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Vokiečiu submarinos pa 
skandino 11 laivu

Ant Garolina žuvo 16 žmonių
New Yorkas tamsus

VOKIEČIU SUBMARINOS 
PASKANDINO 11 LAIVŲ.

Amerikos pakraščiuose

orinių užpuolimų aeroplanais, 
kurie galėjo būti atvežti subma- 
rinų .

Patvarkymas nepaliečia pap-

kanų) sako, kad uniojos nariams 
200 žymesniųjų miestų bus iš
siuntinėtos slaptos instrukcijos 
paliepiančios būti pasirengusiais 
sustreikuoti bile valandoj.

Konenkiunp sako, kad strei
kas galbūt bus paskelbtas netik 

i prieš VVestern Union, bet taipgi 
| prieš Postai Telegrapb and Co- 
m inercini Cable ('.o., jei pasta
roji kompanija neparodys ge
resnio atsinešimo prieš darbini
nkus už VVestern Union.

Jis sakė, kad jei bus paskelb
tas streikas, jis palies 30,000 te
legrafistų, bet 50,000 geležinke
lių telegrafistų nebus prašoma 
prisidėti prie streiko, vien tik 
bus prašomi nesiuntinėti VVest
ern Union telegramų. Tas daro-J 
ma kad streikas kuomažiausiai

Kaip policijos, tip ir ugnage-| galėtų pakenkti karės darbui.
siu departamentai padarė prisi
rengimų pasitikti orinius užpuo
limus.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June I, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

Jaunuolių Regis 
tracija 

Šiandien.

VOKIEČIAI BUD A VOJ A 
GELEŽINKELIUS FIN- 

LANDIJOJ.

Rusija sutinka atiduoti Fin
landijai dalį Murmansko 

pakraščio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, birž. 4. -- 
Laivyno sekretorius Daniels šią
nakt išleido pranešimą, sakan
tį, jog menama kad veikiančios 
atlantiko pakraščiuose submari
nos paskandino 11 laivų.

Sąraše “menamų” paskandin
tų laivų, pirmu sykiu įdėta var
das Porto Bico pasažierinio lai-, 
vo Carolina.

Pranešimas sako:
“Laivyno departamento gau

tieji vėliausi pranešimai mena, 
kad sekami laivai tapo paskan
dinti veikiančių šiame pakraš
tyje priešo submarinų:

“ škuneriai

Mažiausia dvi submarinos 
Amerikos pakraščiuose.

TELEGRAFISTAI 
STREIKUOS.

Greit bus išsiuntinėti palie
pimai streikuoti.

Edna, 325 to
nų, paskandintas bomba; Hat- 
tie Dunn, 136 tonų, bomba; Ha- 
uppaugb, apie 1,500 tonų; Edw- 
ard H. Cole, L7W tonų, — lioni- 
ba; Įsa bei VVilcy, 776 tonų, l»o- 
mbi; Jacob Haskel, 1,778 tonų, 
bomba; Edward Board, bomba. 

“Laivai — VVinneconne, 1,8 
69 tonų, torpeduotas; Herbert 
S. Prall 7.200 tonų, iškeltas ir 
traukiamas į portą; Texel; Ca
rolina.”

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. <», 1917.

VVASHINGTON, birž. 1. — 
Išsigelbėjusieji nuo laivo Caroli- 
ne, išsodinti Lewes, Del., pasako 
ja, kad jų laivą paskandino sub- 
marina U-37. Tas galutinai pa
rodo, kad mažiausia 2 vokiečių 
submarinos yra Atlantiko pak
raščiuose. Laivyno departame
ntui pranešta, kad škunierius 
Haltie Dunn ir Edna paskandi
no submarina U-15L

True translntion filed with th 
mastei* ai Chicago, III., June 5, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,
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VVASHINGTON, birž. 4. — 
CommerciaI Telegrapher’s Uni
on prezidentas S. J,. Konenkamp 
šiandie vakare paskelbė, kadjis 

paskelbs telegrafistų streiką 
kaip tik jis pasieks Chicago, į 
kur jis išvažiuoja ryto. Paskel
bimas streiko bus išsiųstas krasa 
ir galbūt užims tris dienas laiko

16 ŽMONIŲ ŽUVO ANT
LAIVO CAROLINA.

Kiti visi išgelbėti.

I rue translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LEWES, Del. birž. 4. — 19 
išgelbėtų pasažierių ir įgulos nuo 
paskandinto laivo Carolina ta
po išsodinti čia šiandie. Jie pa
pasakojo baisių dalykų apie jn-

mą 16 žmonių iš jų tarpo ir a- 
pie pastebėtiną išsigelbėjimą 
mergaites, kuomet jie bejiegiai 
plūduriavo vandenyne laike au
dros nedėlios naktį.

10 valtelių išplaukė nuo Caro
lina pirm jis buvo paskandin
tas vokiečių submarinos U-37; 
visi pergyveno tą pačią audrą ir 
išsigelbėjusieji sako, kad jie ti
krai jautė, jog visi žuvo. Jie iš-

žmonių išgelbėta.

NEW YORKAS TAMSUS.

Bijosi orinių užpuolimų.

True translation filed with the poat- 
inaster at Chicago, III., Jane 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

NEW YORK, birž. 4. — Po
licijos departamentas šiandie pa
liepė iki sekamo pranešimo už
gesinti naktį visas iškabų švie-

Priežasties tokiam patvarki- 
mui nepaduodama, bet mano
ma kad tas padaryta delei buvi
mo priešų submarinų Ameri

kos Vandenyse ir valdžia bijosi

Irue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., .Tune 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, birž. 4.
Aliejinis laivas Herbert L. Pratt, 
vakar paskandintas vokiečių su
bmarinos ties Delaware prieže
miu. liko iškeltas ir velkamas į 
uostą pataisymui. Tai šiąnakt 
paskelbė laivyno departamentas.

Frue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, birž. 4. —
Laivyno departamentas^ gavo 

šiąnakt žinią, kad torpedinių lai
vų naikintojas vijosi submari- 
ną šiandie vakare Maryland pa
kraščiuose.

VVESTERN UNION TELE- 
GRAPH CO. NESITAIKO 

SU DARBININKAIS.

Atmeta nacional.ės karės da
rbo tarybos tarpininkystę.

Konenkamp paskelbė tai po 
konferencijos su Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentu Šu
ninei Gompcrs ir kongreso na
riais, kurioj buvo galimybė val
džios kontrolės telegrafu.

Jei bus apšauktas streikas, jis 
nepalies traukinių vaikščiojimo, 
Kur operatoriai priima geležin
kelių iij pašalines telegramas, 
jie bus prašomi nepriiminėti 

vien pašalinių telegramų.
šiandie telegrafistų unijos na

riams pranešta rengties prie st
reiko. Kaip VVestern Union, taip 
ir Postai darbininkai gavo pra
nešimą. c

Po konferencijos su darbo 
sekretorių VVilson, Konenkamp 
pranešė, jog sekretorius negali 
prižadėti, kad VVestern Unioin 
butų priversta pildyti darbo ta
rybos nutarimus ir jeigu nebus 
pasiūlyta kitokio pieno, jis pas
kelbs strenką kaip lik pasieks 
Chicago.

Sekretorius VVilson vėliau pe
rstatė visą dalyką prezidentui 
VVilsonui.

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 dieną 
registruotis. Užsiregistruo
ti reikia tuose Local Boar- 
duose, kurių distrikte kas 
gyvena.

Kas neužsiregistruos, su
lig Kongreso išleistais įsta
tymais bus baudžiamas vie
nais metais kalėjimo.

binete, kuris atvyko čia kelyj j 
Su v. Valstijas. Konovalov nese
nai tapo paliubsuotas iš kalėj i-

ką, kad pagelbėjus atbūdavo ji- 
inni Rusijos pranešant ameri
kiečiams apie tikrąsias ten esan-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., .linu* 5, 1918, 
)s reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, birž. 2. — Vokie
čiai budavoja du laikiniu gele
žinkeliu Finlandijoj. Viena li
nija eina į rytus linkui Kem ant 
Murmansko geležinkelio Rusi
joj, o kitą šiaurryčių link nuo 
galo geležinkelio Finlandijoj li
nkui Pečenga įlankos, daly.
Murmansko apygardos, kurią 

Rusija rengiasi atiduoti Finlan- 
dijai. Budavojimo darbas yra

mažų ežerų, kurie gali būti pa- 
y | naudojami.

Dalis Murmansko pakraščio, 
kurį Rusija atiduos Finlandijai 
eina nuo Kirvatun turi į šiaurę 
iki Ark liko vandenyno ir į ry
tus iki Pečenga ir Tutovka li
pių. Plotis yra apie 45 mylios. 
Uostas ant Arktiko kurį sutartis 
duoda Finlandijai yra už apie

n . .... . i 1170 myliu nuo Kola, vienatinioBuvusis ministeris sako, kad vv , c v. , ,
, . ... , P. .v.. neuzsalančio uosto, koki dabardabartine valdžia yra pragaištin-1 1

ga ir beviltė. Jis tiki, kad talki
ninkų intervencija, vadovauja
ma Japonijos, sugražintų tvar
ką, sutvertų atsakomą valdžią 
ir paskubintų laimėjimą kares 
mušant vokiečius ir austrus.

Jeigu intervencija bus atidė
liojama, anarchija Rusijoj es
anti neišvengtin|i ir esąs pavojus 
kad buržuazija ir sočia1^1 a i a t-j 
sikreipsią prie vokiečių^ pagel-l 
bos.

KAZOKŲ BOLŠEVIKŲ 
VADAS PAKARTAS

Truc translation filed \vith the post- 
niaster ai Chicago, III., .Tune 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, birž. 4. Beu to
ris praneša iš Maskvos, kad So
vieto priešininkai kazokai pako
rė Dono kazokų terilirijos bolše
vikų komisarų prezidentą. Jis 

buvo vyriausiu organizatorių 
judėjimo prieš gen. Kalėdinę.

Reikalauja sugrąžinmi Rusi
jos kareivių.

Lietuvoj vokiečiai ivede 
baudžiava

■ -

Kontr-revoliucijinis suokalbis 
Rusijoj

Vokiečių ofensivas apsistoja
LIETUVOJ VOKIEČIAI Į- 

VEDe BAUDŽIAVĄ

Kiekvienas valstietis turi di
rbti dvi dieni savaitėj dva 
rininkams.

MUŠASI TIK Už VIETI
NES POZICIJAS

Vokiečių besiveržimas prie 
Paryžiaus visai sustabdytas.

Sąryšyj su siūlomu atidavi
mu užrubežinių reikalų minis
terio čičerino pagelbininkas Vo- 
znesenski pasakė:

“Sovieto valdžia suliko ati
duoti Finlandijai apsimainymui 
už uostus Ino ir Raivola, dalį

Murmansko pakraščio, kuris 
buvo atiduotas Finlandijos bol
ševikų valdžiai musų sutartim 
kovo 1 d. Sutartis reikalauja 
vietos gyventojų refererndumo 
ir mes spirsimės už to išpildymą. 
Ji taipgi palieka galėję Rusijos 
Norvegijos sutartis, paliečian

čias Murmansko pakraštį.”

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., .Tune 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTONAS, birž. 4. — 
Suligvalstybes departamento ga
utos per Stockholmą žinios, Lie
tuvoj tapo įvesta feudalė siste
ma, sulig kurios valstiečiai turi 
atiduoti savaitėje dvi dieni savo 
darbo dvarininkams.

Pranešimas sako, kad vokie
čių valdininkai įsteigia ekonomi 
nę valdžią paremtą ant teikimo 
darbo, kaipo teisės, kurios gali
ma reikalauti iš valstiečių.

NAUJAI KONTR-REVO- 
LIUCINIS SUOKALBIS

Daug žmonių areštuota.

STREIKAS SEVOSTOPO- 
LYJ.

Sustreikavo dokų darbinin
kai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

NEVV YORK, birž. 3. — Na- 
cionalė karės darbo taryba va
kar paskelbė, kad ji atrado, jog 
Western Union Telegrapb Co. 
nenori sutikti su tarybos princi
pais apie santikius tarp samdy
tojų ir darbininkų ir todėl ji ne
gali tarpininkauti klausime pa
šalinimo iš darbo daugiau kaip 
800 prisidėjusių prie unijos dar
bininkų.

Neturėdama galės vykinti sa
vo nutarimą, nacionalė karės 
darbo taryba skaito geriausiu 
daugiau nieko neveikti, kaip pa
skelbti viešai pasekmes besi- 
tarimų, tuo parodant publikai 
ir administracijai VVestern Uni-

kompromisą, pagelba kurio bu
tų galima įgyti užganėdinantį

būt streikuos. 
Telegrapher’s

Gatvekarių darbininkų 
streikas.

EAST ST. LOUIS ,111. birž. 4. 
— šįryt čia sustreikavo 375 gat
vekarių darbininkai, sustabdy
dami gatvekarių susinėsimą ne
tik mieste, bet ir su apielinki- 
niais miesteliais — Alton, Bel- 

le.ville, Edwardsville, Granite 
City, Lebanon ir Collinsville. 
Streikicriai reikalauja pakėli- 

momo algos.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 29. — Užrube
žinių reikalų ministeris, Čicerin 
užprotestavo Francijai prieš to
limesnį laikymą Rusijos karei
vių Francijos fronte. Jis sako, 
kad Rusijos neutralitetas daro 
būtimi kad Rusijos kareiviai bu
tų tuojaus išgabenti iš Franci
jos.

Chinijos valdžia pranešė Či- 
čerinui, jog ji gailisi kad ji ne
gali priimti Rusijos Sovietų kon
sulų Chinijoj, kadangi Sovietų 
valdžia nėra Chinijos pripažin-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, birž. 4. — Iš 
Kijevo pranešama Scvostopolio 
dokų darbininkai atsisako dirbt. 
Iš tos pricžąslies dokai yra užda

ryti ir darbininkai apleidžia 
miestą.C

146 ŽMONĖS ŽUVO CO- 
LOGNE

Talkininkų oriniame užpuo
lime

VAŽIUOJA Į AMERIKA

Prašyti talkininkų interven
cijos Rusijoj.

True translation filed with the poM- 
master at Chicago, III., .Tune 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TOKIO, geg. 28. - Talkinin
kų intervencija Rusijoj yra rei
kalinga. Tokia yra nuomonė 
Aleksandro I. Konovalo, pirk-

Vietos Chinijos legacijai pa- 
liepta nesvarstyti su Sovieto val
džia jokių diplomatinių dalykų, 
bet vien apsirubežiuoli pirklybi- 
niais ryšiais.

Tas nustebino bolševikų vald
žių, kadangi pereitą sausio mėn. 
Chinija pasiūlė kad Rusija pa 
siųstų neoficialį diplomatišką 

atstovą į Pekiną, beto santikiai 
tarp tų dviejų šalių buvo labai

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, birž. 4. — 
Valstybės departamentui šian
die pranešta, kad nesenai pada
rytame talkininkų oriniame už
puolime ant Cojogne užmušta 
146 žmonės. Apie 150 žmonių 
sužeista. Tarp gyventojų kilo 
didžiausia panika.

VOKIEČIAI GIRIASI SUĖ
MĘ 175,000 BELAISVIŲ.

Telegrafistai gal
Com inercini

Union prezidentas S. J. Konen- lybos ministerio Kerenskio ka-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, birž. 4. — 
Vokiečių laikraščių korespond
entai tvirtina, kad nuo pradžios 
dabartinio ofensivo, kovo 21 d. 
suimta 175,600 talkininkų be-

Giedra šiandie ir ryto; be di- laisvini, 2.000 kanuolhj ir “be 
dėlės permainos temperatūroj, skaičiaus” kulkosvaidžių.

ORAS

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

LONDONAS, birž. 4. — Ru
sijos bevielinč telegrama skel
bia apie susekimą Maskvoje ir 
Petrograde didelio kontr-revo- 
liucinio suokalbio išsiplėtoju

sio visoj Rusijoj. Tam suokal
biui priskaitoma dalimi maiš
tas cechų - slavų kareivių, ku
rie užėmė keletą svarbių gele
žinkelių kryžkelių ir linijų.

Pildomasis Sovieto komite
tas geg. 29 d. nutarė pašaukti 
prie ginklo kelias klcsas darbi
ninkų ir neturtingesnių valstie
čių Petrograde ir Maskvoj ir 
Kubaniaus ir Dono apygardose.

Tuo pačiu laiku Maskvoje pa- 
skeblta apgulimo stovis. Dau
gelis kontr- revoliucionierių ta
po areštuota ir griebiasi ener
giškų priemonių prieš spaudą. 
Pranešime sakoma, kad los prie
monės yra reikalingos delei pa
dėjimo, kokiame atsidūrė Rusi
jos revoliucija.

Vyriausiu už visus kitus klau
simu yra aprūpinimas gyvento
jų duona dabar, kad Rusija ne
teko Ukrainos grudų svirnų.

Kubaniaus ir Dono apygardos, 
anot pranešimo, gręsia kontr
revoliucinės bandos, kurios ti
kisi įvairiomis painiavomis iš
šaukti. svetimų valstybių inter
venciją ir tuo nustumti Rusijos 
žmones prie bado.

Niekuriose apygardose didie
ji dvarininkai organizuoja pasi
turinčius valstiečius kad pasi
priešinus valdžios pastangomis 

rekvizuoti miltų sandėlius ir 
bando paslėpti savo grūdus atei
ties spekuliacijoms.

Galiaus, sako pranešimas, ko- 
ntr-revoliucijos agentai įvairio
se vielose bando sukelti badau
jančias mases prieš Sovietų val- 
žią.”

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 4. — Dabar 
galima tikrai pasakyti, kad fra- 
neuzai sustabdė vokiečių besi- 
veržimą linkui Paryžiaus. Kaip 
buvo pranašauta ofensivo pra
džioj, ofensivas tęsėsi lik 8 die
nas. Priešo veikimas dabar da
linasi j eilę mušiu už pozicijas, 
bet čia franeuzai turi didelius 
patogumus,.

Ourcq apygarda, kur priešas 
deda didžiausias pastangas, su
daro areną, į kurią jis eina. 
Šiaurinėj pusėj didžiausia prie
šui gamtine klintim yra Villers- 
Cotteret miškas, o pietuose — 
kalvos -ernrmčios linkui Marne 
apie Cocherel. Abejos kalvotos 
pozicijos yra laikomos francu- 
zų.

Vakaruose priešais priešą sto
vi kliutįs, sudaromos Ourcq ir 
Savieres upių, taip kad priedas 
yra laikomas iš trijų pusių.

VOKIEČIAI PAĖJO KIEK
PRIEKYN

Paėmė porų miestelių. Ame
rikiečiai mušyj.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., June 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 4. — Karės 
ofisas šiandie skelbia, kad Ame
rikos kareiviai stojusieji mušiu 
vakarinėj pusėj Champagne su
stabdė vokiečių besiveržimą ar
ti Neuilly miško ir puikioj kontr 
-atakoj atmetė vokiečius atgal.

Marne fronte vokiečių karei
viai, kurie buvo prasimušę pe
rėjimą per upę, tapo franeuzų ir 
amerikiečiu kareiviu atstumti

Mušis tęsėsi su didžiausiu 
siųarkumi tarp Aisne ir Ourcq. 
Vokiečiai paėmė Pernant. To
linus į pietus franeuzai pražudė 
biskį žemės.

Tarp Oise ir Aisne vokiečiams 
pereitą naktį neleista padaryti 
jokio progreso.

Vokiečiai paėjo kiek priekyn 
vienoj vietoj tarp Marne ir 
Ourcq, paimdami miestelį Neu- 
illy-la-Poterie, už 7^ mylių į 
šiaurvakarius nuo Chateau-Thi-

DAR $150,000,000 ARMIJAI

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., .Tune 5, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON Birž. 4. —Se
kretorius Baker šiandien krei-

mijos biliaus priedinį paskirimą 
$147,999,000 vartojimui pirki
mų direktoriaus 1919 m.
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Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 

be to paliekant platesnius tar- 
tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
isas teises rankraščius taisyti ir 

trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

; Redakcijos
1 Straipsniai

Kaip jiems 
nenusibosta?

Keletas mėnesių atgal 
kun. Maliauskis kiekvienoje 
savo “konferencijoje” susi
riesdamas keikdavo Grigai
tį ir “Naujienas”; dabar įsi- 
tyžo tą “garbingą” darbą va
ryt visi klerikalu laikraščiai, V C* z
tik į “prakeiktųjų” litaniją 
jie dar įtraukė ir Lietuvių 
Darbininkų Tarybą.

Atsiversi Chicagos kleri
kalų organą, tai tik ir mir
ga: Grigaitis, Darbininkų 
Taryba, “Naujienos”, su vi
sokiais visokiausiais epite
tais. Atskleidi So. Bostono 
klerikalų organą—vėl tie pa
tįs vardai ir tie patįs keiks
mai ir koliojimai. Brookly- 
no klerikalų laikraštyje — 
tas pat.

• Keikia stačiai stebėties, 
kaip nenusibosta tų kunigi
nių laikraščių rašytojams 
diena iš dienos kalbėt vis a- 
pie tą-pat ir vis tais pačiais 
negražiais ir negudriais žo
džiais. Argi keikties ir ko- 
lioties yra taip smagus užsi
ėmimas, ir argi “katalikiš
kas mokslas” tuos rašytojus 
tik tiek teišmoku™?

Jeigu jie pagalvotų bent 
truputį, tai juk lengvai galė
tų suprasti, kad savo nešva
riais žodžiais jie neįžeis nė 
dienraščio, nė Darbininkų 
Tarybos, o Grigaitis jau se
nai yra papratęs jų girdėt iš 
visų pusių ir nenusigąs jų. 
Kam tad bereikalingas ener
gijos eikvojimas tokiam pra
stam darbui?

Laikraščiai visgi yra laik
raščiai, ir kas juose rašoma, 
privalo neišeiti iš tam tikrų 
ribų. Koliojimai ir keiksmai 
yra labai neestetiškas daly-

Atbulas 
socializmas.

jinio. Jie nurodė, kad socia
listai neturi atskirų tikslų 
nuo kitų darbininkiško judė
jimo burių. Visa, kuo socia
listai pasižymi, tai yra tas, 
kad jie visuomet stengiasi 
pabrėžti bendruosius darbi
ninkų klesos reikalus, staty
dami pirm vietinių reikalų 
visos šalies darbininkų rei
kalus, pirm laikinų, pereina
mų reikalų — pastovius rei
kalus, pirm tautinių reikalų 
—tarptautinius. Socialistai 
tuo budu yra drąsiausis, 
griežčiausis ir toliausia sie
kiantis kovojančioje proleta
riato būrys.

Šitame paaiškinime yra du 
dalyku. Viena, tas, kad so
cialistai užima vadovaujan
čią vietą darbininkų judėji
me; antra, tas, kad jie yra 
darbininkų judėjimo dalis. 
Abu šituodu dalyku turi būt 
gerai suprastu kiekvieno so
cialisto; tiktai tuomet jie su
gebės prideramai atlikti sa
vo pareigas. Ant nelaimės, 
daugelis žmonių, kurie vadi
na save socialistais, nesu
pranta nė vieno tuodviejų 
dalykų.

Paprasta menkai išsilavi
nusio socialisto yda yra ta
me, kad jisai nemoka įsivai- 
zdint socializmą, kaipo judė
jimą, kaipo realio gyvenimo 
apsireišk imą. Jisai mato so
cializme tiktai idėją (mintį), 
kuriai lemta išvesti nelai
mingą žmoniją iš jos vargų 
į geresnę ateitį. Socializmas 
jam tai lyg koks švyturys, 
rodantis klaidžiojantiems 
vargšams kelią į išganymą. 
Tie žmonės, kurie mato šito 
švyturio šviesą ir linkui jos 
eina, jo nuomone, yra socia
listai, o kiti — socializmo 
priešai.

Taip, jam žmonės skiriasi 
į dvi dali: į tokius, kurie so
cializmą “pamatė”, ir tokius, 
kurie jo dar “nemato” arba ' 
nenori “matyti”. Supranta
ma, kad visos jo simpatijos 
yra su pirmosios rūšies žmo
nėmis. Tiktai juosius jisai 
skaito vertais savo drauga
vimo ir užsitikėjimo. O į 
“neregius” jisai žiuri su di
desne ar mažesne panieka 
nors tų “neregių” minios ir 
susidėtų iš tokių-pat vargšų, 
kaip jisai, iš jo klesos narių.

Vietoje klesų skirtumų, ji
sai mato visuomenėje min
čių skirtumus, ir kova su 
žmonėmis skirtingos minties 
jam darosi svarbiausiu daly
ku. Kas iš to, kad šalę jo 
minties draugų randasi dar 
tūkstančiai tokių-pat darbi
ninkų, kaip jisai, kurie taip
gi yra priversti grumties su 
išnaudotojais už savo būvio 

j pagerinimą, už teises ir lai
svę — jie nepritaria jo idė
jai, reiškia, jie priešai! Su 
jais reikia nesusidėt, jiems 
reikia neduot geliuot, nes 
kad kaip tai jie dar gali iš
vesti mus iš “teisingo ke
lio”.

Klesų kova tečiaus yra ne 
Markso išmislas, o realis da
lykas, nuo kurio negali iš
trukti ir aršiausio svajotojo 
protas. Socialistas, padali
nęs pasaulį į savo idėjos dra
ugus ir priešus, pastebi, kad 
pačių jo draugų tarpe yra 
didelių nuomonių skirtumų; 
pastebi, be to, kad daugelis 
žmonių, pirmiaus buvusių 
socialistais, paskui atsimetė 
nuo socializmo. Kodėl so
cialistų nuomonės nesutin
ka? Kodėl dažnai žmonės, 
buvusieji socialistais, paliau
ja jais buvę?

Jeigu socializmas yra to
kia “šviesa”, kuri rodo žmo
nėms kelią į išganymą, tai 
socializmo priešais gali būti 
tiktai tokie žmonės, kurie ar-

“nepabudo”, dar “tebemiega 
letargo miegu” etc.), arba 
kuriems nereikia jokio “iš
ganymo”. “Praregėjusia”, 
kuriam reikia išganymo — 
t. y. toks, kuris kenčia išnau
dojimą dabartinėje tvarko
je—, žinoma, neišsižadės so
cializmo. IŠsižadėt jo gali 
tiktai tas, kuris įgijo noro 
remti išnaudojimo tvarką, t. 
y. perėjo į išnaudotojų pusę. 
Ir socialistų nuomonės tegali 
skirties tiktai todėl, kad vie
ni jų labiaus trokšta išgany
mo, ir eina tiesesniu keliu 
prie jo, o kiti dar nenori 
greitai skirties su šių dienų 
tvarka.

Kas-gi yra tie žmonės, ku
rie visai nenori geresnės 
tvarkos arba kurie nelabai 
jos nori? Suprantama, kad 
tai — buržujai, pusiau-bur- 
žujai, inteligentai arba kapi
talistų parsidavėliai.

Tuo budu šitaip protau
jantis socialistas ima žiūrėt 
į kitos nuomonės žmogų, kai
po i p riešingos klesos apgy
nėją arba net kaipo į menkos 
morališkos vertės asmenį. O 
nuo to jau tik pusė žingsnio 
iki to, kad ėlhus fanatiškai 
neapkęst tokį žmogų.

Pavyzdžių, rodančių, kad 
toks protavimo būdas yra la-

Apžvalga
..................r .. ■ u ■■■ i

kūrento augančią galybę sulai 
kyti sekančiuose rinkimuose.”

TAUTININKAI 
APIE S. L. A.

Nesenai matėme, ką sako apie 
SLA. viršininkų rinkimus deši
mtai tautininkai ir klerikalai. 
Dabar pažiūrėsime, ką kalba a- 
pic tą patį dalyką progresyvioji 
tautininkų dalis, susispietusi a- 
pie oficialį Sandaros organą.

Paskutiniame “Sandaros” nu
meryje išspausdintu ilgas J. S. 
straipsnis, kuriame mėginama 
padaryti kaikurie išvedimai iš

“Sandaros” rašytojas pastebi di
delį socialistų balsų padidėjimą 
šių metų SLA. balsavime. Sako:

1916 m. už socialistų pen
kis kandidatus buvo paduota 
4557 balsai, o jau šiemet už 
8 kandidatus 12,282, arba be
maž tris kartus daugiau balsų. 
Prisimenant šiandienines są
lygas ir kaip tūlų laikraščių 
buvo užpuldinėjama socialis
tai uz nedalyvavimą Am. Liet. 
Seime, už nepasisekusią Ru
sijos revoliuciją, už Slilsono 
atsišaukimą ir tp„ nesinorėjo 
tikėtis lokio jų laimėjimo, bet 
gyvenimas vienok kit-ką paro
dė, o tuom laiku parodė, kad 
žmonės truputi kita ką galvo
ja. Ir atsižvelgus į visas šian
dienines sąlygas ir matant to
kį paaugintą tos srovės balsų 
SLA. organizacijoje, jau rei
kia rimtai pagalvoti ir apie

Žinoma, tas rašytojas turi tei
ses pasakyti tą, kas guli ant jo 
širdies. Mes tečiaus nepatarsi
me socialistams painėgždžioti 

jojo “strategijų”, nes, musų su
pratimu, patapti vien tautinin

kų konkurentais socialistams 
butu permenka role.

Mes manome, kad ne tiek sva
rbu yra, kokios partijos atsto
vai sėdės S.L.A. valdyboje ir jo 
organo redakcijoje, kiek - kaip 
jie savo pareigas supras ir pil
dys. S.L.A. yra ir turi būt ap
draudos ir kultūros organizaci
ja, o ne priedas kokios-nors po
litiškos partijos ir tuo labiaus ne 
politikieriškų intrygų įrankis.

Šitą dalyką mes visuomet tu
rėjome omenėje ir turėsime ir, 
kiek nuo musų priklausys, veik
sime, kad S.L.A. pavirstų tuo, 
kuo jisai privalo būti.

Bet yra dar antras dalykas. 
S.L.A. ne tiktai privalo būti ap
draudos ir kultūros organizaci
ja, o ir tam tikros rųšies apdrau
dos ir kultūros organizacija. Jo 
apdrauda ir jo kultūros darbas 
turi būt prilaikyta prie darbinin
kų reikalų: tiktai tuomet S.L.A. 
gali turėt prasmės, kaipo orga
nizacija skiriama minioms. 

Musų žmonių minios susideda 
iš darbininku, todėl i u reikalai

“Komunistų Manifeste” 
kitąsyk Marksas su Engelsu 
išaiškino socialistų uždavi
nius linkui darbininkų judė- ba dar “nepraregėjo” (dar

vių socialistų, yra be galo 
daug. Atsiminkite tiktai 
tuos nepadorius šmeižimus, 
kuriuos musų vadinamieji 
“kairieji” vartojo prieš savo 
oponentus; imįcite tokį fak
tą, kad “kairiųjų” lyderiai 
rytinėse valstijose daugely
je vietų stengėsi sutrukdyt 
rengimą prakalbų “Naujie
nų” redaktoriui arba demon- 
stratyviškai nėjo klausyt 
prakalbų, kuomet jos buvo 
parengtos; pažvelgkite į 

tuos nesąmoniškus prasima
nymus, kuriais Darbininkų 
Tarybos priešai mėgina dis
kredituoti ją...

Well, tai vis socializmas iš 
kito galo.

Tikras, ne atbulas socializ
mas yra darbininkų judėji
mo dalis, jo avangardas. So
cialistai ne todėl stovi darbi
ninkų judėjimo pryšakyje, 
kad jie priėmė “išganymo e- 
vangeliją”, kuri daro juos 
neva geresniais žmonėmis 
už kitus,— o todėl, kad jie 
stengiasi suprasti ir iškelti 
aikštėn bendruosius darbi
ninkų klesos reikalus, tuos 
reikalus, kurie jungia į daik
tą vis didesnes ir didesnes 
darbininkų minias. Darbi
ninkai turi savo pusėje skai- 
tlingumą, jiems reikia susi
vienijimo, organizacijos; o 
susivienyt jie gali tiktai tuo
met, kuomet jie žino, kokie 
jų reikalai yra bendri. Tame 
yra socialistų reikšmė.

Socialistu nuomonės ski
riasi ne todėl, kad vieni jų y- 
ra (langiaus, kiti mažiaus iš
tikimi kokiam tai “šventam 
idealui” (nors, žinoma, pasi
taiko pas socialistus atskirų 
pavyzdžių savo idėjų išsiža- kurie nori vadovauti Susivieni- 
dčjimo), o visų-pirma todėl, jime, yra atsilikę nuo gyveni-j 
kad jie ne vienaip apvertina j ni<5: visuomenė nusigręžė nuo 
nuolatos besikeičiančias ap- jų ir palinko į socialistų pusę, 
linkybes. Išreiškęs šitą nuomonę, J. S. sa-

Bet kaip tenai nebūtų įvai-Į ko: j
rios socialistų nuomonės at
skiruose klausimuose, jie 
privalo nuolatos atsiminti, 
kad jų pareiga yra tarnauti 
darbininkų klesai. Ne dar-! 
bininkų klesa socialistams, o 
socialistai darbininkų klesai.

Savo pareigą prieš darbi
ninkų klesą tečiaus socialis
tai įstengs tuo geriaus atlik
ti, juo geriaus jie pažins tos 
klesos reikalus — juo dau
ginus jie šviesia ir protaus. 
Neprotaujantis socialistas tautininkus suprast savo silpny- 
arba net neapkenčiantis pro-j bes ir dirbti, idant “sustiprėjus 
atvimas yra nei šis, nei tas. per šiuos du metus ir savo kon-

(medžiaginiai ir dvasiniai) pri
valo būt pastatyti Susivienijime 
pirmon vieton.

Paprašyk savo 
jei jis yia yra m 
rylą atgauti savo pinigu*

Jeigu jus dirbate naktimis dirbtuvėje ,arba kasykloje 
arba ant tikės, jus atrasite, kad šis yra daugiau užgančdi 
mintis laikrodėlis kokį jus galite nusipirkti. Nereikia de 
gi i degtuko arba nešt prie lempos, kad patyrus kiek laiko

Robt. IL Ingersoll & Bro., 315 Fourth Avė., NevvYork
Chicago Boston San Francisco Montreal

Laikrodis, Kuris Pasako 
Laiką Tamsoje

JUS galite nusipirkti šį laikrodėli tiktai už $2.25 nuo 
pardavėjo jūsų pačių mieste.

.lis yra Inuersoll Badiolite, vėliausias išradimas 
pagarsėjusio Ingersoll Namo, padariusio 50 milionų laikro
dėliu praeitais 25 melais.

šis Badiolite išrodo kaip kiekvienas geras laikrodis, 
kuomel uis ii inatol dienos laike*, naktv ui iis vrn

dūrine srove, tuom laiku nu- 
nienkejo. šitie faktai taip-gi 
jau sugriauna ir tą nuomonę 
kai-kurių žmonių, kad sociali
stai neturi įtakos visuomenė
je ir jų dėlto, nereikia ko pai
syti, ir elgtis kaip sau patinka.

Toliaus vėl sako:
Pagaliau, lyginant tųpat so

cialistų kandidatų balsus 1916 
m. su šių metų gautais, mes 
vėla matome didelį skirtumą. 
KI. Jurgelionis 1916 m. gavo 
885, o 1918 m. 1882 balsus, 
(Gegužis šieiųet gavo 2413). 
J. Baltrušaitiene 1916 m. — 
1507, o šiemet 2,363 balsus. 
Neveckas 1916 — 876, o šie
met — H14 balsus. Dr. F. 
Matulaitis 1916 m. — 992, o 
šiemet 2557 balsus.
Greta didelio socialistų balsų 

augimo, J. S. nurodo dešiniojo 
tautininkų sparno silpnumą:

Aiškiai metasi į akis ir vi
sai neskaitlingas dešiniojo tau 
tininkų sparno laimėjimas. 
Trįs kandidatai (Liukauskas, 
Danielius, Damijonaitis) ga
vo tik 3872 b., nežiūrint, kad 
jie buvo remiami gana didelės 
agitacijos ir nuo senai rekla
muojami ir pirmiausia “V.L.” 
paskelbti. (Po Conn. v. Ap 
suvažiavimo).

Šitie du faktai — kad socialia-

liniukai pasirodė silpnais — ver
čia “Sandaros” rašytoją prisipa
žinti, jogei dešinieji tautininkai,

Mes, vidurinės srovės žmo
nės, turime gerai įsitėmyti ši
lą pamoką, ir būti visados 

žmonių draugais, o ne politi
kieriais ir su žmonėmis kar
tu eiti dirbti, su jais vargą 
vargti, su jais rupeščiais — 
nemalonumais dalintis ir dži
augsmu skolintis, kuomet 
kam šyptelėjo linksmesnė ir 
laimingesne valandėlė.

nierių ir profesonalų, kurie pri
klauso Susivienijimui ir kurie 
iki šiol vadovavo jame, jisai juk, 
kaipo apdraudos organizacija; 
neturi beveik jokios vertės. Ka 
reiškia jiems tie keletas šimtų 
dolerių pomirtines, kuriuos iš- 

I moka Susivienijimas numiru
siojo nario šeimynai, arba tie ke
letas dolerių pašalpos, kuriuos 
jisai duoda apsidraudusiam li
goniui? Norėdami aprūpint sa
ve arba savo šeimynas, pasitu
rintieji žmonės apsidraudžia ant 
daug didesųių sumų ir tuo tiks
lu jie susiranda didelių kapita
listų apdraudos kompanijų.

Apdrauda, kurią teikia SLA., 
turi tikros svarbos tiktai darbi
ninkams. O musų biznieriai ir 
profesionalai, kurie rašydavusi į 
tą organizaciją, turėdavo papra
stai visai kitokių tikslų: pasi
garsinti tarpe “tautiečių”, pasi- 
važinėt po seimus ir pasimatyt 
su “frentais”, arba ir tiesiog va
ryt savo politiką.

Nėra reikalo aiškint, jogei ir 
kultūros darbas tų elementų 

žvilgsniu yra visai kitokios rų- 
šies, negu tas, kurio geidžia dar-

I bininkai.
Taip šitokioje prasmėje mes 

ir sakome, kad SLA. turi būt pa
darytas darbininkiškos apdrau
dos ir darbininkiškos kultūros 
organizacija. Kad tokia per

maina jam nekenktų, tai rodo 
kad ir galingojo žydų “Arbeiter 
Bing’o” gyvavimas.

Ir suprantama, jogei mes nus
tojame už tai, kad iš SLA. butų 
vejami nedarbininkai. Tiek biz
nierius, tiek profesionalas yra 
pageidaujami tos organizacijos 
nariai, kuomet jie jaučia noro 
veikti kartu su darbininkais ir 
taikyties prie jų reikalų.

Bet čia mes galime tiktai pa
liesti tuos svarbius klausimus. 
Jie reikėtų plačiai ir nuodugniai 
išgvildenti, ir tai visų-pirma so
cialistams. Iki šiol musų soci
alistai, deja, tais klausiniais per- 
mažai rūpinosi. Jie neturėjo 

savo pozicijos linkui Susivieni- 
Ijimo ir Susivienijime, ir tai bu
vo priežastis, kodėl konservą ty- 
viški arba net atžagareiviški ele
mentai vadovavo jame.

Taigi mes, ažuot raginę soci
alistus varyt konkurenciją su 
tautininkais, patarsime jiems 

studijuot SLA. reikalus ir daryt 
į jį tokią įtekmę, kokia yra pa
geidaujama tos organizacijos ir 
darbininkų klesos žvilgsniu.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metu* Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Ctaaring Houae) Depozit* 

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
W. KASPAR

1900 BLUE IS^ĄND AVĖ., kampa* 19

prez. Pilsen Lunibcr Co
vice-prezidentas

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

gatvė*.
V. F. MASHEK

__ _j
J. PESHEL

»ckr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUB1N

Co. prez. Atlaa
[Brewing Co

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. W1LCE

vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SI RYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

11 Mnterįs! 11
R N Štai kenčiančioms mo- H ■ 
AyJ terims yra pranešimas į 
!■ nuo Mrs. W. T. Price iš ■ 
|S Public, Ky.: “AŠ kentė- B 
!■ jau nuo skausmu... ji ra- 
||9 šo. “Aš sunykau dėl PR 
(RĮ silpnumo mano nugaros 

M U ir narių... Aš jaučiausi |U S B esanti be vilties, be dią- j* X 
H M s,,s- l’‘‘''-('ik nebusi- ra |ES ■ tikėjau pasveikt kuomet g| |||

J nors, kuomel draugė su Į
H N užsispyrimu reikalavo, PI jpl !(Wj] kad aš 
42111 Imčiau "MII 

GARDUI
Moterą Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patč
iu i jau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai niO; 
torų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink ('ardui. 
Pas visus aptickorius.

E-73

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip i ■riminališkuose 
taip ir civiliškuose teisnr<osc. Daro 

visokius dokumentus iryopieras.

Namų Ofisus:
3323 S. HalsteH St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Mic to Ofisas’
127 N. Dcarbom St.

111 13 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKAS1
Akušerijos Ko- > 

; ilgai praktika- į 
Peunsylvani jos ; 

italėse ir Phila-1 
lijoj. Pasekmių-j 
patarnauju prie, 

Duodu rodą j 
ligose mote

rims ir merginoms.
13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago,

taigų*! 
legijy; 
vusi

gundymo 
visokiose

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji 
si j 4-rias lekcijas pci 
pus-balso systerną — 
kad ir nežinai nei vie- 

'nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
šteiną, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudoji: 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGD2IUNAS

3343 So. Union Avė.

Geriausias hadas dėl įtrinimi

D-ro Rlchter’lo

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių hudų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

35c. ir 65c. buteliukus visose aptlekoso arba 
stsėisi nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-*O WaBhlogton Street. New York, N. Y

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfi

k

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
nom* bei moterim*.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Vyrišky Drapaną Bargensi
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiąu. Kelnės nuo $1.51) iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

Tel. Pullinan 342.
D. J. Bagočius, M. I). 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Are.

Roseland. TU.
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Mildos Teatro Bendrove
PIRKĖJAMSUKES

SANBORN LAND CO
Adresas

Sergėkite savo akis

šokiai, pasivažinėjimui ir įvairios žaismės

įausi
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

■MM

( JOSEPH C. WOLON

Amerikos 
Pasekmių 
ginusias 
Okulistas

Miestas.................
DEPARTMENT 2

nes jie su
jaugiau blogo.

pririnkti

12th St. Tel. Kedslo 890$ 
Paulina. Tel. Weetern 15 
1514-16 W. 12th St.. arti 
St Loufa Ava. Ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago, III.

oterą su vaistais iš musų pačių laharatorijos. 
specialių ligų
Vai. 9 ryto i- 
ki 8 vak. Ne
dėlios 9—12

ums klausdami: “ar tai gali bu£, kad

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto- 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

S. I. SHLEPOWICZ,
LAWRENCE AZUKAS, 

JOHN PRUSS (PRUŠINSKAS), 
JOHN GAUBAS,

J. J. HERTMANOWICZ, 
ANTON TUMAVICHE 

JOHN KULIS.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

i. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
i nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
isur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame

rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Ret kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto

jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui

£ussi N 
TURKI6H

Seno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių i 
Naujausi* įrengimai dėl gydymo elektra.

740 VV. Madison St., kampas Halsted st 
Chicago, III.

r Gerklės Ligų 
Vienos duris į žie
mius nuo The Fair,

Mr. Geo. Kelble, 605 
Albany Avė-., Cliica- 
go Fi reni a n of Com- 
pany 5, sako: .

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carterį labai la
bai kaipo akių speci
alistų kiekvienam rei 
kalaujančiam jo pa
tarnavimo. .lis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pal gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progų matyti 
keletu stebėtinų išgy
dymų nuo kreivų a- 
kių būdamas jo ofise.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6390 
Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telepboiie'Rocksvell 6999

LIETUVOS LAISVES FONDAS 
Paaukojo.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egiantimuoja Dykai 

. Gyvenimas yra
\ K tuščias, kada pra 

nyksta regėjims.
Mes vartojate* 

$įįĮ& jf pagerintą Opb- 
thahnometer. Y- 

ĄEfr. patinga doma at-
/ kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. C. -- 

Telephone Yards 4317

Saulės ir mėnesio užtemimai 
1918 m.

Mes duosime jums daugiau informacijų jeigu iškirpę tų KUPONĄ at 
siusite mums adresuodami:

DIDELIS DARŽAS 
avės., ir Roscoe Blvd.

Ambasadorius į S. V .A. nuo 
finų respublikos 

rusų ir švedų kalbose

šiuomi kviečia rimtus kreditorius A. ()iszewskio 
trusto prisidėti atėmimui Mildos Teatro iš trustee.

Bendrovė yra inkorporuota ir tvarkoma sulyg įsta
tymų valstijos Illinois, ir teikia dalininkams pilną naudą 
už įdėtą kapitalą nuo laiko atėmimo teatro iš trustee.

Kapitalas bendrovės yra sumokamas A. Olszewskio 
trusto certifikatais ir dalinasi į seras po $10.00, Tie 
trust certifikatai yra šiandien menkos vertės, nes nene
ša jokio procento o išmokėjimas ju nėra užtikrintas. Ben
drovė yra sutverta prašalinimui pavojaus kreditoriams 
gręsiančio nuo licitacijos turto. Mildos Teatro Bendro
vė yra paskutinė bendrovė organizuojama paėmimui na
mų iš trustee už trust certifikatua. Kas nesuspės prie 
tos bendrovės prisirašyti tas sulauks išpardavimo atliku
sio turto iš licitacijos, kuri įvyks už trijų metų ir kelių 
mėnesių, atgabendama attikusiems kreditoriams paminė
to trusto praradimą didesnės dalies sumos parodytos 
trusto certifikatuose, ir viso procento už tuos kelis metus.

Trust Certifikatai bus priimami už Mildos Bendro
vės Šeras pakol suma $140,000.00, reikalinga atėmimui 
teatro nesusidės. Potam bendrovės seras galima bus 
pirkti tiktai už pinigus, iš prisirašiusiųjų kreditorių.

Mildos Teatras yra vienas iš pasekmingiausių mieste 
Chicago, ir užtikrina dalininkams gerą pelną. Teatrai 
yra statomi turtingų žmonių kada pinigai j teatrus įdėti 
duoda geriausj pelnų.. Išpirkimas Mildos Teatro už Tru- 

sto Certifikatua yra vienatinis būdas suvartojimo tų tru- 
sto certifikatų su nauda.

Vertė Mildos Teatro, iš priežasties pakilimo iškaščių 
namų statymo, yra šiandien dviguba negu buvo laike jo 
statymo. Mildos Teatro bendrovės šėros sugrįžus gėrės- Į 
niems laikams bus vertos daug daugiau negu po $10.00. 
Kas dabar prisirašys prie Mildos Teatro Bendrovės ir 
gaus už Trusto Certifikatus tos bendrovės šėras, tas 
džiaugsis ir bus dėkingas tos bendrovės tvėrėjams.

Prisirašydami prie Mildos Teatro Bendrovės kreip
kitės į bendrovės ofisą, pas organizatorių, sekamu adresu

J. J. HERTMANOWTCZ, 
3133 Emerald Avenue, Chicago, Iii.

Pasitikėdami, kad visi rimti kreditoriai pasiskubins 
prie tos bendrovės prisirašyti, ir tokiu budu pirskubins r 
laiką atėmimo teatro iš trustee, pasiliekame,

Su tikra pagarba,

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Iums akinius tikrai. Darbą atlie

ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekH 
Temykite į maru/ parašą 

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

Visuotinas užtemimas bus ma
tomas Washington, Oregon Ida- 
ho, VVoyoming. Kansas, Colora- 
do, Oklahonia, Arkansas, Miss- 
issippi, Alabama ir Florida val
stijose, ar jų dalyse.

Norint teinyti užtemimą, ne
patartina žiūrėti į saulę gryno
mis akimis, nes tuo galima pa
gadinti akis, pagimdyti jų užde
gimų ar net visai apakti. Reikia 
įsigyti tamsius akinius, arba jų 
nesant žfurėti į saulę per rūky
tą stiklą.

Antru užtemimu bus mažas 
dalimis mėnesio užtemimas bir
želio 24 d. Jis bus matomas ry
tinėse valstijose ir prasidės 4:46 
(5:46) vai. ryte.

Trečias žiedinis saulės užtemi
mas gruodžio 3 d. Suv. Valstijo
se nebus matomas.

Šimtai žmonių atrąąo :ls (t 
jūsų Kompanija pagelbėjo ūkininkams dėl prasidejimp?” Ir kaip 
tai gali būt, kad jūsų kompanija parduoda ukes taip pigiai ir ant 
tokių lengvų išmokėjimų. Gal būt, kad žemė nėra labai gera, ir 
gyvenimo negalima padaryti?

Butų didelė musų klaida, kad mes garsintume per laikraščius 
ir skelbtume laiškuos, jog taip yra, mes taip daron) ir išpildom, o 
ištikrųjų yra kitaip ir mes neišpildytume to, ką sakom. Nes toks 
pasielgimas mums naudos neatneštų, žmogus atvažiavęs sužino
tų, kad taip nėra ir kad musų kompanija neišpildo to, ką skejbia, 
tai ne Gk ką jis nepirktų, bet ir savo draugui pasakytų.

Mes turime šimtais žmonių, kuriem mes esame padarę ir taip 
darom taip, kaip mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią pro
gą kaip musų kompanija duoda. Netikėtai gali duoti paliuodiji- 
mą nuo savo ūkininkų, bet ir nuo Wisconsin valstijos. Jie žino 
labai gerai musų kompaniją ir musų žemę, ir jie myli musų kom- 
panijos pardavimo bučių.

Miss McJnnis, patar
nautoja prie Mrs. Pi- 
rie (of Ca'rson, Pirie 
& Scott) iš Lake Fo- 
rest, 111., sako:

“Mano akys buvo 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carlcr—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
Kero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.”

500 tikietų randasi “Naujienų” ofise. Todėl kas norite iŠanksto 
įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. kraujo, inkstų, Nervų ii 
abelnas sj - 
begyvensi

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
niinėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliaii nebebadė j)o krutinę. Vidurių rėžimą?

vaite po

smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų g

atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.
1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, III

M r. Michael Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, 111, sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyti,es prie 
Dr. Carterio; daoar- 
gi galiu apdyli gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
tų viena ąkia aklas.

“Dr. Carter vertas 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
liek daug nuo baimės 
apakti arba kitų a- 
kių ligų.”

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

RIVERVIEW PARK —
\\Tslern, Belmont ir Clyborn

SANTERINUORTEVA
Kalbės anglų, finų

TELEPHONE YARDS 5114.

Dr.P.G.Wiegner 
Priėmimo valandos nao 8 Iki II IŠ ryto Ir nuo 7 iki * ral. vak. 
1325 So. Halsted St.. Chkatra

išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos„ 4 L- — r ~ L-—1- —_ «__ ____ ge-
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušerio.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas 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: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. Q. MLGLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, Iii. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedėllo- 
niis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards G87

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui atuhą Tšvldaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

.8003-3039 S. Halated SL, Chicago, UI.

Šiemet bus trįs saulės ir mė
nesio užtemimai.

Pirmas pilnas saulės užtemi
mas bus sekamą subatą, birže
lio 8 d. Jis bus matomas ir Suv. 
Valstijose.

Pilnas saulės užtemimas bir
želio 8 d. bus matomas nuo Wa- 
shingtono valstijos iki Floridos 
120 mylių platume vakarinėj da- 
lyj ir 50 mylių platume rytinėj 
dalyj. VVashinglono valstijoj 
užtemimas prasidės 2:55 vai. po 
piet (pagal pavarytus 
džius 
lės nusileidimui (New Yorke). 
Kitur saulė nusileis užtemusią.

Chicagoje bus matytis tik da
linis užtemimas. Bus aptemę 
du trečdaliu saulės. Užtemimas 
prasidės 4:25 v. po piet (5:25 v.) 
ir pasieks augščiausį laipsnį 5:25 
(6:25 v.); paskui pradės mažė
ti ir visai užsibaigs 6:20 (7:20)

L. Prųseika: Karolius Mark
sas, jo gyvenimo ir mokslo cha
rakteristika. “Laisve” leidinys 
Brooklyn, N. Y.., 1918. Psl. 246

Phelpš, Vilas Co. Wisconsin
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

Dr. F. Carter
Specialistas Akių, Ausų, Nosies 

a"X 120 SO. STATE ST-
Vfilandos: 9 iki 7; Nedėlioki 1Q iki 12

Apliekos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
6ydyl»iis lt Chimjis 

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

ValandoH: 10 iki 12 ryto
Phoue Hayniarket 2563 .

Nedėldieniaia tik pagal autartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Vaikam iki rrjTzipT A Q • 22c karės VISO 25c geras įėji-12 m. dykai 11 • taksai 3c. V1OV mui į par
ką ir daržą

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Telephone Uaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drovęr 9493

VALANDOrft 16—11 ryto; 2-Z išplotų- 
*> - H ____ NedAHotni. Irt—12 dl«n^

KUPONAS
GERBIAMI TAMSTOS:—

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apip jūsų ukes. 
kurias jus garsinate.

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Atsakymai ir Darodymai
Kodėl mes galime parduoti taip pigiai

Kožno vert<‘lgyste yr 
čiau visų kitų, organizacijos, kurios žino ir yra išsilavinusios tam tikslui, 
ir kurios užsidirbusios sau vardą per teisingumą, nepailstančiu patarna
vimu dėl žmonijos labo, tai lokia organizacija gali gyvuot tarp žmonijos 
per metų metus.

Ką tokios organizacijos reprezentuoja į laukus verFeJgystės Sanborn 
Žemės Kompanija, reprezentuoja pardavimui žemes, ukes-farmas.

šita oiganizacija turi tuksiančius akrų žemSs, prie gražaus miestelio 
Phe]ps Vikis Counly VVisconsin.

M s esame didelė organizacija ir valdome didžiausius plotus žemės, 
bet mes atjaučiame žmogų kuris nori 40 akrų, ir duodam tokį pat patar
navimą kaip ir katras nori 160 akrų ar daugiau, pas mus abiejų srovių 
žmones yra taip pat užganėdinti, taip biednas kaip ir bagotas.

Mes turime ukes žinovus ir jie visada yra pasirengę naujam gyven
tojui patarnauti, ir tą viską atlieka jis jam be jokio atlyginimo.

IVIi -s skolinau! pinigus savo naujiems gyventojams pirkimui gyvulių, 

stalyinui daugiau triobi] ir dėl pagerinimo ūkės ir už mažą nuošimtį.

Telephone’ Yards 5032

Dr. K. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago

........... ............... ... ........................ .............

Dr. 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.

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 
apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pagelbą tuojąus.

Dr. Carter suteikia pagelbą kuomet kiti atsisako. Skaityk apa
čioje didelį $1000.00 užtikrinimą. Jūsų kreivos akįs gali būt atitai
sytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa- 

vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tūkstančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metą, žmonės 

lankosi pas jį iš visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, eataracts, traškant), ir krei
vą ūkią.

Jo pasisekimas sunkiuose atsitikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad Dr. Carter pajiegs JUMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Darodymas!

±
NAUJI RAŠTAI

ĮT-riwiTwy Antony Coniff, per Naujienų
GARSINKITE NAUJIENOJ! Redakciją $2.00



NAUJIENOS, Chieago, III. Sereda, Birželio 5, 1918.

j Chieago ir Apielinke
True translation filed with the post- 
master at Chieago. III.. June 5, 1918, 
tt> reųuired by the aet of Oct. 6,1917. 

Maisto piratai pateko bėdon.

Trįs firmos neteko laisnių.
Suktybės kiaušinių rinkoje ti

kslu pakelti kainas sunaudoto- 
jams užvakar užsibaigė tuo, kad 
Suv. Valstijų maisto administra
cija atėmė, laisnius trim turtin
giausiom šioj šalyj kiaušinių 

verteivoms.
Kiekvienam suminėtų vertei

vai yra uždrausta pradėti išnau- 
jo savo biznį 
kiaušinius.
min. verteivoms laisniuš pasira
šo pats maisto administratorius

— pirkti ir parduot 
Po įsakymu atimti

nui laikyties nuošaliai netik mi- 
nėtoj, bet visose panašiose mies
to bulose. Kuomet majoras 
T h o m p s o n a s pranešė ta
rybos posėdžiui, būtent, kuo pa
matuodamas! jisai vetavęs minė
tąjį nutarimą — aldermanai pa
kelė “maištą” ir 49 balsais prieš 
14 nutarimą priėmė išnaujo.

Majoras Thompson nebeturi 
teisės vetuoti min. nutarimą, 
bet užtai jo sėbras Ettelson už- 
reiškė, jogei jis ignoruosiąs tary
bos patvarkymą, vadinas elgsies 
kaip tinkamas.

Naujienų Bendroves 
šėrininkų domai.

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

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

Dienotvarkis bus paskelbta 
ant vietos.

J. šmotelis,
N-nų B-vės sek r.

Susirinkimas prasidės

Kova dėl kunigų.

žmonėms patiko. Radosi lik vic- 
| nas tūlo šventojo “sosaides” pre
zidentas, kur norėjo pasirodyt 
“smart vyru”. Parodžius vie
ną paveikslą ponas preziden
tas, kiek drūtas, pradėjo šaukti. 
“Tu, tu — meluoji!” Žmonės 
betgi veikiai numalšino smarkų
jį prezidentą — švilpimu ir plo
jimu.

Žinomų susirinko neperdau- 
giailsia, bet visi buvo labai pa
tenkinti. Tatai liudija tas fak
tas, kad po prakalbos paklausus 
jų, ar jie norėtų, kad dar kartą 
butų surengta panašios prakal
bos — visi atsiliepė: “norim, no
rim !”

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą 
į Jeffersono girias birželio 9 dieną. 
Bus geriausi kalbėtojai, dainų, dekla
macijų ir šiaip pamarginimų. Kvie
čiam visus atvažiuoti. —KomitetaH.

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. pus
metinis susirinkimus įvyks seredoje, 
birželio 5 d., Knygyno svetainėje, 
1822 \Vabunsia avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. — Draugai ir draugės, ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, paliktų šiam susi
rinkimui. —Valdyba.

So. Englewood. — 170 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
birželio 5 d., 8 vai. vakare, 
vičiaus svetainėje, 8132 1 
avė, Draugai, visi susirinkite, 
yra svarbių reikalų.

Pirm. J. Puišis.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Frce Einployinent Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.
116022

PARDAVIMUI

524-526

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė nelolį (Jiicagos. Miestelis apgy
ventas lietuvių. Biznis gerai išdirb
us per 20 metų. Labai gera proga 
sigyti bizni geram žmogui. Rašykite 

laiškų Naujienų adresu, pažymėda
mi No 22.

seredoj, 
). Bulke- 
ineennes 

nes
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Laisniai atimta sekamom fir
mom: O. D. Gilman and Co., 
215 N. \Vells gat.; Feilchenfeld 
and Anon, 208 N. Wells gat. ir 
A. I', l’llmann Co.

Dvi firmos, būtent Oxley and 
Richter Co. ir Hornbeck and 
llinton Ine., neteko laisnių 2 

mėnesiam. Užsibaigus terminui 
jos galės paduoti naują prašy
mą.

t rim firmom — Lepman and 
Heggie, 215 W. South Water gt., 
Turner, (’legg, O'Neill and Co.

Parapijonai surengė 
cirkų bažnyčioje BRIDGEPORT

Susirinkimas.

Pabaigoj kalbėtojas pakvietė 
susirinkusius sutverti Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimo kuo
pą, kas ir buvo padaryta. Kuo- 

pon iškarto prisirašė septyni 
nariai. —Senas Vargdienis.

Indiana Harbor, Ind. — LSS.
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks se
redoj, birželio 5 dieną, A. Mikutavi
čiaus svet., 2112 — 137 st., kaip 8:30 
vai. vakare. Visi draugai malonėsi
te atsilankyti, ir tie draugai, kur no
rite prigulėti kuopon.

Rašt. M. G. Mauricas.

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

1 ARSIDUODA gera kriaučių šapa 
su 10 siuvamų mašinų ir su visais 
laisymaiss. . Parsiduoda visas biznis 

arba atskirai — mašinos, prosai, sta- 
ai, krėslai — mašinos, šėpos, par- 
išenai, lempos, fenas Ir t!.

3117 XVentworth avė., Chieago

West Pullmau. — LSS. 235 kuopos 
susirinkimas 
5, 7:30 vai. v 
Halsted gaivią kertė 
būtinai susirinkite.

vyks seredoj, birželio 
Caro, Tom Hali, 12(1 ii 

Visi nariai 
—KomitetaH.

(REIKIA leiberių dirbti į muilo 
dirbtuvę. Užkandžiams skiriama 3 
sykiai | dieną. Mokestis 821 į sa
vaitę. Pastovus darbas užtikrintas. 
1319 W. 32 Place., Chieago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapu už žemą kainą, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Janušauskis, 
3244 So. Halsted Str., Chieago, III.

NAMAI-žEMĖ

Clark gat. — įsakyta užsimokė
ti po tam tikrą sumą pinigų 
Raudonajam Kryžiui. Pirmoji 
turės užsimokėt 400 dol., antro
ji — 325 ir trečioji 275 dolerius.

Maisto administracijos rekor
duose sakoma, kad du vagonu 
kiaušinių buvo pirkti ir parduo
ti tarpe verteivių net devynis 
kartus pirm negu jie buvo ati
duoti rinkai. Kiekvieno tokio 
pardavimo tikslas, suprantama, 
Įbuvo — tarpusavis pasipelny
mas.

jo, vardu šv. Panelės iš Pompejų, 
ant McAllister gatv. užvakar na
ktį parapijonai surengė mušty
nes. Pešėsi jie už “tėvą Pietro”, 
min. parapijos kleboną, kurį “jo 
malonybė” vyskupas pastanavi- 
jęs išsiųsti į kitą parapiją — Cin- 
cinnatisc.

“Tėvas Pietro”, sako, buvęs 
visų, ypač parapijonkų, “labai 
mylimas klebonas.” Kada išgir
sta apie vyskupo “ pastanaviji- 
mą”, parapijonai nusitarę nepri
imti naujojo “tėvo Farni”. Už
vakar vakare, taigi “tėvui Far- 
ni‘ui” belaikant pamaldas, para
pijonai pakėlę skandalą. Mušty- 
nėje daugiausia dalyvavę moters 
Keturi “dėdės” gerokai nukentė
jo nuo jų aštrių nagų: gavo sud
raskyt uniformas ir veidus. Tik 
kuomet pribuvo iš artymiausios 
policijos stoties kelios “patrol- 
kos” ir būrys policistų, buvo pa-

S u baloj, brželio 1 dieną, Auš-

tų Jaunuomenės Lygos 1 kp. 
pusmetinis susirinkimas. Pir
mininkavo drg. J. Čeponis. Iš 
raporto paaiškėjo, kad dabarti
niu laiku kuopa turi 65 pilnai 
užsimokėjusių narių. Finansi
nis kuopos stovis irgi neblogiau- 
sis.

kp. MPSA. 9 k,p. ir LDLD 19 kp. 
rengiamo išvažiavimo. Tuo tik
slu išrinkta komitetas. Kur ir 
kada įvyks išvažiavimas, bus pa
skelbta vėliau.

Pabaigoj buvo tartasi kuopos 
stiprinimo klausimu. Svarstyta 
kaip ir kokiu bildu pritraukus 
daugiau naujų narių ir, abelnai, 
sutvarkius savo pačių reikalus. 
Susirinkime dalyvavo arti 30 na
rių. — A. Dvylis.

NORTH SIDE
Susnudus kuopa.

LDLD 86 kuopa, prieš perei
tas Kalėdas laikė savo susirinki
mą, kuriame buvo išrinkta nau
ja valdyba ir nutarta, kad se
kanti susirinkimą jau šauks na
ujoji valdyba. Bet praslinko 

daugiau kaip pusmetis, ir naujo
ji valdyba liepajiegia sušaukti 
susirinkimo. Taigi juo turėjo 
pasirūpinti senoji valdyba. Ge
gužės 29 dieną taigi ir tapo su
šauktas susirinkimas, kuriame 
atsilankė keli naujosios valdy
bos nariai, išskiriant raštininką. 
Delei to ir šis susirinkimas ne

galėjo įvykti. Labai negera, 
kad draugai apsiima ir nepildo 
savo pareigų.

Brighton Park. — LSS. 174 kuo
pos mėnesinis susirinkimas bus se
redoj, birželio 5 d., 7:30 vai. vakare. 
T. Maženio svet., 3834 So. Kedzie 
avė. Draugai ir draugės, malonėki
te būti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų — darbininkų rinkimas se
kamam piknikui ir tt.

J. Gustaitis,

. .Susiv. Laisvamanių rengia prakal
bas su paveikslais seredoj, birželio 
5 d. P. Rlinstrupo svet., 4501 Hcrmi- 
tage avė., Town of Lake. Kalbės Ta
das Kučinskas, Ados kolegijos siu- 
(lentas. Pradžia 7:30 v.v.

—Susiv. Laisvamanių.

Ateitiese žiedo Choro repeticija, 
vadovaujant p-lei Staniuliutei, įvyks 
seredoje, birželio 5 d., kaip 8 vai. 
vakare, Mark VVhite Sauare svetai
nėje, kertė Halsted ir 29 gat. Visi 
Žiedo nariai būtinai atsilankykite.

Draugijėlės Globėju

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.

—- Valdyba

Maisto administratorius Wh- 
eeler pagrasino, būtent, kad ne
tekusių laisnio firmų bandymas 
tęsti pirklybą busią skaudžiai 
baudžiamas.

luotą daug parapijom; — vyrų ir 
moterų.

Šventosios Panelės iš Pompejų 
parapijonai betgi, sakosi, tol ne- 
nurimsią, kol “jo malonybę” ne
sugrąžins jiems “mylimą tėvą 
Pietro”.

CICERO

SOCIALISTŲ VEIKIMAS.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) j varines mainas, j 
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,. Chieago, III.

FARMOS
Centralėfje Wisconsin, išdirbtos su 

namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelią, arti mokyklų ir mie
sto. Tavlor, Lincoln, Lohglade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. 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 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chieago, III.

Streikas Sears, Roebuck 
kompanijoj

Vakar rytą metė darbą Sears, 
Roebuck and Co. darbininkai- 
presmonų pagelbininkai, prikla

usantis spaustuvninkų unijai 
No. I. Reikalauja padidinti al-

Rinkimų kompanijos 
prakalbos

ja kol kas atsisako tarties su 
darbininkais. Sakosi, negalin
ti išpildyt jų reikalavimų, ka
dangi jie esą “perdaug dideli.” 
Darbininkai gi nemano nusileis-

didelės socialistų prakalbos Au
ditorium teatre, 58 E. Congress 
gatvėj. Prakalbos prasidės kaip 
8 vai. vakaro. Vyriausiu kalbė
toju bus d. Morris Hikpiit, iš 
Nei\v Yorko. Po jo kalbės d. 
Seymons Siedinai) ir kit.i

Prakalbos rengiama kongresi
nės kompanijos reikalais. Visi, 
kur supranta anglų kalbą, ture-

La i s va manių prakalbos 
ir vyčių ataka

Panedelyj, birželio 2 dieną, 
Susiv. Laisvamanių 2 kuopa su
rengė prakalbas M. Jankaičio 
svetainėje. Kalbėjo Ados kole
gijos stud., Tadas Kučinskas. 
Kartu rodyta reikalui pritaikyti 
paveikslai.

T. Kučinsko kalba publika, 
kurios atsilankė virš 200 žmo
nių, buvo labai patenkinta. “Su
rūgusių” veidų rodė tik kelia tas 
klerikalų ir vyčių su savo pra- 
vadiriu “spešel”. Jie slankiojo 
pakampiais ir tik laukė progos 
papildyt judošišką darbą. Bet 
matydami, kad susirinkusieji 
gali juos išvilpt, klerikališki ju- 
došeliai vienas po kito pradėjo 
apleisti svetainę.

Kuopoj randasi virš 40 narių, 
bet dėl ko taip snsnudę veikime 
negaliu sau išsiaiškinti. Drau
gai, laikas butų sukrusti ir sten-1 žeiiZftYd*^ 
gties pastatyt 86 kuopą tvirtais 
pamatais.

Skyrius 269 A. C. W. of A. laikys 
mėnesinį susirinkimą pėtnvčioj, bir
želį) 7 d., Unijos Salyje, 1579 Mil- 
waukec ava—Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. . .—Valdyba.

*---------
Roseland. — Kadangi nedėlioj, bir- 

ugiškas išvažiavimas, ir kadangi yra 
daug svarbių bėgančių reikalų, tai 

. Kuopos narys. I kuopos mėnesinis susirinkimas šį I mėnesi įvyks seredoj, birželio 5 d.,
■ . .1 i ■ ■■17:30 vai. vakare, Aušros kambariuo

se, 10900 Michigan avė. — Visi na
riai būtinai privalo ateiti susirinki

mam —Valdyba.Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10« 
Prie šių kainų priskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir $2-ra GATVES

ASMENŲ JIEftKOJIMAl
Pajieškau tetulių, Levosės ir Sele- 

mutės 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-

m a t i nčkite atsišaukti.STOCKAI IR BONDSAI. A Gvergždžiukė,
Noriu pirkti už grvnus pinigus Li-1 8409 Kcrfoot avė., Chieago, III. 

berty Bonds. Ateikite ir gaukite Į - - - , - ■ . .
H«,N.SL,a S^lie st., Room 312. Jieškau savo brolio Juozo Dilas, 

Perkame Francijos, Anglijos ir pneš du metu gyveno Būt e, Montą- 
Canados bondsus. n«* Malonėkite apšaukti - tunu

svarbų reikalą, arba kas žinote pra
neškite jo adresą

Jor.«s pilis,
236 E n t ra n d o jve.. Pueblo, ColoradoSkaitykite ir Platinkite

i.----------- :—i—:   
Pranešimai

I’AJIEŠKAU merginos arba mo
ters už gaspadinę prie vienos ypa- 
tos. Skalbi i nereikia.

John Noryvillo, 
3337 Auburh Avė., Chieago.

reikalavimus.
blausiųjų Amerikos socialistų

Neturėjusi kuo nupirkti du
krelėms suknelių — vogusi.

anga 25 c. asmeniui. Visas pel
nas eis rinkimų kompanijos rei
kalams.

Turės eiti kalėjiman.
Teisėjas Kearns vakar nutei

sė 10 dienų kalėjimo ir 100 dol. 
piniginės pabaudoj neturtingą

se Strauss. Buvus pagauta be
vagiant mergysčių sukneles tū
loj departamentinėj krautuvėj. 
Kaltinamoji prašė atleidimo, ka
dangi ji neturėjusi kuo nupirkt 
savo mažoms dukrelėms sukne
lių, nes mirus vyrui ji palikus 
dideliam skurde.
mokėt 10(1 dol. ir eit 10 
Bridevveiran’ — atsakęs

Sužeidė bankininkų.
Ant Clark gatves vakar tapo 

sunkiai sužeistas First Deadjorn 
banko pirmasai kasininko pagel- 
bininkas, p. William J. Friekin- 
ger. Gatvekaris sukule jo au-

jų pasidarė “karžygiais”. Jų 
“spešelis” bėgiojo kiek drūtas 
kol suorganizavo “bunčių” ma
žų palaidūnų, tų pačių klerika
lų vaikų. Vadovaujami begėd
žiu “spešelu” tie “gerųjų tėvų” 
vaikeliai padarė ataką — pradė
jo laidyti purvais pro svetaines 
langus. Klerikalų gizeliai gi, su- 
indę į tamsius užkampius, džiau 

gėsi tuo nedoru darbu. Bet ne
ilgai jie džiaugėsi: išėję keli 
ilausytojų nuvaikė klerikalų su-

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

East Chieago, Ind. — LSS. 201 kp 
mėnesinis susirinkimas įvyks birže
lio 6 dieną 7:30 vai. vakare, K. Gri- 
kšo svet., kampas 150 st. ir North- 
cote avė. Visi nariai prašomi atsi
lankyti ir naujų atsivesti.

—A. Kazlauskas.

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

KLEIN BROS.,
20 and Halsted St.**., Chieago

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

KLEIN BROS.,
20 and Halsted Sts., Chieago

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 So 
Sangamon St., kampas 14to place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to place.

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

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokėt 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

REIKIA merginų prie prosijimo 
Gera mokestis.

American Cleaners and Dyers 
•1252 W. Lake St., Chieago

ATKREIPKITE ATIDA i —Piriuos 
klesos grosernė ir bučernė su namu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduota. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Raiti į- 
renginiai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

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

MOKYKLOS

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c į va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišauk ite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chieago.

REIKIA leiberių. Gera mokestis. 
Aermotor Co.,

2500 XV. 12 st., Chieago

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų 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.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

REIKIA automobilių malevotojų, 
prityrusių, taipgi vyrų turėjusių pri
tyrimą su malevojimo šepečiais ki
tuose malevojfmo skyriuose.

Chauncy Body Corp, 
2601 Archer Avė. Chieago

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

Mrs. Mary Gadciko, 
2858 Emerald n va, , Chieago

REIKIA PRITYRUSIU PARDAVĖ
JŲ. GERA MOKESTIS; PASTOVI 
VIETA.

THE 12TH ST. STORE
12 AND HALSTED ST., CHICAGO

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmi triaki

Numetė bombų
Nežinomas blogradaris vakar 

numėtė bombą ties Roy II. Mey- 
ers barzdaskutykla 315 E. 47 
gatvėj. Bomba numesta iš pro 
šalį einančio elevatoriaus. Bom
ba tečiaus spėta prašalint nuo 
šalgatvio pirm negu ji ekspllo
davo. Nieks nenukentėjo. Ma
noma, kad bombą numetė strei- 
kuojantjs barbernių darbininkai

Suvažinėjo 3 metų vaikų.
Imperini Finisbing kompani

jos motorinio troko važnyčia va
kar mirtinai suvažinėjo 3 metų 
vaiką Julius Morea ant 15 ir Ya- 

f le gatvių kertės. Važnyčia are-
orporacijos advokatui Ettelso- šluotas.

- “Turi užsi- 
dienų 
teise-

Kelia maištą ir gana 
• ■■ ... -4

Taryba nepaiso majoro
“veto”

Miesto taryba visai neklauso 
majoro Tbompsono. Kaip jau 
buvo minėta, majoras vetavo ta
rybos nutarimą, įgaliojantį adv. 
Richbergą vest bylą prieš gaso 
kompaniją ir kartų įsakantį

Lauksime dabar, kunigų Drau 
gą išspausdinant didelį “extra”, 
kaip ‘‘susipratę katalikai” “ko
vojo” prieš tariamuosius “bedie
vius” — užpuldami ramų susi-

Ro&eland.—LMPS. 25 kuopos Cho
ro repeticija įvyks šiendie, birželio 
5, 8 vak vakare, Palmei* Park didžiu
lėj svetainėj, Uita gatvė ir Indiana 
Avė. Visos dainininkės malonėsite 
ateiti ir atsivesti naujų dainininkių.

—Klerikalų Vėzdas.

MELROSE PARK
Laisvamanių prakalbos

Pereitą pėtnyčią, geg. 31 die
ną, čia buvo surengta Lietuvių 
Laisvamanių prakalbos. Kal

bėjo Ados kolegijos studentas, 
Tadas Kučinskas. Kartu rodė 
paveikslų apie bedievių bei ere
tikų kankinimą inkvizicijos lai
kais. Prakalba ir paveikslai

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
tę su mumis tuojaus.
BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chieago.

REIKIA apysenio žmogaus prie 
lengvo darbo, kuris nepajiegia sun
kiai dirbti. Pastovi vieta.

Peter Gadciko.
2858 Emerald Avė., Chieago.

REIKIA automobilių plovėjų ir po- 
lišiuotojų, be prityrimo, kalvių ir pa- 
gelbininku 40 iki 60 centų į valan
dų. Karpcnterių 50 iki 60c į valan
dą, pastovus darbas, šoferių ir pa- 
gelbininkų, šėpų dirbėjų, prie var- 

I st°t°. punčiavimo, (Iryliavimo ir 
i, kad I gręžimo; mašinų operuotojų 40 iki 

is pats|50c į valandą, vyrų prie eleveiterio, 
6 pečktiriu 80 iki 1.25 į mėnesį; įvai
rių darbininkų į Kotelius ir restora
nus prie įvairių darbir. Nedėldie- 
niais nedirbama. Gera mokestis. Ja- 

Pajieškau Juozapo Urnežiaus, iš| Csatva.’,ę: V'i
Kauno gub., Raseinių l>«v.. Kvfctar- *ik ik'Mii ft&a 'o v’s i 
nos parapijos ir Jono JuoČiaus, Kati- Į • xV‘ • ,n.• •m“ v\no gubų Telšių pav., Laukuvos par„ I J.’J 1 „!»«?’ J>T?* I
Varnių valsčiaus. Jie patįs arba kasi )a«\Si-a'iU»Z-’1'
juos žino malonės atsiliepti. I n‘« iirh l/l ^•nna’ ncdėldienias

Jon is Kiitfelevičia nedirbama, leiberių 35 iki 4;>c i va
isu; Sn Ibililn Phinntfn III I laa(Ią, ClIlUOtojŲ, ])akU()t()jų, nUlSl- 1816 So. Ruble SI., Chieago, Hh nistŲ’ir pagelbininkų. 40 iki 60 į 

d valandą. Apsukraus žmogaus į na
mą, $80 ir augščiau, važnyčią, buf- 
ferių ir šlipuotojų, geležies pritaiky
tojo ir pailiuotojų, aliejuotojų, ap
mušėjų, sargų.
MOTERŲ ir MERGINŲ renkalauja- 
me dėl trumpų darbo valandų nakti
mis ir dienomis, malevotoju ir kli
juotoje leibelių ant blekinių, $2.45 
į dieną, 8 valandos. Merginų ir mo
terų prie siuvamųjų mašinų, $12 iki 
$15 į savaite Plovėjų, $2.10 iki $2.35 
į dieną; hotelio ir restorano darbi
ninkių įvairiems darbams1. Nedel-I 
dieniais nedirbama. Gera mokestis. I

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir XVcst 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

J ieškau savo draugų: Vinco ir An
tano Katilių, Suvalkų gub., Pilviškių 
parap., Vaitu kaimo. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jie patįs tegul at
sišaukia arba kas žinote praneškite 
jų antrašą. P. Bukaveckas, 
1017 — 81h Avė., Rockford, III.

Pajieškau savo pusbrolio, Joni) 
Peckausko, iš Kauno gub., šiauli" 
pa v., Papilės parapijos. Girdėjau, 
gyvena rytinėse valstijose. Ji 
ar kas žino malonės atsiliepti.

. Kazimieras Peckauskas, 
T524 S. 51 st Ct., Cicero, III.

nfl5TER 5Y5TEt1

RANDAI

Chieago

_______ ATIDUODA RANDON saliuną prie 
LSS. 22 kuouos susirinkimas jvyks fc?n Khu"

birželio 8 d. Meldažio svet-., 7:30 v. ” '•? ko savo susinnkimus. KI.iu- 
vak. Visi nariai malonėkite atsi- 9()()0 i/ j 
lankyti į susirinkimą, nes turėsim un,on avt ’ 
daug svarbią dalykų apsvarstyt.— Į------------------------
Norintis (stoti į 22-rą kuopą irgi ma- GRAŽUS KAMBARYS atiduodama 
Joniai kviečiami atvykti. I veik dykai inoterei arba vedusiems

—Org. P. Balčikonis, į be vaikų, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namų. Dieną gali dir
bti blle ką. Atsilankykite tik vaka
rais. Antras augštas, 4119 S. Maplc- 
wood avė., Chieago.

Melrose Park, III. — LSS. 43 kp. 
susirinkimas atsibus pėtnyčioj, bir
želio 7, 7:30. vak vakare, Frank ir 
James svetainėj, 23 avė. ir kampas 
Lake str. — Draugai, nesivėluokite, 
nes turim daug svarbiu dalyku ap
svarstyti. —Org. A. J. Staškus.

Cicero, IIL — LSS 138 kp. susirin
kimas įvyks šiandie, birželio 5 d., 
Tamuliunienės svet., 1447 So. 47th 
avė. Pradžia 7:30 vak vakare. Gei
stina, kad visi nariai dalyvautų ir 
kaip galint paskirtu laiku.

—Org. A. K. Labanauskas.

REIKIA DARBININKU
REIKALINGAS VARGONININKAS 

Lietuviu Šv. Kryžiaus parapijos. —| 
ant greitųjų. Kuris galėtų atlikti vi- ■ 
sus bažnytinius reikalus ir mokyti 
chorą. Gera mokestis ir butas prie 
bažnyčios. Malonės atsišaukti kuo- 
greičiausia. Adresuokite taip:

Rev. J. Ė. Strazdas, D.C. 
1108 E. 77th Str, Cleveland, Ohio.

PARDAVIMUI
KATIK IŠĖJO Iš SPAUDOS 

DAKTARIŠKA KNYGA 
su 236 receptais ir taip daugeliu nu
rodymų. Kaina 81.00. Gaunama pas

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DK8UJN1NU 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Muši, niutomn ir ypatlikas mokinimu pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didiiaueiua Ir gerlauaiu* kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur niša su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų nu> 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

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

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — nlh 
stailės arba dydiio, ii Bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštlnis, 

118 N. La Šalie gatvš, Kambarys 418-417.
nriei City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. (ypewriting, pirklvbos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rvto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chieago, III.

Skaitykite ir Platinkite
“M A II I I U M A C’ »>




