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Fraocuzai stumia vokia- 
9 

čius atgal
Vokiečiai neteko 666 tūks

tančiu kareivių
Vokiečių eilės nyksta

Priversti yra atšaukti savo ka
riuomenę iš Rusijos

PRANCŪZAI STUMIA
VOKIEČIUS ATGAL.

Tik vienoj vietoj vokiečiai 
įstengė paeiti priekyn ir 
tai užmokėdami bran

giausia kaina.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, June 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 13.— Ka
res ofiso pranešimas parodo, kad 
dienos mūšiai išėjo naudai fran
euzų ginklu. Dviejuose slhu* 
čia ličiuose mūšiuose, vienas j 
pietus nuo Noyon, o kitas j piet
vakarius nuo Soissons, g. Foch 
neabejotinai išėjo pergalėtoju.

Nuo Montdidier iki Antheuil 
po vakarykščiam smarkių Pran
cūzų konlr-atakų atmetimui da
ugiau kaip mylios atgal, prie
šas nustojo daręs atakas; Kiek 
tolėliau į rytus gen. Foch pakar
tojo savo smūgį ii’ pasekmėje 
priešas tapo numestas atgal per 
Matz upę, galbūt |n r dvi mylias 
nuo savo buvusių pozicijų. Fra
ncuzai gi tuo pačiu laiku užėmė 
naujai fortifikuotas pozicijas to-
liau į rytus.

Į pietvakarius nuo Soissons 
vokiečiai įgyjo vienatinę kiek 
žymesnę pergalę bėgyje pasta
rųjų 21 valandų. Karės ofiso 
pranešimas pažymi pasitrauki
mų franeuzų linijos į vakarus 
nuo Dommiers, apie pusantros 
mylios, vokiečiams priėjus ar
ti Laversine ir laimėjus atra
mų Cocuvres ir St. Pierre-Aigle 
kaimuose.

Šios vietos yra į šiaurius ir bis 
kį į rytus nuo Villcrs Cotterets 
miestelio ir smarkiai ginamo to 
paties vardo miško. Tolimesni 
paėjimai šion pusėn gali pasta
tyti ši apsigynimo frontų pavo
jui! šonines atakos, kuri, jei bu
tų pasekminga, atidengtų Com- 
piegne toliau j vakarus, užpuo
limui iš rytų.

Tečiaus tie laimėjimai pada
ryti paaukaujant tuksiančius 

kareivių. Vienas koresponden
tas apskaito, kad vokiečiai ant- 
puolyj ant Villcrs Cotterets ne
teko 20,(MM) kareivių ir 80,000 
atakuojančios spėkos.

Naktinis Bėdino pranešimas 
nepažymi jokių paėjimų, vien 
sako kad situacija mūšio lauke 
esanti nepersimainiusi. Jis skel
bia vien apie ‘ lokalius susirė
mimus.” ♦ .

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, June 14, 1918, 
ns rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 13. — Vo
kiečiai padarė dvi atakas prieš 
amerikiečių sektorių tarp Bou- 

resches ir Torcy, Maine fronte. 
Amerikiečiai sulaužė atakas ir 
pridarė priešui didelių nuosto
lių, pasilaikydami visus pirmiau 
įgytus laimėjimus.

Amerikiečiai suėmė 50 belai
svių, jų tarpb kapitonų, taipgi 
paėmė daug kulkosvaidžių.

PRIDARĖ VOKIEČIAMS 
DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.

True translation filed with the post- 
iiiaslri at Chicago, Jane 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 13. — Kares 
ofisas skelbia, kad sukoncent
ruota franeuzų kanuolių ugnis 
sugavo stiprias vokiečių spėkas, 
bandžiusias padaryti kontr-ata
kų tarp Courcelles ir M ory, ir 
netik nusjmuė ajgųl bcsivcržia; 
nčias vilius, bet pridarė labai 
daug nuostolių užpuolikui.

Vokiečiai laimėjo atramą La- 
versine kaime, bet kitos jų pas
tangos šioj apygardoj nepavyko.

VOKIEČIAI TURĮ 15,000 
BELAISVIŲ.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, June 11, UIS, 
as rcquircd by the act of Oct. 6,1917.

BERL1NAS, birž. 13. — Sulig 
vok iečių štabo oficialio praneši
mo, stiprios franeuzų kontr-ata- 
kos tarp Boye ir Estress St. De
nis tapo atmuštos. Skaičius su
imtųjų belaisvių užaugo iki da
ugiau kaip 15,000, o kanuoles 
iki 150. Pripažįstama, kad kiek 
vokiečių kanuolių papuolė į fra
neuzų rankas.

VOKIEČIŲ DVASIA 
PUOLA.

Jų laimėjimai neverti 
nuostolių.

True translation filed with the post- 
iniisler at Chicago, • Jane 14, 1918. 
ns rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 13. — Ka
vas korespondentas fronte tele
grafuoja, kad ataka į pietvaka
rius nuo Soissons, fronte tarp 
Aisne ir Marne, lapo sulaužyta 
smarkiu franeuzų pasipriešini
mu.

Jis sako, kad priešas padare 
progresų, kuris yra visai nežy
miu palyginus su užmokėta di
delių nuostolių kaina. Priegtam 
vokiečių besi veržimas tapo su
stabdytas kelioms dienoms ir iš 
tos priežasties vokiečių dvasia 
puola.

Iš didelio skaičiaus belaisvių, 
kurie pasidavė be rimto pasi
priešinimo, Echo de Paris išve
da, kad dvasia nekuriu vokie
čių kareivių susmuko. Matin 
jrgi išreiškia tų pačių nuomonę, 
paremta ant pavargimo ir pasi
baisėtinų priešo nuostolių.

VOKIEČIAI NETEKO 
666,000 KAREIVIŲ.

.Bet dar turi 360,000 nenau- 
» dotų mūšiuose kareivių.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, June 14, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

SU PRANCŪZŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 12. — Kari
ninkai apskaito, kad vokiečiai 
šiame savo dideliame ofensive 
neteko mažiausia 666,000 ka
reivių.

Vokiečiai variojo 260 divizijų 
pradiniame Picardy-Flandrijos 
ofensive, 53 divizijas Marne 
mūšiuose ir, ikišiol, 20 divizi
jų tarp Montidier ir Noyon. To
kiu budu nuo kovo 21 vokiečiai 
panaudojo 333 divizijas (3,996, 
OOO kareivių). Kariški eksper
tai apskaito, kad vidutiniškai 
divizija neteko 2,000 kareivių.

Vokiečiai vakariniame fronte 
turėjo maximum 210 divizijas 
(2,520.000 kareivių), kas reiš
kia, kad daugelis divizijų daly
vavo mūšiuose du ir tris sykius. 
Bet visgi vokiečiai turi dar dau
giau kaip 30 divizijų (360,000 
kareivių), kurios dar nebuvo 
panaudotos šiuose mūšiuose.

VOKIEČIŲ ARMIJA IŠSI
KRAUSTYS Iš RUSIJOS.

Sunkus vokiečių padėjimas 
vakaruose verčia juos iš
traukti kariuomenę iš Ru
sijos.

True translation filed with the post- 
maslur at Chicago, June 14, 19(8, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS birž. 13. — Dai
ly News korespondentas Stock- 
hohue praneša, jog sulig tilpu
siu Maksimo Gorkio laikraštyj 
Novaja Žizn, Petrograde, žinia, 
Vokietija rengiasi ištraukti di
džiumų savo kareivių iš Rusijos 
ir pasiųsti juos į vakarinį fron
tą.

Novaja Žizn sakosi paduoda
nti tekstų buvusio vokiečių ge- 
neralio štabo gen. Falkenhayn 
telegramos, kuri buvo perimta, 
ir kurioj Falkenhayn sako, kad 
mūšiai vakariniame fronte yra 
<riliški ir sprendžiamieji ir kad 
užtikrinus pergalę ir užbaigimą 
tarės yra reikalinga sutraukti 
dideles spėkas.

“Iš priežasties to fakto, kad 
musų kareiviai Rusijos ir Ukra- 
tuose frontuose atsiekė savo tik
slo,” sako telegrama, “ir dabai; 
ilsisi, kaizeris paliepė genera
liniu štabui griebties priemonių 
išgabenimui į Francijų didžiu
mos vokiečių spėkų Baltgudijoj, 
Ukrainoj ir Didžiojoj Rusijoj, 
paliekant ten tik mažus pulkus, 
reikalingus palaikymui tvar
kos”.

Sulig tos telegramos, trans
portavimas turi, būti atliktas į 
icptynias dienas. Turi būti 
griebtasi smarkių priemonių 
prieš galimų Rusijos geležinke
lių darbininkų kliudymų kariuo
menės judėjimui.

VILLOS BANDITAI UŽ
MUŠĖ 50 ŽMONIŲ

EL PASO, Tex., birž. 13. — 
Sulig čia gautų žinių, pulkas, 
banditų, vadovaujamų pačiu 
Francisco Vilią užpuolė trauki
nį arti Santjago, Durangoj, api
plėšė pasažierius ir užmušė 50 
Carranzos kareivių. Be to jie 
išgabenę j kalnus 11 moterų pa- 
sažierių, daugiausia merginų.

AUKAUKITE LIETUVOS «:26 vai. 
LAISVĖS FONDAN.

GALBŪT IMS KARIUO
MENĖN IR SENESNIUS 

ŽMONES.

Galbūt pakels drafto amžių 
nuo 18 iki 49 metų.

True translntion filed with the post- 
niasler at Cnicago, June 14, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, birž. 13. — 
Gerai painformuotų kongresi
nių vadovų šiandie pranašauja
ma, kįid kares departamentas 
paprašys permainyti drafto įsta
tymus, taip kad į jį įeitų visi vy
rai amžiuje tarpe 18 m. ir 15 m., 
ar ‘19 m.

Naujieji įstatymai kurie pas
tatytų draftą tais pačiais pama
tais, kaip įr Anglijoj, labai pa
lengvintų veikimų talkininkų 
Irafto sutarčių. Tikimasi, kad 
naujas įstatymas bus įneštas lai
ke trumpos kongreso sesijos 
gruodžio mėn.

Rusijoje
KONTR-REVOLIUCINIS
SUOKALBIS RUSIJOJE.

Tarėsi apie atskirimą Uralu 
kalnų ir numarinimą badu 
Sovieto valdžios.

Suokalbiu vadovavo monarchi- 
stai generolai.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 14, 1918, 
as req»iired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, birž. 8. — Pasak 
šiandie išleisto pusiau-oficialio 
pranešimo, dabartinis konlr-rc- 
voliucinis suokalbis buvo remia-, 
mas įvairių Rusijos elementų,, 
priešingų sovietams, o vadovais 
to suokalbio buvo gen. Savin-, 
kov ir gen. Dovgern. Buvo pie
nuojama atkirsti centraiinę Ru
sija nuo Uralo apygardos ir tuo 
judu numarinti dabartinę val
džių.

Sąryšyj su susekimu suokal- 
)io, mieste iškabinti paskelbi
mai, paliepiantįs visiems gyve
ntojams vėl užsiregistruoti val
džiai, po grasinimu kalėjimu ar 
didele pabauda. Taipgi paliep
ta, kad po mirties bausme turi 
būti ainaujiinti leidimai turėti 
ginklus.

Visi dalyvavo suokalhyj.

Pranešimas sako:
“Dabartinio suokalbio tyri

nėjimai atidengia tų organizaci
ją visose jos šakose. Po vartlu 
Lyga Apgynimui Tėvynes ir 
Laisves organizacijon įėjo vi
si reakciniai elementai, nuo 
maksimalistų iki monąrchistų. 
Monarehistai dėjosi prie Vokie
tijos, tikėdamies atgaivinti mo
narchijų, kuomet kairysis spar
nas pritarė sugrįžimui prie su
sijungimo su vakarinėmis val
stybėmis.

“Nežiūrint didelių skirtumų 
nuomonėse tarp tų partijų, jos 
sutiko susivienyti ant taip va
dinamos nacionalės plalfomos 
bendrose pastangose nuversti 
Sovietų valdžių. Vyriausiais ar

Išdalies apsiniaukęs pėtnyčioj 
ir subatoj, galbūt nepastovus 
petnyčios naktį, nedidelė per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:14 vai.; leidžiasi 
Mėnuo leidžiasi 12:15 

vai. naktį subatoj.

smenimis užpakalyj suokalbio 
yra gen. S avinkov ir gen. Dov- 
gern. Strategišku pienu yra 
izoliuoti Uralo apygardų nuo 
cenlralinės Rusijos ir priversti 
Sovietus kapituliuoti (pasiduo
ti), deki stokos reikmenų. Ka
zoku kareiviai su reakciniais o- 

C

ficieriais stovi prisirengę rytuo
se. Daugybė kitų faktų laips
niškai išeina į aikštę.”

Kerenskis važiuoja 
Franciją.

True translation filed with thc post- 
inas’er at Chicago, June 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PACIFIKO UOSTAS, birž. 13. 
— Čia atvyko kelyj į VVashing- 
lonų, Londonu ir Paryžių buvęs 
Rusijos pirklybos niinistcris A. 
Konovalov. Jis sako, kad kiek 
jam žinoma, buvęs Rusijos pre- 
mieras Aleksandras Kerenskis 
yra kelyj į Franciją.

“Vėliausiai, kų aš girdėjau 
nuo Kerenskio, tai netiesioginiu 
keliu”, sakė jis. “Tuo laiku jis 
buvo Norvegijoj ir bandė pasie
kti Francijų.”

Vokiečiai vėl veržiasi 
Rusijon

Rusija vėl protestuoja ir rei
kalauja vokiečių pasi

traukimo

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, June 14, 191S 
as requlred by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 13. — Pa
sak Rusijos valdžios bevielinūs 
telegramos, vokiečiai Ukrainoj 
birželio 10 d. pradėjo naujų be
si;veržimą į 'rytus. Užrtihcžiniti 
reikalų niinistcris ClČčrin palie
pė, ambhsadbriui Joffe Bei’linc 
pasiskųsi! apie judėjimų, kuris 
eina 1'00 vidtštų plotyj* Vahiiki- 
Zpjukovka stoties fronte, į pie
tus nuo Maskvos. Kaltinama 
yra, kad taš yra peržengimu su
tartos su Vokietijos valdžia ski
riamosios linijos. Vokiečiai pra
šomi pasitraukti į savo senąsias 
pozicijas.

RUSIJOS KIVIRČAI SU 
ČECHŲ-SLAVOKŲ 

KAREIVIAIS.

čechų-slavų kareiviai Rusi
joje atsisako nusiginkluoti.

Ištiko ir kruvinų mūšių.

True translation filed vvith the post- 
inastcr at Chicago, June 14, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, geg. 30. — Iš prie
žasties Leono Trockio paliepimo 
nuginkluoti čeclujrslovakų ka
reivius, kurie stengėsi vykti į 
Vladivostoku, ir jo išleistų pa
rėdymų apie ncprileidhną jų 
prie uosto, ištiko dideli sumiši
mai, privedę keilose vietose prie 
smarkių susirėmimų tarp če- 
eim-slovaku ir Sovieto karei- 
vių‘

Po sumušimui Sovieto karei
vių, čechai-šlovakai užėmė ge
ležinkelio stotį Penzoje, Bolog- 
na apygardoje ir išvažiavo trau
kiniais į čeliabinską, kurį laiko 
12,000 čeebų-slovakų.

Mušis taipgi ištiko arti Zlalo- 
usto, kur čechai-slavai buvo pri
vesti apleisti savo traukinį ir ei
ti pešti.

Valdžios kareiviai plaukia iš 
visų pusių ir dedama didelės pa
stangos nuamlšinti eechus-slova 
kus, kadangi jie yra skaitom 
dideliu pavojum, nes yra gerai 
apginkluoti ir turi ginkluotus 
automobilius. Priegtam jie ga
una pagelbą nuo priešingų So
vietams (‘lementų.

Trockio išleistasis praneši
mas sako, kad japonų išsodini
mas Vladivostoke ir gen. Se- 
mionovo veikimas Siberijoj da
ro negalimu tolimesnį gabeni
mą čechų-slovakų spėkų į Vla
divostoku.

Tečiaus jis sako, kad kares 
ministerija mano ištyrinėti ga
limybę jų važiavimo per Archa
ngelską.

Jis pakartojo paliepimą juos 
nuginkluoti ir šauti į besiprieši
nančius, pridurdamas, kad bus 
vilkas daroma, kad galėtų jie 
apleisti .

Vokiečiai grasina Rusijai.
True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, June 14, 1918 
as requircd by the act of Oct. 6. 1917.

AMSTERDAM, birž. 12. — 
Jeigu čechų-slovakų karei
viams, kurie kariavo Rusijos 
ją su ginklais ir prisidėti prie 
armijoj, bus leista apleisti Rusi- 
talkininkų, Rusija “pastatys pa
vojau savo brangiai nupirktų 
taikų”, sako Norddeutsche All- 
gemeinc Zeitung.

Laikraštis sako, kad skaičius 
tų kareivių siekia 150,000.

Tie akreiviai daugiausia nu
ėjo liuosanoriai Rusijon iš au
st rų-vengrų armijos ir yra iš
dalinti šiaurinėje Rusijoje. Lai
kraštis sako, kad Rusijos val
džia neleido jų perkėlimo, bet 
priduria, kad Maskvoje yra prL 
jautimas tam sumanymui.

Jis dar priduria, kad jei Ru
sija sutiks su tuo pienu, tas bus 
peržengimu neutraliteto.

BOLŠEVIKŲ AMBASADO 
RIUS SUV. VALSTIJOSE.

True translation filed with the pdst- 
inasler at Chicago, June 14, 1918. 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 13. — Co- 
penhageno į Daily Mail prane
šama, kad ten gaida žinia, jog 

Borovski-Odbvski, bolševikų 
ambasadorius Švedijoj, bus pa
siųstas į Washingtonų, kaipo 

[bolševikų ambasadorius Suv. 
Valstijose. Ambasadorius da
bar yra Berlyne.

Iškels pripažinimo klausimą.
True translation filed with the post- 
trlasler at Chicago, June 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 13. — 
Pasirodymas Washingtone for- 
.malio bolševikų valdžios atsto
vo iškels klausimų Suv. Valsti
jų pripažinimo bolševikų.

Dabar Boris Bachmetjev, ku
ris buvo prisiųstas į Washing- 
tonų Kerenskio valdžios, yra 
vienatiniu žmogum, kurį valsty
bės departamentas pripažįsta 
kaipo Rusijos atstovų, nors jis 
yra atmestas Lenino valdžios. 
Situacija neturi precedento, bet 
sąlygos Rusijoje yra tokios, kad 
valstybės departamento valdi
ninkai jaučiasi pateisinamais 
vartojime savo nuomonės apie 
tai, ką pripažinti.

Prašalino Lomonosovą už 
nepritarimą intervencijai.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, June 14, 191S. 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917.

VVASHINGTON, birž. 13. — 
Rusijos ambasadorius Boris Ba
chmetjev pranešė valstybės de
partamentui, kad jis prašalino 
Dr. G. V. Lomonosov viršinin
ką Rusijos geležinkelių misijos 
Suv. Valstijose, kadangi pasta
rasis panedėlyj Ne'w Yorkc iš
leistame pranešime priešinosi 
talkininkų intervencijai Rusijoj 
ir parėmė bolševikų valdžią.

Kaukazas susi
taikė su Turkija
True translation filed with the post- 
nuitlcr at (Jiicago, June 14. 19iš, 
as reąaired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, b. 13.— Iš 
Konstantinopolio pranešama, 

kad pasirašyta po taikos sutar
tim tarp Turkijos ir Trans-Kau- 
kazijos valdžios.

(Pirm pasirašant po Brest- 
Litovsko suartini tarp Rusijos 
ir centralinių valstybių, kuri a- 
tidavė Karšo, Barumo ir Eriva
lio provincijas Turkijai, atski
ra valdžia susitvėrė Trans-Kau- 
kazijos apygardoj su Tiflisu kai
po sostine. Po Brest-Litovsko 
sutarties Turkija pašildė atski
rų taikų Kaukazo valdžiai ir bu
vo paskelbta, kad Turkija pri- 
pažįs autonominę valdžią Kau
kaze.

Taikos tarybos prasidėjo pra
džioje gegužes, bet kartu Turki
ja pradėjo besiveržinią į terito
rijų, atiduotų Brest-Litovsko su
tartim. Batumas, Van ir kiti 
miestai tapo užimti ir tukskyi- 
čiai armėnų išskersta. Tarybos 
tapo pertrauktos keletą dienų 
atgal delei Kaukazo valdžios at
sisakymo leisti Turkijos karei
vių perėjimą į Persiją ir atiduo
ti Novorosysko miestų Juodųjų 
juri^ pakraštyj. Matomai pada
rytas šioks toks susitaikymas 
ir tarybos užbaigta.

Washington geg. 27 d. gauto
ji per Vokietijos šaltinus Kons
tantinopolio žinia sakė kad tik
slu taikos tarybų tarp Turkijos 
ir Trans-Kaukazijos valdžios y- 
ra pavergimas Trans-Kaukazi- 
jos po keturgubų sąryšiu, kaip 
tas padaryta su Ukraina, Lenki
ja ir Rumunija.).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, ,’une 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, b. 13.—šios 
dienos S. V. armijos nuostolių 
sąrašas paduoda šimtą aštuones 
dešimt ašuonius vardus. Nuos
toliai toki:

Užmuštų kares lauke .. 19 
Mirė nuo žaizdų .............. 9
Mirė nuo aeroplanų .... 1 
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .3 
Mirė nuo ligų ....................... 1
Sunkiai sužeistų .......... 137
Sužeistų nežinia kaip ....11 
Prapuolė karės lauke .... 4

188
Šiame sąraše yra paduotos šios 
lietuviškai skambančios pavar
dės:

FELIX KRAJEVSKI, Brook- 
lyn, N.Y. korporalas, sunkiai 

sužeistas.
HENRY B. MARKUS, St Lo

tus, Mo., kareivis, sunkiai sužei
stas.

TONY BICHUN, New Bri
tam, (Lomi., kareivis, prapuolė 
karės lauke.

Socialistas reichstago komi
teto pirmininku.

----- o
True translation filed with thc post- 
masler ai Chicago, June 14. 19‘Š, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTėRDAM, birž. 13, — 
Friedrich Ebėrt, vadovas Vokie
tijos socialistų ir vice-prcziden- 
tas Socialdemokratų partijos ta
po išrinktas prezidentu vyriau
siojo reichstago komiteto.
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i neapsakomai sujudina žmo- 
j nių jausmus. Ji pagimdo vi
sai kitokį stovį žmonių psi
chologijoj (sielose). Žmonių 
jausmai užsidega, ir dalykai, 
kurie paprastu laiku butų 
buvę galima išgvildenti kuo- 
ramiausiu budu, pavirsta da
bar aštrių susirėmimų ir ki
virčų priežastim.

It* tni nenuostabu. T*risi- 
žiurūkite tiktai, kaip jsitem- 

Įpia jausmai žmonių, daly
vaujančių kadir žaidime, ku
riame vienas žmogus arba 
būrys kovoja prieš kitą žmo
gų arba būrį — ristynėse, 
snorte ir tt. O juk karė tai 
jie žaidimas! Čia eina ko
va ant žūt būt tarpe milibnų 
žmonių—kova, kuri sunaiki
na begales gyvasčių, ir ku
rios pasekmės nulemia ateitį

.... .02 
... .12 
... .50 
Chicagoj^

. ^'>.00 
.. 3.00 
.. 1.65 
.. 1.25 
... .65 
.. 7.00 
.... 8.00
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Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus i’ .
tvj rankraščius adresuoti 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popleros pu- 
sčs, be to paliekant platesnius tar- 
fus tarp eilučių. Redakcija pasila.i- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei ličgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Knkletių pakankamai persiuntimo 
Ičšoms apmokėti.

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

išspausdinimui laikraš-
> adresuoti tiesiai

Karės laiku sunku yra ra
miai svarstyti karės klausi
mą net ir ne vien šalyje, ku
ri karėje dalyvauja, o ir neu-

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

Redakcijos 
Straipsniai

H

Tru« translation filed with the 
mastei' at Chicago, J uit* f 
as reųuired by the act of

Diskusijos 
apie karę.

■ - n
Karės klausimo

ma? yra be galo keblus daly
kas. . . I

1 po* t 
: į, 1918, 
et:0, iai7.

gvildeni

bėjome čia, jĄmerikojc, pir
ma negu ji į.^tojo į karę. Vien 
tiktai atbalsiai tos milžiniš
kos kovos, kuri ėjo Europo
je taip galingai veikė į ame
rikiečių jausmus, kad juos 
tolyn vis labiaus ir labiaus 
apleisdavo gabumas šaltai 
gvildenti dalykus, iki paga
lios užsikarščiavimas visiš
kai nepradėjo imti viršų ant 
ramaus protavimo.

Štai delko yra keblus so
cialistų padėjimas karėje.

Jie, kaip ir visi žmonės, 
pasiduoda įtekmei ūpų ir 
jausmų, kurie valdo, minias. 
Bet jiems įtemptų jausmų 
atmosfera gali būti dažnai 
dthg'jnėpatogėsnis įlalykas, 
k'aip-Kitien'is žmonėms.
. Šiaip žmanėms karės pro
blema savo pamate, nėra pai- 

lUWrdatykwLKMkarč ne- 
prasidėjo, jiems dar gali būt 
labai svarbu nuspręsti, ar 
reikią kąriąut, ar ne— nors 
ir šitą klausimą didžiuma jų 
ramia'sąžine paveda išrišti 
valdžiai ir atstovams phrla- 
mente, Bet kada karė nu
spręsta,'tai piliečių minioms 
pasibaigia \Xtsi galvosūkiai: 
pas juos palieka viena tiktai 
•upestis, kaip sumušus prie v są.

O socialistai tokiu prota
vimu negali tenkinties. Jie 
išpažįsta tam tikrus princi
pus, ir šitie principai juos 
verčia gerai apsvarstyti da
lyką, pirma negu užėmus to
kią arba kitokią poziciją lin
kui karės. Ot, čia tai užsi
karščiavimas ir nerviškas ti
pas ir padaro didelį nepato
gumą socialistams.

Ažuot bešališkai nagrinė
ję klausimą, kad suradus su
tinkantį su jų principais išri
šimą, jie ima karštai ginčy- 
ties tarp savęs ir kovot. So
lidarumo dvasia organizaci
joje nyksta, ima daryties 
priešingos viena kitai frak
cijos ir neretai ima skilti pa
ti organizacija. Tokių keb
lumu Amerikos socialistai 
turėjo metai laiko atgal, ka
da S u v. Valstijos įstojo į ka
rę; ir dar didesniam laipsny
je tie keblumai atsinaujino 
dabar, kuomet persimainė 
karės situacija Europoje.

Kaikurie socialistai įsivai
zdina, jogei šitie keblumai 
kįla tiktai iš to, kad ta arba 
kita partijos narių dalis nė-

klausimą yra labai sunku 
dėlto, kad tada beveik nega
lima įsivaizdint tos situaci
jos, kurią pagimdys karė. 
Kada ateina karė, tai ji su
tveria tokias nepaprastas są
lygas, jogei visa, kas buvo 
manyta apie ją prieš tai, pa
sirodo esant mažai tepana- 
šu į tikrenybę.

Tokį payrimą priseina per 
gyventi kiekvienoje karėje. 
Ir dabartinė karė, kada ji 
prasidėjo, užtiko žmonių 
grotus visai neprisirengu
sius prie jos. Dar už kele
to savaičių po jos pradžios 
rimčiausi politikai ir galvo- 
tojai vis manė, kad ji pasi
baigs per kokį trejetą mėne
sių, ir niekam beveik neatė
jo į galvą, kad ji gali tęsties 
keturius metus arba dau- 
giaus.

Taip-pat beveik niekas iš- 
anksto negalėjo įsivaizdinti, 
kokių nuostolių turtu ir žmo
nių gyvastimis ji atneš ir ko
kių atmainų ji pagimdys at
skirų šalių ir viso pasaulio 
ekonominiame, politiniame 
ir socialiame gyvenime.

Todėl tai taikos laiku žmo
nės ir neturi palinkimo per
kratinėti karės laiko proble
mas (klausimus). Kam čia, 
jie mano, be reikalo galvą 
laužyti, kad dabar visviena 
mes negalime pamatyti, kas 
bus, kada karė įvyks; kuo
met ji ateis, tai ir pagalvosi- ra pakankamai ištikima savo 
me, ką su ja daryt.

Bet kada karė ateina, tai 
pasidaro dar sunkiau disku- 
suoti ją. Karė neišvengia
mu budu atneša didesnį ar 
mažesnį diskusijų suvaržy
mą — spaudos cenzūrą, susi
rinkimų draudimą ir tt. O 
kas dar yra svarbiau, tai ji

principams. Jų nuomone, 
jeigu vfti socialistai tvirtai 
laikytųsi principų, tai gin
čams ir nesutikimams nebū
tų vietos. Bet jie visai klys
ta, nes tokių principų, kurie 
ant visados nustatytų socia
listų poziciją karės klausime, 
nėra.

Pėtnyčia, Birželio 14, 1918.
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nl bus prašalinta. Tankiausia 
netikęs maistas ir maitinimo bu- 
nėm, stoka oro yra priežastimis.

Marcelai Dūdas, Delroit, Mich. IL
Skaitykite atsakymą St. Mau

kui. Dr. A. Montvidas

prigalmybės reikalą su tu
ščiomis rankomis. Puikus iš 
to pavyzdis ir visuomenei.

Pirmiausia metasi į akis tas 
faktas, kad šitame pamokslo yra 
daug pripasakota visokių niekų 

; ir net im lų. Neliesa yra, kad| 
• Lietuvos šelpimo Fondas esąs 
socialistų; jo komitete buvo ir

Nėra<okio “principo”, ku-1 Be to, Chicagoje randasi 
ris lieptų socialistams visuo-| partijos centras. Sąjungai 
—j yra labai svarbu, kad jos se

kretorius ir viršininkai sto
vėtų kuoarčiausia prie jo. 
Ypač dabar, kad tokie keb
lus laikai. Butų didelė ne-, 
laimė L.S.S-ai, jeigu ji, ne-į 
turėdama artimo ryšio su nwvi< 1 nn 19 jų nviiun ik a»
partijos centru, nesugebetų (Cj)gru įmonių, ncpriklausimčių

Jau ir šiandie yra i 
ji S. L. A. seime, yra “bolsevi- 
kai”; vienas-kįtas jų tarpe g{|J ir.
•adosi tokių, kurie pritaria “I)ol-I * ”**”

? .. . .. .. ... I (IClplujos tapusiu vaklzios agen-

met pritarti karei, ir nėra 
tokio “principo”, kuris lieptų 
socialistams visuomet prie- 
šinties karei. Ir, be to, pri
tarimas karei arba priešini
mąsi jai dar anaiptol nepa
sako, kaip pritart arba pne- 
šinties; nepasako, kokie tu
ri būt socialistų santykiai su 
kitomis partijomis, su valtį- 

žia, ir tt. Visi šitie klausi- 
mai reikalauja kiekvieną 
kartą nuodugnaus išgvilde- 
nimo ir išrišimo.

Ta pasaka, kad tiktai “ne
ištikimybė principams” ke
lianti nesutikimus socialistų 
tarpe, ne tiktai ne padeda 
prašalinti nesutikimus iš sa
vo tarpo, o dar didina juos. 
Nes juk ištiesų, jeigu mes 
manysime, kad nesutinkan
tis su musų nuomone sociali
stas yra išsižadėjęs savo pri
ncipų, tai mes žiūrėsime į jį, 
kaipo į nedorą žmogų, ir ta
da pas mus atsiras neapy
kanta prieš jį. Šitokios smu- 
Ikiai-buržuaziškų moralistų 
kovos pavyzdžius mes jau 
matome “Apžvalgoje” ir 
“Laisvėje”, kurios “ponuo- 
ja” arba stačiai kolioja (kaip 
“Laisvės” Apinasris) sociali
stus, stojančius už atšauki
mą St. Louis’o 1 konvencijos 
rezoliucijos.

Protaujantis socialistas 
neprivalo bijoties diskusijų. 
Bloga yra ne tas, kad nori
ma perkratyti be galo svar
bų socialistams klausimą, o 
tas, kad šiandie yra tokios 
nepatogios diskusijoms są
lygos. Bet užt^i reikią bent 
nedaryt jų .dar nepatogesnė
mis bereikalingąis.užsikarš- 
čiavimais.

Ne upu, o protu reikia jie- 
škoti kelio į tiesą................. 1

L. Š. S. centro

sulaikyt savo veikimo su jos j 
veikimu. Jau ir šiandie yra! 

nenormališka, kad sąjungie-į 
čiai taip menkai žino apie 
vidurinį partijos gyvenimą, 
nors būdami josios nariais.

Iki šiol L.&S. centro klau
simą labai trukdo neaišku
mas sulig namo. SąjOngie- 
čiai nutarė statyt namą Phi- 
ladelphijoje; bet šiandie są
lygos taip susidėjo, kad Phi- 
ladelphia pasidarė ♦netinka
ma vieta. Su Brooklynu, ku
rį proponuoja dalis sąjungie- 
čių, taip-pat yra daug keblu
mų. Bet namo klausimas 
dabar apskritai taip susipai
niojo, kad gal, iki neateis ra
mesni laikai, jisai negalės 
būt išrištas. Argi tad iki to 
laiko Sąjungai ir be centro 
būti?

Kaip‘tik dėl tos priežas-j 
ties, kad Sąjunga turi tiek 
visokių painevų, tai jai rei
kėtų neatidėliojant kelt sek-, 
retoriaus ofisą i partijos bu
tą, Chicagon, ir tame-pat 
mieste paskirti L.S.S. centro 
vietą. K

taip-

vieta.

jisai yra labai

L.S.S. centras ne- 
jokios paskirtos

Dabar L. S. S-je eina bal
savimas apie tai, kur turės 
būt ateinantiems dvejiems 
metams organizacijos cent
ras. Spaudoje visai nebuvo 
tas klausimas gvildenta, o 
tuo tarpu 
svarbus.

Iki šiol 
turėdavo
vietos. Sekretorius-vertėjas 
sėdėdavo Philadelphijoje, 
bev Pildomojo Komiteto na
riai būdavo išsimėtę po visą 
šalį. Tik paskutiniais me
tais tie nariai pradėjo susi- 
važiuot L.S.S. reikalų apsva
rstymui; pirma jie susižino
davo tarp savęs per laiškus.

Dabar jau bus kitaip. Są- 
jungiečiai visuotinu balsavi
mu skirs dvejiems metams 
nuolatinę Pildomojo Komi
teto narių susirinkimo vie
tą (centrą) ir pats Komite
tas bus renkamas iš žmonių, 
gyvenančių nepertoli nuo tos 
vietos, idant jie galėtų leng
vai suseit, kada rasis reika
las.

Taigi apie tai, kur privalo 
būt šitas centras, dabar ir 
balsuojama Sąjungoje.

Kur-gi butų geriausia vie
ta centrui?

Mums rodosi, kad Chica- 
goje. Svarbiausia priežas
tis yra ta, kad Chicagon tu
rės būt perkeltas L.S.S. sek
retorius-vertėjas, į naciona- 
lį partijoj ‘ofisą. Pas sekre
torių bus visi dokumentai, o 
je jų Pildomasis Komitetas 
negalėtų svarstyt dalykų, j 
JeigtT P. K. posėdžiai butų 
laikomi kitame mieste, taiį 
ne tiktai sekretorius gautų 
važinėt j juos iš Chicagos, oi 
ir gabenti kiekvieną kartą, 
su savim daugybes visokių. 
popierų.

Musų Moterims i

Kalnierių ir antrankovių 
modeliai. — No 8878.

Kas girdėt
S. Rcikausko areštavimas 
luiisves i-<-<l:il<<-i j:, gnvim nuo 

pu ties S. Kcikausko laiškelį, ku
riuo jis praneša .jog gegužio 31

Apžvalga
TAŲTINJNKŲ

AKTYVUMAS”

ševikains”, bet didelė didžiuma' 
jų yra “bolševikų” priešui. Jau 
tas faktas, kad seimo delegatai 
socialistai stojo už Lietuvos Lai
svės Fondų, rodo, kad jie nenrr 
“bolševikiškos” nuomonės, ncs’r 
juk musų “bolševikai”, kaip ge-; 
rai žino visi, kurie skaito laik
raščius, priešinasi Lietuvos Lai
svės Fondui nemažinus už p. 
Balutį arba Karosų.

Bet tai dar vis menkniekiai. 
Svarbiausia ve kas: tautininkui 
organas tiesiai sako, kad tuili-l 
ninkai seime turėjo pasinaudot 
savo didžiuma ir, nepaisant 
“šventos ramybės”, paskirt iš 
Susivienijimo pinigų auką tau
tininkų įstaigai. Vadinamasai 
“Nepriguipiybės Fondaii” juk 
randasi tautininkų Sandaros 
globoje, reiškia, jisai yni grynai 
partyviška įstaiga. Bet tas laik
raštis nori, kad bepartyviškas 
S.L.A. duotų šitam Fondui pini
gų, kuomet'jisai griežtai prieši
nasi davimui pinigų Lietuvos 
Laisvės Fondui, kuris nėra kon
troliuojamas jokios partyviškos 
organizacijos.

Ir m i nelasai organas sarmati- 
na scinuY delegatus, kan] jie ne-

tų areštuoti. Juodu abu dabar 
esą Clevclando kalėjime.

Drg. Beikauskas buvo agen
tas Brocktono, Mass., lietuvių 
Cosmopolitan korporacijos, ku- 

fri užsiima dirbiniu nuo lietaus f
! apsaugojamųjų apsiaustų.

do dar kartų, kaip musą tauti
ninkai (atžagni’eivLškieji), žiuri

imi *

Svetimas geresnis ne kaip 
savas 6878

kurie
Lawrence’o LSS. 64 kuopa, 

kuri, pasak Laisvės, labai kovo
jusi, su tais, kurie organizavo

rybą, ir vedusi prieš Am. L. I). 
Tarybą baisiausias atakas, ‘‘atli
ko labai svarbų darbą” — ėmė 
ir prisidėjo prie... Husų Darbi
ninkų Tarybos-

mulais Naujienų korespondentas 
prabešė, pirmiau piestu stojusi 
prieš Am. Liet. Dari),. Tarybą, 
geg. 19 dieną sumaniusi deties 
prie Bušų Darb. Tarybos.

Ak tu, Šventoji Paikybė!

A. Strindberg

Sergėk savo akis

šis paveikslėlis parodo 
kalnierių ii' antrankovių, 
bar įeina inadon ir vartojami 
niausiems moteriškiems rūbams. No. 
1 parodo ypatingai dailaus darbo su
dėtinį kalnierių, nes jis susideda iš 
nedidelės atlenkiamos apykaklės ir 
dvigubomis palankėlėmis priedu a- 
biem pusėm; parodytas taipjau pa
vidalai gilaus antrankovio, kraštuo 
to paraukėlias. No .2 parodo nena- 
praslos rų.šies kalnierių su dideliu 
kaklaraiščiu los-pal materijos, 'lo
kiam Žalnieriui alalinka siauri ant
rankoviai. No. t parodo kiloki Ka
klaraiščio pavidalo- No. 3 ir No. 5 
parodo dveiopo sivliau* taip vadi 
namu shavvl kalnieriu. tinkamo kaip 
suknioms taip ir siutams.

Visų tų kalnieriu ir antrankoviu 
pavyzdžiai No. 8878 sukirpti vieno
kios micros.

Norint gauti tų kalnieriu pavyz
džių No. 8878, prašom išpildvti že
minu paduota blonkutę ir įdėjus į 
konvetlą kartu su 10 centu (markė
mis ai pinigais) atsiusti mums, šiaio 
užadresavus: NAUJIENOS, l’AT- 
TERN DFPT., 1810 S. Ilalsted Str, 

'Chicago, III. . ( (

sau-

sąvado aukos lautiuinkų ‘‘Ne- 
Drigutmvl)ės Fomlui”. • Ir štai

Buvo įnešimas paskirti iš 
tautiškųjų centų $5(10.00 Lie
tuvos neprigulmybes iškovo-

mybęs Fondą. Atsirado sy
kių su tuo tokių, kurie pasiu-

tų dar $10(1 ar $150 į taip va
dinamą socialistų “Lietuvos 
Šęlpimo” fondą. Jurgelionis 
pareikalavo tautiškų centų 
savo “Lietuvos Laisves” fon
dui, kuris Lietuvos laisvei tiek 
iki šiolei pasidarbavo, kad lie
tuvius hypokriliškai apšmeižė 
amerikonų spaudoje ir sutei
kia lenkams ginklus prieš tuos 
pačius lietuvius.

Socialistiski delegatai, su
prantama, varėsi, kad iš l’AU- 
TIŠKŲ centų butų skiriama 
auka ne tautiškam Lietuvos 
Neprigulmybes fondui, bet 
betautiškam socialistų fondui.

Už tai, kaip pranešama, 
riejosi apie dvi valandi ir nors 
“bloševikų” Seime buvo 111a 
žunia, vienok jie dasivarė iki 
to, kad “jeigfi ne mums, tai 
ir 11c jums” ir atsirado “zui
kių”, kurie “delei šventos ra
mybės” nutarė neskirti “nei 
vienam, nei kitam” nei cen
to.

Tai yra sarmata! Dėlei ob
strukcijos, padarytos iš socia
listų pusės, apleido svarbiau
si šiądien klausimą ir švėn- 
čiausį reikalą* Lietuvos ne- 
prigulmybčs nukalą.

Dažnai sakoma, kad tauti
ninkai menki kovotojai. Taip 
išrodo.

Jeigu Seime butų buvusi

jie nebūtų žiūrėję los “šven-

nūs
-------------------------------------------- • į.,,.,. ----- s
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Atsakymai j klausimus.

Aug Mųžiliui, Fulerlon, N. I). 
Laiškais nęątsakinčju į tokius

Yra žmonės, kurie tąip pui
kiai. į^aųkĮėti, kad jie gali tylėti, 
gali paslėpti savo mintis, gali 
išri‘ikšli mintis,‘kurių jie neturi, 
gali persiimti svetimu upu, tar
si tai butų jų pačių lipas. Bet 
vienas nepasiduoda miklėjimui 
-Akįs. Kada tam esapt draugi
joj kas-nors garsiai šeimininko 
pasakys linksmą tostą, kuriame 
aiškiai' atsivaizdina visi jo sil
pnumai — sergėkis pąfodyti sa
vo žvilgsniu pasigerėjimą. Tas 
žvilgis gali padalyti tau priešą 
visam amžiui.

Jei tu eini gatve ir matai kaip 
vejas pakelia drabužius jaunos 
mergaitės, tai ne žiūrėk į tą pusę 

kas-nors gali patėmyti tavo 
žvilgsnį ir suteikti tau blogą ga

. I

liškas savo symptomų aprašy
mas neduoda daktarui aiškaus 
supratimo apie ligą. Daktaras 
pats biri išklausinėti ir išegza
minuoti kad padarius kiek tei
singesnį nuosprendį. Todėl 
veik visus ypatiškus symptomų 
aprašymus dedu į gurbą.

J. Lenk iš Castle Sliannon, Pa. 
klausia:

1. Ar bus imami kariuomenėn 
tie, kurie negirdi vie na ausim?

2. Ar nekenkia plaukams da- 
žyt bile kokia spalva?

3. Kas daryt, kada 5 metų 
mergaitė turi užkielėjiisiuš vi
dinius nuo pat gimimo?

Atsakymai:—
1. Pagal ikišiol išleistą patvar

kymą nebus imami, bet jei at
sirastų reikalas, juos gali imti 
prie atlikimo kokių kitų užduo-1 
čių kariuomenėj, o ne į mušiol bando įsiskverbti j mano sielą, 
lifiijas. Gatvei aš neatiduodu savo akių.

2. Kenkia. Netoli visi plaukų Liesa, kalba: jis į nieką nežiūri.
--------------------- j. Kiti gali bu- Ąg atsakdu: o, ne, tik ne į visus.

Į Sergėk savo akis.
Vertė Bs.
-.............. .

Kada tu klausai draugijoj mu
zikos, nesižvalgyk ne į vieną ta
vo kaimynų — momentalis tavo

čiam kritišku ir ironišku, nes jis 
mato jus poliruotame piano pa
viršiuje.

Jei tu kada — nors sakysi to
stą, tai geriau žiūrėk į vyną, ne
gu žvalgyties j publiką, — nepas
tovus žvilgsnis iššaukia nepasiti
kėjimą, o vynas visad atmuša 
tiesą.

Kada aš cinu j draugiją, aš ne
galėdamas paskęsti į stovį gero
vės ir atidos, bet visada pasiren
gęs savo veide išreikšti neužsi- 

y~| ganėdininią ir šaltumą, kada

dažai yra iš švino.
Ii ir kitokie, bet arba yra nešva
rumu galvos odai ir plaukams, 
arba sunaikina laukus ant plau
kų, kurie apsaugoja inid lūžimo, 
arba tiesiog veikia į plaukų sub
stanciją ir juos silpnina, arba 
patekę ant galvos odos padaro 
permainas jos syvų išdavime, i 

3. įteikia nusivest ją pas dak
tarą, išpasakot,'kaip ji buvo ir 
yra maitinama, rėdoma ir kiek 
oro ji gauna namie ir lauke, ko
kiom ligom ji yra sirgus ir tt,., 
ypač kokiais vaistais ji buvo gy
doma per visą laiką. Šitie daly
kai ir paites daktaro egzamina
vimas gal parodys priežastį, ku
ri mažu trumpiau su ilgiau ima-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip t.riminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Haltted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mloito Ofisas t 
ttl N. Dearborn SI. 

111 UUskyBMt. 
Tel. Central 4411

. NAUJIENOS Patiem Dcpt. 
18-10 S. Ilalslęd S(., Ghicago, III.

Čia jdedu 10 ceptų, ir prašau ai-’ 
siųsti man pavyzdį No $878.

(Vardas ir pavardė)

* 4 •>V

(Adresas)

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Moterų ir Vaiku ligas 
pagal vėliausios santifiko nutoilos. 
2401 So. Broadvvay St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidncv 170 
...............................Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7861 II.

Geriausias htidas dėl įtrinim< 
Sleturi stokuot nei viename na i n c 

D-r o Rkhter’lo

PIIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių tuntų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir C5c. buteliukus vi»OM aptickuso arba 
(tėčiai nuo

F. AD. RICMTUR & C<>.
74-80 W«(hin|fton Street. Ncw York. N. Y.

STOCKAI IK BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite 
grynus jJinigus.
118 N. La Salio st.,

Perkame Fmncijos, 
(Kanados bondsus.

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

vaizdinti, kaip didžiausios 
tautiškos organizacijos Sei
mas galėjo taip lengvai atsi
žadėti ir paleisti Lietuvos ne- bus prašalinta. Tankiausiai ne

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

TELEPHONE YARDS bU4.

D r. P.G. Wiugner į 
Priėmimo valandos nuo 8 Ui l> B ii ryto Ir nuo 7 iki t rai. S 
3325 So. Halnted Si., Chlca<« ■

f JOSEPH C. W0L()N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais:2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rockvvell 6999
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Bostono Nau
1 ienos

Jau senas laikas, kaip buvo iš 
So. Bostono korespondencijos 
Naujienose, lodei matydamas, 
kad So Bostone veikimas lietu
vių įvairiose draugijose yra dide
lis, o platesnei visuomenei nieks 
neduoda informacijų apie šį vei
kimą, pasistengsiu nors kas są- 
vaitč pranešti musų lietuvių dar
bininkų dienraščio Naujienų 
skaitytojams apie svarbesnius 
nuotikius šioje kolonijose gyve
nančių lietuvių. Nes kaip pasi
rodo, tai korespondencijos uži
mą svarbią vietų musų vieša nu 
gyvenime. Per jas tik sužino
me ir maždaug sprendžiame, 
kaip augštai yra pakilę kultūro
je, apšvietoje kokios kolonijos 
lietuviai, kaip pakilus jųjų klosi- 
nė sąmone, susipratimas; iš ko
respondencijų patiriame, kuria
me mieste kaip darbai eina, ar 
pakenčiamos mokestįs ir tt. ir tt. 
žodžiu, korespondencijos (žino
ma, tik teisingos, sąmoniškai 
parašytos) skaitytojui suteikia, 
lyg ant paveikslo, visų lietuvių 
darbininkų, išsiblaškusių po pla
čiąją “aukso šalį“, gyve nimą. (

Todėl aš, nau jas koresponden
tas, stengsiuosi pranešti svar
besnes žinias iš musų miesto 
Naujienoms, kad paskui skaity-

čionykštį lietuvių gyvenimą.
Rašysiu viską teisingai, nepai-

rgų. Sėdosi automobiliui!, nu
važiavo pas savo “bosų”, pasi
ėmė jo dvi dukteris ir dui važi
nėt. Nuvažiavo j Bostono lyg ir 
priemiestį, Arlingtoną, apie de
šimtų valandų nakties. Beva
žiuojant nuo kalniuko, pamatė į 
gatvekarį beeinančią moterį. Jis, 
leisdamas automobilių gana gre
itu bėgiu, suko į šalį. Tečiaus 
nesuspėjo ir .vienas automolbi- 

r liaus šonas parvertė moterį ir 
lengvai sužeidė ją, o prięšakys 
lulomobiliaus tvak tolėjo j vagi
lėlis įvados stulpų, . pritaisyta 
gaisrininkams. Stulpas nuhižo. 
Vandens, kaip penkiolikos gyvė
limų namas augščio stulpas pa
nda re. Priemiestyj panika. Ma
nė, kad apsems visa Arlingtoną. 
subėgus policija ir gaisrininkai 
vos pajiegė sulaikyti įšėlusį van
denį. Toj gatvėj buvo arti khi- 
pČių vandens.

Dabar miestas reikalauja nuo 
kavalieriaus Višniausko 100 ru
blių lik už išleistų vandenį. Su
žeistoji moteris irgi, sako, reika
lauja nemažos sumos pinigų at- 
lygynimo. Dar kelios moters 
skundžia už suliejimų jų vande- 
dėniu. Skundžia, jil'ško, bet ką 
jie gaus, tai nė pats Višniauskas 
nėžino. Įdomiausias visoj toj 
tragedijoj dalykas tai tas, kad 
lutomobilius sntriuško į šmote
lius, vandens stulpą nulaužė, 
liibterj sužeidė, o patsai Višniau
skas nė jo mergos nė kiek neuž- 
s i gavo.

Smarkus lietuvis.

nešiu vėliau. Pirmininku išrin
kta d. Ambrazaitis, padėjėju 
Plepys sekr. Balsys.

So. Bostone yra susitvėrusios 
dvi draugijos lietuviais karei
viais globoties, būtent, klerikalų 
ir tautininkų — ir nė viena nieko 
neveikia. Klerikalai gali pa
sididžiuoti tik tuo ,kad turi iš-

ris sakoma “globoja”, “šelpia” 
ir “šelps” liet. kar. ausine, t. y. 
išpažinčių.

Nuo bado, ugnies ir maro... 
su tokiais “globotojais!!

Bostone ve kas reikėtų pada
ryti: partraukti kasdien nork po 
kelis šimtus Naujienų egzemp
liorių ir išplatinti tarp vielos lie
tuvių I

— Naujas Korespondentas.

Cleveland, Ohio
“Ambasadoriaus” atsilanky
mas.—Juozapininkų konfe 

rencija.—LMPS. kuopos 
piknikas.

Vėsaus Audeklo Siutai $8.75
Vyrams ir Jchiniems Vaikinams

1

$

*

•š

&

B

fcii
•••A:

■

I i!

■fe

o •:

pyks. Žinoma, visiems neįtik
siu. Bet dar tokio žmogaus pa
saulyje nebuvo, kuris visiems pa 
tiktų — neužgime dar. toks.

Asmeniniai dalykai.

valierius, p. Višniauškas, Korano 
agentūros tarnautojas, užsimanė 
pasportaut. Bet kaip sportaut?. 
Vienam — nesmagu. Reikia,me-(

Sųvaitė laiko atgal iš čia išva
žiavo kariuomenėn drg. J. Re
pšys. .Jis buvo vienas iš veik
lesnių ir susipratusių vietos LSS. 
60 kuopos narių.

Lainlingos kloties!
I

< » lt < < * i I 1 < ■ * ) i » < | r*.
Draugijos. t

Gegužio 27 klerikalų Tautos 
Fondo skyrius buvo čia suren
gęs prakalbas savo “ambasado
riui” J. Bielskiui. Tasai ponas 
klerikalų “ambasadorius“ betgi 
nekaip tesireprezenlubja no 
savo asmenim, nė savo iškalba. 
Kaipo kalbėtojas, labai menkas. 
Gyrė tik klerikalų Tautos Fondų 
ir reikalavo, kad žmonės jam 
savo centus ir dolerius aukotų. 
Gyrė savo Informacijų Biurų, 
kiek naudos jis lietuvių tautai 
padaręs ir padarysiąs — tik rei-

i.- *

SX ■
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ii Nedėlioję, birž. 9,(1, Liet. Soc. 
svet. susivažiayu VI.Rajpno ko
nferencija. Apie nutarimus pra-

nikų duoti Tautos Fondui...
I' Apie išdaviko vyskupo Kare
vičiaus žygius,! apie kunigų ()l- 
ševskį,'kunigų įBartuškų ejc,. iųė 
pusiau lupų neprasitarė, bet už
tai kandžiojo klerikalų pųrvinaj 
politikai nepti tariančius kitų: 

.srovių vcįkėjtiSi y.*' * iIPimhm

Publikos buvo

Turėdami Mrfgul inžiną jus neslokuositc darbininkų ap
dirbimui laukų. Rytą ir naktį jis laikysis darbo dirbdamas 
be nuovargio. Darbininkas nenuvargs ir neapleis darbo tuo 
laiku kuomet jis bus daugiausiai reikalingas. Kuomet jus at
rasite, kaip'jis yra naudingas ir kaip nebrangiai jis dirba, jus 
nusipirksite daugiau sutaupančių darbų mašinų, kadangi jis 
be nuovargio dirba iki visus sunkius darbus apdirba ant vie
tos.

Lengvai apdirbsite Ukp
Ar yra Mogul kerosimi kūrenamas inžinas ant jūsų ūkės? 

Jeigu ne, jus nuslojale daug palankumo ir užgančdinimo.

Birželio 2 buvo čia švento Juo 
ziipo brostvininkų 'sosaidės, L. 
D. tveriamo Ohio valstijos ap 
ski’ičio koii’ftd’oncija. Delegatų 
dalyvavo apie pušė tuzino, ir tai 
bi'veik visi iš Clevelando kuopos.

Po to buvo prakalbos ir per
statymas dviejų menkos vertės

Mogul, inžinai yni pavyzdingi nuolatiniai užsitikimi įran
kiai Jie taip padaryti, kad apdirbus kasdieninius akės dar
bus uŽ mažas išlaidas. Jie dirba ekonominiškai, pigiausiu iu- 
žino kuru, kokį jus galite nupirkti — kerosimi arba distillata. 
Pradeda lengvai—sukasi nuolatos. Jie jums per ilgus metus 
tarnaus.

Pirk Mogul spėka varomų mašiną ir apdirbk savo ūkę 
pelningiau ir su mažiau darbininkų. Pasimatyk su pardavė
ju arba rašyk mums dėl katalogų aprašančių Moguts, kurie 
prasideda didumu nuo 1 iki 25 palies didžiojo, visokių stailių, 
visokiems reikalams, visi kūrinami kvrosnu arba malkomis.

nedaug.
Aplamai, Clevelando šv. Juo

zapo brostvininkų sosaidės kuo
pai nekaip tesiseka. Ir nenuo
stabu. Lietuviai darbininkai, 
kurie bent kiek interesuojasi gy
venimu ir, ypatingai, savo klę- 
sos reikalais, supranta jau ge
rai, ko vertos tokios sosaidės, 
kur kunigai pirmuoju smuiku 
griežia: kunigai tokias sosaidės 
organizuoja savo smunkančiam 
Įiizniui palaikyti, žmonėms akis 
dumti, o ne skriaudžiamų dar
bininkų reikalams ginti. Delio 
darbininkai ir šalinasi lokių kle- 
rikališkų davatkiškų sosaidžių.

Birželio 9 dienų LMPS. 21

International Harvester Co. of America
(Incorporatcd)

CHICAGO U S .
Champion Dcering McConnick Milsvaukee Osborne
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

baugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing H o ūse) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN • 
prez. Atlai

[Brewing Co.

W. KASPAR 
prezidentas 

HTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vicc-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS v 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1
pirklys
H. E. OTTE ' 

vice-prez. Nat. Citv Bank
GEO. C. WILCE

Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

k čisięriiis
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIUKAI
♦4* * ♦ ♦ ♦ i* * ♦ * *

Neill formoj. Publikos buvo’ 
daugiau kaip trįs šimtai žmonių. I 
Buvo dagi svečių iš kitur, kaip ■ 
ve iš Akrono, Kenmorės; Bedfor-; 
do etc. Piknikas buvo gražus. 
Pelno kuopai taipjau, turbūt liks 
keletas dolerių.

—Barbora V. Jakštienė.

New Yorko - 
Brooklyno pa 

dangėj.
Tauto-klerai neranda užuo 

jautos žmonėse.

ŠIE Parankus Vasariniai Siutai taip lengvus 
kaip plunksna — taipgi pasiūti gerai palai

kymui savo išvaizdos ir gero dėvėjimo. Jie yra 
puikus vasariniai siutai—vėsus, parankus ir “nat- 
ty” išveizdos. Pilki ir rusvi, — naujausių petrenų, 
kaip ir Palm Beach audeklų. Už musų specialę 
kainą $8.75 jie yra daugiausiai nepaprastos ver
tės, kurias galima rasti mieste šiame laike. Jūsų 
pasirinkimas — plonu pamušalu, *7 C
visų mierų rytdien po.............. . O • I M

Kiti po $10, $12.50, $15

DYKAI 

DUSU1I KENČIANTIEMS 
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir bu Sugaišimo Laiko.
Mcm turim Nauji) Budą, kuria gydo <)uru1| ir 

mei norime, kad jus tai pamėgintumėte m ūku 
ktUtais. Nežiūrint, ar junų dusuliu butų jau 
*enan, ar tik naujai iŽHivystęH, ar yra tik 
tuoiaikiniH, ar ir chroniikaH dunulin, jųa turi- 
tut pareikalaut mu«u metodo* dykai itmėgi- 
niino. Nežiūrint, kokiame klimate jųa gyve
nat ; nepaisant, koku jųnų amžių*, užniėmima*, 
jei jų* e*at duaulio vadinami, muaų budaa 
turėtų jui areit paliuoauot.

labiauaini norėtume paniųnt aiškiai ma
tomiem* bevilties liaoniama, kurie jau vihub 
forma* (kvėpavimo, Avirkitimo, opiumo autai- 
sų, garua, “patentuotu* rukymua" ir tt. i4- 
mėgino ir nieką* negelbėjo. Mes kiekvienam 
pat|s savo kaltais norime parodyt, kad iis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius dūsavimus, vist* ėniokavimus ir vi*us 
tuos baisiua paroksizmu* kartą ir ant visada, 
fiis dykai pasiūlymas yra pergeras. kad JJ at
stumiu nors ant dienos. Rąžykite dabar ir 
tuomet pradėkite būdą tuojaus. Nesiųskite 
pinigų. Tik siuskite žemiau* esanti kuponą. 
Padarykite tą šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO., Room 102 T
Niagara and lludnon SU., Buffalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai iimėginimą j:

Didele Verte 
$20.00

GERAS Pasiuvimas, 
kurie skaitosi dau

giausiai vasariniais siu
tais, yra gatavai matoma 
šiuose siutuose lengvos 
s varos Serges, Worsteds, 
Cheyiots, ir Maišytų. Jie 
Įeina Į naujus Vasarinius 
rusvus, pilkus, mėlynus, ir 
žalius. Daug že-> 
miau apkainuo- <Į>QA 
tipo........ ...... <bZiU

Kitos geros vertės $15 iki $40

WNDORR 
k: CLOTHIKaCO.it

“Nuošaliai Augšty Randų Distrikto”
VAn Būreh'it^/į ji AIITIIIIIZCJ Mi!wauktee ir

’ ifcisted gatvfe’ f V Itllflll I U ■ tv, į Chicago Avės
North Avė. ir Larrabee Galvė

Atdara Suhatęs .vakare iki 10 vai. Nedėlimn iki I’ięty. ‘ |)(
" 1' I'IJI___________JL. :id i . L>:i- i i;.i .

t j—►

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gerus pi- 

niuus turi ateiti į NE\V RIVER DISTRICT West Virgima. ANG- I; BĖGA N<'<> KCTI HV IKI PENKIŲ PP.llŲ AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais jr mašina ir mokama už lomi. Musų GERI ANG- 
LEKAsiAi Uždirba nuo $100.00 iki $125.00 kas dvi savai- 
Tl. Transporlacija nekįla. Platesnių žinių klauskite ypatiskai 
arba rašykite savo prigimta kalba j:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N. 
MCDONALD, V\. Virginia.

Rusiškos ir, Turkiškos Vanos
12lh St. Tel. Kedzte 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
1514*16 W. 12th St., arti 
8t. Lotds Avė. ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.
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Eikite pas 
Yondorf’ą 
Del 
Vyrišku 
Aprėchilų .<

Atletiški 
Union Siutai 

69c
JIE padaryti iš 

balto Nainsook 
tam tikrų petrenų 
rausvų klėtkučių. 
Jos yra populerės i- 
ki kelių ilgio stailės. 
Parankios ir vėsios. 
Labai speci-/»Q 
aliai po...
M—L u.

TT——

King Midas
Geriausi Skustuvai 

Amerikoje

'•fe

10251^afe'USSIAN ■įr
®įTURKISHLžM4

WITH SALT,

viešų mitingų Tautiškame Na
me. Bet kad tų patį vakarą ir

d. Michclsomii prakalbas Ne\v 
Plaza svetainėj, kur, kaip girdė
jau žmonių buvę tiek, kad sve
tainėn netilpo, tai į klerikalų 
mitingų publikos labai menkai

veikę, bet čiajau prisipažino, 
kad jie vis dėlto toli atsilikę nuo 
socialistų. Rodydamas pirštu į 
publikų kalbėtojas sako: “Ma
tote, kaip mes neskaitlingai susi
rinkome, nors tikėjomės, kad 
žmonės svetainėn nesutilps”.

Nepamiršo pagarbinti ne A-j 
merikos Lietuvių Darbininkų 
'Karybos. Sako: “Am. Lietuvių 
Darbininkų Taryba daro mums 
daug nesmagumų. Ji šaukia 
konferencijas, rašo rezoliucijas 
prieš mus it’ skelbia jas nelik 
savo lietuviškuose laikraščiuose, 
bet dar ir anglų spaudoj“.

Kalbėjo dar Sirvydas ir abu-
Brooklynas. — Gegužio 31 d. 'du vielos kunigu, Petkus ir Re-

vietos klerikalai su atžagarei- meika. Pastarasis stipriais žo-
viais tautininkais buvo surengę 1 džiais atsiliepė apie bolševikus

ir lenkus. Bet gera nieko nepa
sakė.

Iš šitų prakalbų pasirodė aiš-

i’eiviams tautininkams nebėra 
tvirtos žemes po kojų Brookly- 
ne.. Žmonėse iie nebeturi nelik į 
užsitikėjimo, bet nė simpatijos.!

—Mažas Bolševikas.

Cambdridge,Mass
Laisves Choro Koncertas

M
Birželio 8 dienų įvyko Lais

vės Coro koncertas, Cyprus lia
noj. Vadovavo gg. M. Petraus
kas ir B. Simanavičius. Kon
certo programas buvo gana įvai
rus ir išpildytas neblogai. Be 
Laisvės ir Birulės Kanklių cho
rų, šauniai sudainavusių keletą 
dainų, tarp jų ir Marselietę (ku
rią dainuojant visa publikų bu
vo sustojus), buvo visa eilė so
listų — daininkų ir muzikų. M. 
Petrausko mokinys A. Valeika, 
tenoras, padainavo “Už šilingo
ji” ir “Prirodino seni žmonės.”

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

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

DR. G. M.GLASER
Praktiktiojn 27 mėtai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan. Et.; keitė 32 st.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Eigų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards G87

DR. M. HERZMAN
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milwaukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Detroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ..

Adresas .

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING rfAZOR MANUFACTUR- 

ING CO„
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje

Antras p. Petrausko mokinys, 
baritonas R, Mizara, dainavo 

“Mano laivelis” ir “Naujoji Ga
dyne”, vėliaus vėl su A. Valeika 
duetu — “Geismai ir svajonės”. 
Ant piano skambino: M. Gruzin- 
skaite “Linksmas ūkininkas“, 

K. Morkiutė — “Silver vvaves”, 
O. Raulinaičiutė — “Poetas ir 
kaimietis”. A. Bačiulis, basso, 
padainavo “Kalinio svajones” ir 
“Temsta dienelė”; B. Simanavi
čius, basso,- ‘ADainius”; K. Si- 
manavičienė, soprano, — “Kur 
[bakūžė samanota”, ir duetu su 
B.Simanavičium — “Valio va

lužė”, iš operos šienapjūtė. Ge-

(Seka ant 4-to pusi.)

Gerai lietuviams žinoma* per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojau, chirurgus 
ir akušeri*.

J Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rą, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 

' taisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

, 6--8 vakarai*. Telephone Canal 8110, 
j GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
{ VALANDOS: B—« ryto, tiktai.

REUMATIZMU 
yra lengviau išgydyti negu ko
kių kitą ligą, jeigu liktai jus 
palaikysite teisingus vaistus.

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

šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu krasa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugrąžinsim pini
gus. CARL F. W()RM, 

3100 S. Halsted St., Chicago, UI

Tel Yarda18 3654. AKUŠERKA]| 

iMrs.A. VIOIKAS! 
baigusi Akušerijos Ko- . 
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsylvanijos • 
hospitalėse ir Phila-.
elphijoj. Pasekmių-1 

gai patarnauju prie1 
imdymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginoms.
113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Vyrišką Drapanų Darganai
Naujų 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 pamuS- 
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, nedaliomis ir va
karais.

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

CLOTHIKaCO.it


i

NAUJIENOS, Chicago, III. .Pėtnyčia, Birželio 14, 1918.

i Didelis Susiv. kuopųD Rengia
LSS. 37ta,474ta ir 234ta kp.

Su Puikiu
Ketv. Liepas .luly 4, ’18 
ŪBO. CHERNAUCKO DARŽE 

LYONS, ILLINOIS

(Tąsa nuo 3-čio

riausia betgi pasižymėjo V.Put-j 
vinskaitė, soprano, sudainavusi 
“Tacea la notte” iš operos II 
l'rovatofe, “Pasakyk, Lietuva 

mylimoji” ir “Kur tas šaltinė
lis”. Be to*dar smuiku griežė 
gabalėlį iš operos “Lucia” V. B. 
Ambrozaitis. Visiems pianu a- 
kompanavo M. Petrauskas.

Reikia pasakyt, kad visi pro- 
grame dalyvavusieji artistai ir 
artistės pasižymėjo gerai, ge

riausia betgi publikai patiko PuJ 
tvinskaitiK Bačiulis, Simanavi-; 
čiai ir Sujungti Laisves ir Biru 
lės Kanklių chorai.

Publikos buvo daug, apie ket-l 
vertą šimtų žmonių, tatai ir!

Laisvės chorui liks gal da 
kaip šimtas dolerių pelno.

PROGRAMŲ
Pradžia 9 valandą ryte iki vėlyvai nakčiai. Inžanga 25c porai.

Grieš J. GRUŠO orkestrą.

Kviečiame visus jaunus irksenus atsilankyti j šį puikų 
pikniką ir pasiklausyti gražių Rainelių ir gerų kalbėtoją.

Kviepia visus KOMITETAS.

čia buvo ir dvasiškos benešdamas laikraščius parda- 
i.škos naudos. fvinėti.

Birželio 2 d. tapo užmuštas
ant vietos Juozas Vaitekaitis, a- ditoriaus, jeigu sutiks ant išly- 
pie 30 metų amžiaus; vedęs da 
lik kilotas mėnesių atgal. Tą 
dieną velionis buvo išvažiavęs į 
pikniką, ir dar turėjo automobi
lyje keturis pasažierius. Niekas 
nežino, kaip jiems atsitiko. Kad 
automobilius rėžė j stulpą, tai 
savininkas tapo ant vietos už
muštas, o keturi jo pasažieriai 
mirtinai sužeist#. Juos nuga
benta į ligonbutį. Velionis bu
vo paturtęs žmogus.

—Boblaukio Juozas.

Kaip butų puiku, draugai, tu-Į 
I rėti mums tokią vienybę ir su- 
i tarimą taipgi musų Sąjungoj I

— J. P. Raulinaitis.

GARY, IND.

Davatkininkų kova prieš 
j ienas

Nau-

Kunigai ir davatkininkai be 
i.naujienų negali apsieiti la
ibai mėgsta Naujienas, skaitytij 
jsekt, ką jos rašo. Bet, būdami 
('atkaklus Naujienų priešai, jie 
■ vengia kiek galėdami savais pi- 
inigais pirktis jų numerius, kad 
j tuo neparėmus darbininkiško 
dii'nra.ščio, ir taikosi gauti Nau

jienas dykai, — vagiant nuo ki-

čia prie progos man norisi pa-j 
stebėti musų sąjungiečianis, y-| 
patingai kairiesiems draugams. .* 
Ar ne malonu, ar ne gražu, ar, vininkai 
pagalios, ne naudinga ten, kur 
yra vienybė ir sutartis? šiuo
du tik-ką praėjusiu S. Bostono 
ir Cambridges sujunktų cliorų 

koks tai puikus pa-koncertas 
vei j

tarvi
rėti, kada du socialistų chorai į 
gražiausioj vienybėj surengi" po 
koncertą puikiais ir plačiaiš pro- 
gramais, suteikė gražios ir.liau- 
dingos pramogos, pasigėrėjimo 
publikai ir, be to, dar šimtines

las musų socialistams san-
j veikti! Kaip malonu žiu-

štai ir čia, musų miestelyj, tū
li karštieji “katalikai” namų sa- 

ncišduoda Naujienų 
randauninkams arba pas juos
gyvenantiems vyrams, kurie 
prenumeruoja sau tą dienraštį 
— vagia prie kiekvienos, progos, 
taip kad kai-kurie prepumera* 
toriai dažnai lik sykį ar du sy
kiu savaitėje tegauna Naujienas.

—šventa-Kupris.

Redakcijos pastaba. Jeigu 
• tokie “karštieji katalilųri” yra 
užmiršę, arba ncpripažjsa prisa-u 
kymo “N(‘\"ogk”. tai labai leng
va juos to pamokinti, pakvietus

VVATERBURY, CONN.

tegul nesileidžia, kad tamsus fa- 
rnatikėliai mindžiotų jų teises ir 
jiems nuoskaudos darytų. Tam 
visados v ra vaistas. : .

Gcgužio 18 d. tapo aulomobi- 
liaus suvažinėtas ant vietos Je- 
saičių vaikas penkių ir pusės me 
ių amžiaus. Bėgo skersai gatvę

Subatosvak. atdara iki 9:15

DATRIJ0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Pardavimas Vyrišky Mėlynos 
Sorge Siutų

50
čia yra geriausia vertė visoje Chica- 

goje vyrišką siutų.
Vienas šimtas siutų padaryta iš pui

kaus audimo visų vilnonių mėlynos žer
gė; garantuota ilgas dėvėjimas; 
pasiūti rankomis 
jauniems ir 
mieros 35 iki

Kiekvienas 
reguliaria sandėlio ir nupigintas dėl šio 
išpardavimo.

naujausių 
pagyvenusiems

siutas paimtas

siutai 
modelių, 
vyrams;

iŠ musu,

Vyru Khaki Kelnės 
geros liet darbo žmonių; tvirtos koky
bės; su diržais; mieros nuo 2K iki 36; 
apkainuota -

95c

Susirašę kreditoriai gali paini-| szewskio trusto, tariu širdingą 
ti Mildos Teatrą nelaukiant pri- ačiū visiems tiems, kurie prisi- 
sirašymo nei vieno daugiau kre

gų padribtų per trustee; arba ga
li už sudėtus t rus t certifikatus, 
vieton Mildos, paimti visus ma
žesnius namus be jokio klapato 
luojaus. Namai, kuriuos kredi
toriai dabar gali paimti už savo 
trust certifikatus, atmetus Mil
ely, yra šitie:

1) Kulio aptiekos narna, 3259- 
61 S. Halsted SI.; 2) Pono A. 
()lsze\vskio Rezi(f?ncija, 1036 W. 
79th St.; 3) J. Olovvieckio krau
tuvės namas, 3251 S. Halsted 
Si., 1) Eagle Music House na
mas, 3210 S. Halsted St.; 5) Ma
žas Teatrėlis, 3214 S. Halsted 
St., ir kitus. Nesusirašusiems

Kreditoriai A. Olszew 
skio Trusto Tėmykite

---- ---- Į kreditoriams tada atliktų Mil
dos Teatras, ir “personai proper- 
lų”, su skola $50,000.06 pirmas 
mortgage, ir $158,000.00 trust 
eertifikatais.

Svarba susiorganizavimo kre
ditorių paėmimui iš trustee A. 
()lszewskio trusto namų, yra pil
nai išdėstinėta per cirkuliorius 
ir laikraščius. Laikas suteiktas 
kreditoriams susirašymui—už- •
lėktinai ilgas. Nėra tad mažiau
sio reikalo daugiau dalykus aiš
kinti ir laukti prisirašymo atli
kusių kreditorių. Tpdel, užbai
gimui mano darbo meldžiu vi
sus kreditorius sudėjusius pas 
mane savo trust ėerlifikaliiH 
.kuogrt ičiausiai užsimokėti pil
nai savo mokestis padengimui 

tvisų organizavimo lėšų, nes 29 
dieną šio mėnesio uždarysiu or-

dėjo prie įvykinimo mano su
manymo, ir luomi suteikė man 
progą parodyti žmonėms kokiu 
budu kreditoriai gali atrast savo 
visus pinigus už neišmokėtą (|alį 
jų depozitų sudėtų į teismui pa
vestą A. 01szewskio banką.

Kreditoriai paėmę po nume
riais 3222-3224-3226 S. Halsted 
St., (Mirga Hali Association), 
nuo pat naujų metų kolektuoja 
randas, kurios gale šių metų bus 
jiems išmokėtos kaipo dividen- 
dos nuo sudėto kapitalo. Divi- 
dendos tos bus daug didesnės ne
gu procentas bankų mokamas, o 
ateinantį metą bus dar didesnės. 
Jie netik kad savo pinigus at
gaus pilnai, bet dar su laiku tu
rės progą uždirbti parduodami 
savo Šeras. Nei vienas iš jų ne- 
rugoja ant manęs už tuos 3 cen
tus nuo dolerio, kuriuos užsi
mokėjo padengimui iškaščių or
ganizavimo ir sutvėrimo ben-

Didelis Metinis

PIKNIKĄ
/

/

Parengtas

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAšELPOS KLIUBO

Atsibus

Nedėlioję, Birželio

G. M. Chernaucko
I.YONS, Ii.L.

Pradžia 10-tų valandų ryto.

16, 1918

Darže

Inžanga 25c porai.

liepos mėnesio bus sušauktas su
sirinkimas susirašiusių ir užsi
mokėjusių kreditorių, išrinki
mui valdybos ir paėmimui na
mų iš trustee. <

Kreditoriai, kurie dar norėtų 
prisirašyti, turi luojaus atnešti 
pas mane savo Irusi certifika
tus, ir vienkart užsimokėti mo
kestis padengimui lėšų. Pasku
tinė diena prisirašymui yra 29 
diena šio mėnesio, bet paskuti
nės dienos tegul nieks ne laukia.

Visi susirašę kreditoriai reika
lauja paėmimo Mildos Teatro, 
kaipo geriausios ir naudingiau
sios nuosavybės. Tečiaus pae 
mimui Mildos reikia $1 10,000.00 
sudėtų Irusi eertifikatais, o su- 

j ma sudėtų trust certifikatų yra 
| dar daug mažesnė. Pastarame 
laike kreipiaus pas Trustee klau-

Dabartinis dalykų stovis yra 
šitoks:

Tel. Pjilhųaą 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Are. 

Hoseland, |H.

Įima butų paimti Milda, jeigu 
suma trust certifikatų nepasiek
tų SI10,000.00? Trustee. tuoj aus 
atsakė:

!W.||i i

Matoma dabar yra, kad susi
rašę kreditoriai nereikalauja il
giau laukti, bet gali luojaus už
baigti savo darbą ir turėti urnai 
visa naudy iš tų namų, kuriuos 
sau pasiskirs. Turtas, koks pa
siliks pas trustee nuo dabar su
sirašiusių kreditorių, turės tek
ti žydams ir kitiems perk u p-

i svieto nesuorganizuos atliku
sius kreditorius paėmimui atli
kusio turto.

Neprisirašiusių kreditorių yra 
dar arti 1800. Išskiriant kilis, 
yra tąi kreditoriai turintieji 

j trust certifikatus ant labai mažų 
(sumų, kuriuos organizuoti atsi- 
teilų perbrangiai. Be to, daug 
kreditorių išėjo karen, kiti ja/ 
numirė, o kiti yra išsiblaškę po 
visas padalijąs, o neturint tikrų 
adresų, organizuoti kreditorius 
pasidarytų taip didelės lėšos, kad 
jas padengti nieks nenorėtų, jei
gu dabartinės lėšos, ',V/<, atrodo 
tūliems peraugėtos. Tas paro
do, kad turtas trustui paliktas 
eis naudon perkupčių, atgaben
damas attikusiems krcditoriMms 
praradimo beveik vos sumos jų 
Irusi certifikatų.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ii- lietuves atsilankyti j 
metinį piknikų, kur galėsite linksmai praleisti laikų prie gražios 
kos pasišokti. Nepamirškite dienos. Kviečia visus

musų 
muzi- 

KOMITETAS.

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas L. T. Draugystės Liuosybės, įvyks

turiu
negu

“Why don’t you take some 
smailei’ properties? — Kodėl 
neimi mažesnius namus?”

Man paaiškinus kad 
trust certifikatų daugiau
jų reikia paėmimui visų maže
snių namų, jis padavė man išly
gas paėmimo Mildos ir su ma
žesniu suma Irusi certifikatų, 
kurias sekančiame susirašusių 
kreditorių susirinkime perstaly- 
siu.

mane
savo 

mela
ninai

Ned., Bjrželio-Jmie 16 d., 1918 m

Apgailėtina yra, kad toks di
delis kreditorių skaitlius nepasi
naudojo iš mano 15 mėnesių 
triūso, ir neprisirašė paėmimui 
viso turto iš trustee. Priežastis 
lokio nelemto atsitikimo užgi-

agentpalaikių nuo Halsted Si., 
(kuric drumdė per visą laiką kre
ditorių protą, atsiekimui savo 
bjaurių tikslų. Yra tai urnai 
pralobę perkupčiai namų, kurie 
nori ir pasinaudoti iši kreditorių 
skriaudos. Vienas iš tų “get 
rich ųuick” macherių jau yra 
pasinaudojęs. Atsitikimai gal 
būt neužilgo parodys kokius ki- 

’lus tikslus tie blogadariai turėjo 
keršydami kreditorius prieš po
ną A. ()lszewskį ir mane. Kad 
kerštas tas išeis vien nuostoliais 
tokių sumulkintų kreditorių, tai 
jie patįs tą trumpame laike pa
matys. Laikas bus liudytoju 
mano šių žodžių, ir tegul kiek- 

■ vienas tuos mano žodžius sau 
užsitėmija!

Baigdamas savo darbą kaipo 
organizatorius kreditorių A. 01-

kad reikėjo kito advokato, kuris 
dalykus sutvarkytų. Tarnauju 
aš jiems ir dabar be jokio jau at
lyginimo, ir tarnausiu taip ilgai 
kaip jičins patiks mano įhitarpa- 
vimas. Tą pat padarysiu ir ki
tam burini dabar susirašiusių 
kreditorių, kurie atefiiitntį mė
nesį ,susirinkę kniVon nuspręs 
patįs ar imli Mildos Teatrą ar 
visus kilus ritinius.

Kreditoriai, kurie vieton dė
kingumo šiandien šmeižia 
kaip įgalėdami, o klauso 
mulkintojų, kurie jiems 
gyslomis protą drumdžia
dasižinojo, kad nužiūrėdami 
mane ir poną A. ()lszewskį kai
po savo skriaudikus, baisiai kly
sta. Neprisirašydaini pas mane 
atėmimui namų iš trustee Jie 
nei man nei ponui A. Olszews- 
kiui jokios skriaudos nepada
rys. Kad perspėjimas musų bu
vo laike duotas, ir yra teisingas, 
lai tą pats laikas patikrins. Mu
sų buvo rūpesčiu kad vieton žyd- 
palaikių ir tokių “get ricb 
quick” macherių, kreditoriai pa
lįs turėtų urnai visą naudą iš sa
vo turto atimto iš A. Olszevvskio 
per teisiną ir pavieto Irusio 
kompanijai. Jokio kito tikslo 
mes neturėjome. O jeigu atli
kimas to darbo ir turi būt pa
čių kreditorių apmokėtas, tai ne 
musų kaltė, nes teismas tam tik
slui nepaskyrė jokio fondo, o be 
pinigų ir vieno pačto ženklelio 
nupirkti nėra galima. Organi- 
zavimas-gi kreditorių reikalavo 
ne vieno krasos ženklelio, bet 
desčtkų tukštančių. Reikalavo 
jis ir patarnavimo gabių ir įžy
mių advokatų, reikalavo tas dar
bas spausdinimo desėtkų tūks
tančių cirkuliorių ir jų išsiunti
nėjimo visiejns kreditoriams. 
Reikalavo jis apmokėjimo viso
kių apgarsinimų laikraščiuose, 
apmokėjimo mokesčių inkorpo
ravimo bendrovių, užvedimo 
knygų, parupiųimo certifikatų 
dėl serų, padengimo abstraktų 
lėšų apmokėjimo karės, mokes
čių, ir tuksiančius kitų dalykų. 
Be to, darbas penkiolikos mėne
sių negalėjo irgi būt suteiktas 
veltu, nes nei vienas kreditorius 
irgi nedirba savo darbo be už- 
mokeslies, Bet darbas toks yra
nelik sunkus, ir reikalaujantis, mi

A. BŲINSTRUl‘0 DARŽE (Leafy Grove)
Wjllow Springs, 111,

Pradžia 9tę valandą išryto. Inžanga 25c porai

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites 
į musų Pikniką, kur bus puiki muzika ir kitokių pasilink
sminimų. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 

i *

PASABGA:—Važiuokite iš visų dalių miesto iki Archer Avė. ir Archer- 
Cicero iki City Limits, paskui Joliet karais iki Leafy Grove.

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

Iš ASTRONOMIJOS 
PeTNYčIOJ, Birželio 14 dieną 

Mildos Svetainėje, 3148 S. Halsted St.
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

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

Kviečia Sus. Laisvamanių.

didesnio tokiuose dalykuose pa
tyrimo, bet tankiai labai nema
lonus, nes bile niekšas viešai 
.šmeižia ir meta purvais j akis. 
Be to, pakol toks darbas nėra 
atliktas, visas lėšas aš turėjau 
padengti iš savo kišeniaus paim
damas ant savęs visą riziką. To 
nieks kils dar nėra daręs, ir lo
dei lokių užmanymų iki šiam 
laikui Amerikoj nebuvo, ir jų 
daugiau nebus.

šitie yra mano paskutiniai žo- 
jdžiai viešai į kreditorius laria- 

, ir kas nori tegul juos sau

užsitėmija, nes laikas paliudys, 
kad jums teisybę sakau.

Tokiu ir palieku su tikra vi
siems kreditoriams pagarba, ar 
tai prisirašiusių ar neprisirašiu
sių, nes prisirašymas ne man tei
kia liaudy, bet patiems kredito
riams. Už tai man nėra skau
du jeigu kreditoriai ir netiki ma
no žodžiams, bet klauso tokių, 
kurie jiems patarė nesirašyti.

J. J. HERTMANOWIQZ 
3133 Emerald Avenue, 
Chicago, III.



Pėtnyčia, Birželio 14, 1918.

Mintis---žmonių 
valdytoja.

• (Tąsa).

Taip elgdamies jus nelik ne
atlyginamai jajn patarnausite^ 
bet tuo pačiu laiku sudrutinsite 
savyje spėką savikontrolės., 
Žmogus, negalintis suvaldyti sa-| 
ve, yra lygus jurininkui, plau
kiančiam be kompaso — jis yra 
žaislu mažiausio vėjo. Kiekvie
na geidulių audra, kiekviena' 
vilnis nevaldomų minčių mėto 
jį tai vienur tai kitur; išmeta jį 
iš vėžių jitomi apsirinkto gyve-, 
nimo ir atsickimą savo micrių 
padaro jam negalimybe. j

Savikontrolė yra pamatiniu' 
charakterio principu. Gatė žiū
rėtų žmogui tiesiog akysna ra
miai ir tolydžiai be mažiausių 
žymių svyravimo, nervavimos 
bei ūpo bangavimo kraštutiniuo
se prietikiuose suteikia sąjaus- 
mą tos spėkos, kurios niekas 
(langiaus negali suteikti. Atjau
timas, kad jus visuomet, o ne 
retkarčiais, esat savęs ponu, su
teikia išdidumą ir spėką karak-'

Žemaites Raštai

Kares Metu

įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota

< Kaina 50c.
Galima gauti Naujienų 

iOfise

NAUJIENOS, Chicago, TU

)gausSanborji žemės Kompanija reikalauja pusininką, ir nepriverčia savo 
pusininko, kad jis įneštu didelę sumą pinigų. Sanborn žemės Kom
panija reikalauja savo pusininko įnešti mažą dalį kapitalo, triūsą

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

ir darbą, o męs užstatom kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad 
biednas žmogus turi sau pradžią, o paskui ką uždirbi, tai gali mo
kėti likusius pinigus po menką dalį mums, ir žemė po kelių metų 
pasilieka jūsų locna.
Buk pagamintoji! maisto, pelningiausio užsiėmimo Amerikoje šią-

rCiui, nes jie su
tik daugiau blogo

ir pririnkti
Darbą allie-

Silpnos
Akys

aulo ncnpsireftkia Malino gėr 
klės ligų ir liuduos pasekmės.

a

.3

apveiks 
keršto

$

įiįKsin- 
K® s,i

Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

B

gus elementus į gyvasčiai pavo
jingus nuodus. Labai gerai yra 
žinoma, kad ūmus ir aštrus ūpo 
išsiveržimas netik nusilpnina ši-

GERBIAMI TAMSTOS:--
Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų ukes, 

kūrins jus garsinate 

Vardas ir pavarde . 
Adresas...................

Skaitykite ir Platinkite 
“NT A TT T T T? M A G »

taipgi esti priežasčia mirčių bei 
pamišimų daugelyje atsitikimų.

Mokslininkai surado didelį 
skirtumą tarpe šalto prakaito, iš-

to 
fe 
iŠ:' 
fe

Aptiekus Tel. Drover 8118 
Rezidencijos —Boulevard 98

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPLNDUUA1

3203 So. Halai ed St.
Valandos: 9—12 i*yto;

2—9 vakare.

■I

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo, ir nervų ligomis, jie ima vi 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
liktai laikinų pagclbų. Išgydy
mui preižasties yra darbas

Kompetentiško okulisto
Pavojus- slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta
rpti jus negalite niekuomet Žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi-j

kurie naikina gyvybę musų kū
no.

(Bus daugiau).

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

| Gydo Užsenejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių,
■ / Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
H — __ __ — _, _ 35 So. Dcorborn St. kaniOHH Monroe,R Ar Et M CHICAGO, ILLINOIS

Uis Da Ifla HU V® Room 506 ir 507 Crilly BIdg. Važiuok

I elevatorių iki Penkto augsto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 

Llyj, Sefėd^Jt, Pėtnyčiojo ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

turini; sudrutina, ištobulina 
užartavoja jį. Tai yra augščiau- 
sias laipsnis minčių valdymo.

Profesorius Elmer C. Gatės 
savo eksperimentais prirode,

• kad liūdni, erzųs ir sielą silpni
nanti jausmai pagimdo organiz
me kenksmingus elementus, ne-

* kurie iš jų yra net labai nuodin
gi: ramus ir linksmus jausmai 
pagimdo maistingus chemiškus

i elementus, kurie paakstina celes 
išdirbti daugiau energijos.

Profesorius E. C. Gatese sako:
“Dėlei kiekvieno blogo susi- 

Judinimo, kūno audekluose atsi
randa tam atsakanti elementai. 
Labai geri jausmai pagimdo gy
vybę patikslinančius elementus. 
Kiekviena prote gimstanti min
tis perkeičia celių subudavoji- 

' mą smegenyse it palieka savo 
I žymes. Tos permainos yra fi- 

■ ziškos ir labiau bei mažiau pas
tovios.

Kiekvienas gali padaryti savo 
amatu budavojimą savo minčių 
ir praleisti tam tikslu pusvalan
dį arba ir čielą valandą kasdie
ną, sukoncentruojant savo min- 

I lis ant puikių idėjų ir saldžių, 
malonių atsitikimų. Lai jis su
žadina jausmus mielaširdystės, 
sąjausmo, pasišventimo ir inei- 

i lės Ir padaro tai reguliarių min
čių mankštinimų, taip kaipo jis 
mankštinąs su gimnastiškomis 
bombomis. Lai jis laipsniškai

Ar Biednas žmogus yra gavės 
kada proga ar ne?

ATSAKYK MIELAS ^TAUTl lt Tl ANT TO KLAUSIMO PATS. AR TU ESI GAVĘS PROGĄ, KAD TU GALĖTUM '
GASPADORĮAUT, KAIP, IR PAGOTAS? 7
BET JKKK7 TU GAUTUMEI PROGĄ, AR NAUDOTUMEIS IS JOS?< JEKiU NAUDOSI ES, TAI MĘS JUMS DUOSIM.' 
PROGĄ.

Musų žemės yra prie gražaus miestelio Phelps, kuris randasi ant 
kranto l’ig Tvvin Ežero, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai gy
ventojas gali gauti darbą žiemą ar vasarą, tuo laiku kaip nėra nie
ko veikti ant ūkės; šiam miestelyje yra apie tuksiantis gyventojų, 
yra katalikų bažnyčia.
Męs turime suvirs 30 tuksiančių akrų
Ii išsiskirti kokios tik jis nori. Turime 
vulių auginimo ir dėl vasarnamių.
Turime ūkių išdirbtų, su namais, su

įtaisymais. Parduodame ukes ant lengvų išlygų.
Dėl tolesnių žinių iškirpkite tą lapelį, kur rašosi KUPONAS

i lįskite pas

SANBORN LAND CO
Phelpš, Vilas Co. Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

žemės, taip kad žmogus ga 
žemės dėl ūkininkavimo, gy-

gyvuliais ir visais ūkiškais

po bei suiTigimo, kad prašali-1 
mis bile kokį blogą, — visokias 
nuodingas mintis su pagelba 
priešingų minčių — antidotų — 
taip kaip chemikas sustabdo vei
kmę mėson isigriaužiančių nuo
dų su pagelba alkalinio antido
to. Žmogus, nepažįstąs chemi
jos, gal būt pavartotų kitokius 
nuodus, kurie dar giliau kunan 
jsigriaužlų; bet chemikas žiųo 
antidotus, reikalingus sunaiki
nimui vienų bęi kitų nuodų vei-

tiku kasdien, koliai tas laikas 
nepasieks nuo 60 iki 90 minučių 

j dienoje. Mėnesio pabaigoje jis 
j išvys jame įvykusias stebėtinas 
permainas. Didis skirtumas bus 
matomas jo mintyse ir pasiel
gimuose. Tas viskas bus atspi- 

| ndžiu smegenų celių budavooj’L 
Gėrimas, rūkymas ir atsida- 

; Minas visokiems 
gašbimam.š nėra 
budais sveikatos ardymui. Apart 
jų, randasi <lųug kitųlpidų, ku
rių veikmė nėra kjek sil|x- 
nėisūė už augšdiair iHljidjas ydas. 
Pyktis perkeičia kūno maistin-

•J IN 11 iliniVlil-
kuniškiems PUan,° P° įtekme baimės bei di- 

vtenaitiniais ^f'ho atjautimo papildytos nedo-

Tel. Boulevard 2570.

Akušerka
M r s. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
Siuomi pranešu, kad aš persikėliau į kitų vie

tų. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str., Chicago, III.

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

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

Phone Pullman 633.

rybės, ir paprasto prakaitavimo. 
Su pagelba chemiško analize 
prakaito galima patirti krimi 
nalistų protišką ūpą: — kruni

Į nąlisto prakaitas, paliestas šėle

Aš prašalinsiu jūsų kentėjimų. Aš 
pahuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok-
• • V • 1 • ...

tis gerklės ligų.
Jie yra bereikalingai susirinkę. 

Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau- 
’ jingų perų, kurie yra

( Tonsi- 
isi gydytojai pataria pra

i Sergėkite savo akis j

VIENINTELĖ Pirtis

slinčių, kad tonsilai*yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vieloje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos, Tonsi- 
litis lankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga; '•' ’ 'i •.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų 

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
S, buvo užsidegę jie turi būt 

alinti be afi'dėlibjimo.jio į Ivaaui R i >* 
dina pamažu jiisų ^erjclę iki ant- i — • * *■ • - v

Neužsitikėkit sava regėjimo pir
majam by kokidm neprityrusiam 
ąptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui 
teiks jus akims ____ _

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu išlyrt jus akis ir 
I'utns akinius tikrai. Darbą 

u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin 

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashlnnd Avė. Chie Karupa, 18-tos Kalvei 
3-čios lubos, virš PLitt’o rfptir 

Tėmykite j mano M1ĮŠ3 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki . 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 6 | 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

■I kmės, įr jis juos vartodamas ra-
• miu bildu, urnai prašalina grę-
• siantį pavojų.
j Taip pat ir jįj’oto chemikas žj- 

> priešnuodžius ardančiomsi 4 i n. 11 i >

; ir gyvybę 
-------------------------------------jis >-i- 

nd, kad geriausi u antidotu nusi

minimui yra viltis. Jis žino, 
kad optimistiškos mintįs reiškia 
mirtį pesimistiškoms mintims, 
kad sandara panaikins nesutiki
mą, kad sveikatingos mintįs 
prašalins ligas ir visokias nega
les, kad meiles mintis 
neapykantos, pykčio, 
skaugės ir užyydo mintis.

gimdo ypatingą ružavą spalvą, no j
Profesorius E: G. Gatės sako: sielą slopinančioms

“1 >ti leiskime, ka<l kti- r littikiiTti neioms juiu
mlmryje raudasi gėlėtas žmo
nių, iš kurių vienas yra nulin
dęs, antras nusiminęs, kitas su
erzintas, kitas kerštingame upe. 
o dar kitas liksmas, kietaširdis 
ir U. Jeigu paimtume mes pra
bas kiekvieno žmogaus prakai
to ir paduotume psycho-fizikui, 
tai egzaminuojant butu surasti 
aiškus ženklai tų pačių jausmiš- 
kų ūpų”.

Visiems yra žinoma, kad bai
mė užmušė tuksiančius savo au
kų, kuomet drąsa yra galinga at
gaivinančia pajiega.

Piktos molinos ūpas gali už- 
nuodinti žindomą kūdikį. Rarey, 
garsus arklių mokytojas^ sako, 
kad piktas žodis būdavo priežas
čia arklio pulso pakilimo net 10 
plakimų minutėje. Eksperimen
tui su šunimis davė panašias pa
sekmes. Jeigu tai yra tikra lie
sa linkui gyvulių, (ai kokią įtek
mę turi blogi jausmai į žmones, 
o ypatingai į kūdikius? Drūtas 
proto suerzinimas tankiai iššau
kia vėmimą. Labai didelis pyk
tis bei išsigandimas gali pagim
dyti geltligę. Kraštutiniai ūpo 
siautimai esti priežasčia apople- 
kcijos ir mirties. Ištiesę, dau
giau negu vieną kartą, vieną na-, 
ktis protiškos agonijos suardė 
visą gyvenimą.

Sutvcrtojas nelėmė, kad mes 
. būtume žaislais musų geidulių, 
aukomis kenksmingų, pagundų
bei palinkimų. Spėka savikon-, 
trolės randasi kiekviename iš 
mus, bet mes privalome išvysty
ti ją, ištobulinti ir naudoties ja. 

Ištiesi), tas žmogus yra labai 
didis, kuris valdo savo protišką 

Įkaraktcrį, kuris suvaldo savo GARSINKITE^ 
jausmus ir blogus tipus bei pa- “NAUJIENOSE” 
linkimus; kuris užtektinai yra 
apsipažinęs su protiška chemija, 
kad numalšinus audras blogo u-

• j

daugi jis visuomet turi su savi
mi dvasiškus vaistus. Negatyvi 
ška sielą slopiiiančioji ir gyvybę 
naikinančioji spėka esti apvei
kiama tam tikslui pritaikytais 
priešnuodžiais. Jeigu kūdikiai 
butų taip-pat mokinami protiš
kos chemijos, kaip jie yra mo
kinami fiziškos chemijos, tai ne- 
sirastų liguisti pesimistai, viso
kios rųšies surūgėliai — žaislai 
jų pačių palinkimų bei jausmų. 
Nesimatytų visur raukšlėti, pa
niurę ir nuliūdę veidai; nesiras-

Kreivos akys Išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvęs kleivomis 

akimis, Emil John, 4.347 Lincoln 
avė., buvo manimi išgydytas vie
nu atsilankymu.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
sių, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano prakliš- 
kų gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydyiniu ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveikų regėjimų. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkriiimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės Ij- 

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatvės -

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos duris i žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fatr Nedėlio-inis 10 iki 12

Aš prašalinu tonsilus be . 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
ulę moksliškų metodų nežinomų 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbulį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ii* daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—-žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad -tonsilai yia 

Jiems nenaudingi, kad tonsilųi yra 
priežastis ligos ir nelaimūs.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti ’ 
kiekvienų gerai ir sųžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinima jū
sų lonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro suskaitą už jūsų gy
dymų. 'lodei tas neužstos jums 
aid kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mano tuojaus—kol pasekmės nė- 

.1 ra pavojingos-—ir, aš patarsiu jum.

j

,į»
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ŠIOJE APIELINKeJE
Kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Ketvergais

2118 W. 17th St., kampas Campbell avė. Chicago.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553» W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Saite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandom: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniaia tik pagal sutartį
Rezidencijos Telepbone Albany 5546

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam, Požere

SPECIALIAI: Maleva jpalevojimui stubų Išvidaus, po Sl.lf ui 
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 3. Hsl.t.d SU Chle»»o, III.

džių; taip lankiai neatsikartotų 
liūdnos ir tragiškos nelaimes 
kiekviename gyveninio žingsny

je, kiekvienoje draugijos luo- 
inojc.

Daugumas iš musų palaikome 
savo protą užnuodintu mažes
niame bei didesniame laipsnyje 
lik dėlto, kad mes nepažįstame 
protiškos chemijos. Mes ken-l 
čiam nuo protiško užsinudijimo, 

’ nežinome antidotų (priešinio-

eipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 

Telcphone Yards 4817

IRezid. #33 S. Ashland Rlvd. Chicag< 
Teluphon* ■ Haymarket 2544

I DR. A. A. ROTH
I RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

---------------- .r

I. Ofisas: 3354 8. Halsted St., Chicam 
Telapbona Drovar MII

► VALANDOS: 10—11 ryto; f—o Mulatu
—8 vakara. NadčHotni* 10—12 diana

H
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EChicago ir Apiehnke
Į '"i

Rengkitės j presos 
| pikniką!

True translation filed with tne post- 
rnasler at Chicago, June 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rengia didelį apvaikščio- 
jimą.

Majoras tarėsi su svetimkalbių 
atstovais.

pakvietė pas save, į miesto ro- 
tužę, atstovus nuo 30 įvairių 

Chicagoj gyvenančių tautų pa
sitartų kas dėl rengiamo apvai- 
kščiojimo liepos 4 dienų.

Majoras Thompson tatai pa
darė prašomas t.v. Informacijų

ščiojimas turi tikslo duoti pro
gos svetimkalbiams piliečiams 
išreikšti savo lojalumų link Suv. 
Valstijų ir karės.

Biedna kompanija 
o f-

Gatvekarių kompanija neišga
linti padidint savo darbinin
kams algas.

Biedniausia Chicagos kompa
nija, turbūt, yra gatvekarių ko
mpanija. Kiek laiko atgal jo
sios darbininkai — kondukto
riai ir motonnanai — kreipėsi 
į jų reikalavimu padidinti algųs. 
Kompanija atisakė išpildyt dar
bininkų reikalavimų. Dabar jos 
advokatas, W. W. Gurlcy tatai 
paaiškino. Jisai pasakė, kad 

kompanija negalinti išpildyt da
rbininkų reikalavimus todėl, kad 
ji yra neturtinga... Jeigu mies
to valdžia leistų jai padidint va
žinėjimus kainas, tuomet butų 
kitas klausimas.

Norite gaut 10 dol. — pri
dėkite dar penkis.
tlaso kompanija reikalauja 
5 milionų dolerių.

(iaso kompanija pasisakė ko 
norinti. Užvakar j(»R advoka- 
|a?i dar kartų kreipėsi į viešųjų 
įstaigų komisijų, kad ji leistų 
kompanijai padidint gaso kai- 
HM'30 nwoš.’tuomet gaso 
k<ymf>nnljrt Dūri ir galėtų sugra
žint gaso naudotojams tuos 10 
milionų dolerių, kurių miestas 
dabar reikalauja, — žinoma, jei
gu teisėjas taip nuspręstų.

Jeigu miesto valdžia gaso ko
mpanijos reikalavimą pripažin
tų, tuomet gaso sunaudotoje! tu
rėtų sumokėti jai apie $5,159. 
12 kas metais. Vadinas, jeigu 
miestas dabar reikalauja iš kom
panijos 10 milionų, kurios ji 
neteisėtų budu sulu|X) nuo gaso 
sunaudotoji;, tuomet jis turėtų 
jai duot dar penkis imliomis do
lerių — vienu sykiu. Kiek tuo
met (už tų 10 mil. dol.) 
kompanija laimėtų naujų 
onų?

gaso 
mili-

Pašalino savo kleboną
Antrosios Kongregacionistų 

parapijos, Oak Parke susirinki
mas užvakar vakare 101 balsu 
prieš 86 pašalino savo klebonų, 
kun. Noble S. Elderkin’ą. Kuni
gas buvęs uolus pacifistas — 
taikos šalininkas.

Pakars žmogžudę.
Šiandie pavieto kalėjime bus

pakarta tūlas Dennis Anderson, 
rastas kaltu nušovime policisto 
Pa t riek Lavin’o.

Pasiutęs šuo užpuolė *, 
keturis žmones.

Iš kažinkur atklydęs pasiu
tęs šuo vakar apdraskė keturis 
žmones aut E. Jackson gatves. 
Po ilgo vaikimosi policija bet
gi jį nušovė.

Policijos viršininkas perserg- 
sti visus šunų savininkus, bū
tent neleist šunų gatvėn be nar- 
vių. Priešingame atsitikime, už- 
tėmyti be narvių šunes bus nu
šauti.

Nedėlioj, birželio 16 dienų, 
IHvervievv Parke bus didelis So
cialistų Presos piknikas. Kiek
vienas socialistas ir Jų pritarė
jas privalo dalyvauti tame pik
nike. Ypač dar ir todėl, kad ji
sai rengiama tikslu paremti so
cialistinę spaudų. Visi pažangus 
ir susipratę žmonės dabar turi 
suglaust savo spėkas ir veikt 
kiek ir kaip tik galima. Pir
miausia drutinti galingiausį 
darbo žmonių įrankį, jų spau-

kuopų. Ar jisai manęs paklau
sė — pamhtysiu sekamam kuo
pos susirinkime.

— J. B. Aglinskas.

NORTH SIDE
Išvažiavimas.

Nedclioj, birželio 9 dieni), LS 
S. 81-nin kuopa surengė išvažia
vimų j puikių Jeffersono girių.

ir visi buvo patenkinti sureng
tųjų pramoga.

Beje, buvo išpildyta trumpas 
progra mėlis. Kalbėjo d. P. Du-

West Pullmnp, III. Lietuvių Dar
bininkų lit. Draugijos 38 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
birželio 14 d., W. Pulhnan Turncr 
Hali, 12001 So. Haisted Str. Pradžia 
7:30 vai. vak. — Draugai ir draugės, 
visi malonėkite būti susirinkime. Y- 
ra atėjęs 3 leidinys “Ant Rytojaus po 
socialės revoliucijos”. S. Tilvikas.

LSJL. 3či(>8 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 
14, 8 vai. vak. A. Blinstrupo svetai
nėj, 4501 S. Hennitage avė. Draugai, 
visi malonėkite atsilankyti, ir atsi
veskite naujų narių. —Valdyba.

LMPS 9tos kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subaloje, birželio 15, 
7:30 vai. vakare, Fellovvship svet., 
<831 — 33 pi. Visos narės kviečiamos 
susirinkti. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA teamsterių ir shcarma- 
nų į serap iron yardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1632 W. Kinzic str.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.0(1 į savaite ant pra
džios. 900 W. ISth St. Chicago.

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių rakan

dai, naudoti vos 2 metus. Daiktai y- 
ia gražus, gerai parinkti, ir yra visi 
reikalingumai stubos. Vertė $500, 
parduodama labai pigiai. Matyt ga- 
LoV^Vy^ada. Adomaitis, 

^-.33r<l St., 1-inos lubos.
() jeigu nerastumėt namie, lai 

kreipkitės pas Peter Adomaitis, 3329 
Auburn Avė.

t
Rado bombą.

Illinois Ceptral geležinkelio 
stolyj, ant E. South VVater gat
vės, policija vakar rado padėta 
bombų. Jieškoma blogadario.

Pateko bėdon.
Policija areštavo A. P. Blo- 

jurock, 233 So. Scoville gat. Kal
tinamas išleidimu netikusio če
kio už 221 dol.

Užmušė policistą.
Ant kertės 12 ir Haisted gat

vių užvakar tapo ant vietos už
muštas policistas Peter H. Os- 
tiller, 3210 Arlington gat. Ant 
jo užbėgo Commomvealth Edi
son kompanijos trokas. Troko 
važnyčia, Henry Stcpban, kuris 
irgi tapo sužeistas, sakosi, už
važiavęs ant policisto norėda
mas išveifgti susidūrimo su gat- 
vekariu.

Reikalauja daugiau pinigų.
. • i . ■ c f ' , . f .1 • ir. iu

Miešti}) korponicijps (teisių

EU(4šun,,vakpr kreipėsi į miesto

kalavimu paskirti daugiau pini
gų įvairiems to, departamento 
reikalams. ‘‘Miesto bylų vedi
mui ir kitiems juridiškiems rū
kalams reikalinga pinigų, be jų 
darbas n t' at
liktas” — užreiškč Ettelson.

Pripažino.
Kanale ties 52 gatve? Cicero, 

policija užvakar rado vaiko la
vonų, apie 15 metų amžiaus.
Vakar jisai buvo pripažintu. 

Yra tai tūlas James Becan, gy
venęs 1847 So. Loomis gatvėj. 
Sako, kad vaikas prigėrė besi
maudydamas.

Vėl tyrinėjimas.
Miesto tarybos subkomisijai 

paliepta padaryti atidų tyrinėji
mą reikalu naujojo patvarkymo 
apie kabaretus — anti-eabaret 
Law. Komisija turės ištirti, ar 
min. patvarkymas duoda lauk
tų pasekmių ar ne. Manoma, 
kad komisija pasiūlys tarybai 
atšaukti tų patvarkymų.

Iššoko per langą.
St. Antony’s ligoninėj 

iššoko pro trečiojo augšto lan
gą tūlas Andrev Gracamcich. 
Ant vietos užsimušė. Nervų li-

vakar

Cnn^oty “H'By” Ofisą i Cook Pavieto E HH
OUUsocialisty Partijos Pikniką J "U

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.
RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
Western, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoe Blvd.

SANTERI NUORTEVA AfTnb“s?^iLt' V A- n“°
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose 

šoktai, pasivažinėjimai ir įvairioa žaismės.

Vaikam ikiTĮV-Tp/p A c. 22c karta VISO 25c. *er?’, 1*1*"12 m. dykai lOkltlAto. t„ksni 3c. mu j par-
z ką ir daržą

fiLedėlioje Naujienų ofisas bus atdaras nuo 8 vai. rytą. Todėl va- 
’z i u Oda m iJį pikniką malonėkite užėję nusipirkti, v y

Nuo to negali atsilikt ir lietu
vių socialistai bei jų pritarėjai. 
Kuomet juodieji musų visuo
menės gaivalai deda paskutines 
pastangas, kad išlaikius savus 
laikraščius, tai ir mes turime 
daryti visų drutinimui savos 
socialistinės spaudos ir organi
zacijų.

ofise.

Bes i rengimas prie 
Liepos 4-tosios.

jų kėsinimąsi ant pažangaus 
darbo žmonių judėjimo. Tru
mpa, bet aiškia kalba jisai nu
rodė, būtent, kokių naudų davė 
žmonijai krikščiony»lx‘ per 20 
šimtmečių savo gyvavimo ir ko 
dar rengiasi duoti. Jo kalba 
padare gerų įspūdį. Toliau se
kė visa eilė deklamacijų, kurios 
taipjau išpildyta gerai.

Pabaigoj d. Dubickas prisimi
nė apie reikalingumų remti Soc. 
Partijos Miliono Dolerių Fondų. 
Visi tam pritarė ir Čiajau suau
kojo $8.20. Pinigai pasiųsta 

per Naujienų Bedakcijz. ($8.20 
priimta ir pasiųsta soc. partijos

LSJL Ikp. ekstra susirinkimas j- 
vyks birželio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Haisted st.— 
Draugai, senajam raštininkui prasi
šalinus iš Chicagos, reikia dabar iš
rinkt naujas, o taipgi su organizato
rium užbaigti dalykai. Todėl jūsų 
priedermė yra atsilankyti į susirin
kimą ir sutvarkyt dalykus.

—Fin rašt. S. Zave.
J 111 n

Prakalbos su paveikslais iš astro
nomijos rengiamas Laisvamanių Su
sivienijimo įvyks pėtnyčioj, birže
lio 14 d, Mildos svetainėj, ant Brid- 
tgeporlo. Kalbės T. Kučinskas, A- 
dos kolegijos studentas. Pradžia 7:30 
v°k. .Sus. Laisv.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARJJAS) į varines mainas, į 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, gulima 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

Elmcrs Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, iii.

automobiliai
EXTRA BARGENAS

1 arsiduoda labai puikiai aptaisv- 
įns automobilius—Ford-daug daik
tu prie ;įo yra ekstra. Arba mainau 
ui t kokio mažo biznio. Parsiduoda 
Jabai pigiai. Savininkas nori pirklį

933 \X. 34th pi. Chicago, III.

NAMALŽEMĖ

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

tuvių Darbininkų Tarybos Pil
domasis Komitetas turėjo savo 1 ■į P* ii l<t OVJ
posmlj. Kalbėta apie besiartiimn- Milioniniam Fondui, 
čios Nepriklausomybės dienos, i{cc|.)
Liepos Ketvirtosios, apvaikščio- 

jimų. Komitetas nutarė* su-

svetanių. kur kalbėtojai aiškins 
žmonėms svarbiuosous einamo
jo momento klausinius.

Platesnių apie tai žinių

Abelaai, Išvažiavimus buvo 
smagus ir visi grįžo patenkin
tais, nors ir užklupęs lietus ne
vienų kiaurai permerkė. —V.P.

bus NAUJOS “NAUJIENŲ” 
STOTIS.

“Naujienas” galima gauti pir- 
| kli pavieniais numeriais prieGailisi.

Pasklydus gandui apie niuš-U*o,,n,n aW' Malvės, ant 
lyius Bergman darže praėjusį ■ pidYnknnnlo kampo, prie Ked- 
ncdėldienį, jVichM. vyčipi labaii^e ave' Kalvės, ant piet- 
apgailaujd, kad jie negalėję da-!^karinio ir šiaurvakarinio ka- 
lyvauli. Mat, Poloniu dar^c bu
vo Mykolinės piknikas. Žnyj- 
•sako, kad ir čionais vyčiai buvo 
gerai “įkaitę” ir kad ne lietus 
butų įvykus tikra — “vyČiška 
revoliucija.” —Jonas.!/. -.» I J l| , Oll » i.’l

mpų ir prie 25 gatvės ip Cicero 
avė.

Buika lauki to vi$ur ^Naujie- 
nųfy.o mos; stengsimės pristaty-

Naujienų” cirkuliacijos 
užvaizdą P. F. Grybas

BRIDGEPORT
Galįs pamokyt “seseles”.

f ’r JU<p ll.ĮI '
Vienas “geras parapijonas” 

andais užsimanė leist savo sū
nų “seserų” mokyklon. Sūnūs 
jau geroka valanda kaip lankęs 
viešųjų mokyklų ir, sulig savo 
amžiaus, pusėtinai prasilavinęs. 
Kada jisai nuėjo “seserų” mo
kyklon, pasirodė, jogei vaikui 
ten nėra kas mokyties, apart po
terių. O beto, “sesių” elgimąsi, 
sako, visai ne $ulig jų “stonu”, 
- - tikri kotnandieriai. Vaikas, 
negalėdamas išlaikyti savo mo
kytojų disciplinos, atsisakęs ei
ti į “seserų škulę”. Girdi, ko- 
gi jis ten besimokysiąs, kad “se
sers” nieko nemokina, tik “mu- 
štravoja”, ir viskas... Esu, “pu- 

blikšikulčs iyčerkos” tai bent 
daug žino, ir vaikams pasako 
daug navatnių žinių, o “sister- 
kos” — jisai “bečinųs”, kad ga
lėtų jas pamokyti...

Tarp tėvo ir sūnaus dabar ei
na aštrios diskusijos, kuriose 

pirmasai dažnai pavartojus spė
kų, kad įtikinus mažąjį neklau
žadą, jogei “sisterkų škulė” yra 
all right.

saugius ir 
pelningus

investmehlus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į mėnesį. 
Kainos kįla sparčiai. Juo 
greičiau pirksi — tuo dau
giau pelnysi. Rašyk arba 
ateik pasiteirauti. Ofisas 
atdaras ir nedėliomis nuo 
19 iki 3 vai. po pietų.

343 S. Dearborn St.
Room 1200. Chicago.

PIRK

Pranešimai

LSJL. 1-ma kuopa rengia draugiš
ką išvažiavimą birželio 23 d. į .lef- 
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

269 Skyriaus pusmetinis susirinki
mas Įvyks Subatėlė, birželio 15, 7:30 
vai. vak. Grinevičiaus Salėje. 1843 S. 
Haisted St. Visi nariai kviečiami at
silankyti I šį susirinkimą, nes vie
nas iš svarbiausių susirinkimų bus 
balsavimas Centro valdybos, todėl 
kiekvieno pareiga yra dalyvauti bal
savime. Kviečia 269 Skr. Valdyba.

Kewanee, III. — LSS. 204 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
birželio 16 d., 1 vai. po pietų, i.iber- 
drg. G. Arlauskų. Draugės ir drau
gai, būtinai susirinkite visi ir atsi
neškite mokesčių knygutes. Visi tie, 
kurie busite užsimokėję, gausite vel
tui knygų prisiųstų iš Centro.

—Valdyba.

Roseland, III.—Iš priežasties soci- 
nli.slų presos pikniko Rivervicw par
ke I.Ml’S 25-tos kuopos pusmetinis 
susirinkimas tą nedėldienį neįvyks*. 
Susirinkimas įvyks pčlnyčioj, 14 d. 
Dirželio, 7:30 vai. vakare, “Aušros” 
kambariuose, 10900 Miciiigan avė. 
Draugės, nepamirškite atsilankyti 
paskirtu laiku nes turime daug svar
bių dalykų svarstymui bus renka
ma valdyba sekamam pusmečiui.

—Sekr. J. Grybienė.

REIKIA “cabinet” dirbėjų. Gera 
mokestis mokinanlies naujo amato.

Chauncy Body Corporation, 
2001 Archer Avė. Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

•»-kiy akerių fnrina, valandą važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apiclin- 
<e, lietuvių parapija, mokvklą ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
Pėsčias gali nueiti j darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks. *

5 tiktai 1275 arba 
• V,P'^ Keikia įmokėti 

*l.)0, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del nli.iesmų žinių ateikite arba ra
šykite |

106 N. La Salio gatvė, kambarys 40

Ručine, Wis. — Linksmą išvažiavi
mą rengiu A LTS. 35 kuopa ir LMB. 
birželio 16 d. į Miihvay Purk. Pra
džia 11:00 vai. ryto. Bus prakalbų, 
dainų, deklamacijų ir įvairių žaidi- 
n,Ų. l£xtra karas yra nusamdytas 
nuvežti ir parvežti ekskursantus. No
rintis linksmai važiuoti, ateikite ly
giai 11:00 vai. ryto prie karų sto
ties, Main str. —M. K.

Rockford, III. LSS. 75 kn. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 16 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam
pas 15th avė. ir 91h str. —Draugai ir 
draugės. Meldžiu atvykti susirinki
mai!, nes yra atėję knygos “Anar
chizmas ir Socializmas*’ ir “Dėdės 
Šamo gyvenimas ir darbai”. Nariai 
gaus už dyką šias dvi knygas. Belo 
bus X Ruj/gm Konstitucijos balsavi
mas ir lt. Nųrinljs prisirpšyti prie 
kuopos taipgi Ateikite. —A. Meldažis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Izidoriaus 
I5or|uli<). Kau<io gub<,:^š^’idltj[ pav., 
Eržvilkas parapijos ir volosliea, Bu- 
Ikaičių kaimo. Nofių greitu laiku su- 
sižincli.. ’ Ankmąs Bertulis, 
3533 So, \Vallaci\ sL, Chicago, III.

Paiicškau savo brolio Jono Apuls- 
kio. Išėjo darbo jieškoti ir nesu
grįžo. Jau bus du mėnesiu laiko.

Juozas Apulskisi
1527 So. 501h avė., Cicero, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEšKAU kambario su valgiu.
Tarp 50 ir 63 gt., arti Westęrn avė. 

P. J Mikalauskas,
LSI0 So. Haisted st., Chicago

I'AJIEšKAU kambario prie laisvų 
•žmonių, ToVvn of Lake apielinkūje, 
su valgiu ar be. Jeigu kas turit, pra- 
neškiii laišku: (L Jokubauskas, 
4520 S. Marshfield Avė., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

MAINAI
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

miestą. Už murini narną noriu far- 
nią su gyvuliais ir padarais. Kreip
kitės Į Naujienas, 1840 So. Haisted 
str., pažymėdami No 23.

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbas. ‘ Nėra 
dat Liniukų neramumo.
47 N. Wells St., Chicago, III.

KE i URIASDEŠIMT akrų farma su 
budinkais ir sodnu parsiduoda labai 
pigiai. Savininkai perseni dirbti. 
Del platesnių žinių kreipkitės į:

Mr. Leon Potroški, 
Corridon, Mo.

REIKALINGAS janitorius j žydų 
bažnyčią. Atsišaukite tarpe 7 ir 8 
vai. ryte arba po 6 vai. vakare. 
NJi. cor. Polk St., and Ashland Blvd.

• ■. .11!) ■ •■iii • U. > . :fl
/ I' (>;*< i ||< • .1 ' < J ■!<
REIKALINGAS kriaučių.s prie mo 

teriškų drabužių
Ant. Bagdonas, 601) N. State Str.

i • u n Įp’E'
JO-J KALINGI siuvėjai i' vienas pa

tyrusis operatorius, vienas preseris 
ir viena mergina prie vyrjšku siu
tų. dirbti dienomis ar vakarais. At
sišaukite tuojaus. A. Mausncr, 
3239 S. Haisted St., Chicago.

REIKALINGAS barberis. 
mokestis, pastovus darbas, 
kilę tuojaus šiuo adresu: 
4500 S. Marshfield Avė.

Gera 
Atsišau-

Chicago.

PARDAVIMUI

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

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuvių ir kitų tau
tų. Gera proga norintems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant for
mos. 1619 .Haisted St., Chicago, III

PARDUODU bučrfrnę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siulijinias. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. Wallace st, .. Chicago

EX3RA! EaTRA!
r urmą ant pardavimo, 110

> su gyvuliąjs, visokios .’iaši- 
kokių tik ant far.mų reikia.

netoli mięsto 
Del plafca.- j

; šiuo fidrt^u: 
u C.hicago, Hi.,

uos, I
W'isconsin ' valstijoj, 
Labai puiki farma. 
informacijų kreipkil 
T-J-937 W. 34 ui., 
1-m.is augštys užpak.J.yje. Nuo (i iki 
8 Vilt. v:ik:ir<>

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

Eitos mokslo sakos isguldoma po 
senovei. 3001 S. Haisted Str.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Haisted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wel)s St.

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

SARA PATEK, Pirmi uink«

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.
BU RKE BARBĖK SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago.

Esama visokių socialistų, ir 
tokių, kurie nieku budu negalį 
užbaigt savo mokesčių. Andais 
vienas mane pasitikęs klausia::

--Prieteliau, pasakyk man ku
rių pusę reikės kvityt?

—Nugi?
Suprask, tėvelis reikalauja, 

kad bučiau spravedlyvu parapi
jom! ir užsimokėčiau už vely
kinę ir nesigailėčiau pinigėlio 
“geriems fondams”, o čia—kuo
pa irgi spiria: “užsimokėkit na
rio mokestis”...

Žinoma, kaipo draugui pata
riau jam mokėti kuomažiausia 
tų mokesčių — tik į socialistų

Kewanee III. I*. D. L. D. 36 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj. birželio 
16 (X apie 7 vai. vakaro. Susirinki; 
mo viela pas d. Mendelį. Būtinai 
susirinkite, nes jau atėjo knygos:— 
“Ant rytojaus po soc. revoliucijos’’.

—V.. V. Petraitis.

Brighlon Park Keistučio Rimbo 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
birželio 16 d., 1 valį po pietų, Liber
ty svet., 3925 S. Kedzie avė. Drau
gai, malonėkite būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Reikės rinkt 
darbininkus piknikui ir it.

—J. Gustaitis.

LSS. 4 kp. LSJL. 1 kp. ir LMPS 9 
kp. bendras lavinimus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 16 d., 10 v. 
ryto, Aušros svet. 3001 So. 1 laistei! 
St., Prelekcija bus iš gamtos moks
lo. Visi draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti laiku.

—J. J. Jonuševičius,

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

----- o------

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davis, 2942 W. 39 Street, Chicago Hfl5TEP. 5Y5TEn

MOKYKIS KIKPIMO IR DE81GNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Mu>u sistema ir ypatiškas mokinimą* pa
darys Juk tinovu i trumpi) Įnik*.

Men turime rlidiiuusiu* ir Keriauiiius kirpt- 
mo-de<iRr.in« ir niuvimo nkyriun, kur ru- 
teiksime praktiJk# patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomo* mašinos musų siuvimo *ky- 
riuose.

Jus esate utkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokykla bile laiku —- dieną ir va
karais ir Kauti specialitkai pigią kainą.

Fatrenos daromos panai Jūsų mierą — bila 
ttailč* arba dydtio, ii bile madų knygos.

MA8TER DE8IGN1NG 8CHOOL
J. F. Kasnlcka, Perdėtini*,

N. La Baile gatvė. Kambarys 411-417. 
nrlei City Hali.

(U. S. Free Employnient Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. VVABASH AVENUE.

116-122

524-526
105-107

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

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

ų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS darbštus vyras 
dirbti kaldrų (užklodžių) dirbtuvė
je. Lengvas darbas. 9 vai. į diena.

The Star Quilt Mafg. Co.
1505 West 12th St., Chicago.

PARDAVIMUI gera čeverykų tai
symo šapą, įsteigta jau 9 metai. Su 
nauju staku arba be naujo stabo. Len 
kų ir lietuvių apgyventoje apielinkė 
je. Tur būt parduota šį mėnesį. 
3718 S. Wallace St., ( Chicago.

Tel. Yard 35.32( g
........... ........ —

PARSIDUODA valgoiH^/ daiktų 
krautuvė, pirmos klesos, tirštai lie
tuviais ir svetimtaučiais apgyventa 
viela. Tenpat ir gyvenimui kamba
riai. Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas Pardavimo priežastis — ka
riuomenė. Fr. Jominas, 
11212 Michigan Avė., Chicago, III.

118

REIKIA merginų prie traipavimo 
tabako. Geistina prityrusių. Gera 
mokestis.
207 So. Dearborn st., Chicago

PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. WaHace Sk, Chicago.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rej- 
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiau! 
Naujienose.
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Rengkitės į presos 
| pikniką!

T

True translation ftied with tne post- 
imister at Chicago, Jane 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rengia didelį apvaikščio- 
jimą.
Majoras tarėsi su svetimkalbią 
atstovais.

Majoras l'hompsonas vakar 
pakvietė pas save, į miesto ro- 
tužę, atstovus nuo 30 įvairių 

Chicagoj gyvenančių tautų pa
sitartų kas dėl rengiamo apvai- 
kščiojimo liepos 4 dieną.

Majoras Thompson tatai pa
darė prašomas t.v. Informacijų 
Biuro, iš Wasbingtono. Apvaik- 
ščiojimas turi tikslo duoti pro
gos svetimkalbianis piliečiams 
išreikšti savo lojalumą link Suv. 
Valstijų ir karės.

Biedna kompanija 
—o—

Gatvekarių kompanija neišga
linti padidint savo darbinin
kams algas.

Biedniausia Chicagos kompa
nija, turbūt, yra gatvekarių ko
mpanija. Kiek laiko atgal jo
sios darbininkai — kondukto
riai ir motormanai — kreipėsi 
į ją reikalavimu padidinti algąs. 
Kompanija atisakė išpildyt dar
bininkų reikalavimą. Dabar jos

paaiškino. Jisai pasakė, kad 
kompanija negalinti išpildyt da
rbininkų reikalavimus lodei, kad 
ji yra neturtinga... Jeigu mies
to valdžia leistų jai padidint va
žinėj inios kainas, tuomet butų 
kitas klausimas.

Norite gaut 10 dol. — pri
dėkite dar penkis.
Gaso kompanija reikalauja 
5 milioną dolerių.

Gaso kompanija pasisakė ko 
norinti. Užvakar jos advoka
tas ęlar kartą kreipėsi į viešųjų 
įstaigų komisiją, kad ji leistų 
kompanijai padidint gaso kai- 
HM'30 nwoš? • Esą, tuomet gaso 
k<fmf>imija rasi ir galėtų sugra
žint gaso naudotojams tuos 10 
milionų dolerių, kurių miestas 
dabar reikalauja, — žinoma, jei
gu teisėjas taip nuspręstų.

Jeigu miesto valdžia gaso ko
mpanijos reikalavimą pripažin
tų, tuomet gaso sunaudotoje! tu
rėtų sumokėti jai apie $5,159. 
12 kas metais. Vadinas, jeigu 
miestas dabar reikalauja iš kom
panijos 10 milionų, kurios ji 
neteisėtų bildu sulupo nuo gaso 
sunaudotojų, tuomet jis turėtų 
jai duot dar penkis mi.lionus do
lerių —• vienu sykiu. Kiek tuo
met (už tą 10 mil. dol.) 
kompanija laimėtų naujų 
onų?

gaso
niili-

Pašalino savo kleboną
Antrosios Kongregacionistų 

parapijos, Oak Parke susirinki
mas užvakar vakare 101 balsu 
prieš 8G pašalino savo kleboną, 
kun. Noble S. Elderkin’ą. Kuni
gas buvęs uolus pacifistas — 
taikos šalininkas.

Pakars žmogžudę.
Šiandie pavieto kalėjime bus

pakarta tūlas Dennis Anderson, 
rastas kaltu nušovime policisto 
Patrick Lavink).

Pasiutęs šuo užpuolė *, 
keturis žmones.

Iš kažinkur atklydęs pasiu
tęs šuo vakar apdraskė keturis 
žmones ant E. JacJkson gatvės. 
Po ilgo vaikiniosi policija bet
gi j Į nušovė.

Policijos viršininkas perserg- 
sti visus šunų savininkus, bū
tent neleist šunų gatvėn be nar- 
vių. Priešingame atsitikime, už- 
temyti be narvių šunes bus nu
šauti.

Nedėlioj, birželio 16 dieną, 
lUvervievv Parke bus didelis So
cialistų Presos piknikas. Kiek
vienas socialistas ir jų pritarė
jas privalo dalyvauti tame pik
nike. Ypač dar ir todėl, kad ji
sai rengiama tikslu paremti so
cialistinę spaudą. Visi pažangus 
ir susipratę žmonės dabar turi 
suglaust savo spėkas ir veikt 
kiek ir kaip tik galima. Pir
miausia (krutinti galingiausį 
darbo žmonių įrankį, jų spau-

kuopą. Ar jisai manęs paklau-
»

se — pamatysiu sekamam kuo
pos susirinkime.

— J. B. Aglinskas.

NORTH SIDE
Išvažiavimas.

Nedėlioj, birželio 9 dieną, LS 
S. 81-ina kuopa surengė' išvažia
vimą į puikią Jeffersono girią.

U1
Rado bombą.

Illinois Central geležinkelio 
stotyj, ant E. South Water gat
vės, policija vakar rado padėta 
bombą. Jieškoma blogadario.

Pateko bėdon.
Policija areštavo A. P. Blo- 

jurock, 233 So. Scoville gat. Kal
tinamas išleidimu netikusio če
kio už 221 dol.

Užmušė policistą.
Ant kertės 12 ir Halsted gat

vių užvakar tapo ant vietos už
muštas policistas Peter II. Os- 
liller, 3210 Arlington gat. Ant 
jo užbėgo Commomvealth Edi
son kompanijos t rokas. T roko 
važnyčia, Henry Stcphan, kuris 
irgi tapo sužeistas, sakosi, už
važiavęs ant policisto norėda
mas išveifgti susidūrimo su gat- 
vekariu.

Reikalauja daugiau pinigų.
■ 1 u . ?Miestu korporacijos (leisiu 

departamento) galva, Samuel 
Ettelson,, vakpr kreipei į miesto

kalavimu paskirti daugiau pini
gų įvairiems to^ departajųento 
reikalams. “Miesto bylų vedi
mui įr kitiems juridiškiem^ re^ 
kalnius reikalinga pinigų, be jų 
elnrbas uoga 
liktas

at-

— užreiške Ettelson.

Pripažino.
Kanale ties 52 gatve, Cicero, 

policija užvakar rado vaiko la
voną, apie 15 metų amžiaus.
Vakar jisai buvo pripažintu. 

Yra tai tūlas James Becan, gy
venęs 1817 So. Loomis gatvėj. 
Sako, kad vaikas prigėrė bėsi- 
maudydanias.

Vėl tyrinėjimas.
Miesto tarybos subkomisijai 

paliepta padaryti atidų tyrinėji
mą reikalu naujojo patvarkymo 
apie kabaretus — anti-eabaret 
Law. Kouųsija turės ištirti, ar 
min. patvarkymas duoda lauk
tų pasekmių ar ne. Manoma, 
kad komisija pasiūlys tarybai 
atšaukti tą patvarkymą.

Iššoko per langą.
St. Antony’s ligoninėj vakar 

iššoko pro trečiojo augšto lan
gą tūlas AndreW Gracamcich. 
Ant vietos užsimušė. Nervų li-

4

C n nilkety “l-ny” Ofise i Cook Pavieto E (1(1
JUUSocialistij Partijos PikoikąJU"

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.
RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
Western, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoe Blvd.

SANTERI NUORTEVA ^“^biiLl' V A< "“°
Kulbės anglų, finą, rusų ir švedą kalbose

_________ Šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaiamės.

Vaikam ikimjTZTprp * q. 22c karės VISO 25c. 8er«s.^i-
12 m. dykaitaksai 3c. mu i par-

> ką ir daržą

Nedėlioję Naujienų ofisas bus atdaras nuo 8 vai. rytą. Todėl va
žiuodami j pikniką malonėkite užėję nusipirkti.

West Pullmnp, III. Lietuvių Dar
bininkų lit. Draugijos 38 kp, mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
birželio 14 d., W. Pullman Turner 
Hali, 12001 So. Halsted Str. Pradžia 
7:30 vai. vak. — Draugai ir draugės, 
visi malonėkite būti susirinkime. Y- 
ra atėjęs 3 leidinys “Ant Rytojaus po 
socialės revoliucijos”. S. Tilvikas.

LSJL. 3čioa kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 
14, 8 vai. vak. A. Blinstrupo svetai
nėj, 4501 S. ilermitage avė. Draugai, 
visi malonėkite atsilankyti, ir atsi
veskite naujų narių. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

B EIKI A teamsterių ir shearma- 
nu į serai) iron yardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1632 W. Kinzie str.

Į ARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, naudoti vos 2 metus. Daiktai y- 
,a gražus, gerai parinkti, ir yra visi 
reikalingumai slubos. Vertė $500 
parduodama labai pigiai. Matyt g;i- 

hy-kada. Adomaitis, 
831 W. 33rd Si., 1-mos lubos.

O jeigu nerastumėt namie, lai 
kreipkitės pas Peter Adomaitis, 3329 
Auburn Avė.

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

AUTOMOBILIAI

Nuo to negali atsilikt ir lietu
vių socialistai bei jų pritarėjai. 
Kuomet juodieji musų visuo
menės gaivalai deda paskutines 
pastangas, kad išlaikius savus 
laikraščius, tai ir mes turime 
daryti visą drutinimui savos 
socialistinės spaudos ir organi
zacijų.

ofise.

Bes i rengimas prie 
Liepos 4’tosios.

*

ir visi buvo patenkinti sureng
tąja pramoga.

Beje, buvo išpildyta trumpas 
programėlis. Kalbėjo d. P. I)u- 
bickas apie klerikalų žygius bei 
jų kėsinimąsi ant pažangaus 
darbo žmonių judėjimo. Tru
mpa, bet aiškia kalba jisai nu
rodė, būtent, kokią naudą davė, 
žmonijai krikščionybe per 20 
šimtmečių savo gyvavimo ir ko 
dar rengiasi duoti. Jo kalba 
padarė gerą įspūdį. Toliau se
kė visa eilė deklamacijų, kurios 
taipjau išpildyta gerai.

Pabaigoj d. Dubickas prisimi
nė apie reikalingumą remti Soc. 
Partijos Miliono Dolerių Fondą. 
Visi tam pritarė ir čiajau suau
kojo $8.20. Pinigai pasiųsta 

per Naujienų Bedakcijz. ($8.20 
priimta ir pasiųsta soc. partijos

tuvių Darbininkų Tarybos Pil-
(Ipmasis Komitetas turėjo savo1
1><>sf<Iį. Kalbėta apie besiartinau- i Mjlioniniani Fondui. -- N-nų
čios Nepriklausomybės dienos, He(L)C1OS ...

Liepos Ketvirtosios, apvaikščio- 
jiiną. Komitetas nutarė* SU

rengti grandiozų viešų susirinki
mą vienoj didžiausių Chicagos
svetanių, kur kalbėtojai aiškins 
žmonėms svarbiuosous einamo
jo momento klausinius.

paskelbta vėliau.
bus

LMPS 9toa kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks suimtoje, birželio 15, 
7:30 vą|. vakare, Fcllowship svet., 
831 .33 pi. Visos narės kviečiamos
susirinkti. —Valdyba.

LSJL Ikp. ekstra susirinkimas į- 
vyks birželio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted st.— 
Draugai, senajam raštininkui prasi
šalinus iš'Chicagos, reikia dabar iš
rinkt naujas, o taipgi su organizato
rium užbaigti dalykai. Todėl jūsų 
priederme yra atsilankyti į susirin
kimą ir sutvarkyt dalykus.

—Fin rašt. S. Zave.

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

EĮniers Ląbor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, 111.

Parsiduoda labai puikiai aptaisy
tas automobilius—Ford—daug daik
tų prie jo yra ekstra. Arba mainau 
imt kokio mažo biznio. Parsiduoda 
labui pigiai. Savininkas nori pirkti
933 \V. 34tli pj. Chicago, III.

NAMALžEMĖ

Abehiai, Išvažiavimas buvo 
smagus ir visi grįžo patenkin
tais, nors ir užklupęs lietus ne
vieną kiaurai permerkė. —V.P.

NAUJOS “NAUJIENŲ” 
STOTIS.

“Naujienas” galima gauti pir- 
įkti pavieniais numeriais prieGailisi.

Pasklydus gandui apie inuš-!^o,nun *r Kalves, ant 
lynus Bergtnan darže praėjusį • pL't’vnkarilito'kampo, prie Ked- 
ncdėldieuĮ, ,viet<fa. VyČJhi labai į avc* *r 8alv^ ant piet- 
apgailaujn, kad jie negalėję da-1■vakarinio ir šiaurvakarinio ka

mpų ir prie 25 gatves ip Cicero 
avė.

lyvauti. Mat, Polonia dar^c bu
vo Mykolinės piknikas. Žn^o- 
sako, kad ir čionais vyčiai buvo 
gerai “įkaitę” ir kad ne lietus 
bųlų įvykus tikra - 
revoliucija.”

J 'ij ;< o:i

vyČiška 
—Jonas.

i (.

BRIDGEPORT
Galįs pamokyt “seseles”.

'• ■ > ’r '.I H Į| H.H I ' '

Vienas “geras parapijomis” 
andais užsimanė leist savo sū
nų “seserų“ mokyklon. Sūnūs 
jau geroka valanda kaip lankęs 
viešąją mokyklą ir, sulig savo 
amžiaus, pusėtinai prasilavinęs. 
Kada jisai nuėjo “seserų“ mo
kyklon, pasirodė, jogei vaikui 
ten nėra kas mokyties, apart po
terių. O beto, “sesių” elgimąsi, 
sako, visai ne jsulig jų “stonu”, 
- - tikri komandieriai. Vaikas, 
negalėdamas išlaikyti savo mo
kytojų disciplinos, atsisakęs ei
ti į “seserų škulę”. Girdi, ko- 
gi jis ten besimokysiąs, kad “se
sers“ nieko nemokina, tik “mu- 
štravoja“, ir viskas... Esą, “pu- 

blikškulės iyčerkos” tai bent 
daug žino, ir vaikams pasako 
daug navatnių žinių, o “sister- 
kos” — jisai “bečinąs“, kad ga
lėtų jas pamokyti...

Tarp tėvo ir sūnaus dabar ei
na aštrios diskusijos, kuriose 

pirmasai dažnai pavartojus spė
ką, kad įtikinus mažąjį neklau
žadą, jogei “sisterkų škulė” yra 
all right.

Esama visokių socialistų, ir 
tokių, kurie nieku budu negalį 
užbaigt savo mokesčių. Andais 
vienas mane pasitikęs klausia::

— Prieteliau, pasakyk man ku
rią pusę reikės kvityt?

—Nugi?
Suprask, tėvelis reikalauja, 

kad bučiau spravedlyvu parapi
jom! ir užsimokėčiau už vely
kinę ir nesigailėčiau pinigėlio 
“geriems fondams”, o čia—kuo
pa irgi spiria: “užsimokėkit na
rio mokestis”...

žinoma, kaipo draugui pata
riau jam mokėti Ruomažiausia 
tų mokesčių — tik į socialistų

Reikalaukite visur BNatijic- 
nųfį o mos: stengsi mūs pristaty-

Naujienų” cirkuliacijos 
užvaizdą P. F. Grybas

PIRK saugius ir 
pelningus

investmerihis, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į mėnesi. 
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.

t

Pranešimai

, LSJL. 1-ma kuopa rengia draugiš
ką išvažiavimą birželio 23 d. į Jef- 
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

269 Skyriaus pusmctiniH susirinki
mas įvyks Subatoje, birželio 15, 7:30 
vai. vak. Grinevičiaus Salėje, 1843 S. 
Halsted St. Visi nariai kviečiami at
silankyti t šj susirinkimą, nes vie
nas Iš svarbiausių susirinkimų bus 
balsavimas Centro valdybos, todėl 
kiekvieno pareiga yra dalyvauti bal
savime. Kviečia 269 Skr. Valdyba.

Kewanee, III. — LSS. 204 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
birželio 16 d., 1 vai. po pietų, i.iber- 
drį{. G. Arlauską. Draugės ir drau
gai, būtinai susirinkite visi ir atsi
neškite mokesčių knygutes. Visi tie, 
kurie busite užsimokėję, gausite vel
tui knygų prisiųstų iš Centro.

—Valdyba.

Kewanee III. I* D. L. D. 36 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj. birželio 
16 (b. apie 7 vai. vakaro. Susirinki
mo viela pas d. Mendelį. Būtinai 
susirinkite, nes jau atėjo knygos:— 
“Ant rytojaus po soc. revoliucijos”.

—V.. V. Petraitis.

Brighion Park Keistučio Khubo 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
birželio 16 d., 1 valį po pietų, Liber
ty svet., 3925 S. Kedzie avė. Drau
gai, malonėkite būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Reikės rinkt 
darbininkus piknikui ir tt.

—J. Gustaitis.

9LSS. 4 kp. LSJL. 1 kp. ir LMPS 
kp. bendras lavinimus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 16 d.. 10 v. 
ryto. Aušros svet. 3001 So. Halsted 
St., Prelekcija bus iš gamtos moks
lo. Visi draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti laiku.

—J. J. Jonuševičius.

I

Prakalbos su paveikslais iš astro
nomijos rengiamos Laisvamanių Su
sivienijimo įvyks pėtnyčioj, birže
lio 14 d, Mildos svetainėj, ant Brid- 
igeporto. Kalbės T. Kučinskas, A- 
dos kolegijos studentas. Pradžia 7:30 
vak. .Sus. Laisv.

Roseland, III.—Iš priežasties soci- 
alibtŲ pre.so.s_ pikniko Rivervievv par
ke LMPS 25-tos kuopos pusmetinis 
susirinkimas tą nedėldicnį neįvyko 
Susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 14 d. 
Dirželio. 7:30 vai. vakare, “Aušros” 
kambariuose, 10900 Michigan avė. 
Draugės, nepamirškite atsilankyti 
paskiri u laiku nes turime daug svar
bių dalykų svarstymui bus renka
ma vaidyba sekamam pusmečiui.

—-Sekr. J. Grybienė.

Ručine, Wis. — Linksmą išvažiavi
mą rengia ALIS. 35 kuopa ir LMB. 
birželio 16 d. j Mid\vay Purk. Pra
džia 11:00 vai. ryto. Bus prakalbų, 
dainų, deklamacijų ir įvairių žaidi
mų. Extra karas yra nusamdytas 
nuvežti ir parvežti ekskursantus. No
rintis linksmai važiuoti, ateikite ly
giai 11:00 vai. ryto prie karų sto
ties, Main str. —M. K.

Rockford, III. LSS. 75 ko. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 16 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam
pas 15th avė. ir 91h 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 dyką šias dvi knygas. Boto 
bus X Raj/juo Konstitucijos bal.savj- 
nias ir II. Norįnlįs prisirpšyti pnt 
kuopos taipgi Ateikite. —A. Meldužis.

Pajleškmi savo brolio Izidoriaus 
Ba lulio, Kaufto'gub.,-aRasritilt/ p’av., 
Eržvdkčs parapijos ir voiosties, Bu- 
Ikaičių kaimo. Nofiu greitu laiku 
stžineli.. ' Antanas Bertulis, 
3533 So, \V.aIlttci\ st., Chicttgo,

Šil

ui.

Paiieškau savo brolio Jono Apuls- 
kio. Išėjo darbo jieškoli ir nesu
grįžo. Jau bus du mėnesiu laiko.

Juozas Apulskisi
1527 So. 501h avė., Cicero, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario su valgia.
Tarp 50 ir 63 gt., arti Westęrn avė. 

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

PAJIEšKAU kambario prie laisvų 
žmonių, Town of Lake apielinkėj<‘, 
su valgiu ar be. Jeigu kas turit, pra- 
neškiit laišku: C. Jokubauskas, 
1520 S. Marshfield Avė., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

----- o------

(U. S. Free Einployment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

116-122

524-526

105-107

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

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

REIKALINGAS darbštus vyras 
dirbti kaldrą (užklodžią) dirbtuvė
je. Lengvas darbas. 9 vai. į diena.

The Star Quilt Mafg. Co. 
1505 West 12th St., Chicago.

REIKIA merįinų prie traipaviino 
tabako. Geistina prityrusių. Gera 
mokestis. 4
207 So. Dearborn st., Chicago

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

REIKIA “cabinef” dirbėjų. Gera 
mokestis inokinanlics naujo amato.

Chauncy Body Corporation, 
2601 Archer- Avė. Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bergenas.

•)-kių akerių farma, valanda važia- 
ymio gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apiclin- 
kė, lietuvių parapija, mokvkla ir san
krovoj. Arti daugelio didelių fabri
kų n- užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti j darbą. Parduo
siu a, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

5 akrus tiktai 1275 arba
-h Z.IUI’.n* i Reikia įmokėti y i.)0. ik tįsius gi lengvu išmokėjimu. 

Del platesnių žinių ateikite arba rašykite |

106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

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

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus (laibas. Nėra 
daibininktj neramumo.
47 N. Wells St., Chicago, III.

REIKALINGAS jnnitorius j žydų 
bažnyčią. Atsišaukite tarpe 7 ir 8 
vai. ryte arba po 6 vai. vakare. 
NJi. cor. Pulk St., and Ashland Blvd.

—r-

<: • t /.
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REIKALINGAS kriaučius prie mo 
teriškų drabužių
Ant. Bagdonas, 609 N. State Str.

KALINGI siuvėjai vienas pat
yrusis operatorius, vienas preseris 

ir viena mergina prie vyrjškų siu- 
ii. dirbti dienomis ar vakarais. At

sišaukite tuojaus. A. Mausner, 
3239 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS barberis. 
mokestis, pastovus darbas, 
cite tuojaus šiuo adresu: 

4500 S. Marshfield Avė.

Gera 
Atsišau-
Chicago.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA namai ir saliunas 
ame name randas. Pardavimo prie- 
iastis — 6 mėn. kaip sergu reuma- 
izniu, turiu važiuot ant fanuos. At

sišaukite šiuo adresu: 1337 So. 49th 
Avę., Cicero, III. Rendos neša virš 
$72.

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep- 
ynis metus; tarp lietuvių ir kilų tau

tų. Gera proga norimiems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant far- 
mos. 1619 .Halsted SI., Chicago, III

PARDUODU bučdrnę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siulijimas. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. VVallace st, .. Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nC geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra'. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davis, 2942 W. 39 Street, Chicago

PARDAVIMUI gera čeverykų tai
symo šapa, įsteigta jau 9 metai. Su 
nauju staku arba be naujo stako. Len 
kų ir lietuvių apgyventoje apielinkė 
je. Tur būt parduota šj mėnesį. 
3718 S. Wallace St., Chicago.

Tel. Yard 3532.

PARSIDUODA valgomu daiktų 
krautuvo, pirmos klesos, tirštai lie
tuviais ir svetimtaučiais apgyventa 
viela. Tenpat ir gyvenimui kamba
riai. Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas Pardavimo priežastis — ka
riuomenė. Fr. Jominas, 
11212 Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. Wallace Sh, Chicago.
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mainai
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

miestą. Už mūrinį namą noriu far- 
mą su gyvuliais ir padarais. Kreip
kitės j Naujienas, 1840 So. Halsted 
str., pažymėdami No 23.

KI'J URIASDEšLMT akrų farma su 
budinkais ir sodnu parsiduoda labai 
pigiai. Savininkai perseni dirbti: 
Del platesnių žinių kreipkitės į:

Mr. Leon Petroski, 
Corridon, Mo.

rarina ant pardavimo, 110 akių 
že.ųvrt su gyvuliais, visokios maši
nos, kokių lik ant farmų reikia. 
Wis('unsin valstijoj, netoli miesto 
Labai puiki farma. Del plato;?.'j 
informacijų kreipkite; šiuo adresu: 
T.. J..937 \V. 34 pi., Chicago, Jh.', 
1-mas augštąs užpakalyje. Nuo 6 iki 
8 vai. vakare.

" 'i !i ’V ■ *• - -

MOKYKLOS

“Ausros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus nor 
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, n<?s taip — uaudingiaiiK, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

VALENTINE DRESSMAKING i 
COLLEGES \

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

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

SARA PATEK, Pirmi ui nk» J

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.

HA5TEP.
MOKYKIS KIRPIMO IR DE81GNINU 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ
Mudu siftemR ir ypatiJk*.^ mokinimiu* t>» 

darys jus iinovu i trumpą laiką.
Mes turime rlidiiuiisius ir tceriHUsius kirpt 

mo-designinK ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime prakti&ką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uškviečiaml aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bjle laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Fatrenos daromos pagal Jūsų mierą — bila 
stailės arba dydžio, iš blle madų knygos.

MASTEI! DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnlcka, Perditlnis,

118 N. La Šalie gatvė, Kambarys 414-417. 
nrleš City Hali.

p ERB. Naujienų skal- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rej- 
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiu! 
Naujienose.




