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Vokiečiu Submarina Amerikos Pakraštyje
Paskandino 10 laivu

tąsi visų priemonių prieš pasi
rodymą vokiečių submarinų Na
ujosios Anglijos pakraščiuose.

Atlantiko uostai uždaryti
NORFOLK, Va., birž. 3.

Norfolk — Newport News uos 
ns uždarytas šiandie visiems iš 

plaukiantiems laivams.

I ...........  ■■■ . Į . ' .. ■■■■—

True translution filed with the post- 
inaster at Chlcugo, Ilk, June 4, 1918, 
as l eųtflh ed by the act of Oct. 6,1917.

Jaunuolių Regis
tracija, 

birželio 5 dieną.

mis sąlygomis ji sutinka daryli 
taiką, tą pat jau daro dagi pan- 
germanistų organas K re u.z Zti- 
tung, kurs sako, kad dabar esąs 
labai patogus tam laikas, Kreuz

15.000 Amerikos lenkų kareivių 
Francijoj

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
AMERIKOS PAKRAŠ

ČIUOSE.

PASKANDINTA 10 LAIVŲ

vokiečių štabo oficialio prane
šimo, nauji franeuzų pulkai užė
mė savo vieta mušiu linijoj. Vo
kiečiai sako, kad tie pulkai nega
lėjo išlaikyti jiems paskirtų po
zicijų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 4, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

NE\V YORK, birž. 3. — Per 
paskutines dvi savaites ėjo gir
dai, kad Amerikos pakraščiais 
esama vokiečiu submarinų. Kas c w
tai matęs viena ar daugiau sub
marinų pietų vandeniuose.

\vard 11. Cole, tapo paskandin-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

NEVV YORK, birž. 3. — Ma
noma. kad esančio Amerikos 
pakraščiuose vokiečių submari
nos iki šiol paskandino 10 lai
vų. jų tarpe du dideliu pasažie- 
riniu laivu.

Jais yra:
Laivas Carollnn iš Portot Ki

čo su 220 pasažierių ir 120 žmo-

PIULADELPHIA, Pa. birž. 
3. — Laivyno departamento pa
liepimas uždaryti šį uosta dėl 
visų išplaukiančių laivų po bu
vimo galėję per keletą valandų, 
tapo atšauktas šia popietę.

SUBMARINOS PASKAN
DINO 12 LAIVŲ.

Laivininkų rateliuose kalba
ma, kad be žmonių paskandin
tų laivų apie šešetas kitų laivų 
tapę suardyta.

Skuneriai: Edward H. Cole, 
Jaeob S. Haskell, Isabel B. Wi- 
ley. Ha t tie Dumi ir Samuel W. 
Hathaway.

Aliejaus laiavas Herbert L.

Irlandijos pakraščiuose.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., Junč 4, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 3. — Iš

Yorko uostą turėtų reikšti kad 
Vokietiją pradėjo submarinų 
kampaniją tikslu sulaikyti ga
benimą kareivių Francijon.

BOSTON, Mass., birž. 3.
Pranešama, kad vokiečiu sub- €
marina, po to kaip ji paskandi
no keturis laivus, tapus sugauta 
ir gabenama į New Yorką.

VVinneconne, su angliais.
Edna, vežęs aliejų.
Manoma taipgi, kad galbūt 

yra žuvęs laivas City of Colum- 
bus, plaukęs su pasažieriais iš 
Savannah į Boston.

los submarinų aukos yra ti
krai žinomos. Pranešimai apie 
kitas atakas ėjo atskirai visą 
vakarą. Vienas pranešimas sa
kė, kad penkiolika laivų pas
kandinta.

nešama, kad 12 laivų ir 30 ai
to žvejinių laivų, kurie išplaukė 
iš Irlandjos uostų geg. 30 naktį,

NEW YORK, birž. 3. — Čio
nai gauta žinių, kad tapę pas
kandinta net penkiolika laivų.

NEVV YORK, birželio 3.
Vienas garlaivis, vienas škuneris

11 žmonių žuvo?
True translation filed with the posr- 
inaster at Chicago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

NEVV YORK, birželio 3. — A.

marinos.
Submarina urnai pasirodė vi

duryj laivyno ir paliepė žvejams 
susėsti į valteles ir plaukti į pa
kraštį. Ji tada paskandino lai
vus granatomis.

Žvejai sako, kad submarinos 
darbas buvo sukliudytas ir ji 
pasinėrė, kas galbūt neleido pa
skandinti visą laivyną.

Iš žvejų niekas nežuvo.

LENKŲ LEGIJONAI 
FRANCIJOJ.

vokiečių submarinos paskandi-

Uosto viršininkai šiandie 
prieš piet uždraudė visiems lai
vams apleistit uosta.

Jaeob M. Haskell sk u nerio, ku
rį paskandino vokiečių submari
nos prisibijo, kad įgula iš 11 žm
onių yra žuvusi.

Jų spėkos rekrutuotos Suv. 
Valstijose, siekiančios 

15,000 žmonių.

NEVV YORK, birželio 3. 
liauta bevieliu telegrafu žinia, 
nuo New Yorko ir Porto Rico 
linijos pasažierinio garlaivio, 
kad jis tapęs submarinos užpul
tas. Laivo Carolinos likimas 
nežinomas. Jokių kitų pagal
bos šaukimų negauta.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jane 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

NORFOLK, Va., birž. 3. — 
Pranešama, kad šiandie po piet

naikintojai apšaudė submarinas 
ties Virginia ('opės.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., Junc 4, 1918, 
as reqiiired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, 1). C., birž. 3 
- - Gauta žinių iš Francijos, kad 
lenkų legijonai skaičiuje apie 15 
tūkstančių kareivių, rekrutuotų

NEVV YORK, birž. 3. — Dar 
du Amerikos laivu, būtent, Hat- 
tie Dunn ir Samuel W. Hatha- 
\vay, tapo vokiečių usbmarinos 
paskandinta. Smulkmenų apie 
paskandinimą laivų kol-kas dar 
negauta, bet menoma, kad jie 
tapo vokiečių aukomis kame 
nors apie Naujosios Anglijos 
krantus.

True translation filed with the post- 
inaster at (’hieago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

NEVV YOKK, birž. 3. — Du 
orlaiviai šiandie po piet išskrido 
į jura jieškoti vokiečių submari
nų. Abu jie yra pilnai aprūpin
ti bombomis.

UŽDARĖ ATLANTIKO 
UOSTUS.

Oficialis pranešimas iŠ 
VVashingtono.

True trnnslation filed with the post- 
niaster at (’hieago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VVASIIINGTON, D. C., birž. 
3. - Laivyno departamentas o- 
licialiai paskelbia, kad trįs A- 
merikos škuneriai tapo paskan
dinti. Vyresnybė tikisi, kad A- 
merika galės deramai nuo jų gi-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., June 4, 1918, 
as rcquired by tne act of Oct. 6,1917.

VVASIIINGTON, birž. 3. — 
Laivyno sekretorius Daniels pa
liepė uždaryti New Yorko uos
tą su tūlais aprubežiavimais dėl 
visų išeinančių laivų, iki toli
mesnių paliepimų.

tančiu suverbuotų Pietų Ameri
koj, ryto prisidės prie talkinin
kų armijos. Nors lenkų legijo
nai tarnauja Francijos armijoj 
kaipo atskira vienata, jie betgi 
tori lenkų vėliavas su savo bal
tuoju ereliu. Kaikurios gi ko
mpanijos iš Suv. Valstijų turi 
dar ir amerikoniškas vėliavas.

Lenkų legijonai 'daugiausia 
rekrutuoti New Yorko, Pennsyl- 
vanijos, Illinois, Ohio, VViscon- 
sino ir Naujosios Anglijos vals
tijose. Visi jie yra vyresni ne 
kaip “drafto” metų, arba nepa
imti Amerikos kariuomenėn 
kaipo svetimšaliai priešai. Mo
kės t ies jie gauna 5 centus dienai 
ir šiek-liek savo šeimynoms su-

BOSTON, Mass., birž. 3. — 
Bostono uostas uždarytas šian
die vidurdienyj. Narragansett 
Bay uždaryta anksčiau ir grieb- ziką.

Lokautas.
SAN FRANCISCO, birž. 3.- 

PostaJ Telegraph Co. ir kitos te
legrafo kompanijos paskelbė lo
kali tą prieš 75 telegrafistus, ku
rie atsisakė nusiimti unijos gu-

Seredoj, birželio 5 dieną, 
vėl jaunų vyrų registracija. 
Kiekvienas jaunuolis, vis- 
tiek, pilietis ar nepilietis, 
kuris iki birželio 5 šių me
tų bus sukakęs 21 metus 
amžiaus, privalo tą diena 
registruotis. Užsiregistruo
ti reikia tuose Local Boar- 
duose, kurių distrikte kas 
gyvena.

Kas neužsiregistruos, su
lig Kongrč^o išleistais įsta
tymais bus baudžiamas vie
nais metais kalėjimo.

Seimo
Priešseittiinis pokylis. — Sei

mas prasidėjo panedėlio 
rytą.—Pradžia rami.

Į Musų kfirespondertto

PIULADELPHIA, Birž. 3, 3: 
24 P, M. — Vakar surengiame 
pokyly j toastininku buvo Klo- 
nas (? N. B.). Dalyvavo ir Dr. 
šliupas. Jis kalbėjo ilgiausia ir 
tavo kalboj užreiškė, kad did
žiausias visų Lietuvos priešų e- 
sas Kapsukas, kurio nė Lietu
von nebereikėtų įsileisti. Vysku
pas Karevičius buvo taipjau 
smerkiamas, nors ir švelniai.

Kad paskui Kl. Jurgelionis 
padarė trumpą pastabą dėl sme
rkimo Kapsuko, Šliupas bandė 
šiek tiek pasitaisyti ir išreiškė 
pageidavimą, kad tautininkai 
veiktų išvien su radikalais prieš

Račkauskas pardavė rūtų, už 
kurias surinko šimtą dešimtį 
dolerių Lietuvos Neprigulmybes 
Fondui.

Seimas prasidėjo šiandie rytą. 
Viskas ramu. Prezidiumo vie
tą užėmė Pildomoji Taryba — 
tai mat pagal naująją Susivieni
jimo konstituciją.

NAUJAS TAIKOS PASIŪ
LYMAS RENGIAMAS?

Pan-germanistų laikraštis 
ragina urnai daryti žingsnį 

prie taikos.

True translation filed wilh the post- 
innster ai Chicago, UI., Jane 4, 1918, 
as requircdby the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, birž. 3. — “Ar 
ir vėl vokiečiai rengiasi daryt 
laikos ofensivą?” — toks klau
simas dabar iškilęs politiniuose 
rateliuose. Ko nuolatos reikala
vo vokiečių socialistų ir radika
lų organai, būtent, kad Vokieti
ja privalanti aiškiai ir be jokių 
dvipusiavimų pasisakyti, kokio-

H

ORAS

turįs būt ne taikos pasiūlymas, 
bet taikos ofensivas. Pasak to 
laikraščio, dabartiniai Vokiečių 
.kariški pasisekimai negalį ne-

siūlymui, kokį tik Vokietijų pa
darytų, bet tas pasiūlymas turįs 
būt viešas.

Kreuz Zcitung ragina, kai 
Vokiečių valdžia tuojau paskir
tų tam tikrą komissją susideda
nčią iš vadovaujančio ekonomi
sto, eksperto kolonijų dalykuo
se, armijos ir laivyno atstovų ir 
tarptautinių teisių žinovo, kurie, 
gabiam diplomatui pirmininka
ujant, išdirbtų pilniausia laikos 
programą. Laikas, anot to or
gano, verste prie to verčiąs 
turį būt greitai veikiama.

it

VAIKŲ DARBO ĮSTATY
MAS PRIPAŽINTAS PRIE 
ŠINGU KONSTITUCIJAI.
True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., June 4, 1918. 
ns reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 3. — 
Augščiausias teismas šiandie pa- 

skelbė priešingu konstitucijai 
ir beverčiu 1916 m. federalį vai- 
<ų darbo įstatymą, draudžian
tį tarp valslijinį gabenimą vai
tų išdirbtų daiktų.

Teisėjas Uolines, McKenna ir 
Irandeis nesutiko su tuo nuos
prendžiu.

APKALTINO 140 
ŽMONIŲ.

Peržengime šnipinėjimo 
akto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MILWAUKEE, birž. 3. — 
7ederalis prisaikintojų teismas, 
kuris buvo susirinkęs Superior, 
Wis., apkaltino daugiau kaip 

140 žmonių peržengime šnipi
nėjimo aklo.

Žinau lįs dalykus žmonės sa- 
co, kad tarp apkaltintųjų yra 
daug įžymių Wisconsino žmo
nių, tarp kurių esąs vienas besi
laikąs į gubernatorius.

Mažiausia dviejų miestų poli
cijos viršininkai patvirtino tą 
faktą, kad yra padaryti apkalti
nimai ir kad šiandie bus “įteik
ti“ warrantai”.

Lietus šiandie; ryto apsiniau
kę ir šalčiau,.

EPIDEMIJA TE BESI AU- 
ČIA ISPANUI.)E.

700 žmonių mirė nuo neži- 
narnos ligos

MADRID, birž. 3. — Epide- 
mija nežinomos ligos, kuri yra 
panaši į infhienzą (gripą) tebe- 
siaučia Ispanijoj. Subatoj mi
rė nuo jos 111 žmonių. Viso mi 
re daugiau kaip 700 žmonių.

Dabar ta liga pradėjo plėlolies 
JrMorokoj. Daugelis ten esan
čio ispanų garnizono kareivių 
susirgo.

ST. LOUIS, birž. 3.
žmonės užmušta ir 26 sužeista 
ties Chelsea, Ark. nušokus trau
kiniui nuo bėgių.

Du

Prancūzai sulaikė 
vokiečius

Vokiečiai visur atmušti

Finlandija visai pasidavė kaizeriui
PRANCŪZAI SULAIKĖ 
VOKIEČIUS MUŠYJ Už 

PARYŽIŲ.

Visos vokiečių atakos 
atmušamos.

'IYue translation filed with the po.«t- 
master at Chicago, III., June 4, 1918, 
as reqinred by the act of Oct. 6, 1917.

PARYČIUS, birž. 3. — Karės 
ofisas skelbia kad franeuzai pe
rdą naktį visur sulaikė vokie
čius. Priešo nuostoliai buvo di
deli. Franeuzai suėmė belai
sviu. c

Franeuzai padarė kontr-ata- 
kas visame fronte tarp Ourcq 
ir Marne ir keliose vietose pada
rė progresą.

Smarki vokiečių ataka abejo
se pusėse kelio tarp Clialeau 

Tbįerry ir Paryžiaus tapo fran- 
euzu sutriuškinta. €

F1NLANDIJOS BURŽUA
ZIJA PARDAVĖ SAVO 

ŠALĮ VOKIETIJAI.

Finlandijos kariuomenė bus 
po vokiečių vadovyste, tai
pgi vokiečiai gaus Aland 
salas.

VOKIEČIAI SULAIKYTI

Jų nuostoliai labai dideli

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birė. 3. — Vo
kietijos kronprincas pereita na
ktį bandė tiesioginį veržimąsi 
ant Paryžiaus Marne kloniu.

Franeuzų kareiviai sutriuški- 
no ta pastangą, pridarė didelių 
nuostolių užpuolikams ir eilėse 

konlr-atakų 15 mylių fronte 
nuo Marne į šiaurę iki Ourcn 
atsiėmė pralaimėtas pozicijas.

Šiandie vokiečiai sulaikyti be 
laimėjimų šioj svarbioj dešinio
jo sparno pusėj.

Sulaikymas kronprinco, kokį 
[is aplaikė pereitą naktį savo be- 
siveržime vakarop, jam bran
giai kainavo; jo nuostoliai buvo 
didžiausiais nuo pradžios ofen- 
sivo tarp Bheims ir Soissons, 
pradėto savaitė atgal.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 3. — Iš 
Stockholmo j Times pranešama, 
kad sulig socialistų laikraščio 
Poliliken, iš kurio semia žinias 
Vokietijos nepriklausomieji so
cialistai, yra padarytas slaptos 
sutartįs, sulig kuriomis Finlan

dijos valdžia apsiima įsteigti 
Finlandijoj monarchiją su Vo
kietijos dinastijos karalium ir 
pavesti Finlandijos armija vo
kiečių komandai.

Finlandija taipgi apsiima ne
atiduoti Aland salų Švedijai, bet 

leisti Vokietijai vartoti salas 
kaipo laivyno baza.

Vokietijai taipgi bus leista 
naudoties Finlandija kaipo keliu 
prie Arktiko vandenyno.

Finlandija sutinka griebties 
reikiamų priemonių kovai su 
anarchija.

Vokietija turės tiesą laikyti 
Finlandijoj kariuomenę kol vi
sos sąlygos nebus išpildytos.

Ta sutartis buvo slepiama nuo 
Finlandijos seimo.

VOKIEČIAI NIEKO 
NELAIMĖJO.

MUŠIS SIAUČIA DIDŽIAU 
SIU SMARKUMU.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 3. — Reu- 
lerio korespondentas prie fran
euzų kva tiems Francijoj sako:

“šios nakties pranešimas yra 
smagiausias nuo pradžios mū
šio; pirmu sykiu nuo pereito 
panedėlio, galima pasakyti kad 
priešas visą dieną nelaimėjo že
mės“.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as required by the act of Oct. (5, 1917.1

PARYČIUS, birž. 3. — Karės 
ofisas šį vakarą paskelbė, kad 
mušis Francijoj naktį atsinau
jino dideliu smarkumu ir siau
tė visa dieną.

Vokiečiai pagelba naujų ka
reivių atakavo tarp Oisc ir Our- 
cq su padvigubintu smarkumu.

Sudegė didelė garbarnė.
WILKES BARRE, Pa., birž. 

3. — Noxen, 25 mylios nuo čia 
gaisras sunaikino J. K. Mosser 
Tanning Co. dirbtuvę, kontro
liuojama Armour and Co. Nuo
stoliai siekia arti $3,600,000.

ANGLAI SUĖMĖ 200 
BELAISVIŲ.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., June 4, 1918, 
as requircd by the act of Oct. (>, 1917.

LONDONAS, birž. 3. — Ka
rės ofisas praneša, kad pereitą 
naktį anglai laimėjo lokaliame 
veikime šiaurrytinėj Flandrijos 
dalyj. Suimta arti 200 belais
viu, v

PANAMA, birž. 3. — Dr. Ra- 
yniond Valdez, prezidentas Pa

namos respublikos, pasimirė 
šiandie. Jis išrodė sveiku ir 

manoma kad jį užgavo apoplek- 
cija. Jo vieta užims Dr. Ciro 
Urriola.
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Published Daily exčei)t Snnday by 
the l.ithuanian News Pub. Co„ Ine.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Tclephone ('anai 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted Sl„ Chicago, 
III. — Telefonas: Cannl 1506.

Užsisakomoji Kaina:

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

Chicago je—per nešiotojus

$6.00
3.50
1.85
1.15

Mėnesiui ....................
Suvienytose Valstijose, i 
pačiu:

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

Kanadoj, metams .........
Visur kitur užsieniuose

...............50
ne ChicagoJ,

5.00
3.00

.65 
7.09 
. 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoje ir korespondente prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieje savaičių autorius 
pareikalauja je ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Visų kraštų proletarai, vie-
Jtės”. —K. Marks.

i Redakcijos
< Straipsniai

Tnte translation filed with tne post 
mastei* at Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Vaikų darbo įstaty
mas panaikinta.

1916 m. Suv. Valstijų kon
gresas priėmė įstatymą, ap
ribojantį vaikų darbą dirb
tuvėse. Tai buvo menkos 
vertės įstatymas, nes jisai ne

kus dirbtuvėse, o tiktai už
draudė gabent iš vienos val
stijos į kitą prekes, kurios

įstatymas, vadinasi, palietė

tuvėse, kurių prekės gabe
nama iš valstijos į valstiją.

Vienok demokratų parti
ja valdanti kongresą, labai 
gyrėsi tuo įstatymu. Ir dar 
labinus, negu ji, gyrėsi Ame-

zidentas, Samuel Gompers, 
sakydamas, kad tas progre
so žingsnis socialės įstatym-

rytas ačiū jo ir jo organiza
cijos įtekmei.

Bet štai dabar ateina ži
nia iš VVashingtono, kad Au- 
gščiausis Teismas apskelbė 
federalį vaikų darbo įstaty
mą nekonstituciniu ir netu-

guti, ir devintinė!
Buvo vienintelis federalis 

įstatymas, šiek-tiek apsau- 
gojantis darbininkų klesą 
nuo kapitalistinės tvarkos 
baisenybių, — ir tas pats 
pražuvo. Ką dabar pasakys i 
“gudrusis” Goinpersas?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 4, 1918,1 
ai «£quired by the act of Oct. 6,1917.1

Socialistai apie 
bolševikus.

kad “Naujienos” da- mažumos jiegomis neišven- telegrimia buvo išspauz- 
J ’ giamai turi įšaukti kruviną Į dinty einančiame. Stockholmc

pilietinę karę, kuri gali pa
sibaigt Rusijos suardymu ir 
revoliucijos pražudymu. Bet 
bolševikai tų persergėjimų 
nepaklausė, nors vadino sa
ve mokslinio socializmo pa
sekėjais ir, kaipo tokie, pa-

mano, 1 
rančios tai blogais norais, 
prasilenkdamos su tiesa ir 
teisybe. Prie šitos rųšies 
prasimanymų priklauso ir ta

čios
priešingų bolševikams sočia

Bet tie užmetimai neturi 
mažiausio pamato. Visų- 
pirma. “Naujienos” nepaske

džiagos prieš bolševikus, ku-

vairiausių šaltinių. Jos pa
sitenkino tiktai tuo, kad nu
rodė viena-kita stambesni 
bolševikų suklydimą ir pra
sižengimą ir padavė keletą

vęs atsakomybę už visas pa
sekmes.

Pykti ant bolševikų kriti
kų gali tiktai žmonės, netu
rint js nė už skatiko logikos 
arba nieko nežinantįs apie

lių socialistų nuomones apie 
bolševikus. Norint išdėsty
ti visa bolševikų ydas, rei
kėtų prirašyti ne vieno, o ke-

Netiesa ir tai, kad “Nau-

ševikams socialistų klaidas. 
Jos ne vieną kartą pavyz
džiui, gana plačiai kritika
vo Rusijos menševikus, ne
žiūrint to, kad “Naujienų” 
redaktorius, apskritai i- 
mant, pritaria menševikų

žvilgsniu tie priekaištai 
‘Naujienoms” yra be jokios 
vertės.

svarbesnis dalykas, kurio vi
sai nenori pastebėt bolševi
kų užtarėjai. Jie užmiršta, 
kad bolševikai kaip tik yra 
įa partija, kuri neturi jokios 
teisės pykti už kritiką. Ji 
daugiausia pasižymėjo už
puldinėjimais ant visų soci
alistų. Bolševikų vadai pa
darė “reviziją” visos sociali
stų teorijos ir taktikos. Jie 

j atmetė seną socialistų pozi-j 
Į ei ją karės ir tėvynės gyni
mo klausime; jie sužiniai ne-

stų partijas; jie pravardžia
vo ir niekino visus socialis
tus, kurie laikėsi kitokios 
nuomonės, negu jie; jie, kiek 
jiems spėkos leido, nepaliko 
akmens ant akmens sociali
stų moksle ir organizacijose, 
ir pagalios jie apskelbė atvi
rą kovą visam Internaciona
lui. Ir po to, žmonės, kurie 
skaito save bolševiku vien
minčiais dejuoja, kad kas 
kritikuoja arba peikia bol
ševikus! Gracchų (maišto 
vadų senovės Ryme) priete
mai skundžiasi ant maišto 
kėliku!
, Bet ir tai dar ne visa. Di
džiuma klaidų ir prasižengi
mų, kuriuos papildo bolševi
kai, pareina iš tos keblios si
tuacijos, į kurią jie pateko

kos pagelba valdžią į savo 
rankas. Kas nori valdyt 

(prieš didžiumos žmonių va- 
(lią, tas neišvengiamu budu 
turi sutverti “barbariškos 

priespaudos režimą (tvar
ką),” apie kurį kalba savo 
telegramoje Pov. Akselrod 
(Žiur. Apžvalgą). Tas yra 
nesunku suprasti, ir tą “Na
ujienos“ ne kartą nurodė. 
Bet tai anaiptol nėra pateisi
nimas bolševikams, kaip ma
no, pav. jų advokatai iš “Lai- 

Isvės”. Tas, kas dabar deda- 
si su bolševikais, buvo gali
ma permatyt išanksto, ir tas 
buvo permatyta, ir bolševi
kai buvo persergėjami nuo 
to, pirma negu jie įvykino 
savo pragaištingą “coup d’e- 
tat” (perversmą).

Socialistai sakė bolševi-Daugeliui žmonių nepatin
ka, kad “Naujienos” peikia I kams tūkstančius kartų, kad 
Rusijos bolševikus ir laiks Rusija yra dar toli nepri- 
nuo laiko paduoda neprie- brendus prie socializmo tva- 
lankių bolševikams žinių.) rkos ir kad mėginimas .vesti 
Savo piktume jie net prasi- _tą tvarką suorganizuotos

biuletine “Echo de Russie”, ir 
perspauzdinta New Yorko “Na- 
rodnaja gazeta.” P. Akselrod, 
kurio parašas stovi po telegra
ma, yra vadinamosios “menše
viką
cijos vadas ir vienas Busijos So- 
cial-Demokratų Darbininkų Par
tijos įsteigėjų.

Musų Moterims

nienše-
internacionalistų” frak-

True translation filed wilh the post- 
niiister ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as reguired by the act of Oct. (J, 1917.
LAIKRAŠČIAI
LIETUVOJE.

MEKGAITeMS suknele 
—Pavyzdys No. 8845

Tokių žmonių naudai, ku
rie per nežinojimą užtaria 
Rusijos bolševikus, “Naujie
nos” kartais ir paduoda fak
tų arba atskirų asmenų at
siliepimų. Pasirinkdami tar
po šitų atsiliepimų, mes, ži
noma, daugiaus vertės duo
dame nuomonėms asmenų, 
nusimanančių apie dalykus, 
negu tokių, kurie šneka “pa

Yra juokdarių, kurie skai 
to autoritetu Rusijos daly
kuose net ir J. Reed’ą, išbu
vusį Rusijoje kelioliką savai
čių ir nemokantį rusiškai nė 
kalbėt, nė rašyt. Tas “au
toritetas” 191G m. balsavo už

liaus pats spaviedojosi per 
“Masses”. Žmogų, kuris ne
moka orijentuotis net politi
koje tos šalies, kurioje jisai 
yra gimęs ir augęs, skaityt 
kompetentišku sprendimuo
se apie dabartinius supainio
tus Rusijos santykius, gali 
ištiesų tiktai labai nedaug

Jau jeigu priseina Rusijos 
reikaluose vadovauties sve
tima nuomone apie dalykus, 
kurių mes patįs neturime ga
limybės ištirti, tai mes veli
jame atsidėti ant žodžių M. 
Gorkio ir P. Akselrodo.

Apžvalga \
nuisler ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
TELEGRAMA ANGLIJOS
DARBININKAMS.

“Mes siunčiame prolertriško- 
sios Didžiosios Britanijos avan
gardui širdingus pasveikinimus

mo jo pastangose pilnai sujung
ti visas Anglijos darbininkų or
ganizacijas j vieną galingą poli-

kurias dabar pergyvena Rusija, 
neleido Rusijos Social-Demokra- 
tu Partijai nusiusti tam tikrą de
legaciją pasveikinti laisvosios

lino t į viso pasaulio proletaria
tą prieš bolševikiškos valdžios

valdžios, kuri griauja demok-

proletarinės vienybės atgaivini
mo idėją ir teikia mirtinų smū
gi Rusijos revoliucijai.

“Lai gyvuoja tarptautinė pro-

“Lai gyvuoja tarptautine pro
letariato kova už demokratinę 
taika! c

“Povilas Akselrod.
'tarptautinio Socialistų Biuro 
narys, Busijos Sočiai Demok*- 
ratų Darbininkų Partijos de-

delegatas užsieniuose.
“Goldenberg.”

Darb. ir Kar. Alsi. Tar. pirmo
jo šaukimo Piki. Kom. užsie
nių delegacijos narys.”

sas

“Tėvynė“ rašo:

Šiomis dienomis “Tėvynės” 
Bed. gauta “Darbo Balsas”, 
tik 12 ir 13 nn. “Darbo Bal- 

savaitinis ūkio, visuo
menės ir politikos laikraštis, 

skiriamas darbo žmonių 
reikalams; leidžiamas Vilniu
je. A įsakomasis redaktorius: 
St. Kairys.. Artimieji bendra
darbiai: M. Biržiška, P. Bugai- 
liškis, V. Didžiulis, A. Dama- 
ševičius, Pr. Eidukevičius, A. 
Jakučionis, A. Janulaitis. K. 
Kepalas, J. Paknys ir J. Vilei
šis. Laikraštis savo įtalpa da
ro labai malonų įspūdį. Daug 
(lomos kreipiama į organiza
vimą ūkininkų ir jaunimo ir 
švietimą jų. Raginama orga
nizuoti ūkininkų draugijas,

mokyklas...
Iš “Darbo Balso” patiriame, 

jog A. Janulaitis yra paliuo- 
suotas ir gyvena Vilniuje; jog 
p. Bartkevičiene “Lietuvos 
Ūkininko” leidėja, kovo 2 d. 
š. m. sugrįžo Vilniun. Karės 
metu ji buvo apsigyvenusi

Lietuvoje dubar einą šie laik
raščiai: “Darbo Balsas”, “Tė
vynės Sargas”, “Ateitis”, “Da
bartis”, “Vienybė” ir “Lietu
vos Aidas”.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Ir mano žodis spaudos 
klausimu.

Spauda, musų laikraščių varto 
ja imi, ištiesų, yra perstambi, ir 
nusiskundimai dėl to, kurie jau

pilnai pamatuoti. Kitų tautų lai
kraščiai vartoja daug smulkesnį 
druką.tik vieni, arba beveik vie
ni lietuvių laikraščiai spausdina
mi gramozdiškai didelėmis rai-

da atsakymų savo (bendradar
biams, ypatingai koresponden
tams, kad “dėl stokos vietos lai
kraštyj negalime suvartoti”, ar
ba, turime trumpinti” atsiųstą 
straipsnelį arba korespondenci
ją. Bet tų straipsnelių, kores
pondencijų ar šiaip žinių musų 
laikraščiuose niekados nėra per
daug; greičiau visados permaža 
O permaža todėl, kad tokiomis 
didelėmis kaip laiptai raidėmis 
pripildo siauras laikraščio skil
tis. Kad spausdintų smulkesnė-

daugiau žinių naudingų straips
nelių sutalpinti, o ir popieros, ku 
ri taip dabar brangi, sutaupyti. 
Skaitytojas gi, turėdamas įvai-

naudos. Ant galo ir patsai lai
kraštis daug gražiau, maloniau

| Taigi laikas musų laikraščių 
I leidėjams ir redaktoriams pagal
voti apie reformavimą, tariant, 
apie susmulkinimą spaudos.

Aš nekalbu apie Naujienas — 
jų spauda vidutiniška ir daili. 
Bet kuone visi kiti musų laikraš
čiai įsikibę laikosi, pasak Pab
raižos, “lemenlovinės” spaudos 
ir nenori žengti žingsnį priekin.

— Boblaukio Juozas.

8015

Rašytas šviesaus dažo foulard, 
poplin, voile arba dimity tinkamiau
sios materijos šitai dailiai mergai
tėms suknelei. Suknelė yra “džio
mperio’’ styliuje ir labai grakščiai 
htrodo. Viršutinioji arba džiompe
rio dalis krutinėję ir nugaroje sukir
pta pavidale U, rankovių skylės pa
žastėmis iškirpta taip jau tuo pačiu 
gilumu. Vieno palo sijonėlis stulpe
liais prilaukiamas prie džiomperio. 
Atskira bliuskylė (“giiiinp”) suse- 
giojama guzikais nugaroje. Ranko
vės gali būt ilgos arba trumpos.

Tokiai džiomperio slyliaus sukne
lei pavyzdys No. 8845 sukirptas še- 
šeriopo didumo, mitros mergytėms
4, 6, 8, 10, 12 ir 14 melu mažiaus. 
8 metų mergytei reikia 2 ’Zs jardų 
materijos 27 colių platumo, arba 1% 
jardo materijos 27 colių platumo, 
arba 1 Va jardo 36 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
Inkų), pasiųsti .šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840
5. Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1810 S. Halsted St., Chicago, UI. 

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No, 8815. —

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

CHICAGOS
ŽINIOS ::

LSS. AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Pataisymas prie buvusios 
konferencijos tarimų.

sekamą pataisymą prie buvusios 
Aštunto Rajono konferencijos 
tarimų geg. 19 d., 1918. Sulig

retu skambėti sekamai:4.

P. posėdžius išduoda savo rapor
tus Ccntraljnio Komiteto posė
džiuose apie tai, kas veikiama 
Cook pavieto Socialistų Parti
joj”.

kuisančios Aštuntam Rajonui, 
parems šį įnešimą iki birželio

mui.
Rajono sekretorius,

— J. J. Jurgaitis.

Dainininkų piknikas.
Nedėlioj, birželio 2 dieną, J. 

Blinštrupo darže, Wilows Spri- 
ng, III buvo Sus. L. Soc. A. Pir
mojo Apskričio piknikas. Ka-

tai žmonių buvo daug, taip, kad 
padengus visas išlaidas Pirmą- 
jam Apskričiui liko apie pusket
virto šimto dol. gryno pelno.

Pikniko surengime ir progra- 
me dalyvavo septyni vietos ir a- 
pieltakių chorai. Dainos pavy
ko gerai. Atsilankiusieji grįžo 
pilnai pasitenkinę pirmuoju Pir
mojo Apskričio pikniku.

K. J—tas

131
Cents \

Akis Akin
Teisybe yra—“ 

Mes visi mėgstam 
. HELMAR

Išdirbėjai Augšč. Kyšios Turkiškų 
ir Egyptižky Cigarctu Pasaulyje.

Uždaryta 500 saliunų
Chicagoje dabar yra 5,001 sa- 

liunas. Tatai \vakar paskelbė 
miesto kolektorius; Charles Pu

Kadangi prieš gegpžės 1 d. ša
itanų skaičius siekė (>,101, tai 
praeitą mėnesį užsidariusių sa-

Baigiau ties pirmam laisnų-
leidiniu terminui tūli valdiniu- v •
kai pranašavo, kad mažiausia 
1,000 saliunininkų nebeatnau

jins laisnių. Pasirodo, jie kly
do: saliunininkai dar suduria

i Plėšikai “darbuojasi”

tadarybių pasiauba. Bėgiu pa
starųjų dviejų dienų užpulta ir 
apiplėšta apie 40 privačių as
menų ir nemažą biznio įstaigų 
—• vaistinių, valgyklų, saldai-

Kova prieš ištvirkavimą.
Policijos viršininko pavaduo-

saugiai daboti visas t.v. mass-

kad jose plačiai varoma paleis
tuvavimo biznis.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

True translation filed with the posl- 
master ai Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kad geriau kariadlų Pershing’o 
kareiviai, turi turėti tabokos.

Jus, be abejo, skaitėte dienraščiuo
se, kad Suv. Valstijų valdžia paėmė 
musų išdirbinių žinomos labokos, už- 
ganėdinhnui reikalavimo ii* noro 
Amerikos kareivių ir jūreivių. Ta
bokos kompanijos mielai suliko duo
ti valdžiai tabokos, suprasdamos ko-

Jcigu jus kuomet nors larnavole 
kariuomenėj arba laivyne kokioje* 
ųors šaly je, lai jus žinote, kiek daug 
inaionuino jus gaunate iš tabokos. 
Pranešimai iš musų armijos oficie- 
rių tvirtina, kad taboka yra antra 
amunicija, kadangi ne lik yra smagu
mas, bet if reikalingumas.

Me8 čia Amerikoje, trįs (ūksiančiai 
mylių nuo Europos karės lauko, su- 
pranlame, kad svarbiausias dalykas 
kareivio gyvenime y ra maistas ir 
prieglauda, bet sulig pačių kareivių 
pranešimų, žinome, kas .Vra laboka.

Tie cigarelai, kuriuos jie ruko, tu
ri turėti savyje labokų, kuri yra 
.švelni ir skani. Ta taboka lodei y ra 
Turkiška, kuri y ra puikiausia deTei
ga retų.

Iš visų Turkiškų eigaretų, pasiū
lytų Amerikos publikni per pereitus 
dvyliki) melų, llelmar I tire jo daugiau 
reikalavimų, kadangi jie y ra “koky
bės eigaretai”.

Jeigu gi iki šiol jus dar neapsipa- 
žinote su llelmar cigaretais, tai lik 
dabar yra laikas — nusipirkite dė
žulę šiandie ir pasigėrėkite puikiu 
kvapsiniu ir švelnumu šių eigaretų 
— “Quality Supcrb“.

Kazimieras Gugis

Veda visoIciiis reikalus, kaip i riminali&kuoae 
taip ir civiliškuose tc'sm tose. Daro 

visokius ddkunienius ir t opiems.

Namų Ofiaan:
1123 S. Halsted St.

Ant trfečlų lubų
Tel. Drover 1310

Miv įto Ofisas i
N. Dcsrborn SI. 

111 13 Unity Bldg.
Tel. Centrai 4411
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PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS r—rr

i korespondencijos 
•t t a h r D .** * ' t- 1

CL1NGTON, INI).

Clmgtono Lietuvių Jaunuo-

-i >x<ui«ssi|| ninku kun. žebrio palaikai, Pc-

UTARNINKE, BIRŽULIO (JUNE) 4 DIENĄ 
M.MĖLDAŽIO SVETAINĖJE,

2242 W. 23rd Piace, Chicago, III.
SEREDOJE, BIRŽELIO (JUNE) 5 DIENA 

P. B1ANSTRUP0 SVETAINĖJE,
4501 S. Hermitage avė., Town of Lake
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

no dramą “Du broliu” Terre 
liautu* Ind. Publikos mažai at
silankė. vidinimas betgi taip 
žmonėms patiko, kad didžiumai 
re ikalaujant C. L. J. Ž. spektaklį

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

1 -..... ■■ - ...... .... -- •" »

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

RIVERVIEVV PARK — DIDELIS DARŽAS 
\VestmY, Bclmont ir Clyborn avės., ir Roscoc Blvd.

SANTERINUORTEVA V A’
Kulbes anglų, finų, rusų ir švedų kalbose 

šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaismės.

Čia netik kad lošimas geriau pa
sisekė, bet ir publikos daugiau 
susirinko. C.L.J.Z. liks kiek pe- 
Ino^nors tuo pelnu reikės aplo- 
pyl skylę padarytą Terre Haute, 
ind. Labai butų gerai, kad C.L. 
J.Z. nariai lavintųsi ir dainų, nes 
jos žmonėms ypatingai patinka, 
jas myli.

('butono publika vis dėlto, 
matyt, nedaug da tesupranta ve
rtėt teatro. Tai Indija neramus 
jos užsilaikymas. Vienas dagi ir 
uždainavo, ir tai taip šlykščiai, 
kad pirmininkas buvo priverstas 
užleisl uždangą, pertraukt loši
mą ir apvalyt svetainę nuo tokio 
negeistino dainininko.

Meilės Neragavęs.

visi gatvekarių konduktoriai ir 
molormenui. lleįkalaują vietoj 
29 centų 40 centų valandai. Ka
dangi čia yra dviejų kompanijų 
stritkariai, tai viena kompanija 
išpildė darbininkų reikalavimus, 
bet kita kompanija atsisako 
išpildyti. Jau kelį mėnesiai at
gal kaip visos Serantono gatve
karių kompanijos pabrangino 
važinėjimą, būtent, vietoj 5 cen
tų nuo pasažierių pradėjo imti 
1)0 6 centus, betgi darbininkams 
mokesties nepakėlė ne vienu ce
ntu. Kuo dabar tas streikas pa
sibaigs, dar nežinia.

— Makliorius.

niko reikalavimus dabar almėto, 
nurodydami, kad jie neturi de
ramų prirodymų, jog Penikas 
buvęs tokią didelę sumą pinigų 
paskolinęs kun. Žčbriui. Delio 
Penikas žadąs apeliuoti į augš- 
tesnįjį teismą. Atsakyta išmo
kėjimai ir kai kuriems kitiems 
tariamiems kredoriams, nors jų 
pajieškojimai nėra taip dideli 
kaip Peniko. Jie taipjau, sako, 
apeliuosią augščiau.

KODĖL PRAGYVENIMAS 
BRANGUS? Sergėkite savo akis)

SPRINGFIELD, ILL.

Atsakymas Sąjungietei

Skaitau Naujienų 121 num. 
kad buvusiame susirinkime ge
gužio 12 d. Sąjungiečiai panore-

Vaikam iki T IK TFT A • 22c knr5s VISO 25c. ,e|1
12 m. dykai taksai 3c. ’nui | pa r

S( RANTON, PA.
500 tikielų randasi “Naujienų” ofise, Todėl kas norite išanksto 
jsigyti Ukielus malonėkite užėję nusipirkti. Drgo Grigaičio prakalbos.

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gorus pi

nigus turi ateiti į NEW RIVER DISTRKM' \Vesl Virginia. ANG
LIS BfiGA NUO KETURU IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasamu pikiais ir mašina ir mokama už tonų. Musų GERI ANG
LĮ.KASI Al UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nekilti. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba i:

MR. C. P. ANDEBSON, DEP. N.
MCDONALD, \\. Virginia.

AK TURITE NE8TKOPŲ SKOLININKĄ T
Mei iJkolektuojame nuo nestronių skolininku senas ir ne- 

ntRaunamas skolai, notas ir visokius beraitiškus skolų ii- 
jieikojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, ko^npanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką. bile tik teminta, mes Kalime jums iikolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento iftaugi-' 
to. 1’amėKintrnas ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo
se ir kriminališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujantiems

gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimam. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, Se- 
redoms ir i'otnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
lurns mm 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE I.EGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street. -t- Chicago, III.

buvo surengus prakalbas, su mo
kama 10 centų įžanga.

Kalbėtoju buvo pakviestas drg 
P. Grigaitis. Aiškino, kokia 
Lietuva lurėtu būti ir aštriai kri- v
tikavo klerikalus, kurie nuolatos 
zaunija apie tai, buk, socialistai 
esą priešingi Lietuvos laisvei. 
Kalbėtojas sakė: “Mes socialistai 
niekados nebuvom ir nebusime 
priešingi ne jokiai laisvei; socia
listai yra kovotojai už žmonių 
laisvę aplamai... Lietuvos žmo
nių laisvės priešai yra klerika
lai, tie kramolos malšintojai.”

Tolinus kalbėtojas perskaito’ 
protesto rezoliuciją, kurią visą 
publika priėmė, išskyrus keturis 
narius. Publikos buvo viduti
niškai. Bet prakalbos drgo Gri-j 
gaičio visiems labai patiko.

M. X. Mockaus prakalbos.

progresyViškų draugijų priimtą 
sumanymą konferencijoj balan
džio 21 dieną visoms progresy- 
viškoms draugijoms ir kuopoms 
prisidėti prie LD. Tarybos. 29 
kuopos nariai pritarę, kad reikia 
prisidėt, bet dar buvę leista dis- 
kusuoti ir ve buk aš atsistojęs ir 
pradėjęs pasakot apie tarybos 

.nenaudingumą, ir vis priminda
mas kokią ten vokiečių litaniją ir 
kartu d. P. Grigaitį, Naujienų 
redaktorių, buk Grigaitis esąs 
kapitalistas ir Taryba esanti su
tverta ant pągrindų, kad grei
čiau Sąjungą pavertus buržuazi
jos įrankiu.

Pirmas užmetimas man vokie-

Redakcijos AtsakymaT]
K. Jurjonui, Melrose Park, III. 

— Dedant tamstos žinutę turė
tume kartu priduoti pačtui jos 
vertima. Tais vertimais mes ir v
htip esame labai apsunkinti. 
Stengkites rašyti tokių žinučių, 
kurios ik reikalauja vertimo.

J. Pinčiukui, Chgo. — Laiškai 
į Rusiją eina, tik ne senuoju ke
liu, ne per Allantiką ir Švediją, 
bet per Pacifiką. Todėl siun
čiant laiškus Rusijon reikia vi
sados dabar šalia adreso pažy
mėli ant konverto šitaip: via Pa
cific. Apie tai jau buvo Naujie
nose pranešta pirmiau.

P. Mozūrui. — Vien lik vietos 
aprašymas, be lo dagi labai pa
viršutiniškai, nėra nckiek įdo
mus, jeigu nesurištas su vietos 
žmonių gyvenimu, jų užsiėmi, 
mu, darbo sąlygomis etc. Nesu-
vartosime.

Ar jus skaitot laikraščius kož- 
ną dieną? Jeigu skaitot, tai e- 
sate palėmiję, kad dabartiniuose 
laikuose yra stoka maisto, ir 
Ymerikos ūkininkai nevalioja 
išmaityt pusę pasaulio, nes A- 
merikoje yra visai mažai ūki
ninkų, ir tie. patįs ką užaugina, 
tai ima didžiausias kainas, ir jie 
dabar pastojo lokiais neprigul- 
mingais, kad ir didžiausias mie
sto kapitalistas turi jam galvą 
lenkti. Bet dabar tai dar nieko. 
Vėliau, kaip išveš maistą po vi- 
sas*pasaulio dalis, tai nežinia ir 
kiek jis tąsyk ims už savo pro
duktus, o be maisto nei vienas 
negali gyventi, kad ir turtin
giausias žmogus. Ir jis turi tu
rėti maisto. Bet jeigu jis turi 
milijonus, tai dar jam šiaip be 
taip ir pragyventi, o biednas žmo 
gus, jeigu jį darbdavys neišnau
doja, tai tąsyk ūkininkas pasii
ma į savo rankas, ir tas viską 
nuo jo atima.

Žmogau, nesiduok vienam ar 
kitam tave išnaudot, bet tu nau
dokis proga ir stengkis įsitaisyti 
kuogeriausia. O dabar tai pa
daryt yra lengva, užsiimant ti
kiu.

Tai broli tautieti, eik ant ti
kės ir buk neprigulmingu, nes 
dabar ūkininkai valdo 
nuo jų priklauso visų 
gyvenimas, ant jų visi 
ir j juos visi žiuri.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Cf.icaf
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš PJatt’o aptiekus 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo Š 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

žmonių 
pasitiki.

■MJMNHUHT

AKI 
Akis

SPECIALISTAS 
zamtauoja Dyki 

Gyvenimus
Dykai

3 yra 
____ pra 
regėjims.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
natin^a doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.

10 iki 11 dieną. 
Aahland Av. kamp. 47 at 
lephone Yards 4317

Patarimas Cicero Gyventojams
Patartam Cicero gyventojams, kad apsirūpintumėte su anglimis 

ateinančiai žiemai. Jus turite Ciceroj gerų žmogų, pas kurį galite 
gauti gerų anglių ir daug pigiau negu “kol jarduose” ....
vį. Jisai perka karais tiesiog iš mainų ir pard__
negu koljarduose, jisai nepri" ’ 
pigiau parduoti.

Nelaukite ilgiau, Int nueikite tuoj pas F. Rudgalvį ir užsiorde- 
rinokite anglies.

F. Rudgalvis,

iše’’ —■ pas Rudgal- 
luoda daug pigiau, 

aušo prie koljardų unijos, gali už tai

1331 So. 48th Avė., Cicero, III.

VIUNATINIB VKGIBTBUOTAB BUBU APTUKOBIUB ANT BBIDGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Jei Jųe 
imk »rtu» 
nedaryti bito

Akiniai aukso rAnsuoss nuo *S.M tr 
(SAiau. Sidabro rėmuose nuo ll.M ir 
austėlau. Pritaikomo akinius uftdykų. 
Alminam Galvos sopėjimas, nervlsa*. 

, akių skaudėjimas, užvilkimas ir
4 rt- xra Įvairių ligų. kurte uab
■ f //j vsJB būti pralalintoo gerų akintų pritaUy- 
I / ( 3 i\\ < mu* Ištyrimą* utdykų, jei porėti ar 

J U U skauda akis. Ai Jos raudonos, Jei gal
Į T 'ffiJOfį *• •<>»*. j«i blogai matai, jei aki* »1L 

ZMj/Br p,t*’ ilgiau, o jtolkok pagelta*
N aptlekoj, kur kiekvienam pritaikomo »

x MįgįĮ kibiai uidykų. Atmink kad mos kod-
Qam kvsrantuojam akintos ir kenkto- 
naru gerai t> r trenkąs*.

B. M. MMDkOFP, Eksportas Optikas,

taryti bito kokius nutikus >aistus. Al rekomenduoju tik GKKU8 daktarus Al *s» 
o(M įmonių B. M. MKflIBOrV. I14» 80. M O MG A N BT, CHICAGO. 7X4

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitl St. 
Kampas 22 n d pi.,

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Nedėldieniais lik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 \V. Madison st.
Siūle 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto 
l‘h<»ne Itaymurket 2563

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

SPECIALIAI: Maieva malevojiniui stubų iividaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

SftO.1-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Garsia kis ‘Naujienose’

raly viską Bendrovė surengė Mo
ckui prakalbas tikslu suorgani
zuoti kaip galima greičiau koo
peratyvišką krautuvę valgomų

čia M. Mockus kalbėjo net pe
nkis vakafus ir rodė paveikslų iš 
Kristaus gyvenimo; taip jau pa
veikslus įvairių šventųjų, kaip 
jie kunigų piešiami žmonėms 
prigaudinėti. M. X. Mockus aiš
kindamas apie šventuosius ir 
kunigų biznį ragino žmonės skai 
tvli darbininkiškus laikraščius ir 
knygas, o nesiduoti kunigų trus- 
tui save mulkinti. Mockus nu-

rodami didelę vienybę pajiegia 
laikyt savo naguose net milijo
nus žinomų, o jus, sako, lietuviai 
nepajiegiate nei kooperatyvišką 
krautuvę įsitaisyti, užtai, kad ne

ra rodė paveikslus iš inkvizici
jos. Mockaus prakalbos, ypa
tingai kadangi jos buvo iliust-

jos nekalbėjau, antras užmeti
mas, kad' aš buk pagadinęs drg. 
P. Grigaitį kapitalistu taipgi yra 
neteisingas. Tl’cčidtf užmetimas 
irgi neteisingas, buk aš pasakęs, 
kad Taryba esanti sutverta ant 

, pagrindų, kad greięiau Sąjungą 
pavertus bdržuėzijoš’įrankiu. Aš 
to visai nesakiau aš tik tiek kal
bėjau, kad dabar yra užvesti gin- 

Ičai su Sąjungos organo redak
toriais, ir kad jiems pasiprieši
nus (langiaus kaipo bolševikiš
kai nuomonei, tveria tą Tarybą, 
kad palaikius savo įtekmę dau- 
giaus darbininkuose. Iš to ma

Nauja knyga po vardu “Vyras”.
Pirmu sykiu lietuvių kalboje išei

na šitos rųšies knyga, kurios užda
viniu yra, dėl naudos lietuvių vyrų, 
išaiškinti, plačiai ir atvirai visus 
svarbiausius vyriškos lyties dalykus: 
kaip lai, kodėl vyrai netenka vyriš
kumo pirma negu sulaukia vidutinio 
atųžiaus, nusilpsta lytiškai, kaip ap
sisaugoti nuo daugelio nesmagumą, 
su kuriais kiekvienas šiandieninis 
vyras susiduria. Kaip apsisaugoti 
nuo nekuriu ligų, ir daugelį kitų da
lykų, kas paliečia vyro lytiškų kūno 
sudėjimų, dėl kurių vieno tik neži
nojimo, daugybė lietusių vyrų pa
tenka j rankas svetimtaučių gydyto
ju, kurie, be abejonės, moka pui
kiai pasinaudoti iš ’jų nežinystės.

šitoji knyga bus sykiu įdomi, pa
mokinanti ir neatbūtinai kiekvienam 
vyrui, kaip jaunam 
reikalinga: ji pilna 
liškų paaiškinimų 
daugeliu paveikslų, 
galima suminėti.

Jos autorius daugeliui lietuvių ži
nomas. Dr. A. .1. Karalius, netik kad 
liats dėjo visas pastangas, kad pada- 
riu ja pilnai atsakančia užimtame 
klausime, bet dar pasikvietė anglų 
Dr. profesorius, kaip lai Dr. Robin- 
son ir k.

Knygos didumas 9x5 su 250 pusla
pių. Kaina prenumeratos keliu 
$1.25, o kaip išeis iš spaudos, apie 
gruodžio mėn., bus $1,50.

šitoji knyga nebus pardavinėjama 
viešose agentūrose kaip ir nelaiko
ma knygynuose, užtat vienatinis jos 
kelias įgijimo per prenumeratų: kas 
įdomaujate ir norite augščiau ininė- 
tus ir daugybę kilų dalykų žinoti, 
siųskite prenumeratų pas leidėjus 
arba reikalaukite platesnio paaiški
nimo adresuodami:

K. Barnes,
941 W. 35th PI., Chicago, III.

Kuo greičiau prisiųsit, tuo grei
čiau galėsime pradėti darbų.

taip ir senam, 
daugybės nioks- 
ir patarimų su 
kurie čionai ne-

kalingus užmetimus, kad nepa
sisekė pergalėti didžiumą, o jie 
pasiliko mažumoje ir norėjo 
spėka prisidėti prie Tarybos, ir 
rašo neteisybę. ..— J. Šlajus.

Red. pastaba. — Iš to, ką pat
sai J. š. prisipažįsta kalbėjęs 
prieš’ Tarybą, mes nematome, 
kad Sujungiate butų kiek-nors 
nutolus nuo liesos.

Važiuokite į Plielps, Wiscon- 
sin, o ten rasite žmogų, kuris 
jums pagelbės duodamas jums 
pradžią, parduodamas jums ūkę 
ant lengvų išlygą. Miestelis 
Plielps yra labai gražioj vietoj, 
ant ežero kranto, jame yra pui
kių fabrikų, gražių krautuvių ir 
apgyventas gero budo žmonėmis 
ir jau yra keletas lietuviškų šei
mynų.

Ten yra didelė kompanija, ku
ri turi suvirs 30,000 akrų žemės 
prie viršminėto miestelio, prie 
gerų kelių, upelių ir ežerų. Tai 
jus rašykite jiems, o jie duos 
jums geresnes informacijas, pas 
juos yra lietuvis žmogus, A. J. 
Bachunas, tai jus galite rašyti 
lietuviškai. Jųjų antrašas yra: 
Sanborn Land Co., Phelps, Wis- 
consin. (Apgar.s.)

DR.6. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgą? f t., kertė 22 st. 
ChicRgo, H>.

SPECIAJ.ISTAS 
Moteriškų, Vvri'.kj ir Vaiki) 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Tclephone Yards G87

Telerhcne Yards 5032

Dr. M. Stypniaki
3109 S. Morgan st. Chicago j

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

žinoti

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikit 
grvntis pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Franeijos, 
Canados bondsus.

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

NEW BRITAIN, CONN.

Byla dėl kun. Juozo žebrio turto.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

2!) S. La Šalie St. 
Tclephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Tclephone Rocksvell 6999

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoi 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Ide 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: B—9 ryto, tiktai.

žmonėms, ir daugeliui akis ati
darė. Per prakalbas dagi ge
riausi katalikai, kurie skaitlin
gai lankėsi ramiai ir dideliu užsi 
inleresavimu klausėsi. Ir dabar 
tarp jų nemaža ginčų. Vieni 
sako, kad Mockus daug teisybės 
papasakojęs, išaiškinęs; kili, vio 
rni Kuro parapijonai, keikia Mo
ckų.

Buvo renkamos ir aukos žo
džio laisvei ginti — padėti Moc
kui ir aplamai laisvamanybei lai
mėti bylą, kuri jau bus dvieji 
metai kaip tęsiasi. Aukų surin
kta G I doleriai su centais.

Apie keturi jau metai, kaip 
čia lapo nužudytas kunigas Juo
zas Žebrys, bet bylos dėl jo pa
laikų iki šiandie dar nepabaig
tus. Kadangi kun. Žebris turė
jo ryj>ių su įvairiais bizniais, tai 
buvo manoma, kad jis buvęs la
bai turtingas žmogus. Bet, pa
sak laikraščio Hardford Cou- 
rant, visas jo turtas siekęs apie 
10 tūkstančių dolerių, tuo tarpu 
jo kreditorių 
siekianti apie 
torių.

Didžiausiu
do esąs Jonas Penikas, lietuvis 
duonkepys iš Union City. Jis 
jieško iš kun. Žebrio palaikų vi
so apie 20 tūkstančių. Penikas 
yra turtingas žmogus, gyvenąs 
dabar Waterbury ir turįs dide
lių nejudinamų nuosavybių.

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. l«th S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Vai •— U ryte t 1—8 popiet; 7—> vak.

Ofisas: 
1900 S. Halsted St. 

' VirĮųj Hiechoff'o Aptiekaa.
Telephone Canal 114. U

Valandos 3—6 po pietų [
liakiriant Nedildieaiaa ir Beredaa ■

■HMRiaMBMMaBBMNMaMIEV

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

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

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Tclephone Haymarket 2144

DR. A. A. ROTU 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHlRtlRG AH 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicag« 
Tclephone Drover 9493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—> popletų 
7—8 vuk«r* Nedėliomie 10- 12 dieną

j ieškojimo suma
2.2 tūkstančių do-

kreditorių pasiro-

H 
" ............. . ■

Telvphone Cicero 252

DR. S. NAIKEL1S
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vali 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dienų

Gatvekarių streikas.
Gegužio 25 dieną sustreikavo

rysiu įvairiuose bizniuose, ir Pe- 
nikas sakosi, kad jis kun. Žeb- 
rlui paskolinęs biznio rūkalams 
20 tuksiančių dolerių. Comisio- 
nieriai, kuritj žinioj yra nabaš-

v tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiaai 
Naujienose.

........ j

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

RoseJand, III.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA 

•Mrs.A. VimiAS 
Itaigufd Akušerijos Ko. . 
Elegijų; ilgai praktika-' 
■vusi PennHylvanijos i 
Hhoppitalese ir Phila-, 
■delphijoj. I’aseknūn-' 
■gal patarnauju prie 
■gimdymo. Duodu rodų 
■visokiose ligose mote-
■ riniN ir merginoma. 
|!3113 So. Halsted Str.
■ (Ant antrų lubų) 

Chicago.

I
 TELEPHONE YAKDS iU4. |

Priėmimo valandos nuo 8 iki 1) h 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. n 
3325 So. Halsted SL Chlcage m

Aptickos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR.AJ. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPIN1)ULIAI

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

2—9 vakare.

■ ” ’ ' c . . .



N A U J I E N O S, Chicago, 111 Utarninkas, Birželio 4,1918.

Chicago ir Apielinke
įbrėžtų tikslų. Visas Konfere
ncijos veikimas, pasak Kliubo, 
eina sulig nedaugeliu asmenų 
padiktavimu ir lt.

Kad Konferencijoj neviskas
True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Vokietijos valdinių 
moterų registracija.

Sulig Suv. Valstijų preziden
to proklamacija išleista lapkri
čio lt), 1917 ir papildyta balan
džio 19, 1918, visos Vokietijos, 
kaipo šios šalies priešų valdines 
moters, pradedant nuo keturio
likos metų amžiaus, gyvenan
čios Chicagoj, privalo registru
otis sulig mano, kaipo vyriausio
jo Cliicagos miesto registraro 
nurodymais.

Registracija prasidės pnnedė- 
lyj, birželio 17, 1918, nuo 6 va
landos ryti iki aštuntos vakaro, 
ir pasibaigs seredoj, birželio 26, 
1918, aštuntų valandų vakaro.

Asmens kurie turi registruo
tis: .Visos moters ir merginos, 
gimusios Vokiečių žemėj ir e- 
sančios Vokietijos imperijos ar
ba Vokiečių imperinės valdžios 
pilietės arba valdinės, nud ketu
riolikos metų amžiaus ir dau
giau, gyvenančios dabar Suvie
nytose Valstijose ir nenatūrali*

prieš gaso kompanijų ir kartu 
įsakoma miesto korporacijos 
(teisių departamento) advoka
tui nesikišt ne tik į dabartinės, 
bet apskritai visokių miesto by
lų vedimo reikalus.

Majoras Thompson, sako, ve
tuosiąs šitų miesto tarybos nu
tarimų. Jisai tvirtina, kad nu
tarimas griežtai prieštarauja 
teisėjo Torrisono patvarkymui, 
kuris praeitų savaitę nors ir pri
pažino adv. Ricbbergų miesto 
advokatu byloj prieš gaso kom
panijų, bet karta užreiškė, kad 
byloj gali imt dalyvumo ir pats 
korporacijos advokatas, žinoma, 

kaipo Ricbbergo pagelbinin- 
kas. Vadinas, nutarimas pasak 
majoro, nclegalis ir atmestinas.

Tūli aldernianai betgi išanks- 
to jau užreiškė, jogei jie nepai
sys majoro veto: jeigu jis nuta
rimų vetuos, taryb jį priims an
tru kartu, taigi praves patvar
kymų prieš majoro Thompsono 
norų.

Butų gražu, kad politikie
riams besiriejant, gaso kompani
ja laimėtų bylų. Matoma, prie 
lo jie ir eina.

zuotos čia kaipo Amerikos pilie-

gera, kad ten dažnai pasikarto
ja asmeniu pobūdžio užsivari- 
nėjimų, to nieks neužginčys, bet 
kad ji yra nuveikusi daug gero 
ir naudingo darbo, taipgi tiesa. 
Reikėtų tik, kad iš Konferenci
jos posėdžių butų pašalinta tie 
frakcijiniai užsivarinėjimai—ki
virčai ir visa eis gerai.

Konferencija nutarė paauko
ti lenkų socialistų laikraščiui 

“Glos Rabotniczy” 50 dolerių, 
o ukrainų soc. “Rabitnik’ui” — 
35 dolerius. Savu laiku Konfe
rencija paaukojo virš šimtų dol. 
ir rusų soc. dienraščiui “Novy 
Mir”.

Vienas negeras dalykas. Kon
ferencija nutarė išleisti tam tik
rų lapelį, kuriame bus perspau
sdinta tūlas straipsifis apie daly
kų stovį Rusuose. Tai bergž
džias darbas. Toji žinia tilpo 
anglų ir žydų spaudoje, taigi 
kas norėjo, galėjo jų matyti ir 
Konferensijrti nebuvo jokio rei
kalo išleisti tam kelias dešimtis 
dolerių. Tai, reikia ^pasakyt, 

vieno asmens (Stolar’o) užsis
pyrimas. Išrodo, kad tas as
muo tik nori gaut spaudos dar-

Naujienų Bendrovės 
šėrininkų domai.

Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininkų susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., M. 
Męldažio svetainėj, 2244 W. 23 
pi-

Sis susirinkimas turi didelės 
svarbos, todėl butų geistina, kad 
visi Naujienų Bendrovės šeri- 
ninkai jame, dalyvautų ir pasis
tengtų pribūti laiku. Važiuoda
mi susirinkimai], šėrininkai tu
ri pasiimti Šerų certifikatus, kad 
nebūtų keblumų užsiregistravi
me, nes tik šėrininkai tegalės da
lyvauti. Susirinkimas prasidės 
kaip 10:30 vai. ryto.

Dienotvarkis bus paskelbta 
ant vietos.

J. šmotelis,
N-nų B-vės sekr.

prastas dalykas — jiems nerei
kėtų užsidėt naujų mokesčių 
didinimui klebonijos. “Pondie, 
pasakė tūlas, “buvo ir šiokių ir 
tokių, ir vis išsiteko, o šiam per- 
ankšta ir gana...” Tėvelis, beje, 
sakąs, kad tą “didinimą” jis at
tiksiąs “savo kaštais”. Bet esa
ma nemažai Tamošių, kur neti
kį. Ir ką tu jiems padarysi — 
daugelis avelių pasiliikti nesu
kalbamomis.

LDLD. 45 kuopos susirinkimas 
įvyks utarninke, birželio 4 d., 7:30 v. 
vakare, Męldažio svet., 2242 W. 23rd 
9. — Visi nariai atvykite ir atsiim- 

kite naujai išleistas LDLD. knygas.
—Valdyba.

RoRcIand. — Kadangi nedėlioj, bir
želio 9 d., pripuola LSS. 137 kp. dra
ugiškas išvažiavimas, ir kadangi yra 
daug svarbių bėgančių reikalų, tai 
kuopos niėnesinis susirinkimas šį 
mėnesį įvyks seredoj, birželio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 Michigan avė. — Visi na
rdai būtinai privalo ateiti susirinki
mai], —Valdyba.

Incidentas” dėl kryžiaus.
ASMENŲ JIESKOJIMA1

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA automobilių malevotojų, 

prityrusių, taipgi vyrų turėjusių pri
tyrimų su malevojimo šepečiais ki
liose malevojfmo skyriuose.

Chauncy Body Corp, 
2601 Archer Avė. Chicago

PARDAVIMUI

tės, privalo registruotis kaipo 
svetimžemės vokiečių moters. 
Registruotis privalo ir tokios 

moters ir merginos, kurios tu
ri išsiėmusius pjrmasias ameri

kietiškas popivras.
Visos tokios Vokietijos valdi

nės moters ir merginos privalo 
bėgiu augščiau nurodyto regis
tracijai laiko nueiti į policijos 
stoti to policijos precinkto, ku
riame jos gyvena, ir užsiregis
truoti.

Einant į policijos stotį užsire
gistruoti, kiekviena Vokietijos 
valdinė ateivė turi atsinešti su 
savim keturias fotografijas ne 
didesnes kaip 3 X 3 colių, ant 
plonos popieros ir šviesiu lauku. 
Fotografijos turi būt nusiimtos 
taip, kad pilnai parodytų visų 
veidų ir pečius, be skrybėlės ir 
be kitokių galvos uždengimų. 
Registracijos vietoje bus kiek
vienai duotos pilnos'instrukcijos 
kaip reikia išpildyti registravi
mosi aplikacijų.

Registruoties privalo kiekvie
na svetimžemė Vokietijos valdi
nė. Kuri to nepadarys bėgiu 
paskirto tam laiko, be kitokių 
įstatymais paskirtų bausmių ga
li būt nubausta dar areštu ir pa- 
sodinimu kalėjimai] laikui iki 
karei pasibaigsiant.

(Pasirašo:) John H. Alcock
Veikiantysis Policijos Virši- 

rtinkas.

bų kompanijai, kurioj jis pats

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
“DIRBKIT, AR KARIAUKITE’

Areštuoja pabustas.

Federalė, valstijos ir miesto 
valdžios vakar pradėjo bendrų 
kampanijų už pravedimų pat
varkymo prieš pabastas-dyku- 
nus. rūkstančiai vyru nuo 21 i- 
ki 60 melų amžiaus, užtikti slan
kiojant be užsiėmimo viešose 
vietose, bus areštuojami, kuo
met jie negalės duoti ganėtinų 
pasiaiškinimų.

Trįsdešimfis vyrų vakar jau 
buvo areštuota ir uždaryta Stoc- 
kyards policijos nuovadoj. Jie 
nubus paliuosuojami pirm ne-i 
gu įvyks atidus jų tardymas.

Atsinaujina kova dėl 
Kichbergo

____ ’ * [ ’———— J I
Majoras vetuos tarybos < 
nutarimų?

Miesto taryboje laukiama nau
jų vaidų — ir vėl dėl Richbergo. 
Kaip žinia, praeitų savaitę mies
to taryba priėmė rezoliuciją, I 
kuria dar kartų įgaliojama adv.J

Richbergas vest miesto bylą .

Alcock nebegali suvaldyti 
kabaretų savininkus.

(statymai perdaug 
lankstus

Pagalios, policijos viršininko 
pavaduotojas, John Alcock, pri
sipažįsta nepajiegiųs suvaldyt 

kabaretų savininkus. Naujasai 
miesto tarybos patvarkymas 
prieš kabaretus esųs taip lanks
tus, kad jį galima aiškinti kaip 
tik patinka. Kabaretų savinin
kai taigi “aiškina” jį — savo 
naudai. Ir policija nieko nega
linti padaryti. Pav., naujasai 
patvarkymas sako, kad visuose 
tuose kabaretuose, kur yra par
davinėjama svaiginamieji gė

rimai, muzika, šokiai ir “šiaip 
pasilinksminimas” yni neleisti
ni. Ali right — kabaretų savi
ninkai pildą jį. Jie įsitaisę ats
kirų kambarių “pasilinksmini
mui”, o kabaretuose pardavinė
ja svaiginamuosius gėrimus 
kaip ir iki šiol. Ir policija ne
gali jiems trukdyti, nes kabare
te juk nėra jokio “pasilinksmi
nimo” apart lilčierių, o ir patva
rkyme nieko nesakoma apie at
skirus kambarius...

Vadinas, kabaretų biznis eina 
kaip ėjęs. Skirtumas tame, kad 
dabar ten įvesta tūlų pagerini
mų — “improvement’ų.

Klausimų, regis, turės išrišti 
t. v. leidimų-laisnių komisija.

Nelaimė.
Chicago Coated Board kom

panijos dirbtuvėj vakar mirti
nai sužeista mašinistas, John 

Miller, 861 Orleans gat. Pate
ko tarp mašinos ratų. Sužeis- 
tasai nugabenta į Pasevant li
goninę, kur už valandos mirė.

Išeivių Konferencijos 
posėdis.

Nedėlioj, birž. 2 d., buvo Ru
sų išeivių soc. organizacijos Ko
nferencijos posėdis. Reikia pa
sakyt, kad šį syk Konferencijos 
posėdis buvo ytin skaitlingas 
delegatais, tik ne lietuvių. Sta
čiai stebėtina, kad musų drau
gai nepildo savo pereigų. Iš to
kio didelio skaičiaus liet, socia
listų kuopų posėdyj dalyvavo 
trįs ar keturi lietuviai. Tai jau 
ipsileidimas. Praeitais metais 
lietuvių soc. delegatai sudaryda
vo ko ne pusę visų delegatų, o 
iiemet — matote.

Beje, latvių soc. rcdikahj kliu- 
)as atšaukė savo delegatų iš Ko
nferencijos. Atšaukimų kliu- 
)as pamatuoja tuo, kad min.
Konferencija esą neganėtinai 

socialistinė ir neveikia sulig už

dirba.
Tiek tuo tarpu apie Konferen

cijos veikimų. — Dalyvavęs.

Chicagos Darbo Federacija 
už “solid six”.

Praeitą nedėldienį Chicagos 
Darbo Federacijos susirinkimas 
kaip vienu balsu indorsavo ma
joro Thompsono paskirtuosius 
apšvietus tarybos narius, kūrins 
miesto taryba uodais atsisakė 
patvirtinti. Priimta tuo klausi
niu rezoliucija ragina aldernia- 
nus patvirtint naujuosius kandi
datus ir kartu nurodo, kad Tri- 
bun,o ir Nevvs’o kova prieš ta
riamuosius “solid six” yra gu-

Kilos “incidentas”. Daugelis 
parapijonų, sako, bais neužga
nėdinti, kad “stadalos” sienon 
įmūryta kryžius. “Kas du če- 
reslai?”— tūlas nevierninkas 
kartą iškirtęs. Negi visa tai, 
kas kunigo, tai turi būt šventa... 
Neduok, pondie, užsimanys pa
statyt šuniui būdą — ir ten gal 
reiks kryžiaus”.. . v

— Nesirūpink, prieteliau, ku
nigėlis žino ką darą — atkirto 
iam pro šalį einanti “sesuo”.

Ta “sesuo” pasakė šventą tie
są. Kada kunigėlis bars savo 
parapijomis už skaitymą “Nau
jienų” — tegul jie neužmiršta 
lo išmintingo “sesers” užreiški- 
mo. —J. B. Aglinskas.

Pajicškuu tetulių, Levosės ir Scle- 
mulčs Lukoševičiųkių, taipgi Kazi
miero Lukoševičiaus; paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pavieto, Kreke
navos valsčiaus, Svinčiuliškių kai
mo. Kas jį žino, ar 'jis pats, malo
nėkite atsišaukti.

A. Gvcrgždžiukė, 
8409 Kcrfoot avė., Chicago, UI.

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

.r 
236 Enlrando Pueblo, Colorado

PAJIEŠKAI’ merginos arba mo
ters už gaspadinę prie vienos ypa- 
los. Skalbti nereikia.
3337 Aulairn Avė., Chicago.

RASTA-PAMESTA

Pranešimai

PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d., 
Chernmicko darže Lyons, III. Kas 
radote malonėkite sugrąžinti, gausi
te 5.00 radybų. A. Vilutis, 
4906 VVabansia avė., (Jiicago.

Tel. Bclmon.t 2698.

RANDAI

Spaustuvninkai rengiasi 
streikan.

Reikalauja padidinimo 
algų.

Apie 2,600 spaustuvninkų-pr- 
esmonų šiandie rengiasi mest 
darbą, jeigu samdytojai atsisa
kys išpyldyt jų reikalavimus. 

Darbininkai reikalauja padidin
ti algas po 5 dol. savaitėj.

Straikas nepalies didžiųjų 
dienraščių. Streikan rengiasi 

išeit lik t. v. “mažųjų spaustu
vių” darbininkai. Tose spaus
tuvėse spausdinama įvairios kn
ygos bei plekatai. Chicagoj ran
dasi arti trįs šimtai tokių spaus
tuvių.

ant apšvietus tarybos — įbruk
ti jon pono Loebo šalininkus, 
kurie gatavi šokt sulig politikie
rių smuiko.

Chicagos Darbo Federacija, 
indorsavusį majoro statytinius, 
betgi užreiškė, kad daug kame 

ji griežtai priešinga majoro 
Thompšorfb’ politikai. “Mes ne 
stojame už piajoro ^ompsono 
politiką — užreiškė Federacijos

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal L50G) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

ATIDUODA RANDON saliuną prie 
gero kampo, kur Building Loan 
Ass’n laiko savo susirinkimus. Klau
skite čia.
2900 Union avė., Chicago

Town of Lake. — Namų Savinin
kų Susivienijimo milingas įvyks 
šiandie, birželio 4 d., kaip 7 vai. va
karo Davis Sųuare Parko svetainėje. 
Susirinkimas labai svarbus. Bus ta
riama apie išreikalavimą tinkamo 
galvių ir užpakalinių gatvelių ap
švietimo. Taipjau kiloki svarbus 
klausimai. Visi namų savininkai

sekretorius Nockcls, — bet už I butinai atvykite'.
. ... • t i . -| Jonas Banis, prez.jo paskirtuosius kandidatus j iMras Pilipnuskas, vice-prez., 

apšvietus tarybą; kurie nepatai-l Antanas Budzinskis, Sekret. 

kauja Tribūnams ir Loebams”.

FATRA
.. PARDUODU kriaučių šapą, prosi
jimo ir valymo. Savininkas eina į 
kariuomenę.
1700 S. Halsted St., Chicago

Tel. Canal 7270.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč netoli Chicagos. Miestelis apgy
ventas lietuvių. Biznis gerai išdirb
tas per 20 metų. Labai gera proga 
įsigyti biznį geram žmogui. Rašykite 
Jaišką Naujienų adresu, pažymėda
mi No 22.

KATIK IŠĖJO IS SPAUDOS 
DAKTARIŠKA KNYGA 

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

J. G. PETRUSK, 
Box 95 Sta II., Cleveland, Ohlo.

PARSIDUODA pigiai elektrikinė 
čcverykų taisymo šapa. Geriausia 
vieta. Pigi randa, lietuvių apgyven
ta. Priežasties pardavimo — išva
žiuoju j kariuomenę.
1706 N. VVabansia avė., arti Paulina 
St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMOS

Centralėje VVisconsin, išdirbtos su 
namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Tayfor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų 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

2209 VV. 23rd Plaee Chicago, UI.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employmcnt Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
813 S. VVABASH AVENUE.

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST.

SO. JEFFERSON ST.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

116-122

105-107
Už darbo parupinimą visuose 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

tuo-

“Sveikatingiausias miestas”
Sveikatos reikalų komisionie- 

rius Robertson vakar paskelbė 
žinią, kad CHicaga esanti “svei- 
katingiausias miestas”. Nugi, 
bėgiu pastarųjų šešių mėnesii, 
joje sumažėję mirtingumų skai
čius ant 2,400 negu kad buvo 
tuo pačiu laiku paeitais metais.

Negalėjo patenkint savo 8 
į metų sūnų—pasiuntė j

Į pataisos narna.
Ponas Charles Rose nieku bū

du negalėjo patenkint savo 8 
metų sūnų Joseph’ą. Jisai norė
jęs amžinai vėžinties — auto
mobiliais, gatvekariais ir gele
žinkeliu. Kelis syk policija su
gražinusi jį tėvui. Bet sūnūs 
veikiai rasdavęs naujų progų 

pasivėžinti, daliaus tėvas nu
tarė jį atiduot pataisos naman.

Turės su j ieškot jos piniginę.
E-nia G. Widbolt kreipės j 

policiją reikalavimu sujieškot 
jos piniginę su 35 doleriais, ku
rią jai ištraukė iš rankų du ne
pažįstami blogadariai. Sunkus 
darbas.

Tuoj paskelbs kaltinimo 
aktą.

Šią savaitę, manoma, bus pa
skelbta kaltinimo aktas, būtent 
už ką tapo suspenduotas antra
sai policijos superintendentas 

bei moralybės reikalų inspekto
rius Funkhouseris. Policijos 

viršininko pavaduotojas ir jo 
asistentai,, sako, skubinai renka 
laktų prieš suspenduotąjį.

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. pus
metinis susirinkimas įvyks seredoje, 
birželio 5 d., Knygyno svetainėje, 
1822 VVabansia avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. — Draugai ir draugės, ma- 

t . , . . k t • - i? I lonėkile atsilankyti, nes yra daugAuka Lietuvos Laisves Fondui. sval.biy reikalų, paliktų šiam susi- 
I rinkimui. —Valdyba.

Pėtnyčioj, gegužės 31 d., F. ----------- -
<shodviln <vnt buvo T D K Ge-1 Sus- Laisvamanių rengia prakal- Miedvuo svei. nuvo U. u. iv. ui u s su pavciks|ajs utarninke. birže- 
demino dr-jos mėnesinis susi-l lio 4 d., M. Męldažio svetainėje, 2212 
... v... 1 •» VV. 23 PI. Kalbės Tadas Kučinskas,rinkimas. Del šilto oro ar kitų A(Jos kolegijos studentas. Pradžia 

kokių priežasčių narių susirin-17:30 v.v. —Sus. Laisvamanių, 

kiman atsilankė neperdaugiau- So. Engiewood. — 170 kuopos mė- 
• n i,.- • • i I tiesinis susirinkimas įvyks seredoj.šia. Betgi susirinkusieji daly- Į birželio 5 d., 8 vai. vakare, p. Butke- 

kus svarstė rimtai ir gyvai. Tarpi vičiaus svetainėje, 8132 Vincennes 

kita buvo išduotas raportas dele- vla svarbių reikalų.
...... : T :,U.Pirm. J. Puišis.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, į ka
syklas, j ukius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip ipoterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

ROSELAND

7rybą — J. Gumuhausko ir D. I Indiana Harbor, Ind. — LSS. 21 .. o ... ;/1 I kp. mėnesinis susirinkimas įvyks seShatkaus. Raportai buvo aiškus L.^j birželio 5 dieną, A. Mikalayi 
ir visoms suprantami. Draugi- Įčiaus syet., 2112 — 137 st., kaiti> 8:3

- • .v ^r7uJval- vakare. Visi draugai malones] ja nutarė paaukoti iš iždo 15.00 Į te atsilankyti, ir tie draugai, kur no 
dol. Lietuvos Laisvės Fondan, Į, ,te iH,Ml,lch kĮ’/Į)VĮH‘^ G Mauricas. 
ir nariai suaukojo $9.75. Viso --------
tuo bildu pasidarė $24.75. I WestJ’ullman. —- LSS. 235 kuopos 
... , v . I susirinkimas įvyks seredoj, birželioAukojo sekančios ypatos: 5, 7:3o vn). vakaro, Toru Hali, 120 ir

11 T (1111 n 111 i * i ■ i sk *1 s I Halsted gatvių keitė. Visi naii.iiD. bliatkus, J. GUmunauSKas, butinai sllsi|.fnkih> —Komitetas.
F. Shcdvila ir F. Jezgauskas po --------
$1.00; V. Rekašius, A. Mikniau-1 Brighton Park. — LSS. 174 kuo- 
, • r . iv I l>os mėnesinis susirinkimas bus se-skas ir P. Ix'pa po 50c.; D. Sa- Kedoj, birželio 5 d., 7:30 vai. vakare, 

baliauskas, A. Urbonas, J. Kilčių t. Maž.enio svet., 3834 So. Kedzie , I avė. Draugai ir draugės, maloneki-
skas, K. Gajoms, A. Povilauc-|te būti 1 aiku, nes yra daug svarbių 
kns K Cenonis V Fišinontas Į reikalų — darbininkų rinkimas senas, k. šėpoms, v. nismomas, k:muun piknikui irti.
A. Narbutas, P. Sadula, J. Bal-I j. Gustaitis,
svs, P. Urbonas, A. Stulpelis, P. I ———

.v. - - v* r? |..Susiv. Laisvamanių rengia prakat-Balčiunas, V. Dargis ir P. F. bns su paveikslais seredoj, birželio 
Grybaspo 25c. Smulkių aukų ■’ <'• •' Blinstrupa svel. I.MH įlei nii- 

J 1 c | tage nve., iown of Lake. Kalbės l a-50c. I dus Kučinskas, Ados kolegijos slu-
(Aukos priimta ir perduota (,entaS‘ Pia(^Susiv0 Laisvamanių.

Liet. Laisves Fondo kasieriui, I --------
K. Gughli. — Red.) Ateitiese Žiedo Choro repeticija.

, . » , - | vadovaujant p-lei Staniuliutei, įvyks
Susirinkime, beje, buvo skai- seredoje, birželio 5 d., kaip 8 vai. 

lvf>i<t Mdšnulnmną mm Rridoe- vu^are’ Mark Sųiiare svotai; tytas atsisauKimas nuo nuagt n?je IInlsted ir 2<) gal. Visi 
purto “Vaikų Dieninės Globos I žiedo nariai Imtinai atsilankykite. 
, . „ rn -v • i » Draugijėlės Globėjadr-jos . lapo išrinkta delega-l _____

tas pasiteirauti plačiau apie min. Lss 81 kuO|)a rengia išvažiavimą 
draugiją. — P. F. Grybas. į Jeffersono girias birželio 9 dienų.

” J v I ’his geriausi kalbėtojai, dainų, dekla-
t-------  I macijų ir šiaip painarginiinų. Kvie-

I ėiam visus atvažiuoti. —Komitetas.
BRIDGEPORT

Stori žmonės.
Rudi žmonės paprastai užvy- 

di storiemsieins: 
oučiau toks diktas 
Bet jurginus parapijonai
Gausia mano priešingai, 
bevelytų, kad jų klebonas butų 
kiek kudesnis, nes — labai pa-

Ak, kad aš 
— sako jie. 

vei- 
Jie

LMPS. Illčio Rajono reikalu. Rei
kalinga LMPS. 47-tos kuopos, W'au- 
kegan, III., sekretorės adreso. Daly
kas svarbus ir labai prašau atsišau
kti. LMPS. Illčio Rajono sekretorė 

J. Vasiliauskienė, 
1800 So. Central Park Av. 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 dalykų apsvarstymui.
w —Valdyba.

REIKIA leiberių dirbti į muilo 
dirbtuvę. Užkandžiams skiriama / 
sykiai į dieną. Mokestis $21 į sa
vaitę. Plislovus darbas užtikrintas 
1319 W. 32 Plaee., Chicago.

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

Elmers Labor Agency, 30 South 
('anai si,. Chicago, III.

REIKIA prityrusių vyrų pardavė
jų į aprėdalų, skrybėlių ir kepurių 
skyrius. 'I'uri kalbėli angliškai. Ge
ra mokestis. Pastovus darbas.

KLEIN BROS.,
20 and Halsted Sis., Chicago

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

KLEIN BROS.,
20 and Halsted Sis., Chicago

NEIKTA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite j Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St., kampas l ito plaee

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1414 
S. Sangamon St, kampas 14to plaee.

REIKIA merginų prie prosijimo.
Gera mokestis.

American Clenners and Dvers
1252 W. Lake St., Chicago.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus Šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

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

REIKLV leiberių. Gera mokestis. 
Aermotor Co.,

2500 VV. 12 st., Chicago

REIKIA merginų ir moterų 12 iki 
$15 savaitėje. Pastovus darbas.

Goki Furniture Co., 
2230 S. Union Avė., Chicago.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie lengvo naminio darbo prie 
saliuno. ' Atsišaukite greitai.

Mrs. Mary Gadeiko, 
2858 Emerald avė,., , Chicago

5-kių akerių farma valanda važia- 
syimo gatvekariais nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kedzie gatvės. Ge
nis juodžemis, grynai lietuviška a- 
pielinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti į darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1175 žiūrint į vietą. Reikia įmokėt 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. F»ORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

RAKANDAI

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

MOKYKLOS

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

Eitos mokslo sakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Plrmlalakl

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

HA5TER 5YSTEI1
MOKYKIS KIRPIMO lll DKRIGN1NU 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRZDAI.Ų
Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa

darys jus iinovu | trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur su
teiksime praktitką patyrimą kuomst jų tno 
kysitės.

Plektrą varomos mirtinos musų siuvimo ai
riuose.

Jus esate utkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mckvkli) Hile laiku — dianą ir va- 
knrnis ir gauti speeialitkai pigią kainą.

Pntr<«nos daromos pagal Jusų niierą _  t,iU
stallts arba dydžio, it Lile madų knygos

MAHTKR DE8IGNING SCROOL
J. !•’. K a «n irk a, Psrditlnls,

1IN N. La Šalie gatv*. Kambarys 41S-417 
nria* CiU U*U.




