įžeidimas jausmų.

— Scenos Mylėtojas.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir ; 
!!aliu ištyrt jus akis ir pririnkti ; 

liras 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.' ChicSF - 
pampas 18-to* gatvė* 

3-čio* lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tčmykite i mano paraSg 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik3 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIU SPECIALISTAS 
Aki* Egsantevoj* Dykai 
i Gyvenimas yra

* tuščias, kada pra 
nyksta rcgčjims.
Mes vartojame 

jr pagerintą Oph- 
įgJ thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
• kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
iicdčldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 *t 

Telephone Yards 4317

Naujienų
Smulkitijų

Apgarsinimų
Skyrius

bidysis Kontoras jųsų rei
kalavimų pirkti, parduoti, 
arba pasamdyti.

Ar Jus Norite
Darbo ar darbininkų?

Prie išsinarinimo ir jsipjovimtii
Tuojau įtrink D-ro Richter’io

PMN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 65c. buteliukus vi.oie apttekoas arba 

mačiai nuo
F. AD. RICHTBR A CO.

74-80 Waahlngton Street, New York, N. V.

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti far- 
mą?

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevllinus Permaina.
I’anedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVES

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Mol(Mišką, Vyriški! ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėllo-

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti 
mą?

na-

Telephone Yards 687

Ar Jus Norite
Išmainyti kas jums 
reikalinga ant to, 
jums butų reikalinga?

ne
kas

viackas Fš Worchesler apie Lie
tuvos laisvę. Puikiai nupiešė 
kaizerinę ir musų klerikalų ju- 
došiška politika, ir ragino visus 
lietuvius darbininkus protestuoti 
prieš tuos Lietuvos pardavikus. 
Polam perskaitė tam tyčia su
taisyta rezoliuciją, kuri visų 
prieš du tapo priimta. Žmonių 
buvo pilna svetaine. Aukų su
rinkta N. A. P; P. F. 13 dolerių 
su centais. Reikia pastebėti, kad 
po apsilankymo d. P. Grigaičio 
Mass valstijoj lietuviai socialis
tai tapo daug energiškesni, vei
klesni, taip kad ir šios dvejos, 
So. Bostone ir Cambridge, pro
testo prakalbos tapo surengtos, 
galima sakyti, ačiū d. Grigaičio 
padaryta Čia įtekme, padrąsini
mu. — J. P. Raulinaitis.

ROCKFORD, ILL.

Nereikia karščiuotis.

Naujienų nr. 121 Aldonos Ma
ma rašo pamokslėlį, kam Sce
nos Mylėtojas, aprašydamas 
Naujienų nr. 116 Sus. L. M. P. 
Susivienijimo 5-tos 'kuopos bu
vusį vakarėlį nepataikė palei jos

Man nerūpėjo nieko perdėti, 
ir brangindamas laikraštyj vie
lą, trumpai pažymėjau ką paste
bėjęs. Tuo p. A. M. labai nepa
sitenkino, ir prisispyrus klausia, 
kodėl aš nq)asakęs ko truko. Jei
gu A. M. taip geidžia niieliai su
tinku pastebėti. Nevykęs gri
mas buvo Baltruvienės, nes vei
das perdėm nuteptas palšu da
žu, o plaukai tamsiai geltoni, 
kuomet lai turėjo būt sena kai
mietė. Jonas-tarnas, nuteptas 
begalo raudonais dažais, su ba-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

Niaiji, 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
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiaų. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, ncdčliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St- Chicago. III.

Telephone Yards 5032

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

Naujienose smulkus apgar
sinimai suartina parda
vėją ir pirkėją.

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

> DR. M. HERZMAN

Ar jųsų Victrola perdide- 
lė ar per maža dėl jūsų na
mo?

Pirkite naują ir parduoki
te sena. c

Tel. Armltage 6580

AKUŠERĖ

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
flt. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

Iš tūkstančių “Naujienų” 
skaitytojų keli nori turėti 
Victrolą. Jie geriau norėtų 
pavartotą negu dėti didelius 
pinigus už naują.

A. M. KAITI ENK
Sugautai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergi
no ma bei moterim*.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
>920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tas pats su automobiliais, 
pianais, siuvamomis mašino
mis, rakandais. Jūsų susie- 
dai turi ką jus norite. Nau
jienų paskutinis puslapis 
kasdieną atsiliepia į jus.

Skaitykite smulkiuosius 
apgarsinimus. Išklausykite 
—Naudokitės jų pasiūly
mais.

Dr. R. H. SGHNEIDER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir ner
viškų ligų. Taipgi yra specia
listu akių, nosies, gerklės ir lt. 
ligų.

Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 
vakare. Nedėliotais nuo 9 iš 

ryto iki 1 po pietų.
1553 \V. 47lh st., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

TELEPHONE YARDS 1114.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
>325 So. Halsted 8L, ChUage.

Tel. PuUman 342. .
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 1R 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland. TU.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Telephone Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisą*: 3354 S. Halsted St., Chicag* 
Telephone Diorer 8693

VALANDOS: 10 -11 ryta: 2—1 popiet*
■ f—K vnkara. N«»HMIonUe 10—-11 dlenn.

Skaitykite
Smulkiuosius

Apgarsinimus
Siadie ir Kasdie

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

KBM1S.A. VIDIKAS
Akušerijos Ko- .

■ ilgai praktika-1
Penusy Ivanijos į 

^^■hospitalėse ir Phila- (
1 ^Bdelphijoj. PaHckmin-i

| " Mgai patarnauju prie
h* «?;^Bgiin(tyin<>. Duodu rudų 

^Kv*s<,kioMe ligose inotc-
' v J^Birims ir merginoms.

13 So. Halsted Str.
L(Ant antrą lubų) 

Chicago.

Aplinkos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DU. A, J. KARALIUS
Ir Clrlnrįis

X-SPINDULIAI

3203 So. Halsted
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.
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Panedėlis, Birželio 3, 1918.

Chicag ir Apielinke -- -
Naujienų Bendrovės, 
šėrininkų domai.

Visuotinas Naujienų Bendro

vyks nedėlioj, birželio 9 d., M. 
Mcldažio svetainėj, 2214 W. 23

šis susirinkimas turi didelės 
svarbos, todėl butų geistina, kad 
visi Naujienų Bendrovės šeri- 
ninkai jame dalyvautų ir pasis
tengtų pribūti laiku. Važiuoda
mi susirinkiman, ščrininkai tu
ri pasiimti serų certitikatus, kad 
nebūtų keblumų užsiregistravi
me, nes tik ščrininkai tegalės da-

tus nuo 22ros gatvės, taipgi da
lį 11 tos wardos, visą 4tą vvardą 
ir dalis 29tos ir 30tos vvardų į 
šiaurę nuo 51 mos gatves ir į 
rytus nuo State gatvės.

9tasis senatoriais distriktas 
gi apima dalį 12tos wardos į 
pietus nuo 16tos gatvės, visą litą 
wardą į rytus nuo Robey gatves, 
visą 5los wardos dalį į šiaurę 
nuo 39tos gatvės, ir visą 4tos 
wardos dalį į vakarus nuo Hal-

Socialistų Kongreseinės 
Kampanijos mokykla.

kaip 10:30 vai. ryto.

J. šmotelis,

True trnnslation filed with the post- 
maslrr at (’hieago, Ilk. .lune 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rekomenduoja pasmaugt 
svetimšalių spaudą.

Teisėjui Landis’ui įteikta fc-

t i jos lokalas įsteigė mokyklą pri
rengi niui draugų socialistines 

agitacijos ir rinkinių kampani
jos darbui. Lekcijos esti kas 
panedėlis, nuo 8 valandos vaka
re, Kast End Hali, kerte North 
Clark ir Erie gatvių. Be kita ko

teorija ir praktika viešai kalbė
ti ir 11. Mokyklą veda žinomus

50 tūkstančių dol. Ji manant, Utarninkc, gegužio 28 dieną, r 
kad tokia suma, kaip dcl banki- Lietuvių Darbininkų Litcratu- 
ninko, esanti —pats mažmožis, ros Draugijos 45-toji kuopa M.

Pranešimai RANDAI PARDAVIMUI

Nevykusi ataka.

Vakarykščiame SLA. 36tos 
kuopos susirinkime Dr. A. Grai- 
Čiunas padare nepasekmingą a- 
taką prieš Chicagos Lietuvių

vojais ir kitais baubais, bet kuo
met susirinkusieji atsisakė bal
suoti už jo įnešimą, daktaras pa
reikalavo, kad susirinkimo pro- 
tokole“skambčtų” jo vardas, bū
tent, kad jis rezignuojąs kaipo (|os kolegijos studentas, 
kuopos delegatas į Ch. L. D. xx)domi paveikslai iš inkvizicijos — - • • a • • • «

nesi, rekomendacija kongresui 
uždraust spausdinimą laikraščių 
ir žurnalų by viena svetimšalių 
kalba.

Grand jury manąs, kad dau-

Tucker. Aštuonių lekcijų kur-' 
sas tik 1 doleris.

True translation filed with th posi 
mastei’ at Chicago, III., Jane 3, 1918, 
is reyuired by the act of Oct. 6, ‘917

Priešo valdinių-moterų re
gistracija birželio 17-26 dd.

ėmę Amerikos idealais todėl 
kad jie palaiko adymų ryšių su

ir žiniomis pagelba svctimkal- Policija elgsis su jomis taip pat,

tonų.

priešo valdiniais — užrekor- 
duos rankų brūkšnius ir nuims 
jų fotografijas.

išpildyt darbininkų 
reikalavimus.

torių kompanijos atsisako išpil-

mų — padidint algas, uaiveica- 
rių ir elevatorių baronams ne-

narnomis algomis.

Gaso kompanija turinti 
didelių pelnų.

Mcldažio svetainėj surengė pro
tekcijų vien tik vyrams. Prele
gentu buvo Dr. A. Montvidas. 
Sako, susirinkusieji pilnai pasi
tenkinę Dr. A. Mon tvido prelek- 
cija. Man betgi neteko ją iš-

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
ftio 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 
numeryj.

. ATIDUODAMA rundon 5 kamba
riai maudynė ir toiletas, 1117 \V. 
57 St., kieto medžio grindis, puiki 
vieta, luinas augštas ,tiktai $14. Pa
matyk Šį fialą. Jus panorėsite.
Alaycs, 35 So. Dearborn str., Chicago 
Tcl. Central 6310.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

]iu.

borty C. House svetainėj, 3420 
W. 12 gatvėj, Lietuvių Laisva
manių kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo J. Kučinskas, A-

Buvo

nau, ar protokole “skamb.es” 
daktaro vardas ar ne, bet nuta
rimas, kad kuopa ir ateityj pa
siliks Ch. L. D. Taryboje ir dau
giau neleis to klausimo disku
sijoms, tai tikrai skambės.

Biednas tas musų daktaras, 
nieks jo neklauso. Ir kurgi klau
sys, kad vieną dieną jis agituo-

Į laikų. Kalbėtojas smarkiai “ta
rkavo” tuos “žmonių mulki n lo-

buvo duodami klausimai, į ku
riuos kalbėtojas gerai atsakė. 
J. Kučinskas yra gerokai prasi
lavinęs kalbėtojas. Beje, daug 
išparduota literatūros. Beveik

kurių kalbėtojas pasiūlo. Zmo-

Rep.

CICERO

Klerikalai gavo
‘Ilgą nosį.”

Klerikalų skundikai, kurių 
“pasidarbavimu” gegužės 3 d.

želiu 6 dieną, 7:30 v.v. M. Mel- 
dažio svetainėj. Visi draugai

bių reikalų aptarti, pav., atein
ančio rudens rinkųnai ir it. Ti
kiu, kad ateis ir naujų narių.

—Ant. Jusas.
kalbos ir areštuota socialistų 

kalbėtojas ir dar du draugai, ga
vo “ilgą nosį”. Praeitos pėtny- 
čios vakarą buvo kaltinamųjų 
byla, ir jie tapo išteisinti. Vadi
nąs, judošėlių “pasidarbavimas” Į |,UOJ)a

MELROSE PARK.
Draugams paraginimas.

Čia gyvuoja 13-čioji

nuėjo niekais. Didžiausiu susi
krimtimu jie apleido teismo ka
mbarį. O jų, tų klerikališkų užmiršt savo reikalus,

tvirtai. Bet pastaruoju laiku,

PARSIDUODA pigiai clektiikinf 
čeverykų taisymo šapa. Geriausia 
vieta. Pigi randa, lietuviu apgyven
ta. Priežasties pardavimo — išva- 
žiuoju į kariuomenę.

\Vabansia avė., arti Paulina

Vely nusižudyt negu būt 
nubaustu.

Bankas trindami jie laukė ir ti
kėjos, kad teisėjas išneš mir
ties nuosprendį jų tariamiems 
“kurstytojams”. Bet veltui, tei- 

T , , v . sėjas, nepaisant judošėlių melų,Jockson gat., ryžosi geriau nu-1 . v , ,.v , .. .. ? . v! vienu žodeliu užbaigė viską —sizudyt nei būti nubaustu už L,,. . „........  . , .. r dischargc .greitą vazinejimasi autoinobi-l
lium. Nepavyko. Policistas jį I Pažiūrėsime, kokį extrą jie 
>pėjo nustverti už apikaklės ir Į dabar praneš kunigų Draugui, 
ponas Sheppard dabar gyvas! Taigi, viena klerikalų ataka 
r sveikas, nors ir prisiėjo užsi-ltapo atmušta. Lauksime dabar 

mokėti 200 dol. už įstatymų ne-1 kitos, kurią mes taipjau esame 
pasiryžę atmušti. Tai juodajai 
klerikalų veislei mes nei ant 

žingsnio neužsileisinie.

nuo veikimo ir gana dažnai “už
miršta” net pačius kuopos susi
rinkimus. Tai, žinoma, nege
rai,. Betgi — aš heteisejas, ne
noriu kalti«nt savo draugus-kuo- 
piečius. Mano tikslas — para
ginti juos prie veikimo. — Drau
gai, šiais sunkenybių laikais kie
kvieno sąjungiečio švenčiausia 
pareiga turi būt — stiprinimas 
savo organizacijos ir neleist įsi
galėk didžiausioms darbininkų 
priešams, musų klerikalams. 
Jie naudojasi einamosios valan
dos progomis: kaip paleisti nuo

Kesinos nužudyt mergelę.

jį ir stengias pa tremti. Jie nori

Roseland. — Vietinė LSS. 137 kp. 
ir West Pullmano LSS. 235 kp. bend
rai rengia draugiška išvažiavimą su 
programų i \Vest Pullmano miškus — 
prie 126 gatvės ir Michigan avė., bir
želio 9 d. Meldžiame vielinių drau
gijų minėtą dieną nerengti jokių pra
mogų. —P. F. Grybus.

LSS. 37 ir LSS. 234-tos kuopų ben
dras komisijų posėdis reikale ren
giamojo pikniko liepos I dieną, j- 
vyks birželio 2 d. kaip 8 vai. ryto, 
1840 So. Halstcd gi. Komisijos nariai 
būtinai privalo dalyvauti.

—K. Ja mantas.

LMPS. Illčio Rajono reikalu. Rei
kalinga LMPS! 47-tos kuopos, Wau- 
kegan, III., sekretorės adresui Daly
kas svarbus ir labai prašau atsišau
kti. LMPS. Illčio Rajono sekretorė 

J. Vasiliauskienė, 
1800 So. Central Park Ar. Chicago III

Lietuvių Laisvės Kliubo pusmeti
nis susirinkimas įvyks birželio 6 d., 
8 vai. vakare, Jono Mazeliausko sve
tainėje, 3259 Union avė. Bus daug 
svarbių dalvku apsvarstymui.

—Valdyba.

Laisvamanių Kuopa rengia

M. 4837 VV. 14 st. 
, Iii. Kalbės 1'adas Kučinskas 
kolegijos studentas. Pradžii 

7:30 v.v. Kviečia Sus. Laisv

226 kuopos susirinkimas

vak., Liuosybės svetainėj, 1822 \Va 
bausiu avė. Visi kuopos nariai ma 
Judėkite susirinkti

A. Martišius, sekrcl

LDLD. 45 kuopos susirinkimas 
įvyks utarninkc, birželio 4 d., 7:30 v. 
vakare, Mcldažio svet., 2242 \V. 23r< 
PI. — Visi nariai atvykite ir atsibū
kite naujai išleistas LDLD. knygas.

—Valdyba.

Cicero, III. — Cicero Lietuvių Ko
operacijos šėrininkų susirinkimas 
įvyks šiandie kaip 7:30 vai. vakare, 
Zvibo svetainėje, 1347 So. 50 Avė. 
Visi bukit. — W. Stankus.

Roseland. — Kadangi nedalioj, bir

ogiškas išvažiavimas, ir kadangi yra 
daug svarbių bėgančių reikalų, tai 
kuopos mėnesinis susirinkamas š 
menesj įvyks seredoj, birželio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros'kambariuo
se, 10901) Michigan avė. — Visi na
riai būtinai privalo ateiti susirinki- 
man. —Valdyba.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

mulės Lukoševičiųkių, taitigi Kaži 
miero Lukoševičiaus; paeina iš Kau 
no gub'., Panevėžio Įiavieto, Kreko 
navos valsčiaus, Svinčiuliškių kai 
mo. Kas jį žino, ar jis pats, mali) 
nekile atsišaukti.

.8109 Kerfoot Chicago, III.

J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. YVABASII AVENUE.
arba

116-122 N. DEARBORN ST.
arba

521-526 SO. DEARBORN ST.

SO. JEFFERSON ST.105-107
Už darbo parupiniiną visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų —• į fabrikus, i ka
syklas, į ūkius, į šiaij) įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininkų, taip papra- 
slicrps darbams.

REIKIA leiberių dirbti j muilo 
dirbtuvę. Užkamlžiams skiriama 5 
sykiai į dieną. Mokestis $21 i sa
vaitę. Pastovus darbas užtikrintas. 
1319 W. 32 Place., Chicago.

PARSIDUODA gera kriaučių šapa 
su 10 siuvamų mašinų ir su visais 
įlnisymaiss. Parsiduoda visas biznis 
arba atskirai — mašinos, i .rusai, sta- 
l;d, krėslai —— mašinos, šėpos, pai-- 
lišenai, lempos, fenas Ir tt.
3117 \Vcntworth avė,, Chicago

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

Elmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, III.

RE1KL\ prityrusių vyrų pardavė
jų į aprediilų, skrybėlių ir kepurių 
skyrius, 'luri kalbėti angliškai. Ge
ra mokestis. Pastovus dalbas.

KLEIN BROS.,
20 and Halsted Sis., Chicago

REIKIA prityrusių merginų par
davėjų į moteriškų drapanų ir dry 
goods skyrius. Gera mokestis. Pas
tovus darbas.

KLEIN BROS.,
20 and Halsted Sis., Chicago

NAMAI-žEMĖ
Z

FAHMOS
(.entralė'je VVisconsin, išdirbtos su 

namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokvklų ir mie
sto. laylor, Lincoln. Lohglade, Mo- 
ralon, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augsčiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainvti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Bašykite j M. J. AUGULIS, 
Lietuviu Skyriaus Mgr., 

LOER-HAMMEL BEALTY CO 
(No! inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago. III.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

5-kių akerių farma valanda važia- 
syimo gatvekariais nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kedzic gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
Įiielinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di
delių fabrikų ir užvedimu, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti j dailią. 
Parduosiu 5, 10, 15 m bu 20 akrų taip 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į yjetą. Keikia jniokėl 
*150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 10

ATKBEIPKITE ATiDa ! —Pirmos 
klesos grosernč ir bučernč su namu 
randasi naujoje lietuvių apiclinkėje, 
luri būt greitai parduota. Nebus at
mesta teisingus pasiūlymas. Balti j- 
rengimai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky 
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

REIKIA merginų mokyties ope
ruoti elektra varomomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas ir 
geru mokestis.

Western Bug and Burlup Coi., 
2449 Walluce st., Chicago

PARDAVIMUI — Astuonių kamba
riu namelis, augštu apatnamiu prie 
3.326 Auburn avė. ($1450.00) Cash. 
Telephone Drex 7840

AUTOMOBILIAI

REIKIA inteligentiškos jaunos 
merginos, kalbančios lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai, kuri galėtų pri- 
itelbėti dantisto ofise, nuo $18 iki 
$20 į savaitę ant pradžios.
Dr. Zippei’tnan, 1401 S. Halsted Si. 
Atsišaukite Subatoje nuo 1 iki 9 v. 
no pietų. Nedėliojo nuo 9 ryto iki 
3 vai. po pietų'.

RE!KALINGA porteris ir pagelbi- 
ninkas prie janitoriaus. 6222 Har- 
per avė., 3rd floor, rear.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. - At
sišaukite į Turncr M f g. Co., 1411 So. 
Sangamon St., kampas lito place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
ike mokinimosi. Geros salvgos.

PARDUODU Lhnousine.
Arcadc Garagc,

7516 So. Halstcd St..
Tek Stcwart 6532.

MOKYKLOS

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

Eitos mokslo šakos išguldama po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

VALENTINE DRESSMAKING t
COLLEGES \

norden įsmesdamas ją iš einan-1 XT u • i > i-... , £ . . I gui. Nabagai, kad jie negalicio visu smarkumu automobi-|u , .„ . , , UXT
............. y . . ■. . . . , ■ T pakasuvot tų nelabų “Naujie- r. nesenai kre.pesi t v.esųjų ?s- l.aus. Ap.e septynias valandas o H ,odd ka() visi 

taigų komisiją prašymu leisti I policija nežinojo pasikėsintojo I ... . - .......... , , I .i. , I protingi žmones, ir parapijonai,jai padidint gaso kainas, kadan-| vardo, kol p-Ic Venorden atga-t . , . , .. •• ’ »» rv... ,...** * , „I ^... . v r mielai skaito Naujienas . Draugi ji nesudurianti galo su galu ,|vo sąmonę. Gillcspie arestuo-1 . .. , . . . . . ,, . .. v . I. 1 f gu gi jie laba| retai pasigenda,pasirodo daranti nemažų pelnų.I tas. . ..... . . , .. .. _ , , t ... . I I Nebent tik tuomet, kada jis į-lai atidengė advokatas Rich-I . I . . . . .... .. . . . . . v įdeda koki didelį ekstrą — nusi-berg, kuris dabar veda miesto I Pasidckotl jam UZ 1
bylą prieš gaso kompaniją. Ji-1 ‘išradimą”.

lieluvių darbinnikų minias, kad 
praūžus dabartinei audrai ga
lėtų jais arfi ir akėti. Mes turi-

Jirškitu savo brolio Juozo Dilas, 
prieš du melu gyveno Būtie, Monta
na. Malonėkite alsišauktil — turiu 
svarbų reikalą, arba kas žinote pra
neškite jo adresą

Jof.<,s uilis,
236 Entrando ..ve., Pueblo, Colorado

REIKIA merginų prie prosijimo. 
Gera mokestis.

American Cleancrs and Dvers 
4252 W. Lake St., Chicago.

jo, bet pasijuokus iš didelio lie-

mis, parodyt lietuvių darbinin
kams, kas per vieni yra tie nau
jieji “darbininkų draugai“, kur

mes turime stovėt darbininkų
Bet šita da-• c

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
.laso, Kauno gub., Panevėžio pavie
to, Romigalos valsčiaus, Karvedžių 
sodžiaus. Kas jį žino, ar jis pats, 
malonėkit atsišaukti, nes turiu svar
bų reikalą.

R. Budris,
8009 S. Vincennes avė., Chicago, 111.

R E! KALINI>A stiprios, sveikos, ja
unos moteris prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 j savaitę ant pra
džios. 900 VV. 18th St. Chicago.

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

6205 So. llalnted at.. 2107 W. Ma- 
diaon. 1850 N. W< lls St.

137 Mokyklos Suv. ValstijOM. 
Siuvimas, Pctreny Kirpimas, De- 
flignitig, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- ; 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 16431

SARA PATEK, Plrminlnk.4 J

Jauni ir seni vyrai, ir mer-

— Klerikalų Vėzdas.

WEST SIDE
šis-tas.

rbą mes galėsime paveikti lik 
organizatyviu bildu, pieningu 
gerai apgalvotu budu. Todėl 
pirm visko mes turime stiprinti 
savo organizaciją, didinti 
narių skaičių ir lavinlics.

mpamja išdirbanti tūlų ekspho-l. . . . v .... . ... . \ fbutyj laike savo septintą meti-duojancių medžiagų ir parduo-l . .. . ....... I’K- konvenciją Illinois valstijosdantį jas gana “riebia kaina”, . x * r, . . .v . .. ... .. 11.v. American Institute of Cn-taip kad is to ji netik gah pa-1 . . T , ,. . „ .. „ I minai L<nw and Cnminologydengt padidėjusias išlaidas ,I . .. .. .. ¥.. . , . ... I draugija. Konvencijon suvazia-bet dar susitausot vieną-kila I . , . .....
“našlės skatikėlį”. Adv. Bich• ™
bergo pagelbininkai dabar pm-1F | streikuoja Chicagos barzdasku-
dėjo tyrinėjimą tikslu sužinoti I Į1 ° 1 Į tykių darbininkai. Reikalauja

. , .. . , , | ta savo lekcijoj uzreiske, kadi . , .. .'...L...l.... i j ’ I pakelinio mokesnes ir sutrum-
įpinimo valandų darbo. Bosai 
I betgi nemano nusileisti. Bet, rei

kia pasakyti, jeigu ir toliausi 
barzdaskučiai taip laikysis vie
nybės, kaip kad iki šiol laikėsi, 
bosai bus priversti išpildyt jų 
reikalavimus. Streikierius, be
je, remia ir patįs barzdaskutyk- 
lų lankytojai (kostiųnieriai): 

“namie

ir kad jomis vėliau pasinaudo 
jus užvestoj prieš jų byloj.

SOCIALISTŲ VEIKIMAS

Kandidatų į Kongresą 
nominavimai.

iginamieji gėrimai. Profeso
riaus užreiškimui, sako, karštai 
plojo ponai seimininkai.

Padėkokite jam už “išradi
mą.”

visuotinas Ito kongresinio ir 9to 
senatorinio distriktų socialistų 
visuotinas susirinkimas nomina-

Susirinkimas įvyks Amalga
ma ted Tailors Union Hallėj,

Pateko bėdon.
Turtingas bankininkas, ponas perkasi britvų ir žada 

Sidncy M. Bloss. pateko bėdon, nusiskusti”. Mat dirba tik vic- 
Kadaise mat jis pasitiko jauną Ini bosai, taip kad nuėjus barzda- 
skaistaveidę, p-lę Mariau Dru- skutyklon prisieina išlaukti ke- 
mmond, ir prisiekęs jai ištiki- lios valandos iki riktels “next!” 
mybę. Po kiek laiko betgi po-' Well, kad kaip, bosai gali patro
nas bankininkas užmiršo savo [ tyt visus savo kostumierius. Juk

4-tasis kongresinis distriktas 
apima visa, 12tą wardą ir į pię-

Drummond dabar traukia ban- vą ir pačiam nusiskusti, 
kininkų tieson, reikalauja net * * *

Jus, 
nors 
atsi

minkite tai, ir nauja energija 
stokite darban! —K. Y-nas.

Nepamirškit Socialistų 
Spaudos Pikniko!

Birželio 16 dienų Rivcrview 
Parke įvyks milžiniškas Socia
listų Spaudos Piknikas. Visas 
pikniko pelnas skiriama socia
listines spaudos palaikymui. Pi
knike dalyvauja ir lietuvių soci
alistai. Jie ten turės specialį 

savo skyrių, laikys prakalbas ctc. 
! Norintįs pirkties tikielų įšau
ks to — kreipkitės į Naujienų o- 
fisą.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Pajieškau seserų Mortos Bubeniu- 
lės ir Salonu jos Btibeniulės (Statkie
nės), ir Karolio Visockio, iš Merki
nes. Jos Vilniaus gub„ Traką pa
vieto, Merkinės parapijos, llginikų 
kaimo. Pirmiau jie gyveno Hart
ford. (amu., o dabar nežinau kur. 
Meldžiu jų pačių ar kas juos žino 
pranešti sekančiu adresu:

J. Bubčnas, 
3305 S. Halsted st, Chicago, Iii.

PARDAVIMUI
PARDUODU Garagc 

Arcadc Garagc, 
7516 So. Halsted St..

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d., 

Chernaueko darže Lyons, III. Kas 
radote malonėkite sugrąžinti, gausi
te 5.00 radybų. A. Vilutis, 
1906 \Vabansia avė., Chicago.

Tcl. Belmonl 2698.

EXTRA
PARDUODU kriaučių šapą, prosi- 

jinio ir valymo. Savininkas eina j 
kariuomenę.
1700 S. Halstcd SI., Chicago

Tcl. Canal 7270.

čia barzdaskutystės amato.
Pilnas kursas $15.00. Daug 

mokiniu gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuo jaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

J1EŠKO KAMBARIŲ
NAŠLYS .ĮIEŠKO KAMBABIO pas 

tokia gaspadiuę, kuri galėtų apžiū
rėt du vaiku — 10 ir 6 melų. Malo
nėkite atsišaukti bei priduot savo 
adresą j Shoe Bepairing Shop, 3244 
S, Halstcd St., arba pas Lcon Jarusz, 
1334 S. Turner Avė., Chicago, 111.

PARSIDUODA saliomis geroj vie
toj. biznis išdirbtas per tris melus.

Ištaisytas—<pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis menesius 
nuo May 1 iki Oct. 31, 1918. Parda
vimo priežastis—turiu išeiti j karino 
menę. Kreipkitės šiuo adresu:

C. Burbulis,
725 W. 119 SI., W. Pulhnan, UI.

HA5TER 5Y5TEH

RANDAI

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
vieta jau per 8 melus išdirbta. Biz
nis gerai eina, turiu greit parduot— 
važiuoju kariuomenėn. Arba atiduo
siu atsakančiam žmogui ant raudos 
ant lengvų išlygų. Atsišaukite adr.: 
3.310 So. Halstcd St., Chicago'.

Phone Yards 6789.
ATIDOL’DAMA rendon — 4 kam

bariai ir toiletas. Naujai dekoruo
ta. Puikus šviesus fintas, gera su
sieiti ja, tiktai $12.00 — 456 W. 42 Si., 
rankias sankrovoje S. W. Kampas 
Normai avė ir 42-ros gatvės.

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė netoli Chiragos. Miestelis apg\- 
ventas lietuvių. Biznis gerui išdirb
us per 20 metų. Labui geru proga 

isigvli bizni geram žmogui. Bašykite

MOKYKIS K1HPIMO IK DKRIGN1NG 
VY1UAKŲ ir MOTKKIAKŲ APRtDALU

Muku sistema ir ypatiAkan mokinimą* pr- 
durys jus žinovu | trumpa laik^.

Mes turime didžiunsius ir goriausius kirpk- 
mr)-d<>signinR ir siuvimo skyrius, kur mes su 
teiksimo praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitčs.

Elektra varomos maAinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate uikviefilami aplankyti ir pama 
tyti musų mokyklą Kilc taiku — dieną Ir va
karai* ir gauti speeialiAkni pigią kainą.

Patrenos daromos pakai Jusy mierą t>i)» 
gtailSs arba dydžio, it bjle madų knygos.

MA8TER OESIGNING 8CIIOOL
J, F. Kasnlrka, I'erdčtinis, į

118 N. La Baile galvi, Kambarys 4J* H1A 
nriei City Hali. f

ATIDUODAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas, $8, taipgi 4 kam
bariai ir toiletas $9. Taipgi 7 kam
bariai ir toiletas ir maudynė—$16. 
Viskas naujai dekoruota. Geras mū
rinis namas, šie fintai jums patiks. 
Joe, BcminsAvki, <3559 Wallace str., 
2-ras augštas užpakalyj.

ini No 22.

KATIK IŠĖJO Iš SPAUDOS 
DAKTARIŠKA KNYGA 

su 236 receptais ir taip daugeliu 
rodymų. Kaina $1.00. Gaunama

J. G. PETRUSK,
Box 95 Sta H., Cleveland, Ohio.

nu-
pas

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLAI
Mokinama: angliškos ir lietuviškoj 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėy 
stenografijos, typevvritiiig, pirkly bok 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilictvstės, dailiarašvs- 
tčs.

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




