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Pirmas ZitDienraštis Amerikoj t
Addr«M:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET į
C H I C A Q O, ILLINOIS

Telephone Canal 1506 I

Prie® Zc No. 13;

Rusai sumušė turkus VOKIEČIAI PRILEIDO 
MINŲ AMERIKOS PA

KRAŠČIUOSE.

100 ŽMONIŲ ŽUVO FRAN
CUOS AMUNICIJOS 

DIRBTUVĖJ.

Rado minų.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., June (i, 11)18, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Turkai skerdžia kaukaziečius
10 minų jau išgriebta, sako 

nepatvirtinta žinia.

Talkininkai už Lenkiją - Čia

Vokiečių submarinos Amerikos pa 
kraščiuose nieko neatsiekč

RUSAI SUMUŠĖ TURKUS

Bėgantįs turkai skerdžia 
gyventojus.

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

LONDONAS, birž. 5. — Ex- 
change Telegraph koresponden
tas Maskvoj praneša, kad geg. 
24 d. įvyko didelis mušis Kars 
distrikte, Transkaukazijoj, už
sibaigęs rusų rusų laimėjimu.

Turkai ir vokiečiai traukiasi 
atgal Ardagano keliu ir skerdžia 
gyventojus.

True translation filed with the post- 
inaster at ('hicago, III., June (J, 1918, 
as reųulred by thc act of Oct. 6,1917.

LEWES, Del., birž. 5. 
vaigšto žinia, kad vokiečių sub

marinos, kurios užpuldinėjo 
ant pakraščių laivų nedėlioj ir 

panedelyj, prileido Delaware 
užlajoj apie Delaware prieže
mius plaukiojančių minų.

Dešimt minų surasta ir val
džios minų gaudytojai jieško 

daugiau. Dvi iš minų išsprog
dintos kanuolių ugnim, o liku- 

True translation filed with the post-1 sios 8 ištrauktos nepaliestomis, i—- ”* • *• 1
as rcųuircd by the net of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, birž. 4. — Iš 
Kijevo pranešama, kad Vokieti
jos ir Austrijos ambasadoriai 
Ukrainoj įteikė pripažinimo ra
štus Ik ra uos diktatoriui gen. 

Skoropadski, pasiūlančius pra
dėti su juo diplomatiškus ryšius. 
Atsakyme gen. Skoropadski už-1 
tikrino ambasadorius, kad jis 
ves valdžią didžiausiame cinui- Jos neuždarys kelio į Fran- e I • •giškume su centraiinėms vvalstv Clją.

Vokiečiai pripažino Ukra
inos diktatorių.

niaster ai Chicago, III., Jone 6, 1918, Patvirtinimo šioms žinioms i

Laivų plaukiojimas kol-kas 
sulaikyta ir laivams neleidžia
ma išplaukti be laivyno viršinin
kų leidimo.

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
NIEKO NEPADARYS

bėmis.
Vokietis protestuoja prieš 

turkų veržimąsi Kaukaze. VOKIETIJOS BELAIS
VIAI GRĮSTA Iš RUSIJOS.

True translation filed with the post- 
nuister at ('hicago, III., June 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

PARYŽIUS, birž. 5. — Havas 
žinia iš Marseilles šiandie pra
neša, kad 100 žmonių lapo už
mušta, o 50 sužeista panedėlyj 
karės medegų dirbtuvės eksplo
zijoj Baussens, pietinėj Franci- 
joj. žuvusiųjų sąrašas dar ne-

WASIIINGTON, birž. 5.
Laivyno departamentas šiandie 
paskelbė, kad minų gaudytojai 
išgriebė nemažai minų Allanti- 
ko pakraščiuose,. Minos yra vo
kiečių išdirbtos ir, sako valdi
ninkai, beabejonės paleistos su-

FAIRBANKS MIRĖ.

Buvo Suv. Valstijų vice
prezidentu.

Apšaudė submarinę.
True translation filed with the post- 
mastei' ai Chicago, III., June 6, 1918 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

ATLANTIKO uostas, birž 5

rinis laivas, kuris atvyko čia 
šiandie iš Italijos uosto, panede- 
lio vakare paleido nemažai šu-

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

AMSTERDAM, birž. 5. — 
Georg Bernhard, vokiečių poli
tiškas rašytojus savo straipsny
je Berlino Vossisehe Zeitung 

protestuoja prieš Turkų besiver- 
žiine Kaukaze.

“Negalėjo būti Bresl Litovsko 
taikos sutarties tikslu leisti kie- 
vienam kiek jam patinka atsi
pjauti Rusijos pirago riekių,” 
sako Bernhard. Jis pasiūlo, kad 
Vokietija padarytų spaudimą į

True translation filed with the post- 
master at ('.hicago, III., June (», 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 5. —
Laivyno sekretorius Daniels 
šiandie pasakė, kad koks nė bu-Jie grįžta sveikais, bet ne to

kiais grįsta rusai belaisviai.! lŲ buvęs tikslas subtniiriiiij už-

vo plėšikiškas ambicijas.

True translation filed wlth the post- 
nntsler h! Chicago, III., June 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASiriNGTON, 'birž. 4. — 
šiandie valstijos departamentas 
gavo žinių iš Maskvos, kad vo
kiečiai kareiviai, kurie buvo be
laisviais Rusijoj, dideliame skai
čiuje grįšią namo. Daugelis jų 
yra gerame sveikatos stovyje ir 
kaip apskaitliuojama, 70 nuoš. 
jų bus tinkami tarnybai už mė
nesio laiko.

RUSIJA VĖL PRO
TESTUOJA.

Vokiečiai vis dar nesustab
do karės.

žantis nuo 400 iki 1,(M)() vokie
čių kasdien pravažiuoja pro Oi- 
ša. c

Jie yra apmainomi ant rusų 
belaisvių, kurie yra blogame sv-

puolimo Atlantiko pakraščiuose 
ir kiek subtnąrinų nū atvažiuotų 
į Amerikos vandenis, nebus jo
kio sustabdymo plaukime žmo
nių ir amunicijos Į Franciją.

“Didžioji pareiga musų laivy
no“, sakė Daniels, “yra laikyti 
atviromis duris į Franciją, kad 
privežus musų žmonių ir amuni
cijos į didžiojo mūšio frontą ir 

apsaugojus maisto reikmenis 
dėl musu karės bendrininkų. 1- 
kišiol tas buvo atsiekta ir mes 
laikykime ir toliau kelią atda
ru.“

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
NIEKO NEATSIEKĖ.

True translation filed with the post- 
iniister at (.hicago, III., June 6, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, birž. 4. —

Kaip pranešama valstybės de
partamentui, didžiuma rusų se
rga džiova ir daugelis miršta be
važiuojant į namus.

Paskandino tik pakraščių 
laivus.

kad užrubežinių reikalų komi
sariatas įteikė Vokietijos amba
sadoriui Maskvoje naują pro
testą delei vokiečių spėkų kari
nio veikimo Rusijos Juodųjų ju
rų pakraščiuose. Protestas sa
ko, kad vokiečių submarinų žy
giai arti Novorosysko, hydropla- 
nų užpuolimai ant rusų laivų, 
ar vokiečių sausumos spėkų žy
giai pajūryj ir bombardavimai 
įvairių miestų yra “mažai ved
antis prie įvykinimo Bresto su
tarties — būtent, taikos.“

TALKIN1NKAI Už LAIS
VA LENKIJA.

True translation filed with the post- 
masler at ('.hicago, III., June 6, 1918, 
ai _ “ųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 5. — Ofi
cialiai šiąnakt paskelbta, augš- 
čiausios karės tarybos Versail-

Fra n ei jos ir Italijos premierai 
sutiko su sekama deklaracija:

Lenkijos valstybės su liuosu pri
ėjimu prie rusų, sudaro vieną iš

Ukraina pripažino Balt- 
gudiją.

True translation filed with the post- 
masler ai ('hicago, III., June (», 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

NEW YORK, birė. 1. —Nors 
šalis tapo sujudinta pasirodimu 
priešo užpuolikų šioj pusėj At- 
lanliko, yra vienok aiškus tak
ias, kad nors submarinos išbu
vo Amerikos vandenyse 10 die
nų, jų pasisekimas kariniu žvil
gsniu buvo labai menkas. Nė jo
kio transporto, ar laivo plauku
sio į Europą su karės reikmeni
mis netapo paskandinta. Iš vi
so, kiek žinoma, paskandinta 
20,000 tonų įtalpos Amerikos 

laivų, bet jie visi yra pakrūmių 
laivai, 7 jų yra /.egliniais lai
vais.

Anglų laivas iš \Vest Indies

INDIANlAPOLIS, Ind., birž.
5. — Vakar vakare savo namuo
se čia pasimirė Charles War-|vių į menamą vokiečių subma- 
ren Fairbanks, buvęs Suv. Vals-Iriną apie 100 mylių nuo Barne- 
tijų vice-prezidentas ir, dar pir-lgat šviturio. Tabsako laivo ko
miam senatorius iš Indiana. Jis | komanduotojai. Jie tiki, kad jų 
jau per keletą metų sirgo chro
nišku inkstų uždegimu, bei 
pastaruoju laiku jis pradėjo 
įmeti ir merdėti.

Fairbanks gimė gegužės
1852, bakūžėj ties Unionville | niaster at Chicago, III., June 6, 1918,

I * * A m. A . \ 4 / * 1 ( 1 i

Center, Ohio. 15 m. amžiaus įs-| 
tojo į Ohio Wesleyari kolegiją, 
Dclawarc, O. Ją baigęs vienus 
metus buvo Associated Press |l 
atstovu Pittsburgb, Pa. 1874 

jis apsivedė su Cornelia Cole ir 
persikėlė į Indianapolis, kur pa
tapo advokatu.

Jis greitai įsimaišė į politiką I Vokiečiai užgriebė norvegų 
ir labai sustirusio republikonų laivą,
partiją. 1897 m. jis tapo iši'in-l , ' 7 . .. . ' .. ,_ |True translation filed wdh the nost-ktas senatan is kur pasitraukė mastei- at Chicago, III., June (>, 1918, 
1905 m., kada tapo kartu su as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Theodore Boosevclt išrinktas I WASIIINjCTON, birž. 5. —

ant republikonų tikieto Suv. Į Valstybės departamentui šian- 
Valstijų vice-prezidentu. Už-Į die pranešama, kad vokiečių 

sibaigus terminui jis sugrįžo | submarina suėmė ir nugabeno 
>rie advokato praktikos. į Swinemundc kaipo grobį, nor-

. . I vegų laivą Eikundasund, kuris 
VOKIEČIAI AREŠTAVO lur^° vokiečill saugumo kelio-

■ RUMUNIJOS SOCIALIS- nŽS nžtikrininuj. Laivas plau- 
kė su silkėmis į Stockholmą su

4.------  (silkėmis, skiriamomis Švedijos
’rue translation filed with thc post-1 Iznmiciini

mastei- ai Chicago, III., June (i, IMS,Ilna,i>t0 Komisijai.
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

COPENHAGENAS, birž. 5.—
Čia gautieji Bucharesto laikraš
čiai rašo, kad vokiečių karinė 
valdžia Buchareste areštavo vi
sus Bu-Jminijos socialistų vado
vus.

šuviai paskandino submarina.
tik 
sil-

r ■ ......—.....—

Prezidentas už Mooney.

ITrue translation filed with the post
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, brž. 5. — 
Prezidentas VVilsonas parašė 

antrą laišką California guberna
toriui Stephens, ragindamas su- 
simylėjimą dėl Thomas J. Moo
ney.

f ■ '(■ j ........................................

5 ŽMONĖS ŽUVO TRAU
KINIŲ SUSIDŪRIME.

DAR VIENAS LAIVAS 
PASKANDINTAS.

Už 175 mylių nuo New 
Yorko.

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

NEW YORK, birž. 5. — A- 
inerikos pagelbinis škuneris Sa- 
muel C. Mengel yra naująja su- 
Jinarinų auka. Jis tapo paska
ndintas nedėlioj po piet už 175 
mylių nou New Yorko ir 11 
žmonių iš jo įgulos atvežta čia 
šiandie danų laivu.

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

AMSTERDAM, birž. 4. —Pa
suk telegramos iš Kijevo, Ukrai
nos valdžia pripažino Baltgudi-

(Geg. 24 d. Londone buvo ga
uta žinia, kad su pritarimu Vo
kietijos tapo paskelbta Baltgu-

ir tiesos viešpatavimo Europoj.
“Talkininkų valstybes su už- 

siganėdinimu patėmijo Suv. Val
stijų valstybės sekretoriaus už- 
reiškimą, kad Amerikos valdžia 
nori prisidėti prie išreiškimo si
mpatijos čecho-slavų ir jugo
slavu tautiniems troškiniams 

c

laisvės.“

mus kad vokiečių submarina, 
kuri užpuolė New York—Porto 
Rico pasažierinį laivą Carolia, 
apšaudė to laivo gelbėjimo val
teles.

pe May rado tuščią valtelę nuo 
Carolinn, ant kurios buvo ži
nių apšaudimo.

PASKANDINO NORVE
GŲ LAIVA.

ra maždaug į šiaurę nuo Ukrai
nos. Į vakarus nuo jos yra Le
nkija, Lietuva ir Pabaltija, o į 
šiaurę ir rytus 
ja).

- Didžioji Rusi-

ORAS
i

Nepastovus šiandie, galbūt lie
tus; ryto išdalies apsiniaukęs; 
nedidelė permaina teperaturoj.

WASHIN.GTON, birž. 4. — 
Maurice Francis Egan, Suv. Val
stijų ambasadorius Danijoj į- 
teikė valstybės departamentui
savo rezignaciją delei blogos išgelbėta šio • laivyno laivo. Mes 

sveikatos. plaukiame į Atlantiko uostą.”

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

WASHINGTON, birž. 5.1 — 
Laivyno departamentas šiąnakt 
paskelbė sekamą:

“Suv. Valstijų laivyno tavo- 
rinis laivas praneša:

“5 vai. po piet birželio 4 d. 
norvegų laivas Gibs tapo apša
udytas ir paskandintus priešo 

submarinos apie 40 mylių nuo 
Virginia priežemių. Visa įgula

BURLINGTON, Vt., birž. 5.
Šiandie susidarė ant Central Ve
riu on t geležinkelio du trauki
niai ir pasekmėje 5 darbininkai 
užmušti, o keli sužeisti. 7 su
žeistųjų nugabenti ligonbutin.

HERTLINGAS VĖL KAI 
BĖSIAS APIE TAIKOS 

SĄLYGAS).

Pranašauja sprendžiamąjį 
smūgį.

True translation filed with th post 
mastei’ at Chicago, III., June 6, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, "917

AMSTERDAM, birž. 5. — Iš 
Berlino šiandie pranešama, kad

chtage kalbūs kancleris Hert- 
ling aplamai išdėstydamas tai
kos sąlygas.

“Paskelbimas Vokietijos tai
kos reikalavimų parodys berei- 
kalingumą tęsimo kares,“ sako 
Frankfort Gazette.

Vokietijos reichtago vice-prc-, 
zidentas Paasche, atidarydamas 
reichstagą, pasak Central News, 
pasakė:

“Vokietija dabar turint liuo- 
sis rankas rytuose, tikimasi kad 

neužilgo kris sprendžiamasis 
smūgis ir mes įgysime garbingą 
taiką.“

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Laukiama apsistojimo mūšių 
vakaruose

i i ‘ ‘ ■* __ ,
t </■ . ......... »■ t i * ii. i '*• į « .

Austrai rengiasi ofensivan 
Italijoj

Vokiečiai rengiasi užpulti ameri
kiečius Lotaringijoj

MŪŠIAI GREITAI VĖL 
APSISTOS.

Vokiečių ofensivas neduoda 
pasekmių.

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

Galbūt užpuls ant Amiens.
I4)NDONAS, birž. 5. — Abe

jojamasis pobūdis mūšio Fran- 
cijoj vakar aiškiai apsireiškė. 
Buvo svarbių priežasčių manyti 
kad vokiečiai tapo sulaikyti, bet 
priešas padarė naują desperatiš
ką pastangą tarp Aisne ir Ourctj 
upių matomai stengdamasis u- 

žeiti iš šono Villers-Coterets 
miestui, kurio negalėjo paimti 
froidinėmis atakomis.

Vokiečiai įgyjo niekurį pasi
sekimą, bet baisiausia kaina ir 
žinovai skaito, kad pasekmės 

mūšio yra patogios franeuzams. 
Priešui nepavyko ką nors pada
ryti dėl Villers-Coterets ar Relz 
miškui.

Amerikiečių buvimas, kurį 
jriešas visuomet niekino prade

damas jausti mūšiuose.
šiąnakt nurodoma, kad vokie

čių besiveržimas tęsėsi nepapras 
to smarkumo atakose, bet jo 
jrogresas yra labai menkas.

Karinių žinovų nuomonė, pri
ešas tęs ofensivą kol jis pasiro
dys bevaisiu, bet ne ilgiau, ir ka
da pasidarys aišku, kad besipri
ešinančios spėkos ten pasidaro 
ygiomis, bus nauja pertrauka 
mišių kokia buvo po kovo ir 
jalandžio mėn. ofensivų, bet po į 
lo seks naujas besi veržimai ko- 
<ioj-nors naujoj vietoj.

Negalima užginčyti, kad toks 
jesiveržimas gali prasidėti tol
iau į šiaurę, ar per Amiens, ar 
įer Bcauvais, ar Flandrijoj, kur 
talkininkų pasitraukimas butų 
skaudesnis ir tame jaučiamas 
susirūpinimas, bet visgi, kartu 

jaučiamas pasitikėjimas gen. 
Focb ir, daugiausia kad didelė 
pagelba talkininkams pradeda 
dabar atvykti Amerikos karei
viais.

ukti amerikiečių kariuomenę iš 
Marne ronto.

Metz yra už 15 mylių užpaka
lyj vokiečių lini jų ir abelnai sk
aitomas kaipo pirmuoju sieki
niu amerikiečiu ofensivo Lota
ringijoj.

Amerikiečiai užmušė tūks
tantį vokiečių.

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

Su Amerikos armija Franci- 
joj, birž. 5. — Amerikos kulkas- 
vaidžiai užmušė mažiausiai tūk
stantį vokiečių Cbateau Thicrry 
miestą Taip apskaito konian- 
duotojas.

Amerikiečiai artileristai palei
do desetkus tuksiančiu kulkas- £
vaidžių kulkų į miestą. Gatvės 
pilnos vokiečių lavonų.

Francuzų-amerikiečių spėko
ms atmušant vokiečius ties Jau- 
Igonne priešas tris sykius ataka
vo pirm negu amerikiečių pul
kas galutinai išsprogdino tiltą.

OFENSIVAI DAR TESIS

Sako vokiečiai.

True translation filed with the post- 
niasler at ('.hicago, III., June G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, birž. 5. —Pa
sak gautos čia žinios, Vossisehe 
Zeitung karinis rašytojas sako:

“Nauji siurprizai laukia tal
kininkus.

“Mes pasiekėm galą vieno lai
psnių ir turime apsistoti delei 
atvykimo franeuzų rezervų, bet 
ofensivas bus tęsiamas.“

AUSTRAI RENGIASI 
UŽPULT ITALUS.

VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽPULT AMERIKIEČIUS

True translation filed with the post- 
inaster at ('.hicago, III., June (>, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, birž. 5. — 
Italijos ambasada šiandie gavo 
karine žinią, kad 60 austrų di
vizijų dabar yra sutraukta tri
jose Italijos fronto vietose.

i Manoma, kad austru ofensi-r r q

vas prasidės už kelių dienų.

Koncentruoja kariuomenę 
Lotaringijoj

True translation filed with the post- 
inaster at (Jiicago, UI., June (i, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Amerikos armija Lotarin
gijoj, birž. 5. — Patėmytas yra 
nepaprastas priešo koncentravi
mas! arti Metz, priešais Toni 
frontą. Daug traukinių su ka- 
ireiviais atvyksta į tą miestą.

Pranešama, kad austrų karei
viai atvyksta iš Ritine apygardų 
miestų.

Vokiečių aviatoriai yra skait- 
lingesni ir labiau palinkę muš- 
ties kad paslėpus tą veikimą.

šis veikimas galbūt nurodo į 
ofensivą čia, kad privertus ištra

SVARBI GRAIKŲ 
PERGALĖ. 

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

LONDONAS, birž. 4. — Reu- 
terio telegrama iš Salonikų, da
tuota subatoj, sako, kad pasek
minga graikų ataka ties Srka 
Legen buvo didžiausiu laimėji

mu Makedonijos fronte nuo 
1916 m. rudens, kada tapo pa
imtas Monastir. Iki pėtnyčios 
vakaro skaičius suskaitytų be

laisvių siekia 1,712. Graikų 
suimti belaisviai neslepia savo 
pasigerėjimo budu, kokiu buvo 
padaryta ataka prieš poziciją, 
kuri vusuomet buvo skaitoma 

nepaimama. Graikai paėmė 
priešo pirmą ir antrą linijas. *
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Telephone Canal 1506

drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje—per nešiotojus

$6.00
3.50
1.85

.75

Mėnesiui ..........................
Suvienytose Valstijose, ne 
pačiu:

.Melams ..........................
Pusei meto ....................
T/ims mėnesiams ........
Dviem mėnesiniu ........
Vienam mėnesiui ..........

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

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.........02
... .12 
... .50
Chicago j,

. $5.00

.. 3.00

.. 1.65

.. 1.25
... .65
,. 7.00 
.... 8.00

Bet tai ne viskas. Nepa
kanka vien skaityt knygas ir 
laikraščius, reikia, ir moky
ties. hįąnt galėjus teisingai 
suprasti tą, kas rašoma rim
tose knygose arba laikraš
čiuose, reikia jau turėt tam 
tikras moksliškas prisirengi
mas. O šitą prisirengimą 
galima įgyt tiktai sistemati- 
šku darbu — mokyklose, la
vinimosi rateliuose, lankant 
prelekcijas, referatus ir tt.

Vieną arba kitą mokini- 
mosi būdą socialistai ir tu
rėtų pavartot. Prelekcijas

tur gyvendamas negaliu jums 
pagelbėt.

Klo—nas iš W. Pūliniai), Ilk, 
klausia:

1. Ar reiškia, jog yra kokia 
liga, jei moteris turi niežėjimą ir 
skaudėjimų po krutinę ir nuga-

Po šliupo kalbos ice-creamas 
galų gale buvo paduotas.

Paskui kalbėjo St. Gegužis, A. 
B. Strimaitis, T. Paukštis, ir V. 
K. Račkauskas, s urs pasiute iš-

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, 111., June 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Ch. Liet. Darb.Taryba
Konferencijos laikytos 

Geg. 26 d. 1918

18loj gatvėj — J. Gurgždis. 
Chicago Ileighls — Remeikis. 
Harvey — A. Lemežis.
Melrosc park 
Indhma IKarbor

Musų Moterims

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riais 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 grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
/H-nklclių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

Redakcijos 
Straipsniai i

Socialistų 
lavinimąsi.

lengvinus, nes, rengiant juos, 
socialistai visuomet gauna 
paramos iš pašalinių žmonių, 
kurie arba užmoka už įžan
gą, arba sudeda aukų lėšų 
padengimui. Bet socialistai 
turi studijuot ir tokių daly
kų, kuriais pašalinė publika 
nesiinteresuoja, — o tai yra 
galima tiktai tam tyčia su
organizuotuose rateliuose 
arba mokyklose.

Kiekvienas socialistas pri
valo gerai pažint bent savo 
partijos programą. Bet jei
gu jisai nori imti balsą pai
nesniuose klausimuose, tai 
jisai turi būt apsipažinęs ir 
su visa socializmo teorija. 
Jisai privalo studijuot poli
tinę ekonomiją, mokslinio 
socializmo filosofiją ir soci
alizmo ir darbininkiško ju
dėjimo istoriją. Ar dauge
lis LSS. narių yra kuomet- 
nors studijavę šituos daly
kus? O betgi dažnai kaip 
drąsiai jie imasi “rišti” keb
liausias problemas ir “kriti-

2. Ar tiesa, kad jeigu moteriš
ki' neturi vaikų per ilgų laiką, 
tai paskui ima augti mėsos tū
lose kūno vielose ir, ji lieka nc- 
vasinga su laiku?

Atsakymai: —
1. Greičiau gali reikšti, negu 

ne. Reikia atsilankyt pas dakta
rą, kad išegzaminuotų.

2. Neliesa. Augimai kur-kas 
tankesni pas tas, kurios yra tu
rėjusios daug kūdikių. Jeigu 
moteriške saugojusi nuo šeimy
nos, ji, tiesa, gali susigadinti ir 
likt\ nevaisinga. Čia priklauso 
žymiai nuo to, kokiais budais ji

J. Gallnskiui, Dctroit, Mich., 
Neatsakiiau, nes adresas para
šytas labai neaiškiai ir negaliu

P. Dykčiui, Chicago, III. — Jū
sų prašymų išpildžiau: užklau
siau Municipalio Tuberkulozio 
Sanilariumo apie rezultatus jūsų 
skreplių egzaminavimo, bet at
sakė, kad jie jūsų vardo neturi 
savo knygose.

Kodėl kūdikis vemia

Stoškus.
Mnuricas.

Mes keletą kartų rašėme 
apie bendros apšvietos klau-; 
simą; dabar norime tarti ke
letą žodžių apie socialistų la
vinimąsi. Kad socialistams 
reikia lavinties, su tuo sutiks 
kiekvienas jų. Dalykas ei
na tiktai apie tai, kaip lavin
ties.

Pirmiausia, žinoma, kiek-1 
vienas socialistas privalo 
daugiaus skaityt—knygų ir 
laikraščių. Literatūra lie
tuvių kalboje yra neturtin
ga, bet norintis mokinties| 
gali ir iš jos daug pasemti. 
Turime pluoštą naudingų 
knygų ir knygelių, kurių 
skaičius laikui bėgant vis di
dinasi ; jas reikia skaityt — 
o ne tiktai pirkti, kad jomis 
papuošns lentyną savo kam- 

baryje.
Kad galėjus geriaus su

prast, kas skaitoma, ir iŠdis- 
kusuot perskaitytus daly
kus, yra pravartu skaityt 
knygas būreliais, po 5—6 
žmones arba daugiaus. Ši
tokiems būreliams nesunku 
yra susirinkti bent kur kele
tą kartų savaitėje. Skaity
mui būreliuose reikia pasi
rinkt geresnių knygų, kad, 
negaišinus laiko menkos ver
tės dalykais, kurie nedaug 
teduoda pamokinimo. i

Reikia, pagalios, daugiaus 
atkreipti domos ir į laikraš
čių skaitymą. Socialistai 
mėgsta prenumeruot po ke-Į 
lėtą laikraščių; neretai soci
alisto namuose randi visą 
periodinę socialistinę litera
tūrą. Tai yra gerai. Bet 
nelabai yra gerai, kad dau
gelis socialistų tingi perskai
tyti užsiprenumeruotus laik-, 
raščius. Ne vienas jų iš viso 
laikraščio teskaito tiktai 
juokus ir korespondencijas 
iš savo miesto arba apielin- 
kės; rimtesni straipsniai 
jiems išrodo “nuobodus” da
lykas, o tuo tarpu iš šitų 
straipsnių jie kaip tik dau-

jų norą išsireiškia! Iš tokių 
“rišimų” ir “kritikavimų” 
juk nieko gera negali išeiti.

Reikia pirma mokyties 
Socialistiškam moksle, kaip 
ir visokiam kitokiam, reikia 
mokytojų, daugiaus išsilavi
nusių žmonių, pagelbos. Jų 
reikia surasti ir su jų pagel- 
ba suorganizuot minėtus la-i 
vinimosi ratelius ir mokyk
las.

Šituo dalyku socialistai tu-

dėliojimo. Vasara netruks 
praeiti, o tuomet jau bus ne 
laikas pradėt rengties.

Chicagoje pusantrų metų 
atgal buvo įsteigta “Socia
listų Propagandos Mokyk 
la”, kuri veikė per keturis 
mėnesius. Tuomet dar ne
buvo taip plačiai jaučiama 
nuodugnaus lavinimosi rei
kalas, ir Mokykla, neradusi 
didesnės paramos tarpe są- 
jungiečių, pereitame sezone 
neatsidarė. Bet šįmet reikė
tų pagalvot apie jos atgaivi
nimą.

Sąjungiečių Chicagoje da
bar yra, jei neklystam, ko
kie 700—800, tad jiems butų 
lengva pastatyt lavinimosi I 
darbą ant tvirtų pamatų.

Atsakymai į klausimus.

J. P. Deveikiui, Hartshorne, 
Okla. — Į jūsų klausimų per 

I laikraštį uždrausta atsakyt, o lai
šku aiškint užimtų man daug 
laiko. Atleiskite.

T. Gervickui, Seatle, Wash. — 
N’eurasthenija paeina nuo dau
gelio priežasčių ir gydosi 
pagal priežastį. Daktaras turi 
išklausinėti apie jūsų praeities I 
ligas ir papročius (alkoholio va
rtojimų, saužagystę, lytiškus pa
pročius), turi išegzaminuoti, ar 
nėra matomos priežasties ir tiki 
tuomet pritaikyt gydymų. Aš ki-

klausia: 
pavalgęs ir kas daryt, kad sus
tabdžius vėmimą? Kūdikis au
ga ant karvės pieno” (Turbūt, 
maitinasi pienu. Dr. A. M.)

Atsakymas. — Klausimas ne
aiškus, todėl jūsų kūdikiui gali 
nelikti tie paaiškinimai, ką čia 
(luošiu. Bei jie gali ir likti. Rei
kia žinot, kada kūdikis vemia, 
nes jei jis vemia tuoj P° valgio, 
tuomet reiškia, kad arba jis gau- 

Į na perdaug maisto, arba pertan- 
kiai arba pergreitai priima jį 
Ydos pašalinimas tuomet pagel
bės. Jeigu gi vemia už pusva
landžio ar valandos po valgio 
tuomet maistas yra netikęs: ja
me yra perdaug arba riebumo, 
arba cukraus arba proteino. Jei 
butų nurodyta, kiek amžiaus kū
dikis turi, galėčiau pasakyt, kiek 
pieno, vadi ns ir cukraus maišyt, 
bet nežinant amžiaus, negaliu 
duot patarimo. Apart suregu
liavimo laiko maitinimui, prie
žiūros laike valgymo ir palies 
maisto sutaisymo pagal amžių, 
reikia kūdikio nejudint ir nešo-

pasisekė surinkti su viršum 
.$1 10.

Kada rūtų nebeliko ir dauge
lis žmonių pradėjo apleisti salę, 
buvo paprašyta, kad ką pasaky
tų KL Jurgelionis. TeČiaus Kl. 
Jurgelionis apsirubežiavo lik ke
liais žodžiais. Jis pasakė, kuo 
yra partijos visuomenės gyveni
me ir užreiškė, kad ir peikiama-^ 
sai Kapsukas galės turėti darbo 
Lietuvoj ypač jeigu ten reiks nu
versti ir leisti klerikalų uždėtą
jį karalių.

Vėliaus Dr. J. Šliupas stengė
si atitaisyti tą blogą įspūdį, ko
kį padarė jo pirmoji kalba, ir 
aiškino, kad jiš nieko nenorėjęs 
pavadinti išgamomis, išskiriant 
tuos, kurie išsigema ir nustoja 
buvę lietuvių tautos nariais. Jis 
ypatingai norįs, kad lietuvių kai
rysis sparnas veiktų išvieno prieš 
dešinįjį sparną ir jo pragaištigą 
(kirbą Lietuvoj. Jis ypatingai 
norįs, kad tautininkai daugiau 
sutartų su socialistais ir veiktų 
prieš klerikalus, stengdamies iš
gelbėti Lietuvą nuo klerikalų 
prašomos karalystės. Šiandie tai 
esąs svarbiausias darbas politi
kos srityj. Šliupo antroji kalba 
suteikė daugiau indomių žinių ir

I paliko geresnį įspūdį.
Prieš tai dar buvo kalbėjęs 

adv. F. Rradchulis apie karžygi
šką suardymą lenkų mitingo 
Chicagoje. Kalbėjo dar J. Stri 
inaitis ragindamas vengti politi
kos susivienijime, ir Grinius sme 
rkdamas klerikalus.

Protokolas.
Konferenciją atidarė C. L. 1). 

Tarybos pirmininkas J. Gustai
tis, 11:20 ryto.

Dienotvarkjs Pild. Komiteto 
pasiūlytas priimtas.

Delegatų konferencijon pribu
vo apie šimtas; tarp jų delegatai, 
ir nuo naujai prisidėjusių ketu
rių draugijų:

Jul. Mažeika — LDLD. 19 kp. 
P. Sabaliauskas — LDLD. 45 kp. 
M. Pukienė — LSS. 58 kuopa, ir 
W. Buishas Draugystė Lietu
vos Gojas.

Prezidiumai) išrinkta: Pirmi
ninku T. Dundulis, padėjėju J. 
Kaminskas ir sekretorium J.

Seimas,

ha reikia ji pasodinti ant rankos 
ir laikyt galvų ant savo peties 
Jeigu vėmimas yra dėl skilvio ir 
žarnų uždegimo, tuomet reikia 
ligų prašalint, kų vietos daktaras 
pagelbės padaryt.

I)r. A. Montvid as.

Panedėlyj birželio 3 d. 10 v. 
ryto prasidėjo seimas didelėje 
Lietuvių Namo svetainėj. Dele
gatų seime dalyvauja 95 iš 60 
kuopų.

Seimų pasveikino trumpa ka
lba Philadelphijos majoro atsto
vas. Castcllo, miesto statistikas, 
kurs tarp kitko pasakė, kad non 
Philadelphios miestas esųs skai
tomas ”slow”, bet taip išliktąjį 
nesą, nes čia tarp kitko kas L? 
minučių naujas kūdikis ateiną* 
mt svieto ir daug kitų pastebėti 
aų dalykų atsitinku.

Kol mandatų komisija peržiū
rinėjo mandatus, Seimo vedėjai 
pakvietė pakalbėti sekančius 
žmones: Živatkauskų, kurs kai 
bėjo apie skirtas nuomones, Da 
inijonaitienę, kuri kalbėjo apii 
moterų kuopą ir vaikų prieglau

Tarybos pild. K—to raportas 
skaitytas ir priimtas.

Einamas momentas: — Refe
ruoja Kleofas Jurgelionis. Ji
sai nurodo, kaip Lietuvos kleri
kalai darė visokių pastangų, kad 
pavergus Lietuvos liaudį Vokie
tijos mililarislų jungui, kaip 
jiems bendradarbiauja Ameri
kos klerikalai, ir, kaip jie sten
giasi veikti tokioj formoj, ka< 
parodžius svietui, buk patįs Lie- 
uvos žmones geidžių to jungo — 
ir tuo budu stengiasi pateisinti 
kaizerį.

Bet mes, kaipo darbininkai, 
turime pasmerkti tokių “nepri- 
gulmybę”, kuria Lietuvos kleri
kalai su Vokietijos militaristais 
uždeda ant Lietuvos liaudies 
sprando. Ne vergiškos “nepri- 
gulmybės” nori Lietuvos liaudis, 
bet laisvės, kuri duotu pilnų ap
sisprendimo teisę patiems Lietu
vos žmonėms.

Tuo klausimu pasiūlyta rezo- 
iucija parašyta angliškai per 

Kl. Jurgelionį. Rezoliucija pri
imta.

Nutaria kad Darbininkų da
ryba užsiimtų kareivių aprūpi
nimu, ir kad Ccntralinis (Lai- 
< i narni i) Komitetas išdirbtų tam 
ploną.

Juridiškos pagelbos teikimo 
klausimas paliktas sekamai kon
ferencijai. .

Lietuvos atstatymo klausimas.
Kalba Kl. Jurgelionis. Pabrė

žia, kad lietuviai darbininkai tu
rėtų išdirbti aiškią nuomonę tuo 
klausimu, nes lietuvių buržuazi
ja jau rengiasi daryti pelnus iš 
Lietuvos žmonių nelaimės. Jo 
nuomone, darbininkai turi bul 
prisirengę, kad po karės galėtų 
daryti reikiamų spaudimų į Lie
tuvos valdžia, kad ta užkirstų ke
lių įvairiems spekuliatoriams, 
noriu tiems užgrobti Lietuvos 
žemę ir įvairias svarbesnias ša
lies industrijas, ir kad pati val
džia tai rūpintųsi.

Įnešimas, kad konferencija at
kreipti/ pild. K- to atidžių į rei
kalą rupinties supažindinti dar
bininkus su Lietuvos atstatymo 
klausimu kiek galint plačiau — 
priimtas.

Nutarta, kad kiekvienas dele
gatas prašytų aukų savo drau
gijose Lietuvos Laisvės Fondui, 
ir ragintu narius liuosu noru už
sidėti nuolatines mokestis.

t
Nutarta, kad LLF. tasyklės 

butų pakartotas spaudoje.
Nutarta išrink Ii Revizijos ko

misiją peržiūrėti pild. K—teto 
vedamas knygas. Komisijon iš
rinkta: K. Kaminskas, D. Šatkus, 
V. šleinis.

Konferencija uždaryta 5:15 va 
kare. Konferencijos sekretorius 

J. šmotelis.

CHICAGOS
ŽINIOS

bet, Birštoną, kurs kalbėjo apie

įaskelbta anglų spaudoje, o tai- 
)gi pasiųsta valdžiai Washingto- 
um, — priimta.

Talkininkų šalių darbininkų ir 
Socialistų taikos sąlygos arba 
tarės tikslai. Referuoja P. Gri
gaitis. Jisai nurodo, kaip svar- 
Ai yra visų šalių darbininkams 
urėti bendrų pažvalgų į taikų ir 

karės tikslus; kaip buržuazijos 
aikos sąlygos reiškia naujas ka

res ateityje ir todėl darbininkai 
legali jiems pritarti. Yra te
gaus ir tokių buržuazijos atsto
tų, kurių skalbiami taikos, pic
ini sutinka su darbininkų taikos

Streikas stokjarduose.

Apie 1,500 darbininkų 
metė darbą.

Union Stock Yards and Tran
dį kompanijos skerdyklose va
kar staigu metė darbų apie 1,500 
darbininkų — šėrikų, yardo da
rbininkų ir svėrėjų. Reikalau
ja padidint algas po 15 dol mė
nesyj. Belo streikininkai rei
kalauju, kad tas padidinimas 
butų mokama pradedant nuo 
Sausio 14 dienos, taigi to laiko,

S.L.A. Seiman
Vakarienė.

I Birželio 2 d. dauguma delega
tų į S.L.A. 30 tą seimų jau buvo 
suvažiavę. Vakare buvo vaka
rienė iš 9-nių patrovų. Tos va
karienės valgyt susirinko dau
giau 200 žmonių i Lietuvių.,Na- 
ino salę.

Prieš pėduosiant ice-creamų, 
vakarienės vedėju buvo padėtas 
Pliiladelphios daktaras Klimas. 
Jis tuojaus pakvietė kalbėti Dr. 
J. šliupų, kurs buvo žingeidauja- 
tnti žmogum vakarienėj. Dr. j 
šliupas beveik ištisų valandų pa
sakojo įvairių dalykų, kurie bet
gi neišrodė įdomus, kadangi tai 
buvo daugiausia jausmai ir kon- 
kliuzijos, bet ko mažiausia fak. I 
lų. Daugeliui gailėjos icc-crea-1 
lito, kurio negalima buvo gauti,]

pasigailėjo kuoaštriausių papei
kimų ir pasmerkimų Kapsukui 
ir didžiumiečiams, ir užreiškėi 
kad nei Kapsukas nei jo pasekė
jai Lietuvon nebusiu priimti. 
Vyskupų Karevičių ir kun Ol
šauskų Šliupas papeikė daug' 
švelnesniu tonu.

APISTOReMS moterims 
J AKUTe.—Pavyzdys 

No. 8843.

0845

Ypatingas šios jakutfis slylius pa
trauks į save akį kiekvienos šiek- 
tiek labiau struinan nuaugusios mo
ters ar merginos, kuri geidžia turė
ti lainesne, grakštesnę išvaizdą, šis 
pavyzdys No. 8843 tam specialiai ir 

r modeliuotas — apystorei figūrai su
teikti grakštumo; laimimo, .takutei 
materiją reikėtų vartoti toki;) kaip 
pussyvvillovv laifclta, georgclte cre- 
pe, ruožuotas nespindės šilkas, cre- 
pe de ('kine arba minkštas voile. 
Krutinės jsodas į juostą eina smai- 
iyn, kalnierius gi sukirptas taip, kad 
teiktų figūrai laimimo ir grakštumo. 
Nugaros pečiai persimeta truputį 
priekin ir čia susiduria truputis pa
rauktais priešakio pečiais. Ilgos 
(rankovės pasibaigia tiesiais antran- 
'koviais. į

Pastorėms moterims ir merginoms 
jakutės pavyzdys No. 8813 sukirptas 
šešeriopo didumo, mieros 42,41, 16, 
48, 50 ir 52 colių per krutinę, lt 
(colių mierai reikia 2% jardų mate
rijos 36 colių pločio, arba 2% jardų 
16 coliu pločio, arba 2*š jardų 44 co
lių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai jakutei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
tuką), pasiusti šiaip užadrrsavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dcpt.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia Įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8813. — 
Mieros............. colių per krutinę.

(Vardai ir pavarde)

(Adresas)

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip irimfnaliikuase 
taip ir civiltikuose leum.iose. Daru 

visokius dokumentM ir y opieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mivito Ofisas»
I1F Iii. Dearborn St.

111 -11 Unity tldg.
Tol. Centrui 4411

yra tautininkų lizdas.
Po to buvo delegatų užtvirti

nimas. Užregistruota 99 delega
tai, 4 neatvyko; dalyvavo 95.

Prezidiumo nutarta nerinkti, 
nes pataisytoji konstitucija sa
ko, kad seimų veda centro valdy
ba. Taip kad seimo pirmininku 
lieka St. Gegužis, vice-pirm. J. 
Baltrušaitienė, sekretorium A.B 
Strimaitis, kurs pagalbininkais 
pasirinko V. K. Račkauskų ir

įnešimų, skundų ir apelacijų, fi
nansų, spaudos, nutarimų ir re
zoliucijų.

Pietus.

SUMUŠ® POLICISTĄ

Saliune 332 W. Chicago gat
vėj keturi vyrai vakar naktį 

mirtinai sumušė policistų Wil- 
jliam Darnbos’ų. Sumuštasai

Daktarai abejoja begu jis galė
siąs pasveikti. Mušeikos areš
tuoti ir laikomi kitėjime be kau
cijos.

Skaitykite ir Platinkite « n

I vykinti tiktai darbininkų klesos. 
I Taika, kuri galėtų būt pastovi, 
I biri būt: laika be aneksijų ir be 
| kontribucijų ir su pilna apsis- 
I prendimo teise kiekvienai tau- 
I ’ai.
Į Pasiūlyta rezoliucijų, raginan- 
I v,ių kiekvienų darbininką atidžiai 
I itudijuoti talkininkų šalių darbi- 
I liukų ir socialistų taikos inenio- 
I randamų — priimta.
Į Apšvietus Komisijos raportas:

— Komisija praneša, kad per 
Į iteinatį rudenį ir žiemų yra pie
nuojama surengti 70 lig 80 refe
ratų, 7—8 temomis. Raportas 
įritintas.

įnešimas, kad siūlomi Apšvic- 
tos K—jos pienai butų pavesta 
Pild. K—tui vykinti — priimtas.

Nutarta išrinkti organizato
riai ant vieto, kurie organizuotų 
komitetus ųpšvietos darbui ir 
agitacijai draugijose.

Dešimts miliutų pertrauka.
Rinkimas organizatorių. — 

šrinkti:

visiems organizuotiems stokja- 

drų darbininkams-arbitratori- 
aus Alschulcrio nuosprendžiu.

Kompanija betgi atsisako iš
pildyti streikuojančių darbinin
kų reikalavimus.

Schuettleris ir vėl serga.
Policijos viršininko Scbuett- 

lerio sveikata netik kad besitai
so, bet eina vis blogyn. Vakar 
jis ir vėl pavojingai apsirgo. Ji
sai dabar guli Alexian Brothers* 
igoninej. Pašaukta pirmos ran
čos specialistai-gydytojai. Ei
na gandas, kad Scbuettleris vei
kiausia nebeatsikelsiąs nuo li
gos patalo.

Nelaimė
Chicago, Mihvaukee and No- 

rth Shore elektrinis vagonas vali ,
kar naktį užbėgo ant prekinio lo 
komotivo šiaurinėj miesto daly j. 
Sužeista septyni žmonės.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevitiaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Sul>ato) 

irmas Floras 15c. Halkoiiiis lite
Prie šią kainų priskaiPma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVES

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais;
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rocksvell 6999

Dr. A. L. YlIŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti HalMed tt.
Telephone Canal 2118

Vai >—11 ryt* t l—l pupUtt 7—* *ak.
Ofisas:

1900 S. Halsted SL 
ViriaJ BUchoff’a Aptkk**.

Telephun* Canal Iii.
Valandos 3—6 po pieta 

Uaklriant NcdildUaina ir Šaradai

Roselande — J. P. Petronis. 
Bridgeporte — P. Jakavičius. 
Town of Lake — P. Karneckas 
Nortb Side — V. Pačkauskas. 
Brigtbon Park — J. Gustaitis. 
West Side — A. Balčikonis. 
Cicero — P. Kaminskas.

Atėmė automobilių.
Ant kertės Sacramento 

Jackson gatvių trįs nepažįsta
mi piktadariai užpuolė Willi- 

nm A. įkirtą, 404 E. 47 gat., ir 
grasindami revolveriais paliepė
išlipt iš automobiliaus. Įsėdę min. blogadarių.

ir

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

4847 W. 14th Street, Cicero, IU 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piel 
nuo 3 iki 5 po piel, nuo 7 iki 9 viii; 

Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v, dienų
M

automobiliu jie nuvažiavo sa
vais keliais. Policija j ieško

r ■



Ketvergas, Birželio 6, 1918.
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True translation flled with the pust-į jos altorius išrodė? Pačiam vl- 
miisler ai Chicago, UI., June 6, 1918, . . v . . - >-• ta ai:.. lis reųuired by the art of Oct. 6, 1917. <hiryj už staliuko sėdėjo 1)1*. Sliu

Dr. J. Šliupas Brooklyne.
(Nuo musų korespondento)

LOi

DARBININKE!
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės verias esi?

DARBININKE!
Tu su savo pūslėtomis rankomis padarai tą viską, kas pasau

lyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstalai didžiausius miestus, 
tu padarui puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, pri
kasi anglių, nuliesi gelžkeiius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, 
kaip valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pa
saulį rėdai ir maitini — štai kokios tu garbės vertas esi.

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą. Todėl, jei tu nori ži
noti , kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per 
kokią kovą tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vieną iš 
darbininkiškų laikraščių. Nes Ilk darbininkiški laikraščiai tesirū
pina darbininkais, kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudo
jimo, dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų nau
dos. Todėl, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraš
čių, kaip tik darbininkiškus!

Darbo Žmonių Knygyne galima užsirašyti sekami laikraščiai: 
“MOTERŲ BALSAS”—mėnesinis žurnalas, metams kašt. $1.06 
“NAUJIENOS”—išeinantis kasdiena, metams kaštuoja . 
“LAISVĖ”-—eina du kartu savaitėje, metams kaštuoja . 
“KELEIVIS”—savaitinis laikraštis, metams kaštuoja... 
“KARDAS”—mėnesinis iliustruotas žurnalas, kašt...........

Darbo žm°nių Knygyne tu surasi tą, ko nesitikėjai 
dėlto kad Darbo Žmonių Knygynas tai yra apšvletos šaltinis, kuris 
duos tau progą išstudijuoti nuo A B (’ iki Z, visus priežastis neti
kusio surėdymo. Čia tu pažinsi ir suprasi prie ko eina ir taip aš
triai kovoja susipratusieji darbininkai su savo priešais. .

čia gaunamos sekančios knygos:
Literatūra ir konspektas. Kaina .................................................10
Karolius Marksas. Jo gyvenimo ir mokslo charakteris

tika. Kaina $1.00. Apdaryta ......................................... $1.50
Badas. Kaina 75c, Apdaryta ................................................. L00
Komunistų manifestas .................................................................... L>
Kovotojų giesmės ..............................................................
Apie žemę ir kitus svietus. Kaina ...............................
Sveikata ................................................................................
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Kaina............
Paėjimas organiško svieto ...............................................
Kada ir kokiu budu gali svietas kada nors pasibaigti 
žvėris ir žmogus .............................................................. ..
Etnologija ..............................................................................
Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje.........................
Gyveninio Mokykla ................... ........................................

$5.00
$2.50
$1.75
$1.00

iki šiol,

1.00 
2.00 
1.25
.40 
.50

.. 2.50

.. 2.00
.. 1.50

Beto Čia yra daugybė dainų, eilių, monologų ir deklamacijų, 
kurių delei vietos stokos čia neminėsiu. Taipgi dar apsčiai yra pui
kiai nupieštų Rusijos Revoliucijos paveikslų: Kaip Rusijos caras 
Mikė nusirita nuo sosto. Kaina 25c.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Darbo žmonių knygynas
3346 S. Halsted St., Chicago, 111

Tel. Boulevard 7328.

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

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
\Vesterit, Belmont ir CJyborn avės., ir Roscoe Blvd.

SANTERI NUORTEVA Ambasadorių, i S. V .A. nuo finų respublikos
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Šokiai, pasivažinėjimai ir įvairioR žaismės.

Vaikam ikirriIZTK’T'Ąq. 22c karės VISO 25c. geras jčjl-12 m. dykai 1 1 taksai 3c. V mui i par
ką ir daržą

500 tikietų randasi "Naujienų” ofise. Todėl kas norite išanksto 
įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

PeTNYčIOJE. BIRŽELIO (JUNE) 7 D
GEO. M. CttERNAUCKO Svet., 1900 So. Union Avė. 
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

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

Kviečia Sus. Laisvamanių.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINĄS
ant Dury. Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuby Uhridaus, po $1.19 ui ffaL
CARR BROS. WRECKING CO.

MM-3039 8. H.l.trd St., ChletgO, III.

TauliŠkas gastinčius pasiustas 
Naujai Rusijai sugrįžo, Daktaras 
išrodo labai miliudusiu. Barasi 
ant amerikiečių, kad nedavė ir 
neduoda pinigų. Brooklyne ka
lbėjo gegužes 27 d., panedėlio 
vakare. Tautininkų pasitikimas 
visai prastas. Publika, pama
čiusi Dr. J. šliupų pirmu syk, i 
plūstelėjo rankom. P-nas Živat- 
kauskas verkė.

Tautiškas gastinčius, žmonės 
' sako, buvęs nusiųstas perdidelis 
ir negalėjęs patilpti Europoj iri 
užtai dabar esųs labai piktas, i 
Taip bent atrodė, kuomet kalbu-1 
jo McCaddin svetainėj, šitų pra-l 
kalbų tikslas buvęs, sako tautie-| 
čiai, pasitikt tautiškų pasiuntinį I 
ir išgirst, kų jis girdėjęs ir re-1 
gojęs ir kaip organizavęs tauti-| 
niūkus Europoj.

Dr. šliupas labai nusiminęs, I

ktikų nužudęs, suvargęs ir tt.
Ant greitųjų po kelionės kal

bant jam Brooklyne atrodė iš- 
I tikro dikčiai suvargęs, net pro
gramų nepasidaręs, kaip jis sa
ko, kad galėtų čia ka tokio in
teresingo pasakyti.

Tautininkai bėdoja, kad dak
taras padaręs daug išlaidų važi
nėdamas po pasaulį. Nabagai 
tie tautininkai, dabar visas Fon
das reikės išmokėti tėvui už su
gaišta laikų. Dr. šliupo pasvei
kinimo vakare buvo rinkta au
kos. Surinkta, kaip pranešė

Rengimasis pasitikti.
Tautininkai rūpinosi nuo se

nui pasitikimu savo lyderio, ir 
kaip tik gauta žinia, kad gastin
čius jau sugrįžo greituoju suren
gė prakalbas. Plakatai išdirbti 
išdalinti, žodžiu sakant, apie 
Kundroto užeigų išrodė tautiš
ka šventė, nes “Europoj vanduo 
su mėšlais it gert negalima“ kaip 
pasakė Šliupas savo prakalboje. 
Garsinta 'buvo, kad prakalbos 
prasidės 7:30 vakare. Žmonės 
žlngeidau ja. Prie svetainės pra
dėjo rinklius paskirtu laiku. 
Oras pasitaikė lietingas: žaibai,

apie svetainę, bet jų neleidžia ir 
ncleiido iki 8:30. Laukia Dr. 
šliupo, kad publika pasveikintų. 
Žmonės net akis pradėjo bady
tis lietsargiais, pykstasi, ka tau
tininkai verčia juos ant lietaus 
stypsoti. Tuo tarpu, apie 8:10 
vai., atėjo ir Dr. Jonas Šliupas su 
visa ministerija. Iš apie 200 bu
vusios publikos keletas karštai 
pasveikino delnu plojimu, ir vi
sa ministerija su lyderiu nuėjo 
per užpakalinės duris į svetainę. 
Už kelių minutų atsidarė didžio
sios svetainės duris ir žmonės 
nuo lietaus pradėjo gurstis vi
dun. Bet čia vėl trukdymas; be 
10 centų nebeleidžia j svetainę. 
Žmonės sušlapę nuo lietaus, susi- 
kimšę tarpduryje pradėjo rugo- 
ti komitetams už blogų tvarkų, ir

eizninkus” ir nudemonstravo j 
svetainę, liepdami susirinkt de
šimtukus viduj.

Pakol dešimtukus surinko, 
praėjo veik pusvalandis. Žmo
nės nerymauja, ploja, trepsi šau
kia ...

Pakilo kortina. Visa tautiš
ka ministerija pakraščiu sėdi ant 
steičiuas, tartum sušalę, nė neju 
da. Kiti iš šalies pastatyti, kad 
išrodų, kaip bažnyčioje altorius, 
Mat, žmonėms prisiminė bažny
čia, kada prieš prakalbas po sve
tainę ėmė sukinėties vienas sto
ras atbulakalnierius su keturia- 
vėjime kepure ant galvos.

Kaip tas tautiškos ministeri-

pas. Jo kairėj Vinikaitis, 
Račkauskas, Strimaitis, Norkus 
ir Vilmontas; dešinėj — Živat- 
kauskas, Karuža, Sirvydas, Vi- 
taitis ir Ambroziejus. Ministe
rijoj moterų nebuvo. P. Šliū
pienė ir kitos slankiojo tai šen 
tai ten Ministerijoj Dr. šliupas 
sėdėjo biskį ant didesnės kėdes, 
kaip kiti, galvų palenkęs, išrodė 
lyg kuo tai užsimąstęs. Norkus 
trynė baltų popierų rankoje, ži-l 
vatkauskas iš susigraudinimo ta-1 Įmones*, 
rytum verkė sėdėdamas šalia da 
ktaro.

Publikas buvo prisirinkę pil-

Suvienytų Valstijų Teisėjas Atkinson, 
Buvusis Gubernatorius, paduoda

Nuomonę apie Nuxated Iron
Sako kad pasekmei*, kurias jis aptu-Ičios buvę ir taip pilnintėlčs ir liuo- 

rėio buvo tietdog stebėtinos. Gelb- 1 ' "
stl įdėt jiegą ir atnaujintą energiją mų, kurie daugely je kartu 
į silpnų “suvargusių”, menkų ir priveda prie papročio variol medi- 
seilų žmdniu glsles” — Dažnai pu- kilius.

rele buvo tiesiog stebėtinos. Gelb
sti įdėt jiega ir atnaujini

sos nuo visokių negeistinu atsitiki- 
žmones

senu žmbniu glBles’* — Dažnai pu- 
didėja jiega bėgyje dviejų savaičių 
laiko.
Didelės svarbos publikai abelnai 

turėtų būt Suvienytų Valstijų Teisė
jo Alkinson’o nuomonė apie Nuša
lėti Iron. Bėgyje dvidešimties me
ti,/ teisėjas Alkilison buvo viešoje 
tarnystėje, kaipo Suvienytų Valstijų 
Teismo Teisėjas, gubernatorius, Kon
greso narys ir Suvienytų Valstijų di- 
slrikto prokuroras ir tt. Jis turėjo 
begalinius patyrimus priežasčių sva
rbume, atskyrime teisybės nuo ne
teisybės. Nuo to laiko, kaip Nuša
lėti Iron, arba "Fer Nusate1", taip 
franeuzai užvadina. buvo perstaty
tas šlami* kraštė, jis šturmu ėmė i 

____ . Aptiekoriai visur tik kal
ba apie didžiausius išpardavinėji
mus jo. Yra aprokuota, kad apie 
Irįs milijonai žmonių jį vartoja kas 
melas vien tik šioje šalyje.

Jis buvo didžiai patariamas ir pri- 
Ina apatinė pusė ir kiek ant ga-1 nuomas per gerai žinomus gydyto- 

, _. ... ... . . I jus, kaip Dr. Schuyler C. Jaunes šv.lei’CJOS. Viso galėjo būt apie I Elzbietos ligonbučio lankantis gydy-l 
nnnkk šimfim hnnnln Į tojus New Yorko mieste. |
penkis Šimtus Zm n ų. I Jis buvo vartojamas daugybe au^-l

„ . » i ». I štų žmonių, kaip tai — Hon. Leslici| Sveikinamosios kalbos. M. Shaw, buvusis Prezidentiško Ka- 
I bineto viršininkas, pirmiau buvęs I

Pirmininkas vakaro p. Vini-1 Senatorium Charles A. Towne, buvęs
kailis. Vyras pasikėlęs is kėdes I Kenney, dabartiniu laiku Ass’t Judge| 9 bandymą: 1 atėinykite kaip ilgai 
ntėin nrioš nuhlikn ir laimi np.| Advocate U. S. Army, kurie-nepa- atejo put s puDiiką n tanai ne lprustHi stiĮ)J.iui liudlja apie gydll()Ics 
drąsiai pradėjo kalbėti: f pagaminančias dideli stiprumą ir pa-

, . ’.. .... . . | kantrumą.Gerbiamoji publika, 'turime I v..„ s .. ... «•’ 1 I iru tūkstant iai nervuotų, ‘nuvar-. .)alirkl|e S<IVO s.
didelę laimę šiandie matyt miisųl gūsių”, silpnų ir bekraujų žmonių, S11ulm flintp‘ 

.. . .. .... i . . I kuriems stokuoja stiprumo ir gyvu-’ - ’ --
nenuilstantį veikėja, daktarų Į tno |r kurie jaučia reikalingumą ko- 
šlitma. Šiandie jias mus ma-1 Jtto.s subudavotų, priduo-

t . s ....... i llų naują energiją j jų gyslas, bet jie tyt tai vienoje tai kitoje rauko-1 nežino, ką tokio vai tot. Tai todėl

r a
a-

H
u::-

Suvienytų Valstijų teisė
jas G. W. Atkinson, buvu
sia Weat Virginijos gu
bernatorius, Kongreso na 
rys ir Suvienytų Valstijų 
Distrikto prokuroras. — 
Skaityk jo nuomonę apie 
UNXATĖI) 1RON.

Aš jau-

jokios 
i beionės, 

kad aš re
komen

duoju Nu- 
xated Iro- 
n’ą yp»- 
toms, ku
rios sun
kumoj fi
ziško, ar
ba protiš
ko nuova
rgio pri
leido sys- 
tcmq prie 
nusilpnė

jimo, kū
no suny
kimo, ar
ba pairi- 

ino nervų.
Gyduolė 

atgaivino
mano alkį ir mano gyvumą, 
člu, kad aš numečiau nuo savęs me- 

, | nėšių sunkumą laike keleto savaičių, 
kuomet aš sekiau labai paprastus 
NuiKrtted Iron’o nurodymus.”

Jeigu jus nesate tvirtas arba svei
kas ,jųs patįs galite padaryti sekan- 

* ' \ ................. - •
jus galite dirbti ir kaip toli jus ga
lite eiti nenuvargę. Paskiau paim
kite du penkių granų plotkeliu Nu- 
x«tcd Iron, tris karius dienoje po 
valgio per dvi savaites. Tuokart vėl 
□ątirklte savo spėką ir pamatysite,

Išdirbčjų Pastaba: Nuxated Iron, 
kurs buvo vartotas per Teisėją AL. 
kinson ir kitus su lokiais misleliL 
nančiais rezultatais ir kuris yra už- 

vėj* velnias, ir jei ne iš vienos tai IvhP n6ra Pi,sll‘Ptingas vaistas, bet 
.w . .. .. .' ... . r.’ : • I r! ;?s.on’ kl’’s PM,.S ,JI.V‘.u * I vienas, kurs jau yra gerai žinomasiš kitos jis vis išlenda, laip iri ojo, ištyrė n tuomet, retai ir tvir- al)tiek<)|.iains vjsur. Nepanašus so
čia. Susirinko visokių žmonių, Į jas /ukinsiin’sako1'—,U’ e,s ' IInorganic Iron produktams.

č . . I ,4 .miko. Į silas yra lengvai sulaikomas, neuž-
Ih‘1 musų nenuilstantį veikėjui “Bar tik šį pavasarį aš išmėginau gauna dantų, nei nepadaro jų juo- 

i ., j .. m I tusų vertingą receptą Nuxated Ironjdpis, nei gi nepagadina vidurių. Iš-moKes pagerbti. Į kaipo toniką ir atitaisytojo po per-1 dirbėjai gvarantuoja pasekmingą ir
Praneša kad bus visa eilė na-li*p<)'* ^iemijs nesveikumų. Pasekmės I visiškai užganėdinančius rezultatus

1 I buvo puikiausios. Aš dar nebuvau I kiekvienam pirkėjui, arba jie su- 
sveikimmu ‘gerbiamo, malo-1 tokių gyduolių vartojęs ,nuo kurių gražins pinigus. Parsiduoda pas vi- 
nitus, nenuilstančio dėl tėvynės I "1,sel“"ės b,"Ų ',,ki,,s “UanMinsn-l^s geru. spUskorius.
labo veikėjo“ — nuo tautiškų 
organizacijų per žymesnius vei
kėjus.

Pakviečia p. Račkauskų pas
veikinti pasiuntinį varde Lietu
vos Neprigulmybės Fondo.

P-nas Račkauskas kalba trum
pai.

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
{unis 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. Chlcar -
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek *s 
Tėmykite j mano parašu 

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

V

AKIU SPECIALISTAS į 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 3 
tuščias, kada pra I 
nyksta regėjimą. I 
Mes vartojame I 

pagerintą Oph- B 
thahnometer. Y- g 

____ patinga doma at- I 
1. kreipiama į vai- | 

Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. E 
4649 S. Aahland Av. kamp. 47 at I

Telephone Yards 4317 
■■■■■■EBjnMaMMoaBcnYM*: w u <,

* • , t T- .

kus,

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS

1553 W. Madlson st.
Suite 600-612

Valandom: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

NedėldieniaiaPakviečiamas Vitaitis nuo 
nuo Tautinės Sandaros, paskui 
Strimaitis nuo S. L. A., Sirvy
das vard(‘ TMDV liūdnai pasako- 
ja, kaip reikalas buvęs siųsti 1 gunas k()kia (ai valstijų ncprigH. 
žmogų j tėvunę ir siuntė vienų lnlingo fon(1<) vlll.(Iu. Jam kelis 
tinkamiausių: “Važiuok, .lakiu- ž(M]žius llirus atnešama didelis 
re. į tėvynę. Kokiais keliais ne-1^ gelių bukictas. kurį Dr. 
nuvažiuosi, kokiais kraštais ne- Sjiup.ls pllima ir ll?kojn 
pasieksi, bet važiuok, važiuok! Pirlnininkus perstoto da vie- 
Daktaras metė viską ir važiavo. ir p.lsklltinįi Illlo Taulos T„. 
Musų organizacija nepoli(iška, lyl)()S _ p vi|mnntiJ. jjs kažin- 
bet garbus daktaras daug prie L sau n()sia ka||ja .,pic švi( 
jos prisidėjo rašydamas knygas’ 
ir politišku veikimu. Mums lin
ksma už tai. Sveikinu, daktare, 
sveikinu!“

Next p. živatkauskas:
“Aš daug laiko neužimsiu, čia 

jau buvo daug pasveikinimų. 
Smagu yra koncecntracijoj. An
glai paprastai vartoja žodžius: 
Trai egėin if ju fėil trai egein... Į įrakalbos Pabaręs publika pa
gerbiamas musų daktaras nuo I praDr jt §|iupQ kaibčt. Dak- 
šešiolikos metų veikia, ncnuils-Į tarns pasikelia gana sunkiai, at-

tančiai. Gimnazijoj būdamas!sigel.ia stiklinės. Publika 
pradėjo rūpintis tėvynės reika->Lveikina jį karštais aplodismcn- 
lais. Vienas prof esorius 1K86.I k.įs 
m. jam pasakė: šliupe, pervėlai 
tu užgimei“... Ne. tas yra didis, 
kuris ginklu priverčia pasaulį 
nutilti, bdt tas, kuris su idėja vis-

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

3149 S. Morgan Si.. kertė 32 st. 
Chicago, III.

SPIGIAI 1STAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

bet ploja, ploja, kalbėtojas tik 
galva linguoja, linguoja. Paga
lios publika pradeda nerimauti 
— j nok asi, trepsi kai kas sušvil
pia. Pirmininkas vėl barasi :čia 
esu blogų žmonių, su blogais no
rais, ir panašiai. Mat, jis nesu
pranta to, kad visi laukia Šliupo

Tel Yards 3654. AKUŠERKAĮ 

Mrs.A. VIJIKAS; 
laigusi Akušerijos Ko- . 
legiją; ilgai praktika-Į 
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila-į 
delphijoj. Pasekmių-1 
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote-' 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. M. HERZMAN

(Bus daugiau)

BRUCkNER, ILL

Pasveikinimas .nuo Lietuvos Į jų pasidarbavimu buvo sureng- 
Atstatymo Bendrovės. Atsistoja Į tos čia draugei 
lt. Karuža, bet atžagareiviai
priekiu į šliupų, o nugara į publij čia, pirmiau papasakojo apie Ka 
kų. Kų kalba, negirdėt. Publ ka Į poliaus Markso gyvenimų ir da- 
pradėjo juoktis, ploti.. Pirmini- ubus, apie darbininkų — vyrų ir 
ilkas pastebi publikai, kad ji už- moterų — vargus ir kaip iš lo 
gaunanti daktarų. Karuža atsi-1 galės idarbo žmonės pasiliuosuo- 
įrįžęs j publikų sako: “Sveikinu Į ti. Ragino organizuotis ir stoti 
tie savo vardu, o vardu idėjos, i į socialistų eilei Toliau pasa- 
todel aš nesikreipiu į gerbiamų kojo apie musų moterų tainsu- 
publika, bet į gerbiamų dakta
rų. Ir vėl nusigrįžta į daktarą, 
o publikai tenka žiūrėt į švarko 
uodegų. Vėl juokas, plojimas, 
p. Karuža ruŠčiai pasižiūrėjęs į 
publikų eina ir atsisėda. Pir
mininkas bara publikų už negra
žų užsilaikymą. Sveikina dar 
Ambroziejus varde Sandaros 1 
kp. nedrąsiai atsistojęs jis tesu
gebėjo pasakyti: “sveikinu ger
biamų daktarą varde musų k uo
lios“ ir atsisėdo. Sveikina Au-

K. Petrikienei 
; Į prakalbos. Kaip visur, taip ir

•mų, ir kaip jos gyvena ir elgiasi 
lik dėlto, kad nesistengia nieko 
pasimokinti, šiek tiek apsišviest. 
Ta savo kalba ji lyg pirštu durį" 
ųiusų moterėlėms: kai-kurios 
kūmutes besiklausydamos dagi 
raust pradėjo, manydamos, kad 
tai apie jas dgė Petrikienė kal
ba, ir stebėjos, kas galėjo jai i.š- 
anksto papasakoti, kaip daugelis 
musų brukneriečių elgiasi.

Aukų LSS Apsigynimo Fon
du surinkta $6.45, Aukavo, po 50

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, 'neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
M.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 S t., Chicago. III.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

-

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

CHIRURGAS
10731 So. Mlchigan Avė.

Roseland, TU.

Aptiekus Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR.AJ. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

STOCKAl IR BONDSAL
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds, Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Francijos, 
Canados komisus.

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tcl. Canal 4367.

Centų: P. Valnkonis, J. Norekas, 
J. Storgis, A. Radvilas, M. Ma

nė, V. Urbonas, N. Jukšenas; po 
25 centus: K. Cekzckis (?), A. 
Jukšenas, J. Kunskis, P. Vislar- 
dienė, A. Petrauskienė, M. Jur- 
šienė, M. Ra m bausk ii* ne, M. Din- 
dienė, M. Paleskienė; smulkus 
nėmis 75 centai. Visiems auko
tojams nuoširdų ačiū. Ačiū t; 
jau Juzui Valaičiui už šutei! 
mų dykai svetainės.

— Vienai Rengėjų.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chtcag< 
Telephon* Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St Chicagi

ai

VAI
Tvlephuna Drovtr t<*3

10—11 ryto; 
Neriai tom i«

i

2—3 poplatų- 
10 -U rtiaoa
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o ir Apielinke
Gaso kompanijos byla 
prasidėjo

Didelis gaisras 
stokj arduose.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Birželio 6, 1918.

M. J. TANANEVIČIAUS BANKO TURTO 
LIKVIDAVIMAS.

Turto Globėjų raportas.
‘X

(Žiūrėk nr. 128)
Išmokėjimai.

Kompanija nori pra
tęst bylą l

Pagalios, po ilgų vaidų miesto 
taryboje, vakar tapo atnaujinta 
miesto byla prieš gaso kompani
ją. Karta su adv. Bicbbergu, 
kuris dabar skaitosi vyriausiu 
miesto advokatu, teismo kamba
rin buvo atvykęs ir miesto kor
poracijos advokatas S. Eltelso- 
nas. .Jisai tečiaus nesikišo į by
los vedimo reikalą, net ir tada, 
kai gaso kompanijos advokatas 
kreipės į tesėją reikalavimu ati
duot byla t. v. Master of Chan- 
cery. Kompanijos advokatas, 
mat, bandė priparodyt, jogei 
meistas neturi ganėtinai faktų, 
rodančių, kad kompanija ištiesų

Nuostolių padaryta už 
50 tūkstančių dol.

Union Stock Yards and Tran- 
sit kompanijos skerdyklose va
kar naktį kilo didelis gaisras, 
kuris sunaikino apie 150 vago
nų šieno, sukrauto min. kompa
nijos daržinėse. Nuostolių pri
daryta už 50 tūkstančių dolerių.

Ūmu laiku gaisras pasiekė to
kio laipsnio, kad atvykę ugna- 
gesiai nieku bildu negalėjo jį 
suvaldyti tol, kol sugriuvo bu- 
dinko sienos.

Gaisras buvo matomas apie 
keturias mylias atstu. Išsiver
žusi liepsnų jura sujudino visą 
apielinkę. Daugelis mat manė, 
kad užsidegė pačios skerdyklos. 
Minios žmonių, kas automobi-

so sunaudotojus.
Bichbergas griežtai pasiprie

šino gaso kompanijos rekalavi- 
niui ir užreiškė, jogei jis faktais 
priparodys suluptą gaso baro
nais sumą. Jo pagelbininkai 
dabar skubiai renka skaitmenų 
apie gaso kompanijos pelnus. 
Sekamose teisino posėdžiuose, 
sako, busią priparodyta, jogei 
gaso kompanija ne tik kad netu
rėjo nuostolių, kaip ji tvirtina, 
bet darosi didelių pelnų.

Svetimšalių amerikanizavi- 
mas

Siunčia instruktorių i 
dirbtuves.

Apšvietus taryba pradėjo nau
ją kompaniją-amerikonizavimą 
svetimšalių. Visoje eiliojo dirb
tuvių jau įsteigta tam tikros mo
kyklos, kur atsiųsti mokytojai— 
instruktoriai mokysią svetimša
lius reikalingiausių dalykų “apie 
naująją jų tėvynę”. Kiek suži
nome, tokių mokyklų jau yra įs
teigtų sekamose (lietuvėse — 
llart, Schaffner and Marx, Ka
bo Corset Co., Wilson Co., W. 
D. Allen Co. ir visose McCormi- 
cko dirbtuvėse.

atsitikimo vieton. Policija turė
jo vargo, kol sulaikė juos.

(iaisro pasižiūrėti atbėgę ir 
Suv. Valst. ugnagesių organiza
cijos delegatai, apie 700 žmonių, 
kurie dabar čia laiko savo me- 
tinę-konvenciją.
Rado moters lavonų.

Ežere ties Aklinę gatve poli
cija vakar rado moters lavoną 
apie 22 metų amžiaus. Spėja
ma, kad tai yra tūla Bose Feld- 
man, gyvenusi 548 W. 13 gat
vėj. kurios policija jau senai jie- 
ško. *

Suvažinėjo du vaiku.

Ties 7016 So. Halsted gat. va
kar mirtinai suvažinėta trijų 

metų vaikas Jobu Ilines. Auto
mobilio važnyčia, Jobu O’ Kee- 
fe, areštuotas.

Kitoj vietoj, ties 4602 So. Win- 
cliester gat., suvažinėta 6 metų 
vaikas, Jacob Hynzy. Automo
bilio važnyčia, užsistačius rei
kiamos kaucijos, paliuosuota.

Vyrai, atsargiau su 
laiškais.

Ponia Clara Wilson gavo di- 
vorsą. .Radusi savo prisiekus 

Jobno kišeniuje laišką, rašytą 
tūlos Elzytės. Ponia Clara pri
statė ji džiodžei Bretbcrs’ui ii 
jis nieko nelaukdamas išdavi 
jai divorsą. O nabagas Johnas 
dabar turės mokėt buvusiai pri-

Bu to, steigiama dar specialių 
klosiu svetimšalėms moterims— 
vii šųjų mokyklų kambariuose.

Pirmiausia mokinama šių da
lykų: anglų kalbos, Suv. Valst. 
istorijos, geografijos ir apie ci- 
vilę valdžią. Kaikuriose dirbtu
vėse lekcijos duodama du kartu 
dienoje — pil tų laiku ir vaka-1 Apdegė mergaitė, 
re. I Bežaidžiant apie sukurtą gat-

-------  I ve j ugnį vakar vakare pavojin
gai apdegė 10 metų mergelė 
Cliristiana Monroe, 1515 Tell 
gatvėj. Mergaitė nugabenta į

Rado pavogtų prekių.
Policija vakar areštavo tūlą 

Frank Kuckcak’ą, gyvenantį 817 
Milwaukee gatvėj. Jo name ras
ta už 1,500 dol. įvairių prekių, I Moterėlė pateko bėdon, 
sako, pavogtų iš American Ex-| Policija areštavo tūlą Berthą 

press kompanijos vagonų. San-jGlaun, 1573 Clybourn avė. Par- 
ryšyj su tuo areštuota dar vie-1 davinėjusi “stebuklingiausius 
nas Kuckcak’o draugas, Georl pasaulyj vaistus.”

1917.
Sausio 24, Aetna Liability and Accidcnt Co., už bondą

K. Gugiui.................................................  ‘ $150.00
Sausio 24 d., Aetna Liberty and Accident Co., už bondą

P. Pilkiui ...................................................................  150.00
Fidelity and Deposit Co., už bondą F. M. McKey,..............150.00
Childs, Young and VVood, Trus. apdraudos met............. 386.63
Chicago Legal News Co., atvirukas ..................................... 7.06
Jos. Wasqridas, Trus. obligacijos...................  51.00
F. M. McKey, išlaidoms duota.................................................86.23
Vas. 6 d., Litliuania Bldg. Loan and Homestead Assn.,

Int. 1633 Canal st....................... $150.45
Int. 1747 Halsted St.,..................... 180.00
Int. 1749 Halsted St........................ 240.00 570.45

Vas. 9 d„ Becker, Golden, Block and Sullan, kreditorių
prašyluų išlaidos ........................................................ 49.15

Rūgs. 4 d., Lithunnia Bldg. Loan and Homestead Assn., 2,089.38
Spal. 18 <1., Eastman, White and lL(wxnrst. išlakios pa

gal Courto orderį....................................  96.00
Gruod. 7 d., Chicago Legal News Co., atvirukės....................7.07
Gruod. 7, Fidelity and Deposit Co., bondų premijos.... 150.00 
Gruod. 31, Bartbolomay Darling Co., apdraudos premi

jos ....................................  511.21
1918.
Sausio 23, H. L. Wayne Co., Trps. bondas K. P. Gugiui.. 150.00 
Sausio 23, H. L. Wayne Co., Trus. bondas P. P. Pilkiui 
Sausio 25, Litliuania Bldg. and Loan Assn. kapitalas 

nuošimčiai transferavimo dieną .. 2,429.50 
Proporcionata ra ta už sausio balansą......... 33.00
Paliuosavimo mokestis, rekordavimas lyso ir paro

dymas morgičių mokėtų už abstraktą 9.50 
Sausio 25 Litliuania Bldg. Loan and Homestead As- 

sociation, kapitalas ..
Sausio 25, Proporcionuota rata
Sausio 25, paliuosavimo ir rekordavimo mokestis ir 

morgečių ant abstraktų parodymas 7.25
Sausio 31, Pilsen Bldg. and Loan Assn. balansas ka- 

pital. ir nuošimčių iki gruod. 1, 1917, 5,222.52 
Sausio 31 nuošimčiai iki datos .................. 52.22
Sausio 31, paliuosavimas Trust Deed,..........3.00
Vasario 16, Lithunnia Bldg. Loan and Homestead 

Assn.. suma pripuolama ant morgičių, kapita
las ............................................. 6,280.00
Nuošimčiai............................................. 240.00

Sausio 31, Pratęsimas abstrakto ..............15.50
Kovo 1, Fred Burkhard, sulig Courto orderiu..........
Sausio 1, John L. Cochinsky sulig Courto qn|eriu . 
Sausio 1, Charles N. Smith sulig Courto orderiu ... 
Sausio 31, D. Arnold, sulig Courto orderiu ............
Sausio 31, D. Arnold, sulig Courto orderiu ..............
Sausio 31, Charles N. Smith, sulig Courto orderiu .. 

Sausio 13, Frank L. Wean, Referee išlaidos.........
■Sausio 22, D. Arnold, sulig Courto orderiu .........
Sausio 22, D. Arnold, sulig Courto orderiu...............

Lietuvių Laisves Kliuho pusmeti
nis susirinkimas įvyks birželio 6 d., 
S vai. vakare, Jono Mazeliausko sve- 
ainūje, 3259 Union avė. Bus daug 

svarbią dalyką apsvarstymui.
-Valdyba.

LSJL. mėnesinis susirinkimas j- 
vyks gefl. 6 d., 8 vai. v. Jankaičio 
svetainėje, kamp. 15 st. ir 49 ave.>— 
Visi nariai malonėkite būtinai atsi
lankyti. —S. A. Vasiliauskas.

Burnside. — Apšvietos Draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks šian
die. birželio 6, 8 vai. vakaro, J. Mar
cinkevičiaus svetainėj, 1036—93rd st. 
— Visi nariai susirinkite. Nariai, 
kurie yra užvilkinę savo mokesti 
per šešis mėnesius, privalo būtinai 
atvykti ir užsimokėti, nas šiaip bus 
suspenduoti iš draugystės.

—Sekr. J. Stankaitis

Cicero, III. — LSJL. 2 kuopa lai
kys savo mėnesini susirinkimą ket
verge, birželio 6, 8:00 v. vak., Tamu- 
liuno svet., 1447 S. 49th avė. — Vi
si nariai privalo atvykti, nes bus ko
mitetas is anglų skyriaus pasitarti 
susivienijimo reikalu.

—A. Kudzinskas, org.

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

—A. Kazlauskas.

LSS. 22 kuonos susirinkimas (vyks 
birželio 8 d. Meldažio svet'., 7:30 v. 
vak. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą, nes turėsim 
daug svarbių dalyką apsvarstyt.— 
Norintis įstoti į 22-rą kuopą irgi ma
loniai kviečiami atvykti.

—Org. P. Balčikonis.

ir
150.00

2,472.00

3,478.00
. 14.00

Melrose Park, 111. — 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 svarbią dalyką ap
svarstyti. —Org. A. J. St sakus.

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą 
i Jeffersono girias birželio 9 dieną. 
Bus geriausi kalbėtojai, dainą, dekla
maciją ir šiaip pamarginimą. Kvie
čiam visus atvažiuoti. —Komitetas.

3,499.25

5,277.74

6,535.50
268.32 

.. 62.00 
, 405.35

42.70
133.41

.. 2.55

$4.00

Viso išmokėjimų $23,624.64 
TRUSTISŲ ATSAKOMYBĖS, 

(ate S. Uolines raportai..........................
Chicago Telephone Co., byla....................
Benno Bascb, 2 dieni kaipo sergėtojas............................. 6.00
II. G. McKey, už patarnavimus nuo gr. 8, 1916 iki rugp. 

15, 1917................................................................... 50.00
II. R. Axelson, už patarnavimus Sept., Oct., Nov., Dec.

1917, ir Jan. ir Feb. 1918......................i. . . ............... 50.00
Kostlevy and Co,, pataisymai prie 670 W. 18th st.,..........29.88
Royal Electric Co., pataisymai prie 670 W. 18 st.,..........29.25
Chicago Title and Trust Co., Trustisų byla už abstraktus 79.10 
F. M. McKey, išlaidoms.........................  159.13
Stenografijos ir k. išlaidos................................. $75.00
Vartojimas ofiso ete............................................. 25.00
Rekordą viniai ........................................................  3.65
Guminis antspaudas..............................................   .80

Duota CoinĮmonwealth Edison Co......................... 5.16
Duota Chicago Title and Trust Co., už abstrak

tus ................................................................ 24.50

Kuckcak dirbo American Ex-|----------------------------------------- Skelbimai pardavimo ............................................. 4.20
press kompanųoj kaipo važny-j Laisvamanį prakalbos. Pranešimai skolininkams ...........................................57

.. b“'žcl,° 4 dlen?’ I Paskutinis dividendų ir mitingo išlaidos.......... 17.50
M. Meldažio svetainėj Liet. Lai
svamanių Sus. surengė prakal
bas.

WEST SIDE

Naujienų Bendrovės
šėrininkų domai. I bas< Kalbėjo Tadas Kučinskas,

Visuotinas Naujienų Bendro-1 Ados kolegijos studentas. Kartu 
vės šėrininkų susirinkimas |-1 rodė daug įvairių paveikslų iš 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., M. I inkvizicijos laikų. Prie kiek- 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 Į vieno paveikslo kalbėtojas da- 
pl. | vė tinkamų paaiškinimų, kas

šis susirinkimas turi dideles I žmonėms labai patiko.
svarbos, todėl butų geistina, kad I Laisvamanių prakalbos bet- 
visi Naujienų Bendrovės šeri-1 gi įvare didelės baimės tėvelio 
ninkai jame dalyvautų ir pasis-| sukurstytom davatkom.
tengtų pribūti laiku. Važiuoda-1 susirinko ties svetainės durimis 
mi susirinkimai!, šerininkai tu-Į ir pradėjo “seimavoti”. Mat, 
ri pasiimti serų certifikatus, kad jų tikslas buvo išvyt “tą bedie- 
nebutų keblumų užsiregistravi-1 vių” kalbėtoją. Nabagės, ir pa
ine, nes tik šerininkai tegalės da-| cios turėjo pabėgt nuo svetainės 
lyvauti.
kaip 10:30 vai. ryto.

Dieno tvarkia bus paskelbta 
int vietos.

159.13
Viso atsakomybių

K SUTRAUKA
Viso išrinkta $41,992.92
Viso išmokėta 23,624.64

^alansas ant rankų $18,368.28
Trustisų atsakomybių 413.59

Jos

Susirinkimas prasidės durų, kada p. M. Meldažis joms 
pagrūmojo policija.

'Tikras joms vargas: nė akme- 
| ną begalėjo įmest, nes svetainė 

J. šmotelis, 1 net ant antrų lubų... nei ką ki-
N-nų B-vės sekr. ta padaryti.

Ir taip tos nabagėš nieko ne
laimėję turėjo išsiskifrstyt. O, 
sako, buvo atsinešę užtektinai 
“amunicijos”.

Taį tokių vaisių, duoda musų 
“tėvelių” agitacija.. Puiku, pui
ku!

413.59

Pranešimai

SLA. 226 kuopa ir LSS. 81 kuopa 
rengia draugišką išvažiavimą į Jef- 
ferson girias, nedėliok birželio 9-tą 
dienq, bus geriausi kalbėtojai, dekla
macijos, dainos ir kitoki pąmargini- 
mai. Kviečiam visus atvažiuoti.

—Komitetas.

Prakalbos pavyko kuogeriau- 
sia. Žmonių buvo daug ir visi 
ramiai klausėsi. Po prakalbų 
išparduota nemaža laikraščių 

ir knygelių. — Ant. Jusas.

PėtnyČioj, birželio 7 dieną Lais
vamanių kuopa rengia prakalbas su 
paveikslais Geo. M. Chernausko sve
tainėje, 1900 So, Union Avė. Kalbės 
d. Tadas Kučinskas, Ados kolegijos 
studentas. Pradžia 7:30 v. vak.

Sus. Laisvamanių

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR I PARDAVIMUI- n»ui.w 4 k

(U. b. Free Employment Servicfc) I attiku vištu u-inl'K s,winUJ 
adr’cs^ds’10^1 d“rb° krcipkitCs Siais Ruclicį avė. $1000,’ant išmokėjimo^ 

iii ?*WARKM (VUNIIT Raktai ofiso. McDonnell,843 S. WABASIĮ AVENUE. 2630 W. 38th Str., Chicago
116-122 N DFARRORN ST I PARDAVIMUI — Honorc arti 62- 
116-122 N. DEARBORN ST. ros gatvės, 5 kambariai eonerete pa- 
524-526 SO DI-’AliRiinv st I kar$tas vanduo, elektra, skal- 524-526 SO. 1)i.ARBORN ST. bykla> cementinis apatnamis, man- 
105-107 SO. JEFFERSON ST. V’nr'
Už darbo parupinimą visuose tuo-1 nesi. g McDonrmll ’ *

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo-1 2630 W. 38th SI ’ Chicacn 
se biuruose nereikia nieko mokėt. A1?, Av ir ’ U *

-------- .PARDAVIMUI —- $400 grynais pi- 
Yra daug vietą, kaip Chicagoj, I t mėnesį 6 kambarių

aip kitur, kur reikalauja visokiiis į’’• Ped4‘’’n apšildomas,
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka-1 DONNELL, 2630 W. 381h SI.
syklas, į ukius, į šiaip įvairias jstai-1 PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
jas — kuip vyrų, taip moterų ir vai-| namas, $200 įmokėti, $7.00 į mėnesį 
kų, kaip amatininkų, taip papra- *1>400.00. 35th and Western avė, lo
štiems darbams. tas 25x125, visai pataisyta ir išmokė-
............................... ............. ................. I ta.

______  I McDonnell, 2630 w. 38th st.
I PARDAVIMUI G kambarių nąme- 

---------  I *>s» augštu apatnamiu, nudirbtas 
REIKALINGA tramerių (POŽEMI- maudynė, gesas, skalbykla, garage 

NIS DARBAS) į varines mainas, j I $1800, lengvi išmokėjimai.
Calumet, Mjchigan, 50c. valandoje ii | McDONNELL, 2630 W. 38th St. 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 PARDAVIMUI — 2232 W. 37lh st 
į dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso prieš McKinley Paika, 6 kambariai 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki-1 mūrinis. Lotas 25x205, $2950. Leng

vi išmokėjimai.
McDonnell,

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na-

Rockford, III. — Lietuvių sociali
stą Jaunimo Ratelio susirinkimas į- 
vyks pėlnyčioj, birželio 7 d., 7:30 v. 
vakare, 1012 Main St. Visi ratelie- 
čiai malonės ateiti. . Taipgi ir tie 
draugai esate kviečiami, kurie dar 
neoriklausote prie Ratelio ir prisi
rašyti. —RaŠt. B. P. D,

Skyrius 269 A. C. W. of A. laikys 
mėnesinį susirinkimą pėtnyČioj, bir
želio 7 d., Unijos Salyje, 1579 Mil- 
vvaukee avė.—Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. ..—Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau tetulių, Levosės ir Seie- 

nnitės LukoševiČiąkią. taipgi Kazi
miero Lukoševičiaus; paeina Iš Kau
no gub., Panevėžio Pavieto, Kreke
navos valsčiaus, Svinčiuliškią kai
mo. Kas ji žino, ar jis pats, malo
nėkite atsišaukti.

A. Gvergždžiukė, 
<8409 Kerfoot avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU merginos arba mo
ters už gaspadinę prie vienos ypa- 
!os. Skalbti nereikia.

John Norvvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago.

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

B. Budris,
8009 S. Vinconnes avė., Chicago, III.

NAMALŽEME

te į musą ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

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

2630 W. 381h St.
Park, — $6200. 

26.30 W. .38th St. 
Atdara 9 ryte iki 9 vak. ir nedėliom.

------------- PARDAVIMUI —4300 įmokėti gry- 
REIKIA vaikų. ,gera mokestis lai-l1.111** Pbiigąis, $11.00 j mėnesį, 4 kam- 

ke mokinimosi. Geros sąlygos. At-Į barią, attiko, apatnamis, $1,800, iš
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 So. |'V‘ISV,OS
Sangamon St., kampas 14to place I McDONNELL, 2630 W. 38th St.
----------------------------- —  PARDAVIMUI 391h st. and Rock- 

nrrr/Tt .----------------, , | well 7 kambarių rezidencija pečium
KEIKIA merginu. Gera mokestis šildoma. Elektriką, $500 grynais ui- 

mokinimosi. Geros sąlygos, nigais, likusius lengvais išniokėji- 
Atsišaukite | Turner Mfg. Co., 1444 mais, $3000. — Bargenas; J 
S. Sangamon St, kampas 14to place. McDONNELL, 2630 W. 381h St. 
—-— ---  I PARDAVIMUI arba išmainymui—

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja- S’ ir IV'P"' ’rendos
unos moteris nrie švaraus šapos da- Irbo. Algos $12.00 į savaite ant pra-1 «^*h SI.
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

REIKALINGA ledą traukėją ir 
darbininką j ledą svirnus, 35c į va 
landa, 10 ir 11 valandą darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

REIKIA nutotnobilią malevoloju, 
prityrusią, taipgi vyrą turėjusiu pri
tyrimą su malevojimo šepečiais ki
tuose malevojimo skyriuose.

Chauncy Body Corp, 
2601 Archer Avė. Chicago

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

Mrs. Mary Gadeiko, 
2858 Emerald ava, , Chicago

REIKIA PRITYRUSIU PARDAVĖ
JU. GERA MOKESTIS; PASTOVI 
VIETA.

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

5-kią akerią farrna valanda važia- 
syimo gatvekariais nuo vidunnies- 
Čio Chicagos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
pielinkė, lietuvią parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di- 
delią fabriką ir užvedimą, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chl- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti j darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrą taip 
kaip patiks.

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

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

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

Peter Gadeiko.
2858 Emerald Avė., Chicago.

ČIA yra jusą paskutinė proga nu
sipirkti šią nuosavybę už tokią pi
gia kainą su remia $46.00 i mėnesį.

2 aukštą medinis namelis su nm- 
Savinin-To nameliu užpakajyle. 

kas
2909 Emerald avė., Chicago

PARDAVIMUI — 2 augštų namas. 
Sankrova ir\ 2 flatai, rendos $36 į 
mėnesį. Kaina $1800. įmokėti $800 
likusius mortgage. 
3656 S. Union Avė Chicago.

REIKALINGAS nebijantis darbo 
vyras, turintis $1,000 arba daugiau 
prisidėti prie auginimo kiaulią, pir
kimo ir registravimo geros veislės 
gyvulią ir ją pardavinėjimo. Aš tu
riu platą patyrimą šioje šakoje, tu
riu porą farmą ir galiu gvarantuoti 
#5,000 gryno pelno į pirmus metus 

' ir daugiau ateityje. Norėdami pri-
PajieŠkau savo pusbrolio, Jono I stoti prie šiojo pelningo užsiėmimo, 

Peckausko, iš Kauno gub., Šiaulių I atsiliepkite laišku, paminėdami kiek 
pav., Papilės parapijos. Girdėjau, kad I metą turite, kuo užsiimate, ar vedę 
gyvena rytinėse valstijose. Jis pats! ir su kiek pinigą galite prisidėti, 
ar kas žino malonės atsiliepti. I John Ambrose,

Kazimieras Peckauskas, I Dolton, III.
1524 S. 51 st Ct., Cicero, III. I ---------

Pajieškau Juozapo UrneŽiaus, iš I 
Kauno gub., Raseinią pav., Kvėdar-1 uos parūpimos ir Jono Juodinus, Kati- I 
no gub., Telšių pav., Laukuvos pa r., I. 
Varnių valsčiaus. Jie patįs arba kasi 
juos žino malonės atsiliepti. Į

Jonas Kugelevičia, 1
1816 So. Ruble St., Chicago, 111.i, PARDAVIMUI

KATIK IŠIMO Iš SPAUDOS 
DAKTARIŠKA KNYGA

36 receptais ir taip daugeliu nu
einą. Kaina $1.00. Gaunama pas 

gero kampo, kur Building Loan j J. G. PETRUSK, «
Ass’n laiko savo susirinkimus. Klau-| Box 95 Sla H., Cleveland, Ohio. 
skite čia. I -
2900 Union avė., Chicago Į nAnoIrknnr,A . ,—__________________________ _| PARSIDUODA bucernė ir groscr-

ATIDUODAMA randon — švarus InC netoli Chicagos. Miestelis ai>gy- 
kambarys su valgiu dėl dvieją vai-1 yentas lietuvią. Biznis gerai išdirb- 
kiną, gražioj ir ramioj vietoj, prie I. ? l)®r1 r” metą. Labai gera proga 
laisvą šeimininku. Kreipkitės adr.: | |s!&v 1 b,znį.Seram žmogui. Rašykite 
3254 Lowe avė, 3-čios lubos, Chicago | u!‘Naujieną adresu, pažymėda-

ATIDUODAMA randon — geras ------------------------ —.... ................
del.aptiekos, $20 00 PARSIDUODA čeveryką taisymo

ventoj vietoj; biznis 
daug metą. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Į REIKALINGAS VARGONININKAS! 3244 So. IlalMcd s!r*"" Chieogo, III. 
Lietuvią šv. Kryžiaus parapijos. — I 
ant greitąją. Kuris galėtą atlikti vi-1 
sus bažnytinius reikalus ir mokyti| n.nmn,,An.
chorą. Gera mokestis ir butas prie| 1 ARSJDUODA grosernė ,geroj liet, 
bažnyčios. Malonės atsišaukti kuo-1 l,P8yventoj apielinkėj. Priežastis,— ■ 
greičiausia. Adresuokite taip: | važiuoja kitan miestan.

Rev. J. E. Strazdas, D.C. I o Petras Grakauskas, I 
1108 E. 77th Str, Cleveland, Ohio. | 1827 S. Union Avė., Chicago. |

REIKIA leiberią. Gera mokestis. 
Aermotor Co.,

2500 W. 12 st., Chicago
REIKIAj antrarankio duonkepio*. Central&je Wisconsin, išdirbtos su 

Atsišaukite tuojaus. Warnis Brs., I namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
3838 So. Kedzie Avė., Chicago, prie gerą kelių, arti mokyklą ir mie- 
Phone Yards 2599i |sto. Taylor, Lincoln, Lonjdade, 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 lt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite į M. J. AUGULIS, j 
Lietuvią Skyriaus Mgr., 

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

RANDAI

REIKIA DARBININKE

REIKIA vyrų, vaiką ir merginą— 
dirbti prie masiną spaustuvėse. Pri
tyrimo nereikalinga. Mokama gera 
mokestis pradžioje.
2150 Blue Island Avė., Chicago

REIKIA operuotoją siuvėją ir mer
giną dėl nubaigimo. siuvėją šapoje. 
3-čias augštas užpakalyje.
549 W. 13 st., arti Jefferson st.

MOKYKLOS

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

VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijoje. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiame

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-sapa už žemą kainą, lietuvią apgy-|±o 
ventoj vietoj; biznis išdirbtas per|*'e 811 mumis tuOJBUS.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

NAMALŽEMt nfl5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IK DM1GNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APgtDALŲ
Į Musu sistema ir ypatiikaa mokinimą* t>» 
Į darys jus iinovu | trumpą laiką.

Mes turime didiiausius ir ąariaualua kirpt 
mo-designing ir siuvimo skyrių., kur m«« su 
teiksime praktišką patyrimą kuomst jų mo 
kysit<5s.

Elektra varomos maiinos musą siuvimo aky 
riuose.

Jų* esate uikviečiami aplankyti Ir pama- 
tvti musų mokyklą bile laiku’ — dieną h- 
knrHis ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenns daromos pagal Jūsų m i era — ntU 
stail^s arba dydžio, ii bile madų knygoa

MASTER DESIGNING 8CROOL
J. F. Kasnieka, Psrditlnia,

N. Baile gatvi. Kambarys 411-41T 
•>rie* CiU Uąįl.
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