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Rusija reikalauja atšaukti 
Amerikos konsulą

SMERKIA VOKIEČIŲ IR
AUSTRŲ ELGIMĄSI 

UKRAINOJE

VĖL SKELBIA VOKIETI
JOS TAIKOS SĄLYGAS

True translation filed with the post- 
inastei* at (’hieago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZUBICH, Geg. 6. — Vienuos 
Arbciter Zeitung smerkia vokie-

Vokietijos taikos pasiunti
nys esą vykstąs atgal

Irue translation filed with the post- 
miister at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Keletas fatalių nelaimingų at
silikimų įvyko ir po to laiko, o 
nuo atidarymo aviacijos laukų 
daug aviatorių ir mokinių susi
žeidė.

PRAŠO DAR $1,000,000,000 
. ORLAIVIAMS

500 chinieciiį žuvo
dums laivams

susi-

Ambasadoriai nepaiso 
reikalavimų

Carą iškraustė iš Siberijos
Vokiečiai paliuosavo Ukrainos 

ministerius
RUSIJA REIKALAUJA 

ATŠAUKIMO AMERIKOS 
KONSULO

Jis »r kaip ir japonų valdi 
ninkai dalyvavę kontr-revo 

liucijos suokalbyj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May. 7, 1918, 
as reąuired by thc ac| of Oct. 6, 1917.

MASKVA, bal. 28. — BolšcvN

ir Francijos konsulai Vladivos
toke butų atšaukti, nepagimde 
oficialių pranešimų nuo amba
sadoriaus Francis ir Francijos 
ambasadoriaus Noulens. Ne
žiūrint smarkaus kelių pastarų
jų savaičių spaudimo ant talki
ninkų ambasadų pripažinti So
vietu valdžią, kuri pilniausiai 
naudojasi Siberijos incidentu, 
ambasadų pozicija pasilieka nc- 
persim ainiusi.

Bolševikai iš ambasadoriaus 
Francis reikalavo:

L Pašalinimo Amerikos kan- 
sulo Vladivostoke John K. Cald- 
\Vell. 2. Ištyrimo jo dalies me
namose tarybose su Amerikos 
lugacija Pekine. 3. Pranešimo a- 
pie Amerikos valdžios pozicijos

Amerikos ambasadorius pa
suoto pranešimą bolševikų val
džiai apie menamąjį amerikie
čių, franeuzų ir belgų dalyvavi
mą Siberijolr kontr-revoliucijos 
suokalbį, sąryšyj su kuriuo bol
ševikai aiškiai pastatė klausimą 
pripažinimo jų valdžios. Ame
rikos ambasada, sako nota, ati
džiai peržiurėjo Rusijos vald- 
džios paduotuosius dokumentus. 
Amerikos žvilgsniu dokumentai 
neparodo kokio-nors ryšio A- 
merikos valdininkų tuose suo
kalbiuose.

čičerin pridavė kopijas doku
mentų, paimtų nuo Kolodor, 
Vladivostoko nario Siberijos au
tonominėj valdžioj, kurį nese
nai areštuota. Ministeris sako, 
kad tię dokumentai aiškiai pa
rodo, kad Anglijos, Francijos ir 
Amerikos konsulai dalyvavo ta- 

suokalbyje ir kad tų valsty- 
a(stovai Peki-

tarėsi su kontr-revoliucinc

nu 
bių diplomatiški 
ne
organizacija pasivadinusia save
Siberijos valdžia’.”

ČiČerinas taipgi pasiuntė* no
tą Japonijos atstovui Maskvoje, 
sakančią, kad paimtieji nuo Ko- 
lodova laiškai parodo apie pla
tų dalyvavimą japonų valdinin
kų kontr-revoliuciniamc judėji
me, nežiūrint pakartotinų ofici
alių užtikrinimų apie nesiinai- 
šymą į vidurinį Rusijos gyveni-
lnQ- . . J t \

IŠKRAUSTĖ CARA Iš'SL 
BĖRUOS

Perkėlė jį j Ekaterinburgą.

True translMtion filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Geg. 4. — Sovietas 
paskelbė, kad buvusis caras Ni- 
kolai Romanov, kartu su buvu
sia cnricne ir viena jų dukterų 
liko perkelti iš Tobolsko į Eka-

čius nuo Perui, Azijos pusėj U- 
ralo kalnų).

Perkėlimas padarytas delei 
fobolsko apielinkės valstiečių ir 
monarchistų pastangų surengti

Pranešimas nemini apie buvu- 
sė sosto įpėdinį jaunąjį Aleksie
jų Romanovą.

Užginčija

True translation filrd with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, bal. 28. — Japoni
jos konsulas Uyelda įteikė Ru
sijos užrubežinių reikalų minis
terijai oficialį užginčijimą gan
dui, kad japonais stato kulka- 
svaidžius Vladivostoke ir ren
giasi prie padidinimo ten savo

RUSAI AREŠTAVO JAPO
NUS KAIPO ŠNIPUS

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 0, 1917.

LONDONAS, Geg. 6. — Reu- 
trris praneša iš Tokio, kad Ru
sijos valdžia Irkutske areštavo 
laponijos vice-konsulą ir taipgi 
prezidentų japonų susivienijimo, 
kaipo karinius šnipus.

PALIUOSAVO UKRAI
NOS MINISTERIUS

Vokiečiai panaikino visas 
konstitucines teises.

True translation filed vvilh the post- 
inaster at (’hieago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 6. — Ex- 
ebange Telegraph praneša iš Ma
skvos, kad Ukrainos ministeriai, 
kuriiios nesenai areštavo vokie
čiu kariškoji valdžia, liko neuž
ilgo po areštui pnliuosuoti.

Vokiečių karinis komanduo- 
lojas gen. Eichhorn perėtą sa
vaitę išleido griežtą paliepimą 
atšaukiantį visas konstitucines 
teises Ukrainos teritorijoj. Uta- 
rninke jis pertraukė centralinę 
Railą, kada toji svarstė šį pa- 
liepiiną ir areštavo keletą mini- 
slerių, kurie tečiaus liko paliuo-

čių ir austrų elgimąsi Ukrainoj 
ir permato to liūdnas pasekmes.

“Ukrainoj žmonės”, sako lai
kraštis, “skaito užimančius ka
reivius ne kaipo paliuosuotojus 
nuo Rusijos valdymo, bet kaipo 
ginkluotą spėką, įsteigiančią ka
rini rėžimą, kad rekvizavus mai
stą dėl ccrttralinių valstybių. Vo
kiečiai ir austrai bus taip myli
mi ukrainų, kaili jie yra myli
mi latvių, lenkų, eslonų ir lietu
vių.

“Rusofilų sentimentas šalyje 
bus sustiprintas ir atsiskyrimas 
Ukrainos nuo Rusijos gyvuos 
tol, kol pasiliks ten austrų-vo- 
kiečių kareivių”.

VOKIETIJA BRANGIAI
MOKĖS Už UKRAINOS 

, GRUDUS

True translation filed with thc posl- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Octi, 6, 1917.

ZUBICH, Geg. 6. — fš Berk
lio pranešama, kad Vokietija su
tiko mokėti Ukrainai 406 mar
kių už toną rugių ir 487 markių 
už toną kviečių. Ji taipgi pa
neš kaštus rinkimo ir gabenimo 
grudų, kad padaryd kainą tų 
grudų po 540 ir 640 markių už 
toną. Nustatytoji gi rugių ir 
kviečių kaina Vokietijoj .yra da- 
>ar 170 ir 190 markių.

TURKIJOS SULTONAS 
KRYME

Vokiečiai rado Sevostopolyj 
rusų laivyną.

True translation filed with the post- 
nristci at Chicago. III., May 7, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6,1917.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
6. —- Of icialiai šiandie paskelb
ta, kad vokiečių kareiviai, užim
dami Sevostopolį, Kryme, rado 
uoste didžiumą Rusijos Juodų
jų jurų laivyno, jų tarpe krui- 
zerius, torpedinius laivus ir jų 
naikintojų, submarinas ir pirk- 
lybinius laivus.

Sultonas Selini ir Hamidich 
atvyko ten.

HOLANDIJA IR VOKIETI
JA SUSITAIKĖ.

Vokietija sušvelnino reika
lavimus

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

HAAGA, Geg. — Paskelbda
mas šiandie Holaudijos parla
mente, kad Holandija ir Vokie
tija susitaikė, užrubežinių reika
lų ministeris Loudun išaiškino 
susilaikymą Vokietijos reikala
vime transportuoti Holaudijos

sakė, kad Vokietija sutiko ne-

municijos, o apie gabenimą ka
reivių nebuvo nė klausimo.

Minisleris taipgi pasakė, kad 
Vokietija taipgi sutiko aprube- 
žiuoli siuntimą smilčių ir žvy
ro Holaudijos kalamais iki ma
dini umo 1, 600,000 tonų ir pri
žadėjo nevartoti jų kariniems 
tikslams. .

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

LONDONAS, Geg. 6. — Pa
sak Daily Mail, Vokietijos lai
kos emisaras labai daug čia dir
bo, bet niekur nepadarė progre
so. Laikraštis sako, kad yra 
priežastis manyti, jog Vokieti
jos agentas, kuriuo, sakoma. y-|miliardą dolerių orlaivių buda- 
ra Holaudijos finansistas, grįž- vojimui. Pirmiau buvo paskir
ta į Vokietiją pranešti, kad nie-| ta $640,000,000 ir tie pinigai jau 

išleisti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6,1917.

WASH1NGTON, Gegj JB. — 
Karės departamentas šiandie pa
prašė kongreso paskirti vieną

Anglai paėjo kiek priekyn
Norvegija neteko šioje karėje 755 

laivų ir 1,006 jurininkų

ANGLAI SUĖMĖ 1000 
TURKŲ

500 CHINIEČIŲ ŽUVO LAI 
VŲ SUSIDŪRIME

Kanuolinis laivas užvažiavo 
anjt pasažierinio laivo

zo.
Po tų šovinių sekė apie vidur

naktį sunki artileri jos ugnis, ke
li šimtas gazinių bombų nukri-

I Iš Dangos pranešama, kad bu
vęs Holandijdk karės ministeris 
Jonkheer Colijn, sakoma, davęs 
sekamus pasiūlymus:

1. Vokietija atsižadės visų re‘i-iyruc trans]ation filed wilh thc post-
kalavimų Vokietijoj. mastei- at Chicago, III., Aky 7, 1918,

, v. . , .. | as reąuired by thc act of Oct. 6,1917.
j. -.ONDONAS. ». - K.,

nominc valstija Vokietijos fede- rCs ofisas, praneša, kad anglai
... 1 ištraukė savo kareivips iš Es-racijoj. , 1

4. Stovis rytuose pasilieka da- S«lt, | rytus nuo Jordano, Pale-
b.n.tinis stinoje. Bėgyje kelių pastarų-

5. Austrija padarys tulus nu- NU dlenU suinl,il urli 1>000 V0‘
silcidinius italams Trcntine. ir lurk,J ir 29 kulkasvai-

(>. Balkanų klausimas bus iš- Į dziai.
rištas tarptautinėj konferenci- .... ................................
joj. Amerikos darbo misija pas

7. Visi kolonialiai klausimai, Francijos prezidentą.
paliečiantįs Afriką ir Mažąją A-1 -------- j
ziją bus išrišti visų kariaujančių True translation filed with the post- 
šalių konferencijoj. I as reąuired by tlie act of Oct. 6, 1917.

8. Vokietija atsižadės buvusio PARYŽIUS, Geg. 6. —šiandie 
Chinijos Kiaochau prptckloria- Elyscc paiociuje prezidentas 
to, bet už tai ji turi gauti tūlas I pojncarc priėmė Amerikos dar- 
ekonomines privilegijas Chini-lj^j misijos narius.
joj- ______________ ___

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, Bal. 30. (suvėlin
ta). — Daugiau kaip 500 chinie- 
čių pasažierių žuvo nesenai įvy
kusiame laivų susidūrime ties 
Hankow, kuriame chinų kanuo
linis laivas Chutai paskandino 
chinų laivą Kiangkwan.

('hutai lydėjo kitą kanuolinį 
laivą, ant kurio buvo premjeras 
Tuan Chia-jui, kuris važiavo pas 
šiauri iių kareivių komanduoto- 
jus. Susidūrimas įvyko iš prie
žasties klaidos signaluose. .

Susidūrimas taipgi pagadino 
ir Chutai laivą ir jis tapo užva
rytas ant kranto.

Beveik tuo pačiu laiku virš a- 
merikiečių linijų pasirodė prie
šo aeroplanų. Kanuolės nušovė 
vieną vokicčjų aeroplaną, o ki
tą pagadino.

NUŠOVĖ 106 VOKIEČIŲ 
AEROPLANUS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
ax ’tpiircd by thc act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg 6.. Su
žeistas anglų aviatorius, sugrį
žęs iŠ Francijos, sako, kad eska
dronas veikaintis svarbiame se- 
ktore Amiens fronto galbūt pa
darė rekordą nušaudamas 106 
priešo aeroplanus bėgyje šešių 
savaičių. Tik viena diena jis 
nušovė 21 aeroplaną.

VOKIETIJA NESIŪLIUSI 
TAIKOS

Prancūzai sušaudė dvi mo- 
teris-šnipus.

ANGLAI PAĖJO PRIE
KYN SOMME FRONTE

Kitur pagerino savo pozi
cijas ..

Francuzai atmušė vokiečių 
ataką

I True translation filed with thc post-
Tn'f ih’eaet'oS.k
Si\^'uhedbyCThgeactifoa.«.lbl7: NANTES, Francija, g. 6.

LONDONAS, Geg. 6. — Už- Kariško teisino nuteistosios ant as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
rubežinių reikalų ministeris I mirties sausio 25 dvi moterį LONDONAS, Geg. 5. — Ficld- 
Balfour šiandie pasakė atstovų | šnipai Josephine Alvarez ir Vic-| maršalo Haig oficialis praneši- 
butui kad pastaruoju laiku prie
šas nedarė jokių taikos pasiūly
mų. Jis pridūrė:

“Nėra jokio atstovo neutra
lus valstybės šioj šalyj, kuris bu
tų pasiutęs bandomąsias ar ne- 
Tormales sugestijas apie taikos 
larymas”.

True translation filed with th' post- 
master at (’hieago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, "917.

PARYŽIUS, Geg. 6. — Oficia- 
lis pranešimas sako, kad po sma 
rkaus bombardavimo vokiečiai

Paliuosavo bankieriy

True translation filed with the post- 
ina.ilcr at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Kijevo pranešama, kad vokiečių 
karinė valdžia paliuosavo Rusi
jos banko Kijeve direktorių Do- 
bay ir sugrąžino į Kijevą. Dire
ktorius buvo nesenai areštuotas 
ir išvežtas į Charkovą.

ŽUVO 102 AVIATORIAI

Lavinimosi stovyklose

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Ilk, May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Geg. 6. — 
Kares departamentas vakar pa
skelbė, kad iki bal. 24 d. 18 avi
acijos stovyklų Suv. Valstijose ir 
Caro p Eorden, Kanadoj, kur la
vinami yra Amerikos aviatoriai, 
viso nelaiminguose atsitikimuo
se heskraidžiojant užsimušė 102 
žmonės.

mas sako, kad anglų linija liko 
žymiai pastūmėta priekyn tarp 
Somnie ir Avre upių į pietvaka
rius nuo Morlancourt.

Kaipo pasekmė lokalių mūšių, 
anglų pozicijos Locon ir Lavve 

True translation filed with the post-1 upes apiclinkėj, pietinėj dalyje 
ntaster ai Chicago, III., 19ĮK, k išsikišimo, Flandrijoj, tapoas reąuired by the act oi (Jct. b, 1’Jiz. •’ •” i i

n i t' v r pagerintos.SAN DIEGO, Cal. Geg; 6. — 1 °
Du kareiviai prigėrė, 11 kilų 
žmonių prapuolė iškilusioj bai- AUSTRALIEČIAI PAĖJO 
šioj vilnyj Occan Beacb, rezorte 500 MASTŲ PRIEKYN 
12 mylių nuo San Diego. 60 

. ... .v |lruc translation filed with thc post-
zniomų liko išgelbėta. maslcr at Chicago, III., May 7, 1918,

 . | as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
Su anglų armija Francijoj, g. 

6. — Pereitą naktį smarkieji au- 
stralicčiai uždavė vokiečiams ki
tą smūgį į vakarus ir pietvaka
rius nuo Morlancourt, tarp Šoni
nio ir Ancrc upių ir pastūmėjo 
talkininkų linijii 500 mastų prie 
kyn 2000 mastų ilgio fronte. 
Priešas padare smarkų pasiprie
šinimą, bet persilpną australie- 
Čiams, kurie pridarė didelių nuo 
stolių ir sugrįžo su daugiau kaip 
150 belaisvių.

lorinc Faucher, liko šįryt nužu
dytos. 5

kalę ataką arti Anchin fanuos, 
į pietryčius nuo Amiens. Prie
šas liko pilnai atmuštas.

Du prigėrė, 11 prapuolė 
vilnyje

DAR DAUGIAU LAIVŲ 
I»ABUDAVOTA

16 laivų nuleista pereitą 
savaitę.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Geg. 6. Ga
benimo taryba šiandie paskelbė, 
kad bėgyje savaites, užsibaigu
sios geg. 5 d. Amerikos yarduo- 
sc nuleista 10 plieninių laivų 57, 
697 tonų įtalpos ir 6 mediniai 
laivai 21,a00^tonų įtalpos. Tuo 
pačiu laiku tarybai pristatyta 12 
pilnai užbaigtų plieninų laivų 
80,180 lonų įtalpos,.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO AMERIKIEČIUS GA-

ZINeMIS BOMBOMIS

PASKANDINTI 755 NOR
VEGIJOS LAIVAI

Ant jų žuvo virš 1000 juri- 
ninikų

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., May 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. Užru- 
bežinių reikalų ministerija šian
die kablegrama pranešė vietos

gija balandžio mėn. iš priežas
ties karės neteko 10 laivų, 13,- 
701 tonų įtalpos ir 20 jurininkų.

Inskaitant tuos nuostolius No
rvegija iš priežasties karės ne
teko viso 755 laivų, 1,115,519 to
li ųįtalpos. Ant tų laivų žuvo 
1,006 jurininkai, neskaitant 700 
žmonių ant prapuolusių 53 laivų 
du trečdalių kurių skaitoma ka
res aukomis.

Laimėjo 2 mėty streiką
HANNIBAL, Mo. — Plumbc- 

rių unija po dviejų metų strei
ko jį laimėjo. Unija tapo pri
pažinta ir alga pakelta 40 nuoš.

ORAS
Lietus ir šiandie; taipgi šal

čiau.

Laimėjo $3.75 į savaitę. 
SAN FRANCISCO, Cal.

Duonos išvežiolojai laimėjo pa 
kėlimą algos $3,75 į savaitę ir 
8 vai. darbo dieną. Jie dabar 
gaus $28.75 į savaitę.

BOSTON, Mass. — Skalbinių 
ir “ovcralls” siuvėjams pakelta

' a^a 10 nuoš.

Rubsiuvių laimėjimai.

Pcrcitą nak-
los rubsiuviai laimėje! pakėli-

True translation filed wilh the posl- 
niaster at (’hieago, III., May 7, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Amerikos armija Franci
jos fronte, g. 6. -
tį Picardy fronte vokiečiai pada
re smarkią gazinę ataką prieš 
amerikiečių kareivius. Anksti 
vakare jie pasiuntė į trumpą lai
ką virš 15,000 šovinių, sudedan-lį valandą. Dabar jie gaus 65c 
čių daugiausia iš muštardo ga- vieton 60c į vai. •• • m 1 % i jn

Pakelta alga
ROCK ISLAND, III. — Malio- 

riai laimėjo pakėlimą algos 5c
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NAUJIEMS iiiokratijos laimėjimui. O čia 
Amerikoj savo kreivomis prisie- 
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Dviem mfinesiam
Vienam mėnesiai

■ahadoj, metams .................... 74»
Visur kitur uiaienlaoM.........1.06

Pinigus reikia siųsti Pačto Mooey
Orderiu, k Nitu su užsakymu

Sį.00
3.50

Raiytojų ir korespondentų prrtonn 
liunčianius išspausdinimui laikraš 
tyj rnhkraščius adresuoti tiesiai 
N*ojieny Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redukcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grizinami atgal, 
jei bėgiu dviejų sava čių autorius 
pareikalauja ,ių ir atsiunčia krasos 
ten kirlių pakankamai persiuntimo 
IMoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vnl. vak.

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

Redakcijos 
Straipsniai

Truc Iranslation filed x\:.h the post
ui. ister at Chicago, III., May 7, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Skaitytojų 
domai.

Vakarykščias “Naujienų” nu
meris tapo sulaikytas pačioj. 
Priežastis tame, kad prie Ap-

tininkai nebuvo atspausdinta 
reikalaujamų žodžių “Truc 
Iranslation filed..etc., nors to 
strai|>sni(> vertimas buvo priduo
tas. Taip įvyko vien tik pei 
spaustuvės neapsižiūrėjimą. Tu
rėsime dabar užsisakyti štam
pą ir ant visų vai irykščios die
nos numerių ranka užspausdin- 
ti tuos žodžius “Truc transla- 
tion...” Taigi skaitytojai vis- 
tik g ius vakarykštį numerį, non 
vėliaus.

True Iranslation filed wilh the post 
inaster at Chicago, III., May 7, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Davatkų 
teroras.

tik

Klerikalai su savo davatkom 
pasirįžo vartoti savo juodą te- 
porą prieš visus pirmeivius lie
tuvių išeivijoj-.

Jie pasijautė padėjimo ponais, 
ir įsivaizdino, kad jie yra pati 
Suvienytųjų Valstijų valdžia.

Atsivėrė bedugnės jų širdies 
purvo ir pasmirdimo,

Jų inkvizitoriški nagai
niežti, lik jieško ką įklampinti— 
pasinaudojant tuo, kad dabar 
karės laikas.

Ir jie triumfuoja, kad jiems 
taip lengvai tai duodas. Užten
ka tik kreivai prisiekt, — ir jau 
įtupdytas žmogus, nors tai bu
tų geriausias šios šalies pilietis. 
O kreiva prisieki! yra klerikalų 
principas ir jų profesijos pama
tas. Juk kiekvieną syk eidami 
išpažinties jie kreivai prisiekia 
“daugiau negriešyt”. Tai jie iri 
siaubia dabar radę savo krei-1 
voms pusiekonis pritaikymą.

kaizeriui, pačiam kaizeriui pa- 
rangųs siūlyti Lietuvos “karū
nų”, ir stato didžiausių kliūtį de-

lytų sukišti į kalėjimus visus 
laisvės apgynėjus ir draugus.

Jie veidmainiškai prisiekauja 
ištikimybę Amerikai ir apkaišo 
savo krutinės Amerikos vėliavo
mis, kad tuo bildu pridengus sa
vo veidmainystę

Pamalė ištikimybė Amerikai 
šioj karėje turi reikšti ištikimy
bę laisvei. Amerikos ir viso pa
saulio laisvei. Ant laisves-gi 
Klerikalai deda pančius. Jie be
velytų viso svieto laisvę sukaus
tyti j retežius, jeigu tik galėtų

kad lai buvo tik falšyvas paliu
dijimas.

lai yra ne tik prakalbų ardy
mas.

Tai yra skriaudimas žmogaus,

veidmaininga, tyčia apgalvota ir 
surengia niekšų piktadarystė.

Tegul klerikalai su savo 
“Draugu” nemano, kad tokie jų 
piktadarysčių pildymai galės 
būti ilgai toleruojami. Jr ant šio atsako

Skaitytoju Balsai
>________ ___

I

Utarninkas, Gegužės 7, 1918
leidęs prie kuopos prisidėti, nu
tarta tų pinigų nemokėli. Tas 
viskas yra Strimaičio melas. Tei
singai tas dalykas yra štai kaip: 
kad kai-kuric, žmonės pradėjo 
įverti DLKK. dr-ją, J. J. Ži
lius prikalbino kad D.L.K.K. dr- 
ja pasiliktų kartu ir SLA. kuopa. 
I)r-ja sutiko, ir tapo pranešta A. 
B. Strimaičiui apie tai. A.B. 
Strimaitis tuojau prisiuntė apli
kacijų, mokesčių blankų, kon
ventų, lapelių ir “Apsisaugok” 
knygelių, agitacijai. Aplikaci
jos su niokeslimis buvo pasiųs
tos spalio 24 d., 1917, viso $18.15 
Bet i>o dviejų savaičių laiko A.B. 
Strimaitis sugrąžino pinigus, tik 
aplikacijas pasilaikė. Taigi St
rimaitis gavo, aplikacijas su pi
nigais už naujus narius. Kad 
tie nariai nebuvo priimti į SLA., 
lai ne J. J. Ziliaus kaltė, bet dėl
to, kad p. A.B. Strimaitis neda- 
leido. Mes, buvusieji aplikuo
tai į SLA. narius, liudijame, kad 
J. J. Žilius užmokėjo daktarui 
Luedkai už išpildyjimą musų ap
likacijų $3.00. J. J. Žilis varto
jo visas teisotas priemones,kad 
tik įneš ir kiti pasiliktume S.L.A. 
nariais, bet p. A.B. Strimaitis ne
leido mums tapti SLA. nariais, 
sugrąžindamas mums musų įs
tojimų ir mėnesines duokles, 

(pasirašo:)
Petras Petronis. 
Petras Butkus. 
Longinas Petronis.

pino, ir tilo pačiu laiku S.L.A. 
14 kp. pirmininkas P. J. (Irilė 
gauna laiškų nuo Račkausko, 
reikalauti, kad man uždraustų 
rašyti į svetimus laikraščius, nes, 
girdi, mes turime savo organą. 
Savo pasiteisinimui, turėjau skų
stis, kad “Tėvynė” nieko nuo 
manęs netalpina, primindamas 
SLA. 8to Apskr. 2to suvažiavi
mo protokolų, kuris irgi netil
po. Vėl komisija kreipėsi į “Tė
vynės
Račkauskas, kad buk tas proto
kolas buvęs taip blogai parašy
tas, kad jis jokiu budu negalėjęs 
perskaityti, nors buvo ras. maši
na rašytas!) Taigi, pirmiau sa
kė, kad negavęs, o antru kartu 
sako, kad negalėjęs perskaityti! 
Ar lai ne stebėtina?

Apsigyvenus Rochesteryj, N. 
Y., ir čia nesilioviau varęs agi
tacijos už S.L.A. Štai žmonės 
Steigia DLKK. draugiją. Pri

kalbinau ją, kad pasiliktų SLA. 
kuopai pasilaikydama draugijos 
vardą, ir pranešu apie tai A. B. 
Strimaičiui, kuris tuojau prisiu
nčia aplikacijų, mokesčių blan
kų, konvertų ir 'visiems lietu
viams naudingų lapelių ir “Ap
sisaugok” knygelių agitacijai. 
Kada pinigai buvo pasiųsti, po 
dviejų savaičių sugražina regis
truotu laišku, pranešdamas, kad 
negalįs turėti D.L.K.K. dr-jos 
vardo S.L.A. kuopa, galįs tik tu
rėti kuopos numarą; antra rei
kia, girdi, gauti leidimą nuo se
nos koupos...

Kadangi Strimaitis neleido 
D.L.K.K. dr-jai būti SLA. kuopa, 
o aš, nenorėdamas, kad tieji 
žmonės butų S.L.A. priešai, už
mokėjau savais pinigais dakta
rui už peržiūrėjimą aplikacijų, 
pasitikėdamas, kad bus sugrą
žinti man. Taigi p. A. B. Stri 
maitis melavo P. Tarybai, o I 
.T matyt, vien Strimaičio prota- 

vėrimo SLA 212 kp. Giiry, Ind., I vinių maitinasi; nes kitaip butų 
prie kurios ir pats prisirašiau supratus, kad žmogus, užmokč- 
tuo pačiu laiku. Ėmiau clalyvu-L 
mą prie įkūrimo sekamų SLA. dymą, negąli sulaikyti aplikan- 
kuopų: 212 kp. Gary, Ind., spa- tų būti SLA. nariais, 
lio 6, 1912, iš 15 narių; 89 kp. kacijos su pinigais buvo pasiųs
ta Partc, In<L birželio 15 die- tos Strimaičiui. Pinigus sugrą
žą, 1913 m., i 
Alliance, Ohio, lapkr. 11, 1915, Iriais gal ir dabar dar turi, 
iš 11 narių; 198 kp. Akron, Ohio Taigi dabar pasirodo, kas ne- 
i»eg. 21, 1916, iš 3 narių; 136 kp. leido tiems žmonėms būti S.L.A. 
EJeveland, O. liepos 18 1916, iš nariais. Kiekvienas sveiko pro- 
18 narių; 275 kp. Grėsliam, O-Įio S.L.A. narys dabar gali sup- 

ja ir pats skleidžia melagys I gruodžio 1, 1916, iš 5 narių; Į rasti, kad ne J.J. Žilis neleido 
Lto Apskričio, sausio 30, 1916. jiems būti nariais, bet p. A. B. 
Būdamas nariu S.L.A. 14 tos kp. Strimaitis.
nuo rūgs. 3, 1915, 1916 m. buvo Dabar tik suprantu, kodėl taip 
išrinktas Turto rašt. ir kp. orga- pp, Strimaitis ir Bačkauskas jau 
nizalorium. Man bevarant agi- nuo pavasario 1916m. stengėsi Isiekti apiel 15 ,166,058,000 fran- 
taciją už SLA. laike 1916m., prie sulaikyti mane nuo varymo agi- kų, arba 22,227,000,000 dolerių. 
U kp. prisirašė net 64 nauji na- tacijos už S. L. A. Nežiūrint Italijos skola pabaigoj 1917 
riai, kurių aš pats prirašiau net I to, prie S. L. A. 14 kuopos vie-l metų sieke apie 35 miliardus ly- 
17; taigi 14 kp. užėmė pirmą vic- nok prisirašė 1916 metais 64 rų, arba apie 6,676,000,000 do- 
lą kaipo daugiausia naujų narių nauji nariai. O kiek butų prisi-1 lerių.
prirašius; antrą vietą ėmė 36 kp. rašę, jeigu tuodu ponu butų ne- Centralinių valstybių skolos 
su 54 naujais nariais. Taip mėginę kenkti? Butų gal nema- apskaitoma šiaip: - Vokietijos 
traukiant naujus narius pricSLA žiaus kaip koks 164 nauji na- 25,408,000,000; Austrijos 13,31- 
14 kuopos, nuo balandžio 19161 riai prisirašę. Pp. Strimaitis ir 4,000,000 dolerių ir Vengrijos 

..   kad jiems Į 5,704,000,000 dolerių.
Suvienytųjų Valstijų užtrauk

ta iš savo žmonių skola siekia 
įpie .$8,000,()()(),OOO dolerių, bet- 

' | gi daugiau kaip puse los sumos 
yra paskolinta šios šalies talki
ninkams, taigi bus šaliai sugrą
žinta. Apskaitoma, kad daugiau 
kaip puse šios šalies išlaidų fis- 
kaliais 1918 mtetais bus padeng-1 
ta taksų mokesčiais.

Mes žinome, jog Amerikos 
valdžia su prezidentu Wilsonu 
priešakyj yra griežtai priešinga 
klerikalų visai politikai ir ypa
tingai iu iudošvstėms. Ir mes

tiko Amerikoj neduos jiems 
pageidaujamų pasekmių.

Tečintiš jie gali praktikuoti 
savo k.eivaprisiekavimą, savo

s(‘, kur prie vietinės valdžios 
jie turi pristatę savo gizelių, ir 
kur jie turi užtektinai savo krei
vos prisiekus profesionalų. Kol-

bar nepaprastas karės laikas. 
Daugelyje vietų jie jau padarė 
socialistams ir šiaip progresy
viems žmonėms daugybes nuo
stoliu, skriaudų ir nemalonumu 
savo falšyvais paliudijimais ii 
skundais.

Paskutinė viela, kur jie pri
taikė savo juodą darbą, buvo

jubilejui paminėti. Cicero, rei
kia žinoti, yra viela, kur sėdi 
T veikia klerikalų reklamuoja
mas agentėlis, tūlas vaikiščias 
Rackus.

baigė kalbėtojo, K. Trainio a- 
reštu. Su juo betgi buvo arcš 

.‘uotu (lar dvejetas žmonių—pa
lai nurodymų.

Davatkos buvo labai “busy”.
Klerikalų organas “Draugas’’ 

luojaus gavo nuo savo pasidur 
. davusių pastumdėlių raportą, ii 
luojaus išspausdino jį savo skil
tyse. Tas raportas yra paantri
umu to pačio begėdiško skun 
to, kurs buvo paduotas ant vic 
os. “Draugas” dar jį autori
nio j a ir 
ę. ir tai su dideliu pasigėrėji- 
nu, kaipo savo extra! štai ką 
ps sako apie tą atsitikimą:

į ‘ Socialistai kone visas sve- 
I tainės sienas buvo nukabinę 
i raudonomis vėliavomis.

“Vienas kalbėtojas bekalbė
damas nuo raudonos bolševi
kiškos spalvos taip apsvaigo, 
kad nei nepasijuto, kaip ėmė 
kolioti šalies vyriausybę. Tur
būt pamanė, kad jis randasi 
kokiam tai rusų bolševikų su
sirinkime kur Maskvoje. 
“Kaip bematai atsirado ir po
licija ir sustabdė prakalbas. 
Bet karštesni socialistai ėmė 
kelti protestus. Tuomet poli 
cija nudraskė visas jų raudo-j 
nas vėliavas, apie 7-nis socia
listus suginė į pašauktą pat- 
rolvi žirnį ir nugabeno kalėji

mai!.”

\Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Savo reikalu

Žinodamas jog “Naujienas” 
skaito daug SLA. narių, kuriems 
rupi S.L.A reikalai, noriu pa- 
sipasakot nuo savęs keletą žo-

11 vvnes

važiavimo, laikyto kovo 11 ir 12 
I. 1918m. I llam tarime pasaky-

liaus, kur reikalaujama, kad 
centras jam sugrąžintų $3.00. 
kuriuos jis apmokėjo daktarui 
už išpildymą trijų aplikacijų. 
Po išaiškinimo, kad tie nariai 
nebuvo prirašyti kuopon vien dėl 
to, kad prirašusis jiems neleido 
prie kuopos prisidėti, nutarta tų 
pinigų nemokėli.”

Ne vienas, perskaitęs, gal ste
bėjosi, kaip tai apmokėjęs dak
tarui už peržiūrėjimą aplikuotų, 
paskui jiems neleistų prie SLA. 
prigulėti. Pirmiau negu kad ši
lą incidanlą plačiaus išaišškinus, 
manau reikalinga, kad butų ži
noma ir mano istorija, kaipo 
S. L. A. nario, no prisirašymo iki 
šiam incidentui. Spalio 6 d. 
19ll, ėmiau dalyvnmą prie sut-

Truc Iranslation filed with the posl- 
nuister at Chicago, III., May 7, 1918, 

i reųuircd by the act of Oct. (>, 1917. 

Įvairios Žinios.
as

švedų valdžia gelbsti bedar
biams.

švedų valdžia asignavo 100 tu
ksiančių kronų (arti 27 tukstan- 

> Ičių dolerių) pagelbėti toms au
dimo ir verpimo pramonėj dir
bančioms moterims ir mergi
noms,kurios atsiduria be darbo, 

jęs daktarui už Aplikacijų ižpil-1 Asignuota suma bus apverčiama 
I pamokinimui bedarbių moterų 

...u; I įvairių kitokių užsiėmimu, na- y IH -o 11 įlĮ/ll" |
mų darbo ir siuvimo.

iš 15 narių; 186 kp.|žino, o aplikacijas pasilaikė, ku- Kariaujančiųjų valstybių skolos.
Londono žurnalas Ekonomist,

- Į vasario laidoj, paskelbia, kad vi
sa Didžiosios Britanijos skola 
dabar siekianti 5,678,600,000 sva 
rų sterlingų, arba daugiau kaip 
27 miliardus dolerių.

Francijos finansų minisicris 
pristatydamas biudžčtąl918 me
tams, apskaitė, kad gruodžio 31, 
1918, visa Francijos skola turės

r Račkauskas Ivanais budais šeimininkaujant S. L. A. išaugo 
persekioti. “Tėvyne” pradėjo vi- nuo 4,000 nariu iki 14,000 nariu. 
?ai netalpinti jokių pranešimų iš I Ponai, ar tai jūsų nuopelnas? |, 
U kp. veikimo, kuriuos para- Kiekgi naujų narių prie S.L.A 
pydavau. S. L. A. 8-to Apskri- jus prirašėte?
žio 2tro suvažiavimo geg. 28, Atsiprašant, jeigu nebūtų bu- 
1916, kurio buvau raštininkas, vę daug tokių “žioplių”, kaip aš, 
protokolo ir iki šiam laikui ne- kurie ne tik savo laiką, bet ir 
patalpino, nors pasiunčiau geg. Į sunkiai uždirbtus skalikus pa

švenčia agitacijai už SLA., tai 
kažin kaip dalykai atrodytų? 
Susivienijimas išaugo tik učių 
tokių, kaip jus vadinate “žiop
lių” ncnualsiani darbui ir pasiš
ventimui. • —J. žilis.

Kalbėlojas-gi liktai nupasako-l 1916. Bugp. 1, 1916, kuopos 
jo trumpoj prakalboj K. Mark- Į susirinkime pakėliau klausimą 
ę.o biografiją. Apie šios šalies Į iri nelilpusio 8lo Apskr. proto- 
valdžių jis neturėjo progos nei I kolo. Kuopos komisija tuo rei- 
hnlžio pasakyti. Jam-gi buvol^uhi užklausė p. Račkausko, 
skalno pranešta, kad šį vakarų I Bačkauskas atsako, reikalauda- 
‘vyčiai jau pasidarbavę”. To I uias faktų prirodymui, kad pro- 
lel baigdamas jis nupeikęs vy-1 okolas buvęs gautas; užsigina, 
ių veikimą. Ir tada “kaip be- og neg,avęs protokolo. Esant 
natai atsirado ir policija”. I Bo Apskr. organizatorium, ka-

I’aigi “Draugo” tarnai davė įaugi buvo “Tėvynės” skillįs 
ą falšyvą paliudijimą buk kai-1 uždarytos, turėjau kreipties į 
jelojas “ėmęs kolioti šalies vy-| '<ilus laikraščius varytnui SLA.

įgitacijos. Apskričio rengiamų* 
prakalbų maršrutas lapkr. men. 
buvo pasiųstas “Lietuvai”, ir 
“Lietuva” redakcijos atsakyme 
pranešė, kad tilps. Sekančiame I 
betgi numeryj “Lietuva” netal- dėl to, kad prirašius ne- šilučius pelno. Jų rakas susiei-

i uisylię” ir pats “Draugas” tą 
falšyvą paliudijimą padavė dar 
Sykį nuo savęs. Drg. K. Tral
ais pagal to falšyvo paliudijimo 
turėjo išsėdėti kalėjime tris die
nas ir tris naktis, kol išsiaiškino,

LIUDIJIMAS.

Pu. A. B. Strimaitis suvažiavi
me 11 ir 12 d. kovo, 1918m., ap
silenkė su teisybe, pranešdamas 
Piki. Tarybai apie J. J. Žilinus 
reikalavimą, kad centras jam su
grąžintų $3,00, kuriuos jis ap
mokėjo daktarui už išpildymą 
trijų aplikacijų.

Po išaiškinimo, kad tie nariai 
nebuvo prirašyti kuopon vien

Tos

lais- 
neša

1 {varios laisvės bondsų laidos.

• Iki šiam laikui yra išleistos ke
turios laisvės bondsų laidos; 
greitu laiku bus jų šešios, 
laidos yra sekamos.

1. Originaliai pirmosios 
vės paskolos bondsai; jie
3VI: nuošimčius pelno; jų termi
nas susieina birželio 15, 1947 m. 
bet, sulig savo noru, valdžia ga
li juos atpirkti pradedant nuo bi
rželio 15, 1932 metų. Jie turi 
a Įperkamąsias privilegijas.

2 Originaliai antrosios laisvės 
paskolos bondsai. Neša 4' nuo-

Milda TReatre
3138-3142 South Haisted Street, Chicago, Illinois.

Didžiausis ir Puikiausis Lietuvių Teatras Pasaulyj
75 pčdų pločio, 135 pėdų ilgio, 3 lubų augščio.

Vienas iš Puikiausių ir Pasekmingiausių Teatrų Mieste Chicago. Telpa 
1000 Žmonių. 2 Puikios Svetainės ir Puikus Buffct. Augštas Puonamis.

ĮSTEIGTAS LIETUVIU PINIGAIS; ĮGYTAS LIETUVIU PROTE!

Pastatymas kaštavo $209.000.00 ;<labar statant kaštuotu $500,000.00.
Garbė už įgijimą tos įžymiausios Lietuvių kultūrines įstaigos priklau

so Depoziloriains A. ()lszewskio Rankos, kurie sutvėrė bendrovę atėmi
mui iš Irusio kompanijos tos Puikiausios lietuvių nuosavybės.

Atimdami iš Irusio kompanijos Mildos Teatrą lietuviai atsiekia du 
prakilnius tikslus: 1) Apsisaugoja ųjatis save nuo praradimo jų turto; 2) 
užtiesia tvirtus pamalus kultūriniam ir ekonominiam tautos išsiplėtoji- 
inui.

DcpozKoriais A. Olnzovukio Baiikos užaipelno nemirtiną «arl»v 
parodymu viešpalavimą llvlliviu tarpe bičių ir skrusdčlių proto, kuris 
veda į vienybę ir bendradarbystę. Joki kita tania neatliko panašaus 
darbo taip neprielankiose aplinkybėse kaip lietuviai! Ež tai jiems garbė!

Audra pakilusi sunaikinimui privatinių bankų Chicagoje apsiautė ir 
pavyzdingai vedamą ir tvirtą banką pono A. ()lszcwskio. Jeigu nepasi- 
stengimas pono ()lszewskio ir išmintis jo depozitorių lai vieton dabarti
nio džiaugsmo iš atliktų milžiniškų darbų, butų čionai viešpatavęs nusi
minimas, ir gailestis prakasto ir turto ir pinigų.

Ačiū vien susipratimui depozitorių A. Olszcvvskio bankos lietuviai 
gyvenantieji ant Bridgeporto didžiuojasi šiamtien jvykininm milžiniškų 
užmanymų. Ti’js įstaigos atsiradusios iš priežasties los audros šviečia 
šiandien pavyzdžiu visiems lietuviams pasaulyje. Yra tai

I. ENIVERSAL S'FATE BANK, Kapitulas $200,0(10.00.
Geriausi lietuvių banku pasaulyje.

II. MIRGA HALL ASSOCIATION. Kapitalas $21,000.00.
Kuri turi turtą vertės $50,000.00, ir įsteigs puikiausią lietuvių 

svetainę pasaulyje.
• III. MILDA TIIEATRE ASSOCIATION. Kapitalas $150,000.00. kapi
talas las yra padalintas į 15,000 dalių (share), po $10.00 kožna.

Dar pora tuksiančių Mildos Bendrovės ščrų yra pardavimui.
Kreditoriai pono A. Olszevvškio gali tas seras pirkti už Irusio certi- 

fikalns. Sieros atneš procentą didesni negu bankų mokamas, o Irusio cer- 
tifikatai jokių procentų neduoda, ir neturi jokios užčiuopamos vertės. 
Todėl, kreditoriai pono A. Olszcvvskio rašykilės kuogreičiausiai prie 
Mildos Teatro Bendroves, nes tik lokiu budu išvengsite praradimo savo 
pinigų, ir prisidėsite prie pakėlimo garbės musų tautos.

Visos Irjs virš paminėtos bendrovės yra sutvertos sulig įstatymų ir 
yra po priežiūra Valstijos Illinois, kas junjs suteikia geresnį užtikrinimą 
atradimą antros pusės jūsų depozitų negu Irusio cerlifikatai, kurie jokio 
užtikrinimo neduoda, vien pažada neapribuotame laike išmokėti jums 
tokią dalį, koki atliks nuo pirmo mortgage, ir višų iškaščių Irusio kom
panijos atitrauktų nuo tos sumos pinigų, koki perkupčiams pasidabos 
mokėt už turtą. v ’

Laikant Mildos Teatrą pas trusto kompaniją kreditoriai žudo kas 
dieną $30.00. Kiekvienas užvilktas mėnesis reiškia nuostolį $900.00.

000 stambesniu kreditorių jau yra susirašiusių ir sudėjusių savo I rusi 
Ccrlifikatus atėmimui tos nuosavybės iš tfitsto. Dar yra vietos dcl 301) 
Kreditorių prisirašyti! Visos sumos sudėti reiškia $110,000.00, ar tai 
Trust Cerlifikatais. ar tai bendrovės Šerais. Teatrą galima dabar atimti 
duodant truksiančią sumą bendrovės Šerais, vieton Trust Certilikatų. 
Jeigu reikalinga suma Trust Certilikatų nebus sudėta trumpame laike, 
laį bendrovė bus priversta vieton certifikatų, duoti trustui savo šėras 
padarymui pilnos sumos. Kada tas atsitiktų, tai trusto kompanija turė
tų iš bendrovės šėrų naudą, o kreditoriai laikantieji Trust Ccrlifikatus 
vėpsotų nieku nepešdami. .

Kuoilgiau tęsiasi darbas, tuo didesni (’arosi iškasėtai, lodei kas no
ri kad jo pinigai neštų naudą ir neprrtdingtų .tegul tuojau ateina j bend
rovės ofisą ir prisirašo, sudėdamas savo Trust (Sertifikatą ant rankų or
ganizatoriaus, už kurį gaus bendrovės,šėras.

Ofisas bendrovės yra atdaras kreditoriams pono A. Olszcvvskio kas 
diena nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos vakaro.

Kreditoriai pono A. Olszcvvskio, gyvenantieji tolimesnėse vietose, gali 
prisirašyti prisiųsdami savo (Sertifikatus per pačią.

Visuose reikaluose bendrovės kreipkitės pas organizatorių, sekančiu 
adresu: ,

J. J. HERTMANOWICZ,
3133 Emerald Avenue, Chicago, Illinois.

Pasitikėdami kad bėgyje poros savaičių reikalinga suma Trasi Ccrti- ‘ 
fikatų bus sudėta, ir kad teatrą mes dar šitame mėnesyje galėsime ai imti 
už vien Trust Certifikatus iš Irusio kompanijos, ir nuo pradžios birželio 
mėnesio visos raudos iš los nuosavybės eis naudon kreditorių, kurie prie 
tos bendrovės prisidės, pasiliekame, 

... Su pagarba,
KO MISIONIERIAI:

SIMON L SHLEPOWICZ,
LAWRENCE AZUKAS,

JOHN PRESS (Prušinskas), 
JOHN GAUBI.%

J. J. HERTMANOVVICZ,
ANTON TEMAVICHE, 

JOHN KELIS.

na lapkričio 15, 1912 metų, bet 
sulig valdžios noru gali būt at
perkami pradedant nuo lapkri
čio 15, 1927 metų. Jie turi at

3. Bondai antrosios laidos, ku
rie pasidarė pavertimu pirmo
sios laidos bondų į antruosios lai 
dos. Jjc neša 4 nuošimčius pel
no; jų rakas susieina birželio 15, 
1917 m., bet gali būt valdžios at
perkami pradedant su birželio 
15, 1932 metų. Jie turi atper- 
kamasias privilegijas.

4. Originaliai trečiosios lais
vės paskolos hondai. Neša -U/t 
nuošimčius pelno. Jų rakas su
sieina rugsėjo 15, 1928 metų, ir 
iki tam1 laikui negali būt atper
kami. Jie neturi atperkamųjų 
privilegijų.

Kitos dvi laidos, kurios grei
tu laiku pasirodys, bus ncšantįs 
4 J/i nuošimčius pelno bondai pa-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoie 
taip ir civilt&kuose teismuose. J>aro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

>121 S. Haisted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Micsto O finas f

127 N. Doarborn St.
III 13 Unily RI4X.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcvilinus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Si:baloj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prisknitoma ir 

1c ir 2c kariškos inokrMįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir M-ra GATVES

sidarę pavertimu pirmos laidos 
frondų, ir ncšantįs i1/] nuošim
čius pelno bondai pasidarė pave
rtimu antrosios laidos bondų, į 
trečiosios laisvės paskolos boli
dus. Jie neturės atperkamųjų 
privilegijų.

v
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KORESPONDENCIJOS
fa

Pittsburgo draugijų 
suvažiavimas.

draugijų sąryšį butų mokama 
proporeionališkai nuo narių po 
2 centų, padengimui sąryšio or-

Pittsburgo ir apielinkės dra
ugijų suvažiavimas, balan

džio 28, L.M.D. salėje, 
Pittsburjr, Pa.

Protokolas.
1 Suvažiavimo šaukimo Ko

misijos narys, J. K. Mažukna, a- 
tidarė suvažiavimą kaip 1:30 vai. 
po pietų ir paskyrė komisijon 
priėmimui mandatų: S. Bakaną 
ir S. Kirminą. Mandatus prida
vė sekamų draugijų atstovai:

(1) S. L. A. 90 kp., Bridgevi- 
lle, Pa.: 1) S. Bakanas, 2) M. Ga- 
briutė, 3) M. Juozapaitis, 4) A.

(2) L. D. L. D. 33 kp., Pitts
burg, Pa.: 5) V. Tamulaitis, 6) 
.1 Kiela, 7) I. Bašinskas;

(3) A. P. L. A. 1 kp., N. S. Pit
tsburg, Pa.: 8) J. K. Mažukna, 
9) J. Jablickas;

(4) L. S. S. 6 kp., Pittsburg, 
Pa.: 10) J. Baltrušaitis, 11) J. 
Sliekas, 12) A. Rimkus;

net i mokeščiai būti) tuojau su
mokėti. Priimta 24 balsais prieš 
10.

8 — Nutarta, kad visų organi
zavimo darbą ir laikinės valdy
bos pareigas pildytų organizaty- 
vys komitetas.

9 — Apkalbėta apie sąryšio 
tvarką ir valdymosi formą: a) 
kad komitetas susidėtų iš 4 na
rių: pirmininko, pirm, pagelbi- 
ninko, sekretoriaus ir iždininko; i

t

Į b) kad kožna draugija galėtų tu
rėti po 1 narį sąryšio turto kon
trolei; c) atstovybės nuo drau
gijų įnešimas: kad nuo 50 narių 
butų 1 atstovas; pataisymas ant 
įnešimo: kad nuo 25 narių 1 at- I 
stovas. Pa taisymas priimtas 21 I 
balsais i^j ieš 14. I

10 Delegatų įnešimai: a) Į 
kad komisija pasiteirautų, ar ne-1 
galima butų pillsburgiečiams į-1 
gyt laisvas lietuviškas kapines; I

ney, Pė.: 13) I). Lekavičius

gie, Pa.: 11) J. Galginas, 15) J.

teigimą vietinio laikraščio, kai
po draugijų sąryšio organo.

11 — Nutarta, kad sekamas 
suvažiavimas įvyktų už 3 mene-

(7) S. L. A. 172 kp., Dugucs- 
ne, Pa.: 16) B. Bačkis;

(8) L. N. P. Kliubas, Dugucs- 
ne. Pa.: 17) A. Čelkis;

(9) L. I). Broliškos Pašalpos 
Draugija, Courtney, Pa.: 18) V. 
Gamulis;

(10) D. L. K. G. Draugyste, 
Pittsburg, Pa.: 19) A. Vistartas, 
20) P. Stanišauskas, 21) S. Kir
minas, 22) K. Tvaska, 23) J. Bal
čius;

(11) LMD., Pittsburgb, Pa.:

12 — Suvažiavimą uždarė 
pirm. J. K. Mažukna kaip 6:30 
valandą vakaro.

S. Bakanas. Suvaž. Rast.

VVESTVILLE, ILL.

šis ir tas apie lietuvių krutėjimą.
— Balandžio 27 dieną Nepri- 

gųlmingoji parapija buvo suren-

26) K. Šimkūnas, 27) A. Kardo* 
nas, 28) A. Navalinskas, 29) J. 
Moskcliunas, 30) P. Marmokas;

ka Draugija, Pittsburg, Pa.: 31) 
P. Kavaliauskas, 32) IV. Savic
kas, 33) J. Na visk a s, 34) J. Ku
bilius, 35) I. Kvederas;

(13) A. P. L. A. 7 kp., Pitts
burg, Pa.: 36) J. Andriunas, 37 
J. Braknis, 38) K. Rrazaitis, 39) 
J. Viktorcvičius, 40) A. Zdan- 
kus, 11) K. Ražtikas, 42) J. Ru- 
denckas, 43) M. Latvis, 44) A. 
Aleliunas, 45) K. Vecman;

(II) A. P. L. A. 8 kp., Pitts
burg, Pa.: 16) A. Tevialis, 47) A. 
Pa bučius.

dės”, buvo susirinkę gana daug, 
ir linksminos smagiai.

Balandžio 28 iš Vermillion 
pavieto 2 distrikto išvežta ka
riuomenėn trjsdcšlmts keturi vy
rai, tarp jų šeši lietuviai, iš ku
rių keturi buvo L.S.S. 26 kuo
pos nariai, būtent, J. Jakubaus
kas, F. Kantautas, T. Podžiunas 
J Kvietinskas — pastarasis bu
vo kuopos susinešimų raštinin
kas. Šiaip visi jie buvo veiklus 
draugai. Išvažiuojančius sto- 
tin lydėjo muzika ir draugų bu-

(15) L. M. O. Birutės Choras, 
Pittsburg, Pa., 48) J. Gamulis;

(16) Aido ('boras, Pittsburg, 
Pa.: 49) J. Skulevičius; renginio 
komisijos nariui suteiktas bal
sas, 50) K. Leliušis.

Dalyvavo 16 draugijų su 50 
delegatų.

2 — Dienos tvarkos vedėjais 
išrinkta: pirm. J. K. Mažukna, 
pagelti. V. Tamulaitis, rašt. S. 
Bakanas, pagelb K. Leliušis.

3 — Išrinkta komisija dienat- 
varkiui pagaminti iš J. Baltru
šaičio, D. Lekavičiaus, J. Mos- 
k<•liūno, I. P. Rašincko ir J. Bru
knių. Komisijos patieketas die- 
notvarkis primta su pataisymu, 
kad butų įdėtas punktas: Ar rei
kalingas draugijų sąryšys?^

4 - Po visuopusiško apkalbė
jimo priimta vienbalsiai, kad 
<lraugijų sąryšys yra reikalingas.

5 — Patarta rinkti organiza- 
tyvj komitetą, kuris išdirbtų są
ryšini taisykles ir kad atsikreip
tų į visas šios apielinkes draugi
jas su užkvietiniu, kad prisidė
tų prie sąryšio. Komisijon jo
jo J. Baltrušaitis, S. Bakanas, D. 
Lekavičius, J. Bruknis, J. Mos- 
keliunas.

6 — Nutarta, kad komisija 
kreiptus į kitų miestų draugijų 
sąryšius delei sužinojimo apie 
jų taisykles.

7 — Priimta, kad mokestis į,

Balandžio 28 Moterų Ap- 
švietos Draugystė buvo suren
gus. prakalbas dgei K. Petrikic- 
nei. Ji kalbėjo apie moterų rei
kalus — jų teises ir nuoskaudas 
nuo senovės laikų iki šiai die
nai. Ragino moteris organizuo
tis ir išvien su vyrais kovoti už 
geresnę ateitį. Antru atveju kal
bėjo apie pašalpos draugijas ir 
apie jų naudą. Apskritai dgė 
Petrikienė papasakojo daug sva
rbių ir naudingų dalykų, ir sa
vo rimta kalba mokėjo užinte- 
resuoti publiką.

Pertraukose buvo renkamos 
ąukos Apsigynimo Fondui ir su
rinkta 25 doleriai. Be to dar p. 
M. Šležienė gražiai padainavo so
lo.

Bal. 29 buvo antros prakalbos, 
kurias surengė dgei Petrikicnei 
LSS.26 kuopa. Ji kalbėjo apie 
K. Markso gyvenimą ir jo dar
bus, o antru atveju — apie tai, 
kaip greičiau prieiti prie socializ
mo. šį sykt kalbėdama apie per
versmą Rusijoj, suminėjo daug 
daug keistų dalykų, visai nesu
tinkančių su faktais. O tuos so
cialistus, kurie nesutinka su bol
ševikais, pasmerkė, nes jie 
“mulkiną” darbininkus. Apskri
tai, dgė Petrikienė nori labai pa
sirodyt savo kairumu. Šiaip ar 
taip, ji vis dėlto yra gabi kalbė
toja, ir savo kalba užinteresuo-

Kalbų pertraukoj buvo irgi 
renkamos Apsigynimo Fondui 
aukos ir surinkta $24.13. Tuo 
budu per abudu vakaru aukų 
čia surinkta viso $19.13.

—Senio Brolis.

N A U J I E N O S, Chk«go, i»l

Viršun Apkasų” Qnality Superb

,.‘;w

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandoa: 10 iki 12 ryto 
l’hone Haymarket 2563
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ST. CHARLES, ILL.
Icl. Armitage 984
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Drgčs K. Petrik ienos Prakalbos.
— Aukos LSS. Apsigynimo Fon

dui

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thaimometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
. ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
C ARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Ofisas: 
1900 S. Halsted St. 

Virtu) Binchoff’o Aptiek**. 
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietą 
Ilekiriant Neddldieniua ir Sere*

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek M 
Tėmykite j mano parašą 

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

Ir Duok Jiems 
HELMAR 
TURKIŠKUS GIGARETUS

lr<lir*.čjai: Auftėč.
kišką ir Egipt. Cigaretų Sviete

Balandžio 16 dieną, vakare, 
Įvyko Pearson svetainėje LSS.

Petrikicnei prakalbos. Kalbėto
ja aiškino apie įvykusį Rusi
joj perversmą, apie dabartinį ten 
dalykų padėjimą. Publikai jos 
kalba labai patiko, gaila tik, kad 
los publikos neda ilgiausia atėjo 
pasiklausyti. Buvo renkamos

Fondui. Surinkta viso labo $19- 
i0. Aukojo po $1: P. Valentas, 
J. černauskas, J. Laudanskas, O. 
I'amtišiunas, J. Petrauskas; M. 
švagždąs 60 c.; po 50 c.: J. Jonu* 
ias, K. Gedvilą, P. Gedvilą, R. 
*:ernaiiskiutū, O. Abračinškas, 
P. Užjalis, J. Petrauskas, J. Ta- 
nošiunas; po 25 centus aukojo: 
V. Gabrėnas, R. Einoris, B. Ale- 
<nn, G. Plascckis, K. Dudutis,

Kestinis, J. Steponas, J. To- 
nanauckas, Ben. Einoris, F. Rai
la, J. Bcrbilas, J. Alekna, Kas. 
Laudanskas, K. Arlauskas, K.

hi, J. Ronkauska, V. Verčins- 
kas, J. Kukuraitis, J. Stančikas, 
K. Matukas, .J. Laurenas, O. Mu- 
atvidas, V. Dobučinskjts.

Visiems draugams ir drau-

įčiu. Pinigai bus dgo Ragaišio 
pasiųsti Apsigynimo Fondam 
Meldžiu draugų atleisti, kad ii- • e ų»ai užtraukta su paskelbimu au
kų. — Pavasario žiedas.

ST. LOU1S, MO.

Šiame mieste gyvena nemen
kas skaičius lietuvių. Turi jie 
keletą įvairių draugijų, tarp jų 
ir LSS. 11 kuopą. Pastaroji jau 
kelinti metai kaip gyvuoja, bet 
narių skaičiumi kol kas negali 
pasjgirti. Veiklumas jos taip
jau nedidelis. Žinoma, kiekvie
nas organizacijos veiklumas ar 
neveiklumas priklauso nuo to, 
kaili sumani ir veikli yra jos val
dyba. Tatai ir čia gal bul buvo 
kaltė valdybos, kad kuopa ne
bujojo ir nepasižymėjo veiklu
mu.

Pastaruoju laiku tapo išrinkta 
nauja kuopos administracija, 
kurion įėjo, regis, energiškesni

\kus geriau sutvarkyti ir vesti. 
Linkėtina gero pasisekimo.

— Seamp.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.
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DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandoa: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Ncdėldieniaia tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Mes! iškrtrektuojame nuo nestropių skolininkų senas ir ne- 

ntgHunamns skobųt, notaa ir visokius bcraštiSkus skolų iš- 
(3 jieikojhnus su palakiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa

tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ka, Lile'tik teisinga, mes galime jums iškolektuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. Pamėgini:::::*1 ir rodą jums nieko neknštuos.

Taipgi Prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad- 
1 vokdtus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teis

muose už. prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems’ gero ir gabaus advokato, musų Afise visados atrasite 

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimamo. Rašy
kite arba ateikite plis mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, Se- 
relloms ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki (i vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suka
toms nuo 1 po pietų iki ‘J vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street, Chicago, III.

TeL Yards 3654. AKŪfiERKA

Mis. A. VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika* 
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėaa ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

VIKNATKNI8 KK3IBTBUOTAS BUBAJĮI APTUKOBIU1 ANT BBIDGBPOBTO 
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akintai aukao rtmuoa* nuo 11.44 tr aa- 
gš4iau. Sidabro rėrnuon* nuo 41.44 ir 
augi^ian. Pritaikoma akiniu* u*<lyk%. 
AtaiiMktt s Galvos BopAjiniaa.
notu>, aklų akaud*) ima*, užvilkima* tr 
tt. yra vaistai* (vairių ligų, kuria gali
būti pi'tdkaHntos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimą* uidykg, jai p*r*ti ai 
Kliauda aki*. Jai jo* raudono*. Jai gai
va *opa, jei blogai matai, jai ak|a *11- 
pata, n«tųok ilgiau, o jietkok pagelbėt 
apti«koj, kur kiekvienam pritaikoma a^ 
kiniai utdykg. Atmink kad m«a k*d- 
nam gvarantuojam akiniu* ir ktaakta- 
Dara gerai prirenka**.

M. M. MBBIBOri. Kkapertas Optikas,
Jai jus sergat* Ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. At būva* ap- 
tlekorlu* Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj lt metų. Al duodu patarimu* DYKAI. Gali* 
padaryti bil* kokiu* ruvitku* vai*tu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al u* 

įmonių D. M. MBSIMOPr. ai4ta9. MOBGAN ST., CHICAGO. ILK-

^Redakcijos Atsakymai;
Petreliui, Cbgo. — Jūsų ‘‘At

sakymas Pclrukui” tai tik bėrei-

įsivyravusiu pas mus nelemtu pa 
. pročiu pasiginčyti — mirs giu- 
čyties visai nėra dėl ko. Jeigu 
Petrukas ir butų “prasilenkęs su 
teisybe”, tai paminėti jo as
mens, jeigu matytų reikalo, pa
tįs galėtų tą “prasilenkimą su 
teisybe” nurodyti ir Petruką pa
lupti. » Kam čia tiiojau pašali
nant šokli ir imties advokato ro
lės? Jus sugebate rašyti. Mu
ms butų labai malonu, kad ra- 
šinetumete Naujienoms šiaip ži
nučių apie įvairius atsilikimus 
pastebianius lietuvių gyvenime 
ir judėjime, kurios butų naudin
gos skaitytojams, bet kabinėtis 
be reikalo prie kilų, kurie, ką 
pastebėdami, praneša Naujie
noms, lai užsiėmimas vengtinas.

Ui

MONARCH BREWEBY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti kožną kar
tą. O kas. turi pirmas ar pilnas, tai 
galt daryt bizni. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brcvvery, *
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

X

Vyrišky Drapaną Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 šildai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovor- 
kotai, vęrtės 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, nedėliomls ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Hąlsted St., Chicago. III.

įkaitykite ir Platinkite 
A TT T T T? AT A C!

Sergėkite savo akis

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

■r-**

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted gt.
Telephone Canal 2118

Telephone Yards 5032

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

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Avė. 

Boseland, TU.

DR. G ft.mSER

SPECIALISTAS

TELEPHONE YARDS M34.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
ii ryto ir nuo 7 iki I vai. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago Ai*HMsiosaBaBBBaaawanB!Bfla*aB*MtsBaaf4ai

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 43G7.

n i..........

. EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dcl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, nranzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų, Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicage 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 5838.

Praktikuoju 27 melai
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų
Taipgi Chronišk u Ligų

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

Telephone Yards 687

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

i

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

Kezid. 933 S. Ashland Rlvd. Chlcagl 
Telephone llaymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drover 96V3

VALANDOS: 10-11 rvto; 2—1 popietų-
1—8 vakare. Nedėliotu:* 10—12 di«n%.

GARSINKITeS NAUJIENOSE!
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Chicago ir Apielinke
Chicagos Lietuvių Darbi 
ninku Tarybos kou 
fe remi ja.

Ketvirtoji Chicagos Lietuvių 
1 kirliiiiitikii I u \ Ih>-. Ki »i 111 ti ii 

vija įvyks nedėlioj, gegužes 26 
dieną, M. Meldažio svetainėje.

Laiko liko nedaug, taigi drau
gijos, ypačiai tos, kur dar nepri
klauso Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybai, turi subrukti. 
Kiekviena progresyvė draugija 
privalo pasiųsti savo įgaliotinį 
į sekamą tarybos konferenciją. 
Susipjovė politikieriai.

Miesto korporacijos advoka
tas, Samuel Ettelson, pavarė 
adv. Donald Richbergą, kuris 
atstovavo miesto valdžią jos by
loje prieš gaso kompaniją. Ricli- 
bergas pavaryta lodei, kad jis, 
kaip ja*t “Naujienų” skaityto
ja uis žinoma, viešai apkaltino 
Ettelsoną pataikavime gaso ko
mpanijai. Būtent, Ettelsonas 
norįs, kad byla ir vėl butų ati
dėta neapribotam laikui — kol 
pasibaigs tūlo Sutterio byla irgi 
įprieš tą pačią gaso kompaniją.

Riehbergas betgi Ettelsono 
dekreto nepaisąs, 
kad atstatyt jį gali 
taryba, kuri, b(|je, 
miu. bylos vedimui.
veikiausia ir pasieks miesto ta
rybą. Bet ar joje laimes Ri- 
chbergas — sunku pasakyti. Už 
Ettelsono nugaros stovi visas 
būrys suktu politikierių, kurie

gaisras vakar sunaikino didelį 
Elei t Paper Stock kompanijos 
budinką — popieros sandelį. 
Nuostoliai siekia 100 tūkstančių 
dol. Manoma, kad tai tūlų pa
laidūnų vaikėzų darbas. Kom
panijos prezidentas sako, kad 
tūlas laikas atgal keli vaikezai 
buvo areštuoti už nuolatinį po
pieros vogimą. Po to esą kelis

Kėsino^ nulinčiuot 
advokatą. <

West Hammonde pakvaišusi 
gauja užvakar kėsinosi nulih- 
čiuot adv. William Pricč. Pas
tarasis spėjo įbėgti savo draugo 
Koontžo namon ir revolverių 
šūviais jie sulaikė gaują nuo į- 
siveržimo kol atvyko policija 
ir areštavo užpuolikus.

Policija jieško bolgdarių.

Areštai.

Policija vakar areštavo lulus 
Henry Klenskensą ir jo moterį 
Idą, gyvenančius 24j> W. 112 
gatvėj. Kaltinami vogime įvai- 

Pullmano

Pašovė jauną mušeiką.

Detektivas Christopser 
ghes vakar lengvai pašovė jau
ną metų mušeiką, John 
Carr, 1106 Huron gt. Kartu su 
keliais kitais,’ kurie spėjo iš 
trukti, John Carr užkabinėjęs 
praeivius ir pasipriešinusius ap- 
niušdavę. Carr dabar guli kalė
jimo ligoninėj ir laukia teismo.

Hu-

NAUJI EMOS, Chicago. m.

laimėjimui kokios ten

Vakaras buvo paprastas, šo
kių vakaras — be programo. 
Bet kadangi tikietai buvo su se
rijom
muzikalės mašinėlės “Regina”, 
tai kiekvienas jų pirkosi. Užtai 
ir buvo daug to svietelio.

Draugijai bus gražaus pelno.
—M. Petrukas.

BRIGHTON PARK
Šis — tas.

Sietyno Mišraus Choro repeticija 
bus seredoj, gegužės 8 d. 8 vai. vak. 
G. Chcrnaucko svet., kertė 19 ir U- 
nion gatvių. Visi daininikai ir dai
nininkes kviečiami atsilankyti. Taip
gi ir tie, kur myli dainuot. Komitct.

LDId). 45 kp. susirinkimas dėl tūlų 
priežasčių neįvyks utarninke, gegu
žio 7 d., M. Meldažio svet., 2212 W. 
23rd PI. Susirinkimų nukeliama j u- 
tarninkti, gegužio 14 d. Valdyba.

Pirmyn Choro praktika įvyks gogu 
žės 7 d. 7:30 vai. vak., Liuosybčs 
svet., 1822 Wabansia avė. Daininin
kai ir dainininkės, atvykite laiku, 
nes tų patį vakarų turėsime susirin
kimų. —Komitetus.

*
PARDAVIMUI

PARDUODU saldainių Krautuvę. 
Gera, sena vieta. Saldainiai, taba
kas ir kitokios smulkmenos.
2012 S. Peoria SI., Chicago.

PARSIDUODA vienas keistis ciga
rų ir du keisai kendžių 2 pėdų pla
tumo ir 6 pėdų augštumo. Labai pi
giai parsiduoda. Kreipkitės:

Jonas žūnančius,
544 W. 18lh SI., Chicago,. DL

NAMALžEMff

Gegužes 1 dieną Keistučio Pa
šaipiais Kliubas surengė drau-

nariams naujokams. Vakarėlis 
buvo ytin smagus. Susirinko 
skaitlingas jaunuomenes būre
lis ir pažaidę, pasišnekučiavę iš
siskirstė.

Jis sako, 
tik miesto

Klausimas

Tarpe atskirų miesto tarybos na
rių dabar prasidėjo imtynės: 
vieni stoja už Richbergą, kiti
— Ettelsoną.

O gyventojai veikiausia nieko 
nelaimės iš to politikierių “fai
lo”: gaso kompanija juos lups 
kaip ir iki šiol.

Gal atstatys šešis kalėjimo 
sargus.

Policijos departamentas įsakė 
pradėti tyrinėjimų kas dėl taria
mo kalinių sumoksiu pabėgti iš 
pavieto kalėjimo išardant vieną 
sieną. Manoma, kad delei to 
turės netekti savo vietų net šeši 
kalėjimo sargai.

I KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lieluviškai-Angliškas

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks gegužio 7 d., Liuosybčs svet., 
1822 Wabansia avė. Draugės ir dra
ugai, meldžiu kiekvieno nepamiršti 
atsilankyti. —Sek. K. Jakaitė.

Angliškai-Lietuviškas

rių prekių iš West 
prekinių vagonų. 
Nelaiminga žaismė.

Name 4711 W. 61 
kar mirtinai apdegė
metų mergaitė Helen 
Bežaidžiant degtukais 
kerosimi galioną.

gatvėj va- 
septynių 

Lcban.

žmogžudybė.

Praeitą nedeldienį policija ra
do nušautą pasiturintį rūbų dir
btuvėles savininką Samucl Lip- 
ką, jo paties dirbtuvėj, 1083 
Mihvaukee gt. Manoma, kad tai 
nežinomo kerštininko auka, ka
dangi pas nušautąjį rasta 72 dol. 
pinigų, o ir dirbtuvėj niekas ne
paliesta.

Dar vienas kartuvėms.
Dar viena auka kartuvėms. 

Teisėjas John McGoorly nuteisė 
pakorimui tūlą Albert Johnsoną 
už nušovimą policisto Carcora- 
no. Pakorimui diena nuskirta 
keturioliktoji birželio.

Reformos ugnagesiy 
departamente.

pravesti tūlų reformų ugnage- 
sių dcpartanienteA Pirmiausia 
norima visai panaikinti arklių 
naudojimą tame departamente 
įvedant motorinius karus.

Pasikorė.

Chicago avė. policijos stotyj 
užvakar pasikorė tūlas John 
Novotny, 2535 So. 59tb et. A- 
re.štuolas už pašovimą savo nu
mylėtinės, našlės Netlie Millcr. 
Pasikorė kaklaraiščiu.

Gaisras.
Iš nežinomos priežasties kilęs

Laikrodis, Kuris Pasako 
Laiką Tamsoje

U$ galite nusipirkti šį laikrodėlį liktai už $2.25 nuo 
pardavėjo jūsų pačių mieste.

Jis yra Ingersoll Radiolite, vėliausias išradimas 
pagarsėjusio Ingersoll Namo, padarusio 51) milionų laik
rodėlių praeitais 25 metais.

Sis Radiolite išrodo kaip kiekvienas geras laikrodis, 
kuomet jus jį matot dienos laike, nakty gi jis yra stebėtinas. 
Abi rodykles ir visos figūros šviečia lyg žvaigždės, ir jus 
galite pasakyti laikų nežiūrint kaip tamsu nebūtų. Turė
damos tikrų radnimų, šios figūros ilgai laikosi, ir jų švie
sa pasilaiko taip ilgai kaip pats laikrodis.

Jeigu jus dirbate naktimis dirbtuvėje, arba kasykloje, 
arba ant ūkės, jus atrasite, kad šis yra daugiau užganėdi
nantis laikrodėlis kokį jus galite nusipirkti. Nereikia de
gti degtuko arba nešti prie lempos, kad patyrus kiek laiko.

Paprašyk savo pardavėjo pasilaikyti vienų per naktį,— 
jei jis yra ne toks, kai|Kines sakome, jus galite sekantį ry
tų atgauti savo pinigus.

Robt. H. Ingersoll & Bro., 315 Fourth Avė., New York
Chicago Boston San Francisco Montreal

NORTH SIDE
šis ir tas.

Galų gale ir North S-des lie
tuviai pasidalino į dvi griežtai 
priešingi srovi — progresyvius 
ir klerikalus. Seniau čia buvo 
ir keli tautininkai. Bet dabar 
jie atsiertė ant “gero kelio”, va
dinas prisidėjo prie progresyvių 
žmonių. Taip ir reikia.

progr. dr-jos du. me- 
įsisteigė sąryšį tikslu 
viešą knygynėlį Kol

Bet

tai atgal 
užlaikyti 
knygynėlis buvo mažai žino
mas, viskas buvo gerai.
kada vietos lietuviai suprato jo 
naudą ir ėmė skaitlingai lanky
tis, tai ir atžagareiviai pradėjo 
raukyties. Tai vienur tai kitur 
jie pradėjo kišti savo juoda sna
pą. Tuo betgi jie neką tepelnys.

Į knygyną ateina šie laikraš
čiai: “Naujienos”, “Draugas”, 
“Darbininkas”, “Laisvė, “Kelei
vis”, “Ateitis”, “Amerikos Liet”. 
“Dilgėles”, “Lietuva”, “Vieny
bė Lietuvninkų”, Moterų Ba
lsas”, “Kardas”, “Vytis”, “žvai
gždė” ir “Dirva”. Knygų taip
gi yra visokių: nuo šventos Bi
blijos iki kun. Bimbos Biblijai.

nėra skirstomi. Visi užima vie
nodą vietą, taip kad žmogus atsi
lankęs į knygyną randa pasiskai
tymo sulyg savo noro.

Sąryšis, palaikantis viešą kny-

programų geg. 11 d. M. Melda
žio svet. Kaip knygynas neskir
sto literatūros, taip ir vvisuome- 
ne be skirtumo turėtų paremti šį 
^vakarą, kad juo (langiaus įsigi
jus reikiamos* literatūros.

—Jonas.

Vietinės L.S.S. 174 tos kuopos 
nariai, bent tūlį jų, truputuką 
apsileidę. Randasi tokių, kur tik 
retkarčiais atsimena apie kuo
pos susirinkimus... Tai negera. 
Viena, tatai nuplikto veiklesnių
jų draugų ūpą, antra—daro pra
stą įspūdį į naujus narius.

Draugai, daugiau gyvumo! 
Dabar snuduriaut yra stašiog ne
dovanotinas prasižengimas prieš 
musų organizacijos principus.

— A. S.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau dėdės Kazimiero Lau

rinaičio, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., šuduvos parap,, Pa
kalniškių kaimo; pirmiaus gyveno 
Piadniont, W. Virginia,. Meldžiu at
sišaukti, turiu svarbų reikalų.

Petras Urza,
3354 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau Domininko ir Vincento 
Blažią ir Ignaco žiliaus, Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės valšč., Jodeikių 
sodos. Jų brolis Jonas Blažis, ma
rinamas ligonbutyj. Atsišaukite greit 
šiuo adresu. P. Laurin,
1404 Albert Sts., Ratine, Wis.

PARSIDUODA farma Miehigan va
lstijoj, didžioje lietuvių kolonijoje. 
Karma susideda iš 160 akerių, 60 a- 
kerių dirbamos, o likusi miškas ir 
ganyklos, žemė labai gera; galima 
augyti kviečius, dobilus ir šiaip vis- 
kų, kų lik nori. Kas norėtų, gali pir
klį ir su visais įrankiais ir su gyvu
liais. Karvių yra 12, veršių 25, ark
lių 4, kiaulių, vištų ir taip daug vis
ko. Norinlis gali pirkti ir su užsė-l 
liti. 'I'a larma parsiduos visai pigiai į 
iš priežasties blogos sveikatos savi
ninko. Reikalaukite platesnių žinių 
šiuomi adresu:

Wm. Karroll, 
Box 66, Pcacock, Mich.

CICERO
žinią-žinelės.

Balandžio 28 dieną ties mies
telio rotuže buvo surengta dide
lis suisrinkimas. Dalyvavo lie
tuviai. Nešė “naują lietuvišką 
vėliavą”. Daugelis, girdėjau, gi
nčijosi, kad tai esanti “ne lietu
višką flagę”. Nieko keista, 
kadangi tie, kuriems taip rupi 
“Vytauto veluko” spalva, per-

* » » fiį < [’ r
Parapijonis vis dar neužmirš

ta apie nelaimingos atminties 
Antanėlį. Tūli, sako, renką pa
rašų, kad atgavus “jo gerą var
dą” ir tt. Vai, vai — ko tik ne
prasimano tas margas svietelis!

“Naujienose” jau buvo rašy-

“bepartyviŠkųjų* ir “partyviškų- 
jų” politikierių. Tie “beparty- 
viškieji” nieku bildu nenori už- 
sileist savo republikoniškiems 
broliams. Pereitame miesto ta
rybos posėdyj jie šitaip užreiškę: 
“faituosimės!” O jeigu, girdi, 
jie pralošiu “laitą”, tai ir palįs 
apleistą savo pozicijas. Tas “lai
tas” turės ištikti prieš teisėją. 
Pažiūrėsim, pažiūrėsim.

gana gerai. Narių turi daugiau 
kaip 80. Iždo stovis irgi geras.

Kuopa savo susirinkimus lai
ko kiekvieno mėnesio pirmą ne
deldienį Tamoliuno ir Gudgalio 
svetainėje 1447 So 49th avė. 
kaip 1 vai. po pietų. Noriutįs 
įstoti į vietinę kuopą, tėgul ta
tai jsidėmija. — Teisingas.

tim.. ------------------------- -
Pranešimai

Lietuvių Rubsiuvių Vakaras.

Nedėlioję, gegužio 5 dieną 
L. Rub. 269 sk. surengė vakarą 
Schoenhofens salėje. Nusisekė 
ytin gerai. Programą išpildė se
kančios ypatos: Sofija ir ICleono- 
ra Jasinskiutės — duetą; Sofi
ja Laurinavičiu'tė — solo;, Lie
tuvių Vyrą kvartetas — Ascila, 
Janulionis, Mankevičia ir Stonis; 
J. Mizariutč—deklamaciją; Lie
tuvių mandol. grupa. Ih’otarpyj Į - 
kalbėjo S. Levin apie organizaci- 
ios svarba Po to nlė I indvfė I • 1>a’i 90 kuoposjos s varną, i o io pte Miutyiei mėnesinis susirinkimas įvyks gegu- 
Normantąilė išpildė piano solo|ž!0.12 (1-kaip 1 vai. po pietų papra-

i-*aii nt i •»- i |‘s,0J.e VK‘toje Owls salėje: bus bal- 
o ple Aldona Normantaite darlsavimas-rinkimas pildomosios tary- 
nirma svki čia nasirodė savo nu i 11*”?’ /^ai stomi įnešimai seimui ir de- piiiuą syKj cui peisu utie savo put-1 legatų rinkimas. Visi privalo atši- 
kiais šokiais. I lankyti! —-SLA. 90 k. org. S. Bakanas

Kadangi oras buvo gana šil-l lssa t? ~ • •
tas tai žmonių neperdaugiausia ip*8 ketverge gegužės 9
»-ii- d • * !• I(vakare, Malinausko svetai-atsilanke. Rengėjai nuostuohų nėję 1843 So. Halsted st., kertė 19 

rodos, neturės. P1’ ėjimas iš šono. Atsilankykite,
v. . . , . ncs Yra svarbių reikalų.

Reikta tarti ačiū visiems kurie —Organiz. K. J.
dalyvavo išpildyme programo. - ------ - |

Rengimo Komiteto Narva I iz Sp-ingfi^dh K- Petri-ivvii^uuu ivuiiuiviu narys, kienės prakalba įvyks gegužės 9 d
'7 vai. v., Carpenter Hali, 7th ir A- 
dani st.—Springfieldiečiai, nepraleis
kite tos vienintėlės progos išgirst 
drgės K. Petrikienės prakalbų, o v- 

Pramoiru vakaras I??*1** ’no,c‘isj1’ merginos. K. Pctri-1 ramogų vakaras. Ikienė yra gabi kalbėtoja. Taigi
| pirmu kartu turėsim progų išgirsti 

Jaunų Lietuvių Amerikoje ją. Komitetas.
Tautiškas Kliubas surengė ba-1 z
lių gegužio 5 <1., Liberty svotai-Ue^Soc.'1 
nėjo. Nors vakaras buvo ytin I Pa|n*, Am- kurie nori prisirašyti, v... , . v • i .. I kad damas dovanai gavus, praneški-šiltas, bet žmonių buvo pilnu-1 te centro komitetui adresu: J. Jan- 
tėlė svetainė. 23rd str., Detroit,

BRIDGEPORT

Pajieškau draugų J. Zennkos ir M. 
Busilo, abu dirbo kasyklose; dau
giau kaip metai nežinau apie juos 
nieko. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite ju adresus.

J. Toniley,
624 Wheelock St., Detroit, Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Pučinsko ir dviejų puseserių Ba
rboros ir Mortos Pučinskaičių. Jie 
paeina iš Kauno gub., .Šiaulių pav., 
Zubrelių kaimo. Jie patįs ar .kas 
kitas duokite atsakymų šiuo adresu:

Uršulė Repšiutė,
300 Hinkson St., Chester, Pa.

PARDUODA savininkas puikų 7 
kambarių nameli, akmens pamatas. 1 
28 pėdų lotas, didele harnė. allika 
ir beizmentasJ Moderniškas ir švie-l
sus, pinuos kfcsos stovyje, labai ne-’ 
brangiui. Paranki prie Stock Yar-S.

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

dų, gera transporlacija.

REIKIA DARBININKŲ

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

REIKALINGA MOLDERIAI 
LEIBERIĄI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co.,. 

White and Odair sts., Detroit, Mich

IR

REIKALINGA ledų traukėjų ii 
darbininkų i ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

REIKALAUJAMA moterų arba me
rginų operuotojų prie Singcr siuva
mųjų mašinų. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis.

Ero Mfg. Co., 
700 W. 22nd str., Chicago, 111.

RE1KAL1NKA LIETUVIU IN LIE
JYKLA, LN JARDA IR IN DIRBTU
VE; DARBAS DIENOMIS IR NAK
TIMIS. PASTOVUS DARBAS.

DARBO BIURAS ATDARAS PA- 
NEDfiLIO, SEREDOS IR RATNY
ČIOS VAKARAIS IKI 9 VAL. VAKA 
RO.

NEDALIOMIS NUO 12 IKI 5:30 
VAL. PO PI ET V

ATSIŠAUKITE IN URANE CO.— 
EMPLOYMENT DEI’T.,

40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

REIKALAUJAM agentų Chi- 
eagoj ir kituose miestuose par
davinėjimui farmy lietuvių ko
lonijose. Meldžiame atsišaukti 
dėl platesnių paaiškinimų į Ko
lonizacijos ofisą
Liberty Land & Invcstinent Co.

3301 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui mimų. Gera mokestis ir pragy
venimas. Atsišaukite greitai. S. G. 
3353 S. Emerald Avė, 2-ros lubos

REIKALAUJAMA tvirtų vyrų prie 
darbo. Atsišaukite:
1447 So. Sangamon St., Chicago.

I REIKALINGA tapytojų (painters), 
automobilių plovėjų, automobilių 
taisytojų pagelbininkų, kalvių ir pa- 
gelbininkų 40-60c į valandų, karpen- 
terių,' klerkų į ofisų $18—20, dry- 

įjiuotojų ir punčiuotdjų prie presų 
[49r, eleklrišenų, vyrų prie eleveite- 
rių $18, vaiko prie eleveiterio $12 
be prityrimo, inžinierių 00c j valau.; 
vaikų j automobilių šapų, $14; vaikų 

hnokylies spaustuvės darbo arba ma
šinerijos, pečkurių ir pagelbininkų, 
36‘Z! iki 51c i valandų, garo prižiū
rėtojų ()0c į valandų, darbininkų j 
hotelius ir restoranus prie įvairių 
darbų, janitoriaus $19, be prityri
mo, i išsiuntinėjimo kambarį pagel
bininkų $18 be prityrimo, pagelbi
ninkų prie mašinų, 40c i valandų, a- 
pysenių vyrų prie įvairių darbų, ge
ra mokestis, aliejuotojų, $18» ir aug- 
gščiau, be pritvrimo. porterių j sa- 
liunų, vaikų į ofisų $40-50 j mėnesį, 
bartenderių, sargų, pagelbininkų 

Iprie medžio dirbamos mašinos, be 
pritvrimo $3.85 i diena.

MOTERŲ REIKALAUJAMA—mer-1 
ginu ir moterų prie trumpu darbo 
valandų, dienomis ir naktimis, mer
gini) ir motoru j dirbtuves dirbti, 
lenkiškai kalbančios merginos į ba
nkų. $05.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENUY

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

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

NORIU PIRKTI farimj arba ūkę,' 
40 arba 50 akrų išdirbtos žemės, 
ka dir ne visa. Reikalauju, kad bu
tų budinkai, gyvuliai ir visi fanuos 
įrankiai, taipgi kad rastųs tarp lie
tuvių, jeigu minėtos fanuos rastųs, 
meldžiu tuoj man pranešti laišku. 
Ne agentai, bet palįs savininkai, pra
neškite ir kiek kainuoja. Mano adre-

Kaip Rašyti
Laiškus

Castle Shannon, Pa.,

RAKANDAI

Box 532.
Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-

RETA PhOGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Elcganlis tikros sku- 
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. 'I’aip- 
gi miegamojo ir virtuves rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- ' 
skambinąs pianas 1918 styliaus bus! 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite luojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

LABAI pigiai parsiduoda beveik 
visai nauji 1 kambariu rakandai. 
Svarbi priežastis. Matyt galima va
karais ar susitarus (telefonu).

.J. Andziulaitis, 
1935 Scdgvvick Si., Chicago.

Phone Lincoln 371.

Ka-tik išėjo iš spaudos

MOKYKLOS
MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga- 
l^Nbužsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.
BURKEBARBERSCHOOL 
612 W<rMadison St., Chicago.

MulkiuApašlalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Rackulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.
Neleiskite dykai laiko 
Mokinkitės. Gaunama “Naujienų” 

Knygyne.

Norint

Kas nori išmokt anglu 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite j Aušros Mokyki:), 
dienomis ir vakarais, 
didelė, 
laiku.
3001 S. Halsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

kalbos ir 
plonų — 
Pamokos 

Mokestis nc- 
Užsirašvt galima kiekvienu 
AUŠ BOS MOKYKLA

nA5TER 5T5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR UESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ
Musų sistemn ir ypatiSkas mokinimas pa

darys ju» žinovu | trumpų laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur nu-j su
teiksimo praktiškų patyrimų kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvloiiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — kilo 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGN1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 418-417. 
nrioŠ Ųity Hali.

, VALENTINE DRESSMAKING 
COLI,EG ES

G205 So. Halsted st., 2407 W. Mu- 
dison, 1850 N. Wells St.

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

SARA PATEK, Pirmi ninki

eikite į tas są k ro

vus’ kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

Telephonc Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nodčldicniais nuo 9 iki 12 v. dieną.
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