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Vokiečiai prie Oise upes
Brangiai moka už mažus 

laimėjimus
Vokiečiai sakosi viso suėmę 

10.000 belaisvių
VOKIEČIAI PASIEKĖ OI

SE UPĘ.

Vokiečiai viso paėjo 7 my
lias. Kitur franeuzai atsi
ėmė kaimus. Vokiečių 
nuostoliai milžiniški.

mano, kad vokiečių tikslu 
apsupti Compiegne ir Villers- 
Cotterets miškus ir pasiekti 
Greil-Senlis-Meaux liniją, kad iŠ 
ten bombardavus Paryžių.

Tankiausios priešo masės yra 
jarp Bethancourt ir Vignemont,

yra

Vakariniai laikraščiai perkra
tinėdami vokiečių dviejų dienų 
laimėjimus sutinka, kad tų lai
mėjimų negalima ignoruoti, te- 
čiaus jie abejoja ar tie laimėji
mai yra verti vokiečių aplaiky- 
tų nuostolių.

901 žmonių žuvo nuo vokie
čių bombų anglų ligonbu- 
čiuose.

True translation filed with the post- 
naster at Chicago, Ilk, June 12, 1918, 

a« required by the act of Oct. 6,1917.
LONDONAS, birž. 10 — Par

lamente šiandie paskelbta, kad 
vokiečiams bombarduojant li- 
gonbučius užpakalyj linijų Frau 
cijoj žuvo 901 žmogus. |

NEGALI BŪTI KOMPRO
MISO SU VOKIETIJA.

Mirė nuo
Mirė nuo
Mirė nuo
Sunkiai sužeistų

žaizdų .............. 3
šiaip atsitikimų. .3
li«<J .................  7

AUSTRIJOS KAREIVIAI 
SUKILO RYTINIAME 

FRONTE.
48

šlamu sąraše yra paduotos 
šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

FRANK KARALIŪNAS, Ta- 
maqua, Pa., kareivis, užmuštas 
karės lauke.

HENRY URBAN AUSKAS, 
Detroit, Mieli., kareivis, užmuš
tas karės lauke.

HENRY BOROSK1, Buffalo, 
N. Y., kareivis, sunkiai sužeis
tas.

kad situacija, kokioj atsidūrė 
Rusija delei Brest-Litovsko su
tarties sąlygų gali būti pataisyta 
tik aktyve talkininkų pagelbn. 
Kitaip esą negalima sustabdyti 
vokiečių armijų besiveržimo.

Pasirodymas stiprių taikiniu-

Kares priešini!) 
kai kalejiman

karės
45 ŽMONĖS NUTEISTI 25 
METAMS KALĖJIMAN.

True IcRnslntion filed with the post- 
ninster at Chicago, III., June 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 11. — Pa
sak vėliausios telegramos nuo 
Hfeuterio korespondento iš fran
euzų kvatieros, franeuzai tapo 
atstumti iki Oise upės.

Franeuzų karės ofisas šiandie c

skelbia, kad vokiečiai ties Ribe
court prasimušė iki už vienos 
mylios nuo Oise upės.

Priešas taipgi pasiekė Arondc 
iq>ę, už keturių mylių nuo Com
piegne, kas reiškia, kad jis paė-1 
jo daugiau kaip 7 mylias, bet 
šioj vietoj tapo atmuštas atgal.

Vokiečių nuostoliai šiame be- 
siveržime sakoma yra baisus. 
Karės laukas padengtas lavonais

Franeuzai atakavo ir nustū
mė vokiečius iki linijos einan
čios per Belloy, į pietus nuo Ma-

NEGRAI PAĖMĖ MIŠKĄ.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as required by tho act of Oct. 6, 1917.

SU PRANCŪZŲ ARMIJA 
Francijoj, birž. 11.—Didžiau

sios vokiečių pastangos jų nau
jame ofensive pereitą naktį ir 
šįryt buvo dedamos linkui gele
žinkelio jungiančio Estrees-St. 
Denis ir Montdidier. Bet vokie
čiai susitiko tokį pasipriešinimą, 
kad jie valandėlei atsižadėjo nuo I 
tolimesnių pastangų šioj apy-

Negrų kareiviai, prigelbiami 
talkininkų “tankais”, kurie atli
ko didelį diųbą, padare šioj a- 
pielinkėj puikių kontr-ataką ir 
atsiėmė mišką einantį nuo į piet
vakarius nuo Marqueglise.

Sako Lansing.

true translation filed wnh the post- 
master at Chicago, III1., June 12, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

10.—“Prusianizmas ir idėja pa
stovios taikos tarp tautu niekad 
negali būti sutaikintais; apie ko
mpromisą negalima nė svarsty
ti”. Taip pasakė Robert Lan- 
sing, valstybės sekretorius kal
bėdamas kaipo garbės kancleris 
Union College už 1918 m.

“Prusianizmui, su jo sudarky
tomis idėjomis, neteisingu sup
ratimu ir nepakenčiamais žiau
rumais, turi būti padarytas ga
las. Iki tie tikslai nebus atsiek
ti, mes turime tęsti didžiąją pa
saulio karę”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 10. — Iš 
Kijevo per Maskva šiandie gau
ta žinia sako, kad didelis sukili-1 SIH (>,idžiamąją reikšmę 
mas prasidėjo tarp sukoncen-pK‘^Yi(‘,r taikos sąlygose,
truolų rytiniame fronte Austri-Į Partija sako, kad pasisekimas 
jos kareivių. talkininkų intervencijos prigu-

I Ii nuo jos formos ir jeigu bus 
~ {pasiųsta ekspedicija, prašoma,Semionovas apgalėjęs rusus. .f .T I kad butų griebtasi visų pnemo-
True translation filed with the poat- ni« Rusijos inte-
mastei' at Chicago, 1IK, June 12, 1918, | resų ir teisių.

0 į as required by the act of Oct. 6,1917. |

Jūreiviai neteko 516 žmonių. HARBIN, birž. 7 (suvėlinta) 
_ ----- |—Gen.Semionov.vadovasprieš-
True translation filed with the post-1...y. c.. ... .
mastei- at Chicago, III., June 12. 1918, bolševikiškų spėkų Slbei’ljoj, at- 
as iequned by the act of Oct. 6,1917. | <1iihip uliml unsn kareivius ku-i . •

A . slu,ne alg‘U 1U81* Kar( lvlus» KU True translation filed with the post-
vVASHINGl ON, b. 10.—Jūrei- rie buvo perėję Onon upę, Tran- master at Chicago, 111., June 12, 1918, 
vių korpuso buveinėj šiandie iš- sbaikale. Tečiaus čia gautos iš as rc(,u,rcd by the act of Oct 6*1?17* 
leista sutrauka parodo, kad nuo ten žinios sako, kad Semionovą DUBLIN, birž. 10 — Vakar 
išsodinimo jūreivių korpuso laukia dideli sunkumai. Irlandijoj buvo moterų diena. 
Francijoj iki išsiuntimo žinios ______________ _ Visoje šalyje, visokio amžiaus
mirė 78 žmonės, o 396 sužeisti. P1’ kksU moterįs tūkstančiais rin-

Nuostoliai sekami: I Galės stoti laivynan. I kosi ir pasirašė po protesū prieš
Žuvo mūšyje ... 271 I sižadėjo neužimti jokios kons-

_ v . ....................... True translation filed with the post-L prnfn«tn in< nri-Mire nuo žaizdų................31 |mastei ąt Chicago, III., June 12, 1918, konskriPclJQ- 1 roieste JOS pil-
Mirė nuo ligų.................. 15 Į as rc<luirc(l by the act of Oct. 6,1917. kripcijąs paimto žmogaus vie-
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .2 
Nusižudė ........................ 31 Sulig naujo Provost

 gen. Crowder patvąrkymo 19181 kentėtų besipriešindami kons- 
Viso mirė 78 nL klesos drafto registrantai ga-| kripcijai.

Sunkiai sužeista............. 23 stoti laivynan ar jūreivių kor-
Lengvai sužeista.............. 373 pusan.

AIRIJOS MOTERS PRIEŠ 
KONSKRIPCIJĄ.

Galės stoti laivynan.

WASHINGTON, birž. 10. — tos. Belo jos prisižadėjo šelpti* 
Marshal šeimynas tų žmonių, kurie nu

Viso sužeista 396 True translation filed with the post- 
r> • x I mastei'at Chicago, III., June 12, 1918,
I riešo rankose.................. 1 Irs required bytheactof Oct.6, 1917.
įpuolė ...................  1 WASHINGT()N, birž. 10. -

------. " ■ ■ šiandie senatorius Sheppatd iš
AUSTRIJAI ■REIKALIN- ĮTėxas įnešė priedn’prle $12,000.

GAS PARLAMENTAS. 000,000 armijos paskyrimo bi-
---------  . Kaus, įgaliojanti prezidentę pa-| ST pAUL, Minn., birž. 11— 

Sako Viennos burgomistras.| imti visas kabelio, telefonų ir Į Vakar čia atsidarė metinė Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencija. Konvencijoj dalyvau
ja keli tūkstančiai delegatų ir

Darbininkų Ju 
dėjimas

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJOS KONVEN

CIJA.

cuzai panedčlio naktį atsiėmė 
Mzry miestelį, į vakarus nuo Be-

VOKIEČIAI SPRENDŽIA
MAME MŪŠYJE.

VOKIETIJA PAKEIS KA
RĖS TIKSLUS.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 10,000 
BELAISVIŲ.

Tikisi dar šį mėnesį užbaigti 
karę.

Nuo geg. 27 suėmė 75,000 
belaisvių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 12, 1918, 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, birž. 11 — šian
die išleistas oficialis pranešimas 
sako, skaičius vokiečių suimtųjų 
naujame ofensive belaisvių pa
siekė daugiau kaip 10,000, kas 
padaro kad nuo geg. 27 d., suim
ta apie 75,000 belaisvių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 11. — Mil
žiniškas vokiečių bandymas pa
siekti Paryžių tęsiasi ir šiandie. 
Visos vokiečių pa jiegos yra vei
kmėje, nse jie tiki, kad atėjo va
landa, kada galima įgyti perga
lę. Priešas tikisi užbaigti karę 
prieš pabaigą šio mėnesio, ir 
manoma, kad galbūt bus paban
dytas didelis vokiečių laivyno o- 
fensivas ir naujas užpuolimas 
anglų fronote.

i'rue translation filed with the po»» 
mastei' at Chicago, Ui., June 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, birž. 10 — Pasak 
pranešimo į Messagerc iš Zuricb, 
šį mėnesį Rerline įvyks Austro- 
Vok lelijos konferencija peržiū
rėjimui ir pertvarkimui karės

kviestos prisiųsti į konferenci
ją savo atstovus.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

Buvo nuteisti visam amžiui 
už atsisakymų būti 

kareiviais.

True translation filed with the post- 
master at Chicaąo, Ilk, June 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

SAN ANTONIO, birž. 10. — 
Kariškas teismas buvo nuteisęs 
45 sąžiningus karės priešininkus, 
kurie atsisakė dėvėti uniformą, 
visam amžiui kalejiman.

Brig. gen. J. P. O’Neil, kuris 
peržiūrinėjo rekordus, sumažino 
bausmę, paskirdamas 25 metus 
kalėjimo.

Gen. O’Neil paskyrė vietą ka
lėjimo Fort Leavenworth. Jie 
tuoj aus bus į ten išvežti.

Beveik visi nuteistieji yra iš 
Oklaboma ir yra išpažintojais 
Mcnnonite tikėjimo.

Niekurie Mcnnonite atsisakė 
vartoti ginklus, bet apsivilko u- 
niformą ir sutiko dirbti kaipo 
nekariaujant js..

Teisiamieji gi atsisakė dėvėti 
uniformą ar dirbti kokį nors 
darbą surištą su armija.

SOCIALISTAS METAMS 
KALĖJIMAN.

čiai su dideliais nuostoliais at
mušė atakas į šiaurvakarius nuo 
Cbateau-Thierry, kur veikia A- 
mreikos jūreiviai ir franeuzų ka
reiviai.

AMERIKIEČIAI ATSIĖMĖ 
MIŠKĄ z

Suėmė 350 belaisvių.

BRANGI ŽEMĖS KAINA.

Vokiečiai už kiekvieną pėdą že
mės turi mokėti krūvomis 

lavonų.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., June 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. H. — Kaip 
korespondentas aprašo, vokie
čių aplaikomieji paskutiniame 
besiveržimo nuostoliai yra be
veik fantastiški. Vokiečiai pildo 
savo besigirimą. kad jie pražu
dys 1,500,000 kareivių kad tik 
pasiekus Paryžių.

Nuolatos pašaukiamos nau
jos divizijos iš visų vakarinio 
fronto dalių ir metamos į mūšį. 
Sunkiausias vokiečių besiverži- 
mas yra už Ribecourt, kur vo
kiečiai apmaino krūvas lavonų 
už trupučius franeuzų žemės.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ant 
Marne, birž. 11. — Amerikos jū
reivių batalionas šįryt užėmė 
šiaurinę dalį Belleau miško, į 
šiaurvakarius nuo Chateau-Thi- 
erry, suimdami 350 prūsų ir sa- 
ksonų jų tarpe 10 oficierių, dvi 
Kruppo laukų kanuoles 3 colių 
kalibro kelis didelius minų ka
sėjus ir daugybę kulkosvaidžių.

True translation filed with the post 
mastei- at Chicago, 1)1., June 12, 1918, 
ns required by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, b. 10.—šios 
dienos S. V. armijos nuostolių 
sąrašas paduoda septynias de
šimts keturis vardus. Nuosto
liai toki:

Užmuštų karės lauke .. 13
Mirė nuo žaizdų...................5
Mirė nuo aeroplanų............ 1
Mirė nuo šiaip atsitikimų.. 1
Mirė nuo ligų .................. 1
šunkiai sužeistų .............. 46
Sužeistų nežtinia kaip .. 7

LAIMĖJIMAI NEVERTI 
KAINOS

74
Siame sąrašę yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

GUST KALES, 3208 Wall st., 
Chicago. III., kareivis mirė nuo 
žaizdų.

A. JIRKOWSKI, West Cedar 
Bapids, Ja., kareivis, sužeistas.

True translation filed with the post-1
mastei' at Chicago, II)., June 12, 1918, .......""".....
as required by the act of Oct. 6,1917.Į Qį įje seniai, tie Seneliai.. .

AMSTERDAM, birž. 11. — 
Vienuos korespondentas radika- 
lio Rremeno laikraščio Weiser 
Zeitung sako, kad Viennos bur- 
gomistras Dr. Weiskirchner se-! 
nsacinėj kalboj užreiške seka
mą:

“Valstijos išdavystė ir nedė
kingumas yra išbujoję ir vald
žia pasirodė silpna ir nepastovia. 
Dabartiniuose opiuose laikuose 
mums reikalingas parlamentas, 
nes net blogas parlamentas yra 
geriaus negu nieko.

“Tas liesa, kad parlamentas 
neišrišo maisto klausimo, bet 
jis pasilieka vienatine platforma 
laisvam žodžiui ir vienatine vie
la, kur despotiški biurokratijos 
aktai ir skaitlingi kariniai perė
jimai rubežių gali būt i apsvars
tyti. Dabar vyriausia ir būti
niausia vokiečių partitjų parei
ga yra pastatyti suvienytą fron
tą prieš slavų išdavysltę.”

t .................... .„M! , ,

8 užmušti, 3 sužeisti
peštynėse.

HUN1 INGI ON, W. Wa. -—.I Konvenciją atidarė James 
J. A. Cottle, 84 metų amžiaus ii cianCy, prezidentas vietos dar- 
Mrs. Jobu Haper, 75 melų, abu L)0 (ai.yj)()S Laikinu pirminin- 
iš Cattlesburg, Ky. pabėgo ii j)UV() George W. La.wson, 
čia apsivedė. Po šliubui jaunie- K- lnįCSĮ0 mayoras Hodgson ir 
ji sugrįžo namo. | cjj(>s> Pasveikinimo kalbas lai-

pinn. Minnesota Darbo Fedcra- 
valstijos sekretorius Julius A. 
Schmahl. Atsakė į jas Ameri
kos Darbo Federacijos prez. Sa- 
nmel Gompers. Kalbėjo taipgi 
valstijos ir miesto darbininkų 
organizacijų viršininkai.

Prieš atidarysiant konvenciją
Prašo, kad talkininkai pa- Į buvo surengta didelė paroda, 

siųstų Rusijon kariuomenę. -----------------------------

Kadetai prašo 
intervencijos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as requlrcd by the act of Oct. 6,1917.

PARIŽIUS, birž. 11 — Mušis 
visame fronte siaučia visu smar
kumu. Atakos ir kontr-atakos 
seka be jokios pertraukos. Vo-

kritikai kiečių nuostoliai yra milžiniški.

True translation filed with the post- 
mauter at Chicago, III., Jane 12, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

WASHIN,GTON, b. 11.—šios 
dienos S. V. armijos nuostolių 
sąrašas paduoda 130 vardų. 
Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauke .... 26

CHICAGO. — Keturi švoge- 
riai negalėjo pasidalinti paliktu 
turtu, tad jie nusitarė tai išriš
ti peštynėmis. Pasekmėje — 
Frank Kroli, 4835 So. Throop st. 
yra užmuštas, Felix Kowalski, 
4859 So. Ashland avė. mirtinai 

sužeistas ir manoma miršta, 
Andrew Naluszki ir Vincent Sa- 
polski, abu 4827 So. Throop st., 
sužeisti, bet taipjau uždaryti ka
lejiman.

ORAS
■c

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 11. 
— Rusijos ambasada šiandie 
įteikė valstybės departamen
tui centralinio komiteto ka
detų partijos atsišaukimą į 
Suv. Valstijas ir talkininkus pa
siųsti ekspediciją į Rusiją atmu
šti besiveržiančius vokiečius. 
Prašoma, kad tosios spėkos bu
tų po tarptautine kontrole, kad 
gvarantavus; Rusijo« teises.

Taip vadinamoji kadetų par
tija susideda iš konstitucionalis- 
lų demokratų ir buvo valdžioje 
tuoj po nuvertimui caro.

Suv. Valstijos dar neišreiškė 
savo nuomonės apie talkininkų 
pageidavimą bendro veikimo 
rytuose, nors sprendžiama, kad 
valdžia skaito, jog butų nepri
deramu bandyti sulaikyti vokie
čius Rusijoj kol Rusijos žmo
nės neišreiškė pageidavimo ir 
kol nėra užtikrinta, kad tas žin
gsnis nebus klaidingai supras
tas.

Giedra ir vėsiau šiandie ir ry
to; šiaurvakarių vėjas.

ANGLIJOS DARBININ- 
AIK Už MOONEY.

Reikalauja naujo bylos 
nagrinėjimo.

SAN FRANCISCO, Cal. — 
čia gauta telegrama nuo Angli
jos ir Airijos Darbo partijų, rei
kalaujanti naujo bylos nagrinė
jimo dėl Thonias J. Mooney ir 

kitų apkaltintojų sąryšyj su 
“preparedness” dienos bomba.

Pardavėjų streikas.
. BLOOMINGTON, 111., birž. 11 

~ Vakar sustreikavo drapanų, 
čeverykų ir vaistinyčių klerkai, 
atsisakius išpildyti jų reikala
vimus. Jie reikalauja pakėlimo 
algos, pripažinimo unijos ir dau
giau švenčių. Manoma, kad 
streikas išsiplėtos ant kitų san
krovų.

Taupys anglis.
WASH1NGTON. — Kuro ad

ministracija paskelbė, kad šie
met reikalinga sutaupinti l()0, 
000,000 tonų minkštųjų anglių,

Kadetų nuomonė. kad karės reikmenų dirbtuvės 
' Kadetų prašymas užreiškia, galėtų atlikti savo darbus.

True translation, filed with the post- 
master at Chicago, 10., June 12, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 0,1917.

WASHINGTON, b. 11 — Nu
teisimas už peržengimą šnipinė
jimo akto Frederick Krafft, kar
tą buvusio socialistų kandidato 
į Nunv Jcrsey gubernatorius, 
praktiškai tapo patvirtintas aug- 
ščiausiojo teisino, kuris atsisa
kė išnaujo peržiūrėti jo bylą. 
Krafft buvo nuteistas penkiems 
metams kalejiman ir užsimokė
ti .$1,000 pabaudos už savo pra
kalbą, laikytą mieste Newark.

Nuteisė kalejiman.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PHILADELPHIA, b. 11 — 
Suv. Valstijų distrikto teismas 
nuteisė “sąžiningą karės prie
šininką” Henry Sadel vieniems 
metams kalejiman už sunaiki
nimą savo “questionnary” (kla
usimų sąrašo). Jam duota di
džiausia bausme.

101 AREŠTUOTA.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, June 12, 1918, 
as reųųired by tne act of Oct. 6,1917.

NEW YORK, birž. 10. — Po
licija vakar žemesnėj dalyj a-, 
reštavo 101 žmones už neišpil- 
dymą savo drafto “questionna- 
ry”. Suimtieji daugiausia atei
viai.

5 nuoš. draftuotų serga 
džiova.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 12, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

SPRINGFIELD, III. — Sulig 
valstijos sveikatos departamen
to leidžiamo Illinois Health 
Ne,\vs, vidutiniškai 5 nuoš. Illi
nois draftuotų žmonių, kurie 

stojo ant egzami nacijos, serga 
džiova.

Pasimirė italų poetas.
MILAN, birž. 11. — Vakar 

čia urnai pasimirė italų poetas 
ir kompozitorius senatorius Ar- 
rigo Boito. žymiausiu jo vei
kalu yra opera “Mefistofele”,
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NAUJIENOS |
Che lithuan'an daily neims 
fhiblish. H Daily except Sunday by 
ttir I i i liuatliun NeWS I’ub. Co., Ine.

1810 SO. Ilki S 11 I) ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

dažnai jųj ui, aprašančiam 
darinis spaudoje, kaišiojo pa
nosėn kumštis, žadėdami jam 
pirmam atkeršyti už jo veiki
mą.

Telephone Canal 1506

ienos eina kasdien, išskiriant 
Idienius. Lei<lži;i Naujienų Ben- 
!*, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
— Telefonas: Canal 1506.

uuakomoji Kaina:
-pačtu:

Į ramų Chicagos L. Vyčių 
pikniką atvažiuoja būrelis so
či jalistų, iš anksto susitarę su
kelia riaušes, užpuola ir su
muša vieną vyčių veikėją (S.

turi teisės susidėjusius kuo->mo autoriai nori sutrukdyt ko
pelės iš atskirų narių, taip ir operatyviška darbų laikraštijos 
kuopos ir rajonai tverti naujų dirvoje, o proteguoja individua- 
bendrovių “socialistiškų” lai-Įlį (“privatiškų”) darbą. O juk 
kra^čiy leidiniui.

Mes kalbėsime žeminus tiktai
apie antrųjų šio įnešimo pusę —

Ui
Chicagoje*

Pusei meto ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam

$6.00
3.50
1.3.3

tieagoje per nešiotojus
Viena kopija ...................
Savaitei
Mėnesiui...............................  50

e Valstijose, ne Chicagoj,

................................ $5.00
3.00

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

Kanadoj, metams ................... 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus rtikia siųsti I’ačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

tas, Kaulakis, pašauktas pa
geliam, ima už tai barti soci- 
jalistus, sumuša ir tą.

Tai šitaip, pagal “Draugo” 
aprašymą, išrodo ta socialis
tiškų “skerdynių” arba “kru
vinos revoliucijos” pradžia.

Mes nežinome, ar jo apra
šymas yra teisingas, o nuo 
seno laiko esame papratę

čia cituojamojo įnešimo tekšite.
Reikia pastebėti tečiaus, kad 

ši antroji įnešimo dtdis paliečia 
visai kitų klausimų, negu pir
moji jo dalis, ir todėl ji turėjo 
būt suformuluota, kaipo atski
ras įnešimas o ne sulipinta į dai
ktų su klausimu apie socialistiš
kų organizacijų strigimų. Nes

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamas išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 

jalickant 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 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

rankraščius

vitrdu 
Ir 
to

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

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės“. —K. Marks.

Redakcijos i 
Straipsniai

True translation filed with ttl’ post 
master at Chicago, III., Jane 12, 1918, 
as reąuired by the pct of Oct. 6, 917.

Atžagareiviai tau
tininkai stoja už 
klerikalus.

“Tėvynė” rašo, kad Dr. J. 
Šliupas, pagrįžęs iš Europos* 
davė ilgų pranešimų apie 
Lietuvos reikalus New Yor- 
ko anglų spaudai, 
įdomus incidentas.

nė“sako:
Reporteris nuo

taip-pat gavo labai platų pra
nešimą apie Lietuvą, tačiau*}

stambiausių melų, kad tikėti 
jo žodžiais negalime.

Girdėjome, tiesa, šiek-tiek 
apie tą “kruviną revoliuciją” 
vyčių piknike nuo vieno nu
kentėjusiųjų; bet jisai muš
tynės pradžioje nebuvo, to
dėl jo aiškinimas apie inci
dento priežastį turi nedaug 
vertės.

Bet ve ką jisai sakė: West 
Side’s socialistai esą supykę 
ant Vyčių už prakalbų suar
dymą 1-je gegužės ir atker
šiję aršiausiam jų už tai* ap- 
kuldami jį vyčių piknike.

Mes netyrinėjome, ar tai 
yra tiesa* bet žinome, kad 
West Side’s klerikalų klap
čiukai ištiesų suardė minė
tas socialistų prakalbas—ly
giai kaip buvo ir Cicero’je. 
Taigi neapykantai prieš 
tuos gaivalus buvo pamato 
pas socialistus.

Bet jeigu jie ištikro (kas 
dar nedarodyta) pavartojo 
fyzišką spėką atkeršijimui, 
tai jie, žinoma, pasielgė labai 
netikusiai. Mušties yra ne
padorus ir kriminališkas da
rbas. Net skundiką, net pas
kutinį juodašimtį mušti ne
valia, kol jikai tavęs neuž-

pritart vienam tų dalykų, o ne 
pritart antram: kaipgi tuomet 
jisai balsuos, jeigu abudu daly
kai yra suversti j krūvą?

Referendumo iniciatoriai tu
rėtų bent pasirūpint žmoniškai 
suformuhiot savo įnešimus, ka
dangi jie privalo atsimint, kad 
jų įlipimas bus svarstomas tuk
siančių žmonių: nors pagerbiant 
savo organizaciją, reikia steng
tas išdėstyti savo sumanymą 
aiškioje formoje. Be to-gi, įne
šimai referendumui yra organi 
zacijos įstatų projektai, todėl su 
jais reikia apsieiti atsargiai.

L.S.S. sekretorius, jeigu jisai 
išmanytų Savo darbą, turėtų to
kių supainiotų įnešimų visai ne 
priimti.

Bet tai liktai tarp kitko. Eisi
me prie minėto įnešimo turinio.

jie, be abejonės. yra atkaklus 
“privatiškų“ laikraščių priešai! 
Norai vienoki, o rezultatai kilo
ki.

Įnešimas kalba tiktai apie 
“naujų“ bendrovių steigimų, 
palikdamas ramybėje jau gy
vuojančiąsias bendroves. Bet 
imsime tokį atsitikimų, kad atsi
rastų reikalas gyvuojančiųjų 
(“senų“) bendrovę perorgani
zuoti — pavest jos turtų į kitas 
rankas, perkeist jos vardų ir tt. 
Tokių atsitikimų gali būt visuo
met, o ypatingai dabartiniais lai
kais. Naujų bendrovę tečiaus 
sųjungiečiams steigt nevalia — 
kas tuomet: uždaryt viską ar pa
vest laikraštį į nc-sųjungicčių 
rankas?

Arba imsime tokį pavyzdį-at 
skiras sųjungictis įkūrė socialis
tiškų laikraštį (tai jam nėra už
drausta pagal tų referendumo 
sumanymų); paskui jisai užsi
manė pastatyti jį ant koopera
cijos pamatų — pavest bendro
vei. Pagal tų įstatymų, kurio 
nori kalbamojo įnešimo auto
riai, šitokia permaina yra nega
lima. Laikraščio biznis turi būt 
privatiškų; kooperacijų steigt 

j uždrausta! Ir lokiam įstatymui 
pritaria šimtai sąjungiečiu, bal
suodami už referendumo įneši
mų!

žmones, nemokantis pro ta u t.

Antroji įnešimo pusė sako.

Bet čia

“Times

Bet ko “Draugas” taip ne
svietiškai šūkauja ir keikia? 
Prie ko čia ta visa jo litanija 
apie Grigaitį, “Naujienas” ir 
bolševikus? Juk vyskupo 
Karevičiaus ir kun. Bartuš-

liką eilučių; mat, Tautinės 
Tarybos nariai, pp. P. Vil- 
montas ir M. Vinikaitis, pasi
rūpino pertikrinti reporteri 
kad jis neskelbtų savo prane
šinu* nieko, kas liečiąs Euro
pos klerikalu darbų Lietuvos 
klausime, nors tie darbai gar
sinami yra Fra nei jos, Angli
jos ir Vokietijos spaudoje ii

merkė “Naujienos”, neturi 
nieko bendra su piknikais 
Chicagoje.

Ažuot koliojęsis, kaip gir 
ta boba, ant “Naujienų”, ta
sai klerikalų organas ge
naus sudraustų judošėlius 
melagingais donosais ardan
čius viešus žmonių parengi 
mus. Nes iš tų donosų kįla 
neapykanta ir kerštas.

stijų valdžiaį.
Delei tokio minėtųjų vyrų 

įsikišimo į l)-ro J. Šliupo “in- 
terviesvs“. Tautinės Tarybos■ 
posėdyje 28 d. gegužės būvi 
kilę nemaža ir ginčų.

Tautininkų šulai, pastro4 
do, nori paslėpti tą pragaiš-

Organizacija ir 
laikraščiai.

varo Europos klerikalai 
(kartu su Amerikos klerika
lų atstovu, kun. Bartuška)! 
Taip jie darbuojasi “dėl Lie
tuvos labo”!

Ranka ranką mazgoja.

Vėl riksmas

Organizacija ir laikraščiai.
Pereitą sabalą “Naujienos“ 

ilgame straipsnyje išnagrinėjo 
trijų paskutinių L.S.S. “referen
dumų” nutarimus. Tenai buvo 
parodyta, kad vadinamas ‘.‘refe
rendumas“ apie L.S.S. kuopų 
priklausymą A.L.I). T-ai, lygiai 
ir “referendumas“ apie steigimą 
socialistiškų organizacijų ir ben
drovių .yra pravesti nelegaliu 
(priešingu L.S.S. įstatams) bū
du, ir todėl neturi jokios ver-

Chicagos klerikalų 
nas vėl rėkia nesavu 
plusdamas socialistus, 
sak jo, socialistai jau pradė
ję kelt “kruviną revoliuciją” 
“prieš sau nepatinkamus 
žmones”. Šitą “pradžią” ji
sai išveda iš sekamų atsitiki-

orga- 
balsu,

Pa-

Bet apie klausimus, kurie bu
vo tų “referendumų” 
tini, ne pro šalį bus

priežas- 
pakalbeti

referen-

Cicero, Ilk, 
cialistai tūlam katalikų veikė-

girdi — so-

Imsime vadinamąjį 
durnų I,” kuris skamba sekamai:

L. S. S. pavieniai nariai, kuo
pos ar rajonai neturi teisės 
organizuoti naujų organizaci
jų, pavadindami jas sociali.s- 
tiškomis arba socialistams 
pritariančiomis. Taippat ne-

Bet butų neteisinga visą kal-
, , . , . ¥. .v . i tę už tą nesąmonę versti ant są-ba kuopelės, susidedančios is at-1 . . . . _ ., , . ,, , . . . . lungiečtų, padavusių minėtą įne-kiru narių ( koks skirtumas tar-1 . . . , . x .. T. .. . .. Išimą ir balsavusių už jį. Juospe kuopų ir kuopelių ?),ne | .... - r Q Q1 . . £ . ... I prie to prirengė L. S. S. orga-hiri teisės tverti naujų bendro-1 .. . .. «

... y v i • Ina8, varęs per ilgą laiką savoviii sociahstisku laikraščių lei-1 . . u x « :/ . / \ garsiąją “campaign prieš pn-
dunui (o socialistiskų, be kable-l ... „„ v č I vatiškus laikraščius . ,
hų, — galima?). | .. ... .. . ,.VI , .1 Organo agitacija buvo be ga-Apie gramozdišką sutvarky I, . ... ........* , . . v. I lo nesąmoniska, ir |i nieko kitamą žodžių šitame įnešime nc-|. .... . e , . .... v. I ir negalėjo padarvt, kaip sumiši-kalbėsnrte. Imsime tiktai pačią I . . x. . . uvr.......................... .. I na sąumgicčių mintyse. Nau- inesėių mintį, kiek ji mumsl.. „ ... , ,\ J\ 1 ,v . / I penos savu laiku ne karią nu-

, . , „ . I ’odinejo, kaip nelogiški yra ho-nori, kad Liet. Soc. Sąjungos! „ -.v ..................... ....  ... , . | v<5s išvadžiojimai apie laikraskuopoms, raionams ir atski | .. . ...... . ,1 . v I hus: kas netikėjo joms tuomet,
riems nariams butų uždrausiu I .. .... . .• . „ ,y. I as gali matyt dabar, kad Nau-steigti bendroves socialistiskuI .. „ . . .* . , 4 .v . I įienų nurodymai buvo teisingi,laikraščių leidimui. Ar išmin I,. . „ .. . .* I Pagal kovos agitacijos vaisiui
liūgas yra šitas jų noras? I ... . .?. . .. . . . ... . . 1 spręskite apie jos vertę.Įsivaizdinkime, kad jisai tap-1
tų įvykintas. Organizacija už- I Buvo stengiamasi įtikint są 
draustų sąjungiečiams steig I jungiečius, kad liktai oficiali* 
minėtas bendroves ir leist sočia I Sąjungos organas esąs “tikrai 
listiškus (ar “socialistiškus”) I iocialistiškas” laikraštis, ir kad 
laikraščius. Kas tuomet butų/I visi kili laikraščiai esą mažų- 

I Tuomet, visų-pirma, butų tok: I Mažiausia “pavojingi“ socialis 
juokingas dalykas, kad sąjungie I ams. Jiems, girdi, rupi “biz- 
čiai turi teisės organizuot bend I uis“; jie nepripažįsta organiza- 
rovės nesocialistiškų laikraščių Į ei jos disciplinos; jie galį patekt 
leidimui ir neturi teisės organi- Ii priešų rankas, ir tt.
zuot bendroves socialistiškų lai 1 Remdamiesi šitais - “princi- 
kraščių leidimui. I )ais“, “Kovos“ vedėjai skelbė,

Galima tikėties, kad socialis I kad sąjungiečiai turi arba pri- 
liškos organizacijos nariai ne | versti “privatiškus laikraščus“ 
norės leisti priešingų socialis 1 pasiduot L. S. S. centro kontro- 
tam laikraščių; ir jeigu jie mė I'ei, arba kovot prieš juos. Ir 
gintų tai daryt, tuomet organi-1 daugelis sąjungiečiu paklausė 
zaci ja galėtų juos nubausti. Bet I tų kurstymų ir ėmė elgties sulig 

| prieš juos bus atvira dirva or I “Kovos“ vedėjų nurodymais, 
ganizuot bendroves, bepartyviš I Jie ėmė niekinti visus socialistų 
kų laikraščių leidimui; ir orga i laikraščius, kurie nešoko pagal 
nizacija jiems užtai negales nie I Philadelphijos dūdą; ėmė vieto 
ko padaryt. I mis atvirai boikotuoti juos, o da-

Vadinasi, toks įstatymas, ko I bar sumanė uždraust steigt nau- 
kio nori kalbamojo įnešimo a u I jus “privatiškus laikraščius“ 
toriai, butų paskatinimu sąjun- i Verboten!
giečiams prie steigimo beparty I --------
viškų laikraščių. > O tuo tarpui Mes anaiptol nesame socialis- 
ie autoriai kaip tik ir turėjo Įtiškų laikraščių dauginimo šali- 
minlį pastatyt sąjungiečiu lei-1 įlinkai. Ne tiek svarbu yra lai- 
džiamųjų laikraščių steigimą po j kraščių skaičius, kiek jų geru- 

arlijos organizacijos kontrole! I mas. Ir nėra geras dalykas so-
Rezullatas išeina griežtai prie-Į cialislams skaldyt savo jiegas, 
šingas jų tikslui. j kurių jie turi neperdaugiausia.

--------  I Mes taipgi neskaitome tobu-
Bet įstatymas, draudžiantis lais tuos santykius, kurie iki šiol 

steigt bendroves socialistiškų[buvo tarpe soc. laikraščių ir or- 
laikraščių leidiniui, palieka dari ganizacijos. Apie tai esame ne 
teisės atskiriems nariams leisti I kartą kalbėję.
tokius laikraščius. Bendrovei Bet kaip užbėgt už akių be- 
negali leisti socialisliško laikraš-l reikalingam naujų Jaikraščių 
čio, o atskiras žmogus gali! To-į steigimui ir kaip pataisyti minč- 
kia lo “socialisliško

Be visti to, kų mes išdėstėme 
augščiaus, reikia pasakyti, jogei 
tie iniciatoriai nesupranta, kad 
jų pozicija kaip tik ir veda prie 
pabloginimo santykių tarpe laik
raščių ir organizacijos ir veda 
prie socialistą spėką skaldymo.

Jie mano, kad laikraščio pa- 
kreipą visuomet turi diktuot 
partijos centras. Taigi visi so
cialistų laikraščiai, jų nuomo
ne, turi būt vienos pakraipos. O 
jeigu tai pakraipai nepritaria 
daugelis organizacijos narių — 
kas tuomet? O jeigu ta pakrai
pa yra bloga? Jeigu priimt anų 
žmonių poziciją, tai šitiems na
riams nelieka nieko kita, kaip 
tylėt arba išeit iš organizacijos, 
kurioje jų nuomonės yra “nele- 
gališkos“, ir steigt naujų orga
nizaciją ir naują laikraštį.

Bet kas užtikrins, kad, išėjus 
vienai organizacijos narių da
liai, nereikės vėliaus trauklios iš 
jos dar vienai daliai, paskui tre
čiai ir tt? Juk socialistų organi
zacijoje visuomet yra ne viena 
srovė, o dvi, trįs arba daugiaus. 
Ir juo organizacija darosi dides
nė, tuo paprastai įvairios sro
vės joje apsireiškia aiškiau, 'l ai 
yra neišvengiamas plėtojimosi 
įstatymas. Mechaniškai slopint 
srovių apsireiškimą organizaci
joje, reikštų trukdyt josios plė
tojimąsi, smaugti ją.

Tokia nuomonė, kokios laiko
si mūsiškiai “drausmių“ mylė
tojai, pritiktų religinės sektos 
nariams, o ne socialistams. Re
liginė sekta, mat, turi tam tikrų 
“amžinų“, “dievo apreikštų“ 
tiesų, ir nukrypimas nuo jų yra 
herezija, kurią reikia stumt nuo 
savęs, jeigu nenori prarasti “dū
šios išganymą“. O šių dienų so
cializmo mokslas kaip tik ir pra
sideda visokių “amžinų tiesų“ 
arba dogmų atmetimu,. Jisai y- 
ra visųpirma evoliucijos (revo 
liucija yra tiktai tam tikras evo
liucijos apsireiškimas), plėtoji
mosi mokslas ir jisai pats yra 
nuolatinės evoliucijos, plotoji 
mosi procese.

Kaip-gi tad gali socialistai no
rėt, kad viskas butų draudžia
ma, kas tiktai nesutinka su ofi- 
ciale organizacijos pakraipa?

Minčių kontrolierių socialis
tams nereikia. Tų arba kitų 
■dejų klaidingumas arba teisin
gumas apsireiškia laisvam jų 
susirėmime. Ir socialistam: 
nėra ko bi joties, kad jų organi
zacijos nariai turėtų progos lai- 
svai apsikeisti savo nuomonė 
mis arba agituot už savo įsitiki
nimus. Bloga butų, jeigu jie 
neturėtą šitos progos, nes tuo
met galėtų paimti viršų organi
zacijoje kaip tik netikusios idė
jos.

i Sveikatos Skyrius

Atsakymai j klausimus.

Reikia Dviejų Operuotojų Perleidi
mui Kožno Telefono Atsišaukimo

Kiekviename metropo- 
litiškame telefono per
mainyme yra dvi sujungi

mui lentos, vadinamos “A” 
ir “B”.

Atsišaukimai išeina iš ofi
so per “A” lentą j visus ofi
sus esančius mieste. Atsi
šaukimai įeina į ofisą per 
“B” lentą iš visų ofisų esan
čių mieste.

Yia linijos, vadinamos 
šakomis, sujungtos “A” len
tą kiekviename ofise su “B” 

'"sujungimo lenta visuose ofi- 
• suose.

Kuomet naudotojas šau
kia telefono numeri, ope- 
ruotojas prie “A” sujungimo 
lentos atsiliepia ir perduo
da atsišaukimų operuotojui 
prie “B” sujungimo lentos, 
vadinamos permainymu. O- 
pcruotojiis prie “B” sujungi
mo lentos užbaigia sujungi
mų su pageidaujamu nume
riu, jeigu pastarasai neužim-

Tokiu budu matoma, ka i 
didesnėse vietose, kiekvie
nas telefono atsišaukimas 
valdomas dviejų operuotojų.

CHICAGO TELEPHONE
COMPANY

kaltūnas, kurį tik tūli žmones tu
ri Tuomet reikia veido neprau- 
st tankiai, neprausl šiltu vande
niu ir vartot daktaro nurodytas 
moslis arba lotijas. Veidas gali 
sproginėt nuo lauku ant jo sto
kos; tuomet reikia irgi tik šaltu 
yandeniu praustis, muilo nevar-

namąjį cold cream po nusiprau
sim© bei nusiskutimo.

nių daiktų tam tikslui. Alkoho-1 
lis gali sunaikinti perdaug tau
kus ant veido ir privesi prie ne
geru pasekmių. Be to, ilgas jo 
vartojimas gali padidinti veide

gaus taip mylimą gražumą.
5. (Judina ir neturėtų būt var

tojamas. Pas daugelį jaunų vy
rų atsiranda apsčiai spuogų ant 
veido dėl jo kaitinimo. Pas jau
nus ir senus, karštis bereikalin
gai atšaukia perdaug kraujo į 
veidą ant kelių miliutų ir išpu
čia gysleles jame. Labai karštos 
skaros net viršutinį odos shiogs- 
nį sugadina.

6. Po barzdos nuskulimo rei
kia nusipraust, kad nuplovus vi
są muilą nuo veido. Jokių ska
rų ir šluoslikų nereikėtų dėt ant 
veido. To ir užtenka. Galima 
kiškutį pavartot cold creamo ant 
nuskusto veido, kad jis nebūtų 
perdaug sausas, ypač žiemos lai
ke, bet lai gali būti praleista. 
Rankų ir elektros masažas nieko 
ypatingo nedaro veidui, tik padi
dina jame kraujo cirkuliaciją 
tam laike. Geresnė cirkuliacija, 
žinoma, kiek geriau maitina vei
do mėsas.

7. Pas neišsimiegojusias, pava-

Dr. A. Montvidas.

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. AV. T. Pricc iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ii’ narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo,

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui. 

Trumpu laiku aš palč- 
inijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
melų. Jeigu jus kenčia; 
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika, Tūkstančiai niO; 
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Gardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

1. Ar pavojinga sušilus apsi-| 4 
liet šąltų vandeniu?

2. Ar pavojinga sveikatai dir
bant triukšmingoj dirbtuvėj, 
kur oras nesimaino?

3. Kas per priežąstis, kad pa- 
vasaryj veidas stroginėja ir kas 
daryt, kad sustabdžius?

4. Ar gerai plaut dantis ir vei
dą alkoholiu?

5. Ar negadina veido šiltas 
šluostikas, kokius barzdaskučiai 
vartoja po nuskulimo?

6. vartot po barzdos nus- 
kutimo ir ar turi kokią vertę 
rankų ir elektros masažai?

7. Pas kokias ypatas paakiai
pajuosta? j

Atsakymai: —
1. Didelio pavojaus nėra, bet 

sveikatai gero nedaro. Geriau 
reikia viengt tokio pasielgimo, 
nes tai yra padarymas perdaug 
urnos permainos kraujo cirku- 

įnešiinoj tuosius santykius? — Kelias, ku- liacijoj. j
'Irį pasirinko

Pasirodo, tuo bildu, kad įneši- iniciatoriai, yra netikęs.
referendumo I“I 2. Pavojingo.

3. Gali tai būt taip vadinamas

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i:riminališkuose 
taip ir civiliškuose teisrn tose. Daru 

•s visokius dokumentus iryopieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mie ito Ofisas f
T N. Doarborn St. 
111 IJUnity Bldg.

Tel. Central 4411

Prie išsinarinimo ir jstpjovimui
Tuojau jtrink D-ro Rkhter'jo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
85c. ir 05c. buteliukus visos* aptlekose arba 

stačiu! nuo
F. AD. RICHTBR & CO.

74-80 W«ahlngton Street, New York, N. V.

Dl Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

LIETUVIS GYDYTOJAS
Gydo Vyrų. Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santifiko metodos. 
2401 So. Broadvvay St., St. Lotus Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sitlnry 170 
...............................Kinlock .Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7861 R.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Sabalai 

Pirmas Floras 15c. Balkonas D,e 
Prie šių kainų priskaitorna ir 

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

f JOSE P H C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio SI.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rocksvell 6999
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Sereda, Birželio 12, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

DOCTOR-U- LAYTON ■M į; t
Gydo ligas vyry ir motery su vaistais iš mus y pačių labaratorijos. 
Seno krašto metodą gydymui viduriu, plaučių ir specialiu ligų

Naujausi įrengimai dėl gydymo elektra. I V;|| g ryto j, 
710 W. Madison St., kampas Halsted st I ki 8 vok. Ne- 
_____ Chicago, Iii. I ,lc"01“9-12

Kviečia Sus. Laisvamanių
ius

Adresas

^KORESPONDENCIJOS
I _______ / 1 '

I Sergėkite savo akisRusiškos ir Turkiškos Vanos

ROCKFORD, 1LL

žodis musų korespondentuos.

VIENINTELE

BELOIT, WIS

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

AKI 
Aklo

iaža lietuvių iš Rackfor 
Tatai rodo, kad kliubie

12th 8L Tel. Kedile 8*02 
Paulina. Tel. Weatern 1* 
1514-16 W. 12th St., arti 
St Lonla Avė. ir 1115-17 
8o. Paulina 8t., arti 12th 
St., Chicago, 111.

ARuišerKa
M r s. M. Kulikauskas

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

sena 
ir tiesa butų buvus, 
n y vai

Gerbiamoji Visuomenė:—
Šiuomi pranešu, kad aš persikėliau į kitą vietą 

Dabar mano gyvenimo vieta randasi po numeriu 
720 W. 36th Str., ‘Chicago, III

Nedėlioj, gegužio 26 dienų ant 
Murphes formos buvo didelis 
piknikas, parengtas Lietuvių Ap
švietus kliubo. Opas buvo pui-

Ar Biednas žmogus yra gavės 
kada proga ar ne?

jis nepasirodo save 
visažinantis, nepasi- 
augštesniu, ypatin- 
panaudoti žinojimų 

Toki as- 
žmoni-

„ , , SEREDOJE, Birželio 12 diena, ,|r
131, i".nha.ičio svet” 1837 W. nth Str., Cicero III 

kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

(,f*se. . Todėl kas norite išanksto 
įsigyti tikictus malonėkite užėję nusipirkti.

mui i par
ką ir daržą

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

ŠIOJE APIELINKĖJE i imu 
kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Ketvergais

2418 VV. 47th St., kampas Campbell avė. Chicago

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

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndisou si. 2225 So. I^avitt St
Su i te 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
1‘hoiie llaymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS 
iš ASTRONOMIJOS

Sanborn žemes Kompanija reikalauja pusininkų, ir nepriverčia savo 
pusininko, kad jis įneštų didelę suma pinigų. Sanborn žemės Kom
panija reikalauja savo pusininko įnešti mažų dalį kapitalo, triūsą 
ir darbą, o męs užstatom kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad 
biednas žmogus turi sau 
keti likusius pinigus po 
pasilieka jūsų locna.
Buk pagamintoji! maisto, pelningiausio užsiėmimo Amerikoje šią

TELEPHONE YABDS 5114

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 1> 
Ii ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted 8t„ Chicaa*

■aaaMMm“————-----------------

REUMATIZMU 
yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitą ligą, jeigu tiktai jus 
pataikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias ligas 
nuo 3 iki 5 dienų.

šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu kruša už $1,10. 
'Užtikrintos suteikti užganė- 

dinimą arba sugrąžiusiai pini
gus. CARL F. VVORM,

3100 S. Halsted St., Chicago, III

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby Išvidaua, po $1.1* už gaL 
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted St, Chicago, 111.

TeL Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir ftiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė.; Chicago

SPECIALISTAS 
parciauoja Dykai

Gyvenimas yra' 
. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
LJ Mes vartojame 
TF pagerintą Oph- 
j tbalmometer. Y- 
f patinga doma at- 
1 kreipiama į vai

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Neužsitikelcit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .aukso r i ui ar keliau
jančiam pardavėiui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
i'ums akinius tikrai. Darbą atlie

ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek'* 
Tė m y kitę į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 3 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.Parsiduoda Koljardas

Parsiduoda Coal and Wood jardai su visa praperte ir įtai
sais. Biznis per daug metų išdirbtas. Turiu parduoti iš 
priežasties stiliaus išėjimo kariuomenėn, o tėvas senas, ne- 
pajiegia dirbti. Atsišaukite šiuo adresu:

F. J. KOZLOWSKI, i
12315 Lowe Avė., West Pullman.

Phone Pullman 633.

Mes, rockfordiečiai, irgi turi
me panašių korespondentų. Štai

kus. Žmonių buvo daug 
vo ni
dp, Į]
ėjai turi žmonių simpatijos.

Nuo liepos 4 d. š. m. čia bus 
visos karčiamos panaikintos, tai 
ir Beloit pasiliko “sausas”.

Nuo nesenai čia pradėjo lan
kytis su prakalbomis unijų kal
bėtojai. Ragina vietos darbini
nkus organizuotis į unijų, kad 
pasekmingiau kovojus prieš iš
naudojimų.

Darbai čia eina neblogai, bet 
užmokeslįs menkos — 30 e. už 
darbo valandų paprastam darbi
ninkui. Kliubietis.

Aptiekos Tol. Drovcr 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. i). KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 

3203 So. Ilalsted St.
Valandos: 9—-12 ryto; 

2—9 vakare.

iVMTIKlETAS: 7;.^’

Nematau reikalo atkartoti 
Scenos Mylėtojo kandžiojimus, 
kurie tilpo Naujienų No. 130. 
Skaitytojams lai nesvarbu. Bet 
noriu kreipti žodį į patį Scenos 
Mylėtojų. Gerbiamasis, ar ne 
jus griežtai atsisakėte pa taniau? 
Ii, padėti LMPS. 5 kuopai, kuo
met buvote prašomi grimiruoti 
ir šiaip prisidėti kitokiu darbu? 
Jus ne lik nepadėjo te, bet prie
šingai, stengėtės vakarėlio ren
gėjoms kenkti!

Jeigu S. M. jau pamiršot, kų 
reiškia gerbti save ir savo arti
mų, tai priminčiau, jog tai yra 
toks etikos dalykas, kurs reika
lauja, kad mes visados vaduo- 
lumės teisybe. O juodinti be jo
kio pamato kitus, žeminti juos 
tik dėlto, kad geros širdies j juos 

neturi ,ir tam tikslui įrankiu pa
vartot dagi brangaus laikraščio 
skiltis lai jau doram, teisin
gam, ar bent norinčiam teisin
gu būti žmogui nedera. Nes tai 
labai žemas darbas.

—Aldonos Mama.

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

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

SPECIALISTAS 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

Žmogaus pažangumas aiš- 
kiausia pusirodo, kuomet jis l>ti- 

tldo kitų klaidas pastebėti. Ten 
jis persistato save pilnoj šviesoj. 
Ten jį pamatysi, kurio etikos 
laipsnio jis yra pasiekęs. Vi
suomet žmogus, pažįstus save— 
žmogus, kuris yra išsirituliojęs 
iš siauro savygarbos kailio, da
rydamas kiliems pa teini j imtis 
niekados neužgaus kito jausmų. 
Tokiam žmogui yra aišku, kad 
pasaulyj nėra nieko tobula, kad 
viskas tik juda žengiant priekin 
į tobulumų ar slenkant atgal į 
degeneracijų. Jam yra aišku, 
kad kito klaidos visados leng
viau patėmyti, negu savosios. 
Jam žinoma, kad žmogus nega
li augščiau numatyti, negu jis- 
pats yra pažengęs. Ir štai kuo
met toks žmogus daro kitam pa- 
lėmijimus, 
kaip koks 
stato save 
gai vengia 
tuščiam' pasigyrimui 
mens yra pageidaujami 
jai. Toki kritikai, toki klaidų 
patėmytojai visuomet maloniai 
sutinkami žmonių.

Deja, maža jų turime. Dabar
tiniu laiku korespondentai turi 
plačios dirvos laikraštijoj. Be
veik kiekvieno laikraščio ketvir
ta dalis užpildyta koresponden
cijomis. O šiandieninio musų 
korespondento psichologija — 
su mažais tik išėmimais — to
kia, kad tik kokin-nors budu 
žmogui,,ar grupei žmonių, ku
riems jis nepritaria, ar kurių 
veikimui jis nesimpatizuoja, ap
juodinti per laikraščio špaltas.

Popiera kantri, kų nori ant 
jos rašyk —■ nesipriešins.

Laikraščio redaktorius pažiu 
tėjęs į atsiųstų žinutę, manyda
mas, kad jo skaitytojai turės 
bent kokios naudos iš jos, deda 
laikraštin, užsitikėdamas, kad 
viskas sąžiniškai surašyta. Čia 
redaktorius nejaučia, kad kore
spondencija surašyta pagiežos 
tikslais. Jis nežino, kada su
smukęs dvasioje korespondenci- 
os autorius bando išlieti savo 
ulži.

KUPONAS
GERBIAMI TAMSTOS:—

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų ukes, 
kurias jus garsinate.

Vardas ir pavarde.....................................<............................................

Ilezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag* 
Ttlttphon* Hnymarket 2544

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chicag* 
Telephone Drover 0693

VALANDOS) 1.0—11 ryto; 2-1 popUtg 
* O vakar* N^rMHomta 10—12 dllan*.

DR. M. liERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyi\*8 gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-.Ruy ir kitokiuo elektros prie
taisus.

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

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

VALANDOS: ryto, tiktai.

dien, į) Sanborn žemės Kompanija padaro lengvą būda dėl žmog. 
pačiam įeiti į biznį.
Musų žemės yra prie gražaus miestelio Pbelps, kuris randasi 
kranto P»ig Twin Ežerp, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai gy
ventojas gali gauti darbų žiemą ar vasarą, tuo laiku kaip nėra nie
ko veikti ant tikės; šiam miestelyje yra apie tūkstantis gyventojų, 
yra katalikų bažnyčia.
Męs turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus ga
li išsiskirti kokios tik jis nori. Turime žemės dėl ūkininkavimo, gy
vulių auginimo ir dėl vasarnamių.
Turime ūkių išdirbtų, su namais, su gyvuliais ir visais ūkiškais 
įtaisymais. Parduodame ukes ant lengvų išlygų.
Dėl tolesnių žinių iškirpkite tą lapelį, kur rašosi KUPONAS 
siuskite pas

SANBORN LAND CO
Phelpš, Vilas Co. Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

I) I ĮJ JZ saugius ir 1 1 IV lY pelningus
investmentus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į inčnesį. 
Kainos kįla sparčiai. Juo 
greičiau pirksi — tuo dau
giau pelnysi. Rašyk arba 
ateik pasiteirauti. Ofisas 
atdaras ir nedaliomis nuo 
10 iki 3 vai. po pietų.

343 S. Dearborn St. 
Room 1200. Chicago.

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li 

berty Bonds. Ateikite
AUKAUKITE LIETUVOS'' Ti8NS u'suiie st., 

LAISVĖS FONDAN. Perkame Francijos, 
----------  Canados bondsus.

DOCTOR ROSS 
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenūjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
__ _ _ 3’> So. Dearborn St. kampan Monroe,

flr K M DirCC CHICAGO, ILLINOIS Ui. Ds Ivla HV VV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki t. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Vyriškų Drapanų Barbenai j
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

f knd ir rašinėjąs Naujienoms mu 
I sų Scenos Mylėtojas—pasirodė 
savo pažangumu. Jis net nepa
rausta, niekindamas LtyPS. 5 
kuopos vakarėlį. Kuomet jam 
121. kad jis toli apsilenkęs su 
teisybe, rašydamas apie tų va
karėlį, tai jis prisidengus neva 
teisybės skraiste, stengiasi pri
rodyti, kas ten buvę bloga. Nu
rodo vakarėlio “klaidas”. Stc- 
bėties tik reikia iš tokių S. M. 
“prirodymų.” Tik žiūrėkit: Bal
truvienės plaukai buvę tamsiai 
geltoni, kuomet ji turėjus būt 

moteriške. Na, jeigu tai 
ar tai se

nio leriškei nuodėmė tu
rėt “tamsiai geltoni” plaukai? 
Bet čiagi ir netiesa. “Baltruvie
nės” kaip tik ir buvo žili plau
kai, ir tai gali paliudyt kiekvie
nas, kuris tame vakarėlyj buvo. 
O kas dėl “Jono” čebatų, tai vi
sai prastas priekaištas. Man ro
dos, kad Lietuvoj kiekvienas 
jaunuolis dėvi batus per vestu
ves.

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

RIVERVIEVV PARK — DIDELIS DARŽAS 
\Vestern, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoc Blvd.

SANTERI NUORTEVA Ambasudoriiis į S. V .A. nuo 
linų respublikos 

Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Kokiai, pasivažinėjimai ir jvairioa žaismės.

Tel Yardš 3654. ’ AKUSERKA1 

cgmMrs. A. VIDIKAS
B Mhiigusi Akušerijos Ko- , 

F ^Mllegiją; ilgai praktika-!
Pennsylvanijos

> JHhospitalėse ir Phila-. 
^Hdelpnijoj. Pasekmfn- Į 

"ĮiHgai patarnauju prie 
Mgimdymo. Duodu rodą 
^visokiose ligose mote-

> wMrims ir merginoms. 
^^«3113 So. Halsted Str. 
įTONlf(Ant antrą lubą)

__  Chicago.

ATSAKYK MIELAS TAUTIETI ANT TO KLAUSIMO PATS. AR TU ESI GAVUS PROGĄ, KAD TU GALĖTUM TAIP 
GASPADORIAUT, KAIP J R BAGOTAS? ' ~~ ' ~
P.ET JEIGU TU GAUTUMEI PROGĄ, AR NAUDOTUMEIS TS JOS? JEIGU NAUDOSIES, TAI MĘS JUMS DUOSIM

t
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Chicago ir Apielinke

Ledo baronai aplupa 
publika.

Smaugia tas kompanijas, 
kur neprisideda prie 

sumokslo.
Valstijos prokuroro raštinė 

pradėjo tyrinėjimų apie taria
mą susivienijusių ledo kompani
jų sumoksią. Keli tų sumoksli- 
ninką jau buvo pašaukti “pasi
aiškintų". Ir štai kas paaiškėjo. 
Susivieniję Cbicagos ledo baro
nai nutarė pasipelnyti einamąja 
valanda. Neveizint, kad ledo 
yra užtektinai ir kad jisai buvo 
pagamintas dar praeitais metais 
— ledo Irusias nutarė pakelti 
kainas, aiškindamasis tuo, kad 
tatai yra daroma tikslu paden
gti padidėjusias kompanijų iš
laidas pagaminant ir pristatant 
ledą ir tt. Bet ištikrąją tai ba

ronai norėjo tik pasipelnyti. 
Trokšdami to pelno jie dargi 
drįso pavartot nelegalių įmonių 
prieš tas kompanijas, kur ne
priklauso jų trustui ir pardavi
nėja ledą senomis kainomis. 
Tokiame atsitikime sąmoksli
ninkai pasiųsdavo kelis ledo iš- 
vežiotojus, kad jie sekiotų ne- 

pri gulini n gos ios kompanijos 
pardavinėtoją ir stengtus už

bėgti jam už akių. Taip esą 
daroma tol, kol nepalankioji 

trustui kompanija, negalėdama 
išlaikyt sumokslininkų konku
rencijos, prisideda prie jų, ar
ba — subankrutija. Tuo budu 

sumokslininkams pavyko už- 
valdyt virš 60 nuoš. ledo ištek
liaus.

Dabar prieš tą saiką sumoksli
ninkų užvesta tyrinėjimas. Ko
kių jisai duos pasekmių, 
pamatysime.

jimą įvairiose Chicagos miesto 
valdžios įstaigose. To tyrinėji
mo tikslas yra — surasti būdų 
sumažinimui abelnųjų miesto 

išlaidų ir padaryti našesniu į-

Iki šiol tų departamentų palaiki- 
mui buvo išleidžiama dideles 

sumos pinigų, bet dažnai budn- 
davo reikiamų pasekmių. Tuo 
vo taip, kad jų veikimas neteik
ta rpu miesto iždas veik tuščias, 
o darbų, kurie būtinai reikalin
gi atlikt, daugybė. Taigi nori
ma, taip sakant, padaryt visuo
tinų “clean-up“.

Majoras Thompsonas iki šiol 
betgi labai priešinus tokiam ty
rinėjimui. Panašų miesto tary
bos nutarimą jisai kartą jau ve
tavo. Manoma tečiaus, kad šį 
syk jis nebandys priešinties tam 
nutarimui, ypač todėl, kad tary
ba vis tiek jį pervarytu antru 
kartu. Dabar, mat, tokie laikai, 
kad ir taryba kelia “Įiuntą”...

Nori panaikint vieną 
departamentą.

Miesto taryboje besirengia
ma įnešt sumanymą panaikinti 
t.v. visuomenes labo departam
entą. Nedarąs jokios naudos. 
Vietoj jo manoma įsteigti darbo 
parupihimo biurą.

Padidins algas 
ugnagesiams.

Aldermanas Long pasiūlė 
miesto tarybai sumanymą padi
dint ugnagesių kapitonams al
gas — iki 2,500 dol. metams. 
Klausimas atiduota finansų ko
misijai.

dar

Socialistų Partijos 
Veikimas.

Dar protestuoja.
Klerikalai nieku bildu neuž

miršta maj. Funkhouserio. Už
vakar trijų parapijų susirinki
mai priėmė smarkių rezoliuci
jų, prieš suspendavimą kruto-

Bendras 4-to šen. ir kongre
sinio distriktų Soc. 
susirinkimas.

Bylo, International Garment 
VVorkers’ Ifallej, 2343 So. Ke(b 
zie avė., bus visuotinas 4-to šen. 
ir kongresinio distriktų soc. su
sirinkimas tikslu nominuot rei-

cenzoriaus. Rezoliucijose, be
to, labai užpuolama ant miesto 
tarybos, kuri rengiasi atimt iš 
policijos rankų tą “garibingą” 
amatą. Smarkosios rezoliuci
jos atiduota teisių komisijai, ku
ri, manoma, pasiųs jas į gurbą.

Rengkitčs j presos 
pikniką!

Bivervieyv Parke bus didelis So
cialistą Presos piknikas. Kiek-

į atsakomąsias valdžios įstaigas. 
Susirinkime privalo dalyvauti 

kiekvienas partijos narys, pil
nai užsimokėjęs nario mokestį 
į partijos iždą. Einant į susirin
kimą reikalinga atsinešt nario j vienas socialistas ir ją pritare-
mokesčią knygutę, nes be jos, Į jas privalo dalyvauti tame pik- 
rodos, nei vienas nebus įleidžia-1 nike. Ypač dar ir todėl, kad ji- 
ma. I sai rengiama tikslu paremti so-

Lietuvią socialistai, gyvenan-1 cialištinę spaudą. Visi pažangąs 
tįs 4-tam šen. ir kongresiniam pr susipratę žmonės 
distriktuose, taip jau privalo a-|(^)ar turi suglaust savo spėkas 
teit į susirinkimą. Bus lietuvis I i** veikt kiek ir kaip tik galima, 
kalbėtojas. I Pirmiausia — drutint galingiau-

Draugai reikalas svarbus ir | si darbo žmonią įrankį, ją spau- 
kiekvieno užduotis yra išpildy-Į (1Q-
ti savo pereigas kaipo socialisto! Nuo to negali atsitikt ir lietu- 
ir partijos nario. Susirinkimas vią socialistai bei ją pritarėjai, 
prasidės 7:30 v. vakare. — J.P. Kuomet juodieji musą visuo- 

___ — I menės gaivalai deda paskutines 
Jvažiavo upėn.____________ Į pastangas, kad išlaikius savus

| laikraščnius, tai ir mes turime 
Bėgęs v isu smar U11™u <1U 0 j daryti visą drutinimui savos 

mobilius vakar įšoko Wo t u- socialistinės spaudos ir organiza- 
pėn nuo Indianapohs *)U*varo|cjj^
hito ties Hammondu. Iš pen- Tįkic|ų ga|jma NaujicnJ 
kią žmonių, buvusių automobi-1 ofįse
lyj, vienas — Illinois Steel kom
panijos foremanas Joseph Peri- 
gowski, 8498 Burley avė. —pri
gėrė.

Kviečia padaryt 
“clean-up”.

Tyrinės miesto valdžios 
įstaigas. *

Miesto taryba kaip vienu bal
su nutarė pakviesti t.v. Chica
go Cleaning House Association, 
Building Trades Conncil ir Chi
cago Federation of Labors, i- 
dant jos padarytų atidų tyrinę-

Pabėgo turtingas 
verteiva.

Policija jieško tūlo William 
H. Moore’s, turtingo javų pirk
lio iš Bockton, III.
apie 50 tūkstančių 
gos ir MilSvaukce

liams.

“Nušvilpęs” 
dol. Chica- 
javų pirk-

i

Nėra “vienybės”.
Barždaskutyklų savininkų as- 

sociacija andais nutarė padi
dint kainas “už savo triūsą” 
imti po 40 centą už nukirpimą

plaukų ir 20c už nuskutimą. 
Nutarimas likęs tik nutarimu. 
Savininkai nesilaiką vienybes: 
visame mieste tik keliose vieto
se imama nužymėtosios kai
nos. Visi kiti “daro biznį po 
senovei”.

tokolų raštininkui, jo vieton iš
rinkta d-gč N. Kvikliene 3521 
Ogden avė. Kttopon įstojo 3 
nauji draugai. — Ant. Jusas.

ROSELAND

Nubaudė “daktarą”.
Ponia Erna Shade gavo užsi- 

mokėt 100 dol. pabaudos ir teis
mo lėšas. Pardavinėjus mote
rims “stebuklingiausius pasau
lyj vaistus”.

Porelė pateko bėdon.
Northwestern geležinkelio sto- 

tyj policija vakar areštavo tūlą 
Frank Gurgan ir p-ią Mabel 
Zick, turtingo ūkininko dukte
rį iš Konndent, III. Frankas bu
vęs darbininku pas Zick tėvą. 
Jisai, pasirodė, buvęs laibai vi
kriu kavalierių: užkariavęs jau
nosios ūkininkaitės širdį, jisai 
nutarė pabėgti su ja — tėvo au
tomobilyj. Nepavyko. Jaunoji 
pora betgi netrotijanti vilties, 
toks prietikis jiems esąs pačiu 
menkniekiu. Kitą syk jie busią

Taip negerai.

Mėnesis laiko atgal, LMPS. 
25-ta kuopa nutarė lavinties 

dainų ir tuo tikslu ji suorgani
zavo chorą. Pajutę tai progresy
vių moterų priešai pradėjo šau
kti: ana, ir joms dar reikia cho
ro! O gi kas prie pečiaus bus, 
kas vaikus augins? Vyrai (lė
kim visas pastangas, kad neda- 
leidus jas prie to ir 1.1.

Tų šauksmų neužteko. Sua
gituota keletas pačios kuopos 
narių, kad jos užprotestuotų. 
Ir tatai negelbėjo: didžiuma bal
sų nutarta chorą palaikyti Tada 
grasinta p. Sarpaliui, choro mo
kytojui, kad jis daugiau neva
žiuotų mokyti LMPS. 25 kp. 

chorą. Irgi be pasekmių. Tuo-

Sietyno mišraus choro repeticija 
įvyks seredoje, D. Šiemaičio svet., 
18 g. ir kampas Uniona avė. Pradžia 
8 v.v. Visi dainininkai ir daininin
kės, ir tie, kurie nepriklausote prie 
choro, bet mylite dainuoti, kviečiami 
atsilanKyti. —"Rašt. D. Miller.

u-.........
Prakalbos su paveikslais iš astro

nomijos įvyks seredoje, birželio 12 
’d., M. Jankaičio svet., 4837 W. 14tli 
st., Cicero, III. Kalbės Tadas Kučin
skas, Ados kolegijos studentas. Pra
džia 7:39 
įžanga 19

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA tcanislerių ir shearma- 
nų į serap iron yardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1632 W: Kinzle str.

NAMAI-žEMS

val. vak. Padengimui lėšų 
centų. Sus. Laisvamanių.

kuopos mėnesinis susirin-LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimus įvyks ketverge, birželio 13 d., 
8 vai. vdk., Liuosybės svet, 1822 Wa- 
bansia avė. Draugai, visi turite bū
ti laiku, nes turim daug neatidėti
nų dalykų aptarti. Reto gausit kny
gas ,kurios atėjo iš Sąjungos. Norin
tis stoti kuopon, ateikite.

—Rašt. P. Mankevičia

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

North Sidės LDLD 76 kp. metinis 
susirinkimas įvyks seredoje, 12 di 
birželio, 7:30 vai. vak. Liuosybės 
svet., 1822 \Vabansia avė. Atėjo iš 
centro nauja knyga “Ant rytojaus 
po socialės revoliucijos” ir taip dau
giau reikalų. Taipgi draugai, atsi
veskite ir naujų narių.

—Sekr. J. Galvidis.

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

Elmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, 111.

Smulkus Skelbimai

Areštavo privatinio 
banko savininką.

Suhankrutijuslo privatinio 
banko savininkas, p. Adolph 

Wotkaxvskį, pagalios pateko į 
policijos rankas. Vakar jisai tu
rėjo stoti prieš džiodžę ir “pasi
aiškinti”, kur galėjo dingti jo 
kreditorių pinigai — 100,000 

dol. Wolko\vskis negalėjo at
sakyti. Turėsiąs eiti Bridevvel- 
lan..

nininkes atkalbinėti jas, kad 
neitų dainuoti. Bet ir tas nieko 
negelbsti: choras netik nesima- 
žina, bet dar darosi skaitlinges- 
nis. Dabar jau norima sugriaut 
pačią kuopą. Žadama tverti ki
tą, naują kuopą. Tada, girdi, 
senoji turės griūti, o kartu ir jos 
choras, j

Nieko nesakyčia, jei šitaip el
gtųsi vien idėjiniai musų prie
šai, bet dabar—prie to priside
da dargi pačios kuopos narės! 
Tai jau labai nederamas darbas.

Tai tiek šį kartą apie LMPS. 
25-tos kuopos vargus.

—Petrytė.

Smulkiems paslskelbimams kainos 
1 colfs, syk|, 80 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms {vairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai Žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
ko {vairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut Kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

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

Naujiem) Smulkiojo 
j skiltis tai geriausia 

biznio tiek dar-
REIKIA “cabinet” dirbėjų. Gera 

mokestis mokinanties naujo amato.
Chauncy Body Corporation, 

2601 Archer Avė. Chicago.

REIKIA burdingierių. Kambarys 
ir valgis $6.00 j savaitę, šviesus 
kambariai ir telefonas. Gera vieta 
pakeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS
1606 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA merginų arba moterų prie 
abelno namų darbo; turi mokėti vir
ti, dėl naujų apartnientų, kur yra vi
sos naujausios vigados. Gražus tar
naitėms kambariai, su atskira mau
dyne ir porčiu. Gera mokestis. Te
lefonas Edgewater 465.

PARDAVIMUI: naujas 4 kambarių 
medulis namelis, aukštas apatnamis, 
ajliką, vištų gardas, sodnas, 5147 So. 
uichd avė. $1060, ant išmokėjimo.

ofiso. McDonnell,
2630 W. 381h Str., Chicago

PARDAVIMUI ~ Honore arti 62- 
ros gatves, 5 kambariai eonerete pa
matas, karštas vanduo, elektra, skal
bykla, cementinis apatnamis, mau
dynė, kieto medžio grindys, $3,090. 
$;>00 grynais pinigais. $15.00 į mė
nesį. McDonnell,
2630 W. 38th St. "Chicago

PARDAVIMUI — $400 grynais pi
nigais, $12.00 į mėnesį 6 kambarių

P(,čium apšildomas. 
McDonnell, 2030 w. 38th st.

PARDAVIMl 1 4 kambarių mūrinis 
“2- į,n°ltf‘*L $7.00 į mėnesį. 

$1,400.00, 3oth and Western avė lo
tas 25x125, visai pataisyta ir išmokė
ta.
McDonnell, 2030 w. 38th st.

PARDAVIMUI 6 kambarių name
lis, augštu apatnamiu. nudirbtas.

g?S^8’ »ku‘bykla, garage 
$1800, lengvi išmokėjimai. 
MrDONNELL, 2630 W. 38th St.

PARDAVIMUI — 2232 W. 371 h st. 
prieš McKinley Parką, 6 kambariai, 
niūrinis. Lotas 25x205, $2950. Leng
vi išmokėjimai.
McDonnell, 2G3o w. 38ih st.

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas McKinley Park. — $6200. 
McDonnell, 2030 w. 38th st. 
Atdara 9 ryte iki 9 vak. ir nedėliotu.

PARDAVIMUI —$300 įmokėti gry
nais pinigais, $11.00 į mėnesį, 4 kam
barių, attiko, apatnamis, $1,800, ištaisytos gatvės*.
McDonnell, 2630 w. 3«th st.

PARDAVIMUI 39th st. and Rock- 
wc I 7 kambarių rezidencija pečium 
šildoma. Elektriką, $500 grynais pi
nigais, likusius lengvais išmokėji
mais, $3000. — Bargcnas.
McDonnell, 2030 w. 38th st.

PARDAVIMUI arba išmainymui— 
62nd ir Harper avė. 6 fialai, rendos 
$3000. Kaina $22,500.00 
McDonnell, 2030 w. 38th st.

BARGENAS: — Parsiduoda 120 a- 
kerių lygios .derlingos žemės in 
Butternut, Wis. Budinkai geriausia
me padėjime. 3 arkliai, 12 galvijų, 
kiaulių ir paukščių. Visi farmiški 
įrankiai. 3 mylios j miestą. Ant di
džiojo geležinkelio. Priverstas par
duoti iš priežasties senatvės ir ligos. 
Nėra agentų. Atsilankykite arba ra
šykite: M. KAZAN,
2113 S. Ashland Avė., 3rd fl.

Rado žmogaus lavoną.
Jockson parko tvenkinyj po

licija vakar rado nepažįstamo 
žmogaus lavoną, apie 40 metų 
amžiaus. Spėjama, kad tai sau- 
žudybės auka. Lavonas atiduo
ta Cook pavieto ligoninei.

Pakars žmogžudę.
Gubernatorius Lowden 

sisakč pakeisti mirties bausmę 
amžinu kalėjimu žudeikai Den
ius Andersonui. Sekamą pelny
čių žudeika bus pakartas pavie
čių kalėjime. 1917 metais An- 
derson nušovė policistą Martin 
Caocran.

at-

Schuettleris sveiksta.
Policijos viršininkas Schuett- 

ler truputį pasveikęs. Dakta
rai betgi abejoja begu jis beat
sikels nuo savo patalo.

WEST SIDE
Susirinkimas.

Į Ketverge, birželio G dieną, M. 
Meldažio svetainėj LSS. 22 kp. 

| laikė mėnesinį susirinkimą. 
I Šis susirinkimas buvo neskai

tlingas nariais, kadangi buvo
I klaidingai paskelbta diena, birž. 
18, o turėjo būti ketverge, birže

lio 6. Tokiu budu daugelis 
| draugų buvo suklaidinti. Atėjo 
Į tik tie, kur žinojo, kad tai yra 
I klaida.

Nors ir mažas buvo susirinki- 
Į mas visgi šis tas liko m^tąrta. 
I Pirmiausia tarta surengti Ava- 
I žiavimą į Jefferson miškus ben- 
I drai su Lietuvių parbininkų Li
teratūros Draugijos 45 kuopa. 
Pastaroji, beje, tuo tikslu ir savo 
delegatą buvo atsiuntus.

į Tolinus tarta visais galimais | 
| budais darbuotis, kad, kartu su Į 
visos 11 yvardos socialistais, pa-1 
stačius Wcst Sidėj nuosavą I 
svetainę baliams, teatrams iri 

susirinkimų laikymui. Šitą su-l 
manymą remia visų tautų drau-| 
gai socialistai ir šiaip progresi-| 
via i žmonės. Nėra abejonės, I 

kad laikui bėgant westsidiečiai 
įgys nuosavą svetainę, kur netu
rės teisės kišt savo nosį musų

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
REIKIA 

davėjo. 
Sales Co.,

lietuvio automobilių par- 
Universal Auto,

5001 S. NVestern Blvd. MOKYKLOS

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi bu^ priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne (vėliati kaip iki 8 
P.M. Vėliaii^ priduoti praneši
mai nebegales tilpti rytojaus 
numeryj. ,
II . ■ t- . . ■■ .... n - ----- '

Pajieškau savo pusbrolio, Jono 
Peckausko, iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papilės parapijos. Girdėjau, kad 
gyvena rytinėse valstijose. Jis pats 
ar kas žino malonės atsiliepti.

Kazimieras Peckauskas, 
1524 S. 51 st Ct., Cicero. III.

šiauli

Roseland Roseland ir Kensing- 
tono Draugijų --Sąryšio palaikančio 
“Aušrų’’, piknikas įvyks liepos 21. d., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vietinės ir apidinkių draugi
jos prašomos riieko herengt tų die
nų, o reiftt visiems šį piknikų, nes 
pelnas nuo jo eis, kaip ir visados, 
apšvietus reikalams. —Komitetas.

Roseland, III. Liet. Mot. Progr. S. 
251 os kuopos choro repeticijos visa
dos įvyks seredomis, 7:30 vai. vaka
re, Palmer Park didžiulėj svet. Dra
ugės, malonėkite įsitėmyti, nes kas 
nedėlia nebus garsinama, stengkitės 
būti visos paskirtu laiku. Komitetas

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 16 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam
pas 15th aVe. ir 9th str. —Draugai ir 
draugės. Meldžiu atvykti susirinki- 
man, nes yra atėję knygos “Anar
chizmas ir Socializmas’’ ir “Dėdės 
Šamo gyvenimas ir darbai”. Nariai 
gaus už dykų šias dvi knygas. Beto 
bus X Rajono Konstitucijos balsavi
mas ir lt. Norlntjs prisirašyti prie 
kuopos taipgi ateikite. —A. Meldažis.

LDLD 19 kuopos ekstra susirinki 
mas įvyks birželio 12 d., 8 vai. vak. 
“Aušros” svet., 3001 So. Halsted st 
šitame susirinkime bus svarstomi la
bai svarbus dalykai, todėl, draugai 
susirinkite visi. —M. T.

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks scredoj, 
birželio 12, 8 vai. vakare, Socialistų 
svet., 509 Monument Sų. — Draugai 
ir draugės, būtinai malonėkite susi
rinkt paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbiu reikalų. Atsiveskite ir nau
jų narių. —S. J. Gelusass, sekr.

“Ateities žiedo” vaikų draugijėles 
choro repeticija, vadovaujant p-lei 
S. Staniuliutei, įvyks seredoje, 12 d. 
birželio, 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare paikučio svet., 29 st. ir Hal
sted. Visi nariai-pribukit.

—Draugijėlės Globėja.

LMPS. 43 kp. laikys mėnesini su
sirinkimų M. .jankaičio svet., 4837 W. 
14 st., ketverge, birželio 13 d. Pra
džia 8 vai. vakaro. Visos narės kvie
čiama atsilankyti. Turim svarbių 
reikalų. Valdyba.

į Susiv. Liet. Laisvamaniu rengia 
prakalbas su paveikslais Mildos sve
tainėje. Bus kalbama apie astrono
mijų ir rodoma paveikslai saulės, 
mėnulio, kornetu ir daug kitokiu da
ngišku kūnu- Pabaigoj bus rodoma 
ir paveikslai apie dalyku stovį Ru
suose ir daug kitokių dalykų. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Kviečia Susiv. Laisv.

LSSA. 37 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, birželio 13 d., 
Malinausko svet., 1843 S. Halsted st. 

Beje, įvyko permainų ir pa- Pradžia 7:30 vak vak. -r-Draugai at- 
y. . 111. n • šliaukykite visi, nes yra svarbių rei-čioj valdyboj.. Rezignavus pro-kalŲ aptarimui . Org. K. Jamontas.

Jicškau savo vyro Antano Adoma
vičiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., apie 28 metų am
žiaus. Prasisalino vasario 10 d. 1918 
metų. Noriu žinoti ar gyvas ar ne. 
Jei kas žinote, praneškite jo adresą, 
gausite $5.99, arba jis pats tegul atsi
šaukia greitai, nes žinote, kad aš li
kau su dviem vaikais dideliame var
ge.

Marcijona Adomavičienė, 
2020 Ruble st., Chicago, III.

REIKALINGAS vyras, lietuvis ar
ba lenkas dėl pardavinėjimo bute- 
liuoto alaus. Gera proga dėl darb
štaus vyro. J. J. Fitzgerald.
3952 W. 12th St. Chicago

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbas. Nėra 
daibminkų neramumo.
47 N. Wells St., Chicago, 111.

“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 — naudingiaua. 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

PARDAVIMUI

REIKALINGI antrašai: Juliaus Mi
ckevičiaus ir M. X. Mockaus. Labai 
reikalinga gauti juos tuojaus.

A. Krayauskas, 
515 E. Dakota St., Spring Valley, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA namai ir saliunas 
tame name randas. Pardavimo prie
žastis — 6 mėn. kaip sergu reuma
tizmu, turiu važiuot ant fanuos. At
sišaukite šiuo adresu: 1337 So. 49th 
Avė., Cicero, III. Rendos neša virš 
$72.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. M«- 
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 suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiai!

JIESKAU (vaikinas) šviesaus šva
riai užlaikomo kambario su valgiu 
tarpe Halsted ir Wal lace ir nuo 30- 
tos ligi 35-tos gatvės. Malonėkite at
sišaukti laišku.

M. Baktis, 
4636 S. Hermitage avė., Chicago, III.

PARSIDUODA gera kriaučių šapa 
su 10 siuvamų mašinų ir su visais 
įtaisymaiss. . Parsiduoda visas biznis 
arba atskirai — mašinos, prosai, sta
lai, krėslai — mašinos, Šėpos, par- 
lišėnai, lempos, fenas Ir tt.
3117 Wentworth avė., Chicago

PAJIEŠKAU kambario su valgiu.
Tarp 50 ir 63 gt., arti Western avė.

P. J. Mikalauskas, 
1840 So. Halsted st., Chicago

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuvio ir kitu tau
tų. Gera proga norintems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant fer
mos. 1619 S .Halsted St., Chicago, III

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

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

JIEŠKO DARBO

PAJIėšKAU DARBO prie kepimo 
juodos duonos už pirmarankį. Kam 
reikalinga atsišaukite.

T. GaiŽauskis, 
11860 State St., Roseland, III.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siulijimas. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. Wallace st, .. Chicago FIA5TER 5Y5TEn
*

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

I (U. S. Free Etnployment Service) 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

I 116-122

I 524-526

105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

----- o-----

REIKIA darbštaus vyro, tarpe 35 
ir 45 metų amžiaus, dirbti kaldrų 
(užklodžiu) dirbtuvėje. Lengvas dar
bas, 9 vai. į dieną.

The Star Quilt Mafg. Co., 
1505 VVest 12lh St., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė pigiai, su 
puikiu įrengimu. Parduodama apie 
už $85 kasdien. Pigi randa su kam
bariais užpakalyje sankrovos. Leng
viausia vedimui vieta. Parduodama 
tik už pinigus. Nėra knygučių. At
minkite, kad tai nėra apmirusi ver- 
teląystė, kadangi parduodama pi
giai. AŠ galiu prirodyti pirkėjui ge
ra pardavimo priežastį.
3001 VVallace st., Chicago

AUTOMOBILIAI
F.XTHA BARGENAS

Parsiduoda labai puikiai aptaisy
tas automobilius—Ford—daug daik
tų prie jo yra ekstra. Arba mainau 
ant kokio mažo biznio. Parsiduoda 
labai pigiai. Savininkas nori pirkti 
didesnį karą. J. Bagdon, 1 fl. fr. 
933 W. 34th pi. Chicago, III

NAMALžEMfi

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
| VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRCDALŲ

Musų nintema ir ypatilkaa mokinimu pa
darys jua iinovu | trumpą laiką.

Mea turime dicitiauaiua ir geriautlua kirpk- 
mo-deaigninR ir siuvimo akyrius, kur mw su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos tnaiinos musų siuvimo tky. 
riuose.

Jus esate uikvlečiaml aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną Ir va- 
knrais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mitrą — blla 
•tailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kaankka. Psrditlnia,

118 N. La Salia gatvė. Kambarys 118-41?. 
nriel City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typevriling, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rvto 
| iki 5 po pietų; vnk. nuo 7:30 iki 9:30

— 3106 So. Halsted St., Chicago, III.

MAINAI
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

miestų. Už mūrinį namų noriu far- 
mų su gyvuliais ir padarais. Kreip
kitės į Naujienas, 1840 So. Halsted 
str., pažymėdami No 23.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’ 

i

Skaitykite ir Platinkite <c

..   ■ "W. IL1^ •? f’-  T-.-—"'J,'’1. U. -----»— U .

IMPERFECT IN ORIGINAL




