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Visa Ukraina sukilo “Atsilikimai tose apygardose 
rodo, kad išnaikinimo taktika, 
kuri buvo vedama per 10 melų,

prieš vokiečius “Atsakomybė už žiaurumus 
prieš armėnus Turkijos užimto
se apygardose gula ant Vokieti
jos, kurios pagelba daro galimu

Rusai eina priekyn Kaukaze
Ukrainiečiai degina grudus

Rusija protestuoja Vokietijai prieš 
armėnų skerdynes

PRIEŠ VOKIEČIUS
Visi gyventojai yra apsigin
klavę ir neduoda vokiečiams 

maisto

Vokiečiai degina miestus ir 
kaimus

True translation filed with the po?t- 
m.ister at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 20. — 
Pasak Rusijos valdžios bevie

nešė Ukrainos užrubežiniu rei
kalų ministeriui, jog Rusijos val-

bas su Ukrainos valdžia.

legatai turėtų liuesą perėjima ir 
kad Rusija turėtų pilniausių tei-

Kita žinia iš Stockholmo sako, 
linės telegramos, žiaurios vo- kad Vokietijos ambasadorius

poziciją iš pusės įniršusių gy 
ventojų.

linu ir kad Vokietijos valdžia į- 
steigs departamentų išdavimui 
ir užtvirtinimui paskortų į Fin-

soj Ukrainoj nutarė sudegin-( yo|iie(jjos sumažinta duonos 
t i visą duoną ir kitokį mais-J 
tą. Dvarininkai paskelbti; 
išgamomis.

20,000 valstiečių bandė at-

jovė, bet jie tapo vokiečių iš- 
\ aikyti.
Diktatorius-“samozvancas”

Daugelis Ukrainos organi
zacijų paskelbė save pasis- 
kyrusį Ukrainos hetmaną g.

porcija
Pasak telegramos iš Stockliol- 

mo į Valstybės departamentų, 
Wolff agentūra praneša, kad Vo
kietijos valdžia paskelbė, jog iš

maisto padėjimų atgabenant 
grudų iš Ukrainos, duonos por
cija liko sumažinta nuo 200 gra
mų ant 106 gramų į dienų (200 
gramu vra vidutiniškai 6% un- 
cijos). Ta porcija prasidės bir-

mozvancu) ir žmonėms pa
liepta neklausyti jo paliepi
mų. Apart savo sargybos iš 
100 žmonių, jis sakoma, ne

žinimo duonos porcijos, cukraus

o taipgi duonos sumažinimas 
bus atpildytas daržovėmis.

Visur vokiečiai skiria savo 
valdininkus, kuomet šalis de
juoja nuo bado, skurdo ir vė

TURKAI PAĖMĖ VAN

Rusijos pranešimas sako, 
kad tūkstančiai bando pabė-

Turkai vėl skerdžia armėnus 
Rusija protestuoja

lariai yra skaitomi išdavi

Time translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, geg. 20. — Iš 
Tifliso datuota geg. 12 telegra
ma pranešama, kad turkai pra-

Beveik visi gyventojai yra 
apsiginklavę. Vokiečių ban
dymai nuginkluoti žmones 
susitinka didžiausį pasiprie
šinimą. Miestai ir kaimai

fronte ir užėmė miestą Vau.
Nauja armėnų skerdynė pra-

Nesusitaikė su Turkija.
• . . i Tarybos apie atskirą taiką ta-Vokieciai exportuoja į Vo-f . . ,r ..., . .. . , . 1 . . J , lipe Kaukozo seimo ir Turki joskietiją visokį maistą, ant ko-i * . , .. o .. .J/.. v-,-7. 1 įvaldžius liko pertrauktos deleikio tik jie gali uždėti rankas,; , . ... .. .J h • nepaprastai didelių l urkijos rei

kalavimų.

Rusijos protestas.
būnama. Visi miestai, kai
mai ir geležinkelių stotįs y- 
ra tamsus, kadangi nėra nė 
kerosino, nė žvakių.
RUSIJ A SUTIKO PRADĖT 

TAIKOS TARYBAS 
SU UKRAINA

komisaras pasiuntė sekamą be
vieli nę telegramų Vokietijos už-

furkų besiveržime Kaukaze

----  ’ žudomi tūkstančiais.
True translation filed wtth ne post-1 ... . ,mastei a. Chicago, III., May 21, 1918,’ Sutartis, po kuria mes buvo- 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. I)ri versti nasirašvti Brest Li-

Valstybės departamento gautos rso ir Baltinio gyventojai turi 
iš Stockholmo presos žinios sa- turėti laisvę ir teisę valdyti sa
ko, kad užrubežiniu reikalų ko- vo likimu.

die turėjo prasidėti nagrinėji
mas bylos Mrs. Bose Pastor Sto
kes, žinomos turtingo Nc\v ,Yo- 
rko socialisto J. Phelps Stokes 
moters, kaltinamos peržengime 
šnipinėjimo akto.

Francis M. Wilson, prokuro
ras vakarinio Missouri distrikto, 
gins valdžios pusę. Drgę Stokes 
gins advokatas Seymour Sied
inai! iš Chicago.

Vokiečiai vėl užpuolė 
ant Londono

Daug aeroplanų nušauta

Nauja regi= 
stracija

PREZIDENTAS JAU IŠ
LEIDO PROKLAMACIJA.

so-

“Užrubežiniu reikalu liaudies c c
komisaras protestuoja prieš iš-

“Komisaras reikalauja sku
bios Vokietijos intervencijos 

Kaukaze, kad neleidus išnaikin-

RUSAI EINA PRIEKYN 
KAUKAZE

Paėmė dar du Kaukazo mie
stu.

True translation filed wilh Ihe post- 
masler at Chicago, III., May 21, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSJERDAM, geg. 20. --Su-

lio, rusų bolševikų kareiviams 
pasisekė paimli Petrovsk, vaka
riniame pakraštyje Kaspijaus ju
rų, 200 mylių į šiaurę nuo Baku

Caras norėtų gyventi Švei
carijoj

Tme translation filed with th post 
master ai Chicago, III., May 21. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 917.

uos laikraščiuose, buvusiam Ku
si j uos carui Nikolai Bomanov 
ir jo šeimynai duota pasirinkti 
vieta iš trėmimo — Rumuniją

sąlygomis, kurių svarbiausia y- 
ra, kad caras susilaikvs nuo ba-

C a rūkas serga
True translation filed wilh Ihe posl- 
niastvr at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 20. — Iš To
miško pranešama, kad buvusis

Aleksei sunkiai serga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 14. — Charles 
Lute, gerai žinomas maksimali

stas, tapo paskirtas kontrolie
rium centralinės Europos depar
tamento užrubežiniu reikalų mi
nisterijoj. Tas departamentas

tikins su Vokietija Austro Ven
grija, Turkija ir Bulgarija.

KARĖS STOVIS PRAGOJĘ

True translation filed with the post- 
inaster at (’hieago, III., May 21, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 20. — Po-

jo Pragoję karės stovį. Karinis 
garnizonas tapo sustiprintas.

Gen. Semionovas eina ant 
Čitos.

True translation filed with flic post- 
mastrr ai Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

vėlintu) — Iš Manžurijos prane
šama, kad kariaujantįs prieš 
Sovietus Trans-Baikalo kazokai, 
vadovaujami gen Semianovo, 
susivienijo su chiniečių pulkais' 
ir eina ant Čitos. |

Čitos Sovietas renka armiją U—---- ~
pasipriešinimui Semionova be- Apsiniaukę šiandie; lietus va- 
siveržimui. kure ir ryte; šaltu; rytų vejas.

Naujoji registracija bus 
birželio 5 d.

Visi 21 m. vytai turės regis- 
truOties.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicagol U.., ~
as reųuired by tne act of Oct. 6. 1917.

WASHINGTON, geg. 20. 
—Po užtvirtinimui šiandie 
kongreso akto padedančio po 
armijos drafto įstatymui vi
sus vyrus, kuriems sukako 
21 metai amžiaus po pirmai 
registracijos dienai birželio 
5, 1917, prezidentas Wilso- 
nas išleido proklamaciją, fo
rmaliai paskirjančią sekamą 
birželio 5 d. ksįipo dieną, ka
da turintįs refistruoties tu
ri ateiti į savo vietos boar- 
da (local board).

Registruotis turi visi vy
rai, nežiūrint ar jie yra pi
liečiai, ar ne. Pirmesniojo 
akto paliuosavimai tinka ir 
naujiemsiems registrantams 
tik naujieji įstatymai pride
da prie paliuosuojamųjų kle- 
rikus ir medicinos studentus, 
kurie dabar lanko mokyklas.

Alaska, HaWaii ir Porto 
Rico nepažymėta šiandininėj 
proklamacijoj. Del jų re
gistracijos diena bus paskel
bta vėliau.

Paskandino submariną

11)., May 21, 1918,

ame translation filed with the post- 
mast/?r at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

I ‘rezidentas VVilsonas šiandie 
pasirašė po Overmano bilium, 
duodančiu prezidentui Wilsonui 
dideles teises tvarkyti valdžios 
departamentus.

CHICAGO SUDĖJO RAU
DONAJAM KRYŽIUI 

$621.000.

Pirmą dieną kampanijos.

Tme translation filed with the post- 
mastvr ai (’lųcago, III., May 21, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

Pirma diena Raudonojo Kry
žiaus kampanijos vakar cbica- 
gieciai sudėjo Raudonajam Kry
žiui $621,000.

Tiek yra sudėta grynais pini- 
agis. Tikimasi, kad prižadai, 
pinigai laiškuose ir iš priemies
čių tą sumą padidins iki $1,000- 
000.

Didžiausiais aukautojais yra 
Marshal Field and Co., $150,- 

000.

000. ■ W
Inllind Steel Company, $100,- 

ooo.

$21,000.
Hornblower and Weeks, $20- 

000.
Sears, Roebuck and Co darbi

Teisia socialistę Stokes

True translation filed wilh the post- 
masticr at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

KANSAS CITY, Mo. g. 20. — 
Vielos federalianie teisme šian-

S

ORAS

V:.

True translation filed with Ihe posl- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

PARYŽIUS, geg. 20 — Iš Tou- 
lon pranešama, kad žvejų lai
vas Ailly paskandino vokiečių 
submariną, suėmė komanduotų
jų ir paliuosavo kapitonų ir įgu
lų ispanų žėgli n io laivo, kurie 
buvo paimti belaisvėn.

JAU 63 LAVONAI AMUNI
CIJOS DIRBTUVĖJ AT

KASTI

94 nugabenti į ligonbučius, 
kitų dar nesurandama

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917.

PITTSBURG, Pa. geg. 20. - 
63 apdegę ir pa juodavę lavonai 
guli šiandie laikinėj lavoninėj 
Oakdale, netoli nuo čia, kur su- 
baloj stiprių sprogstančių mede- 
gų eksplozijos sunaikino Aetna 
Chemical Co. dirbtuves.

94 sužeisti darbininkai randa
si Pittsburgo ligonbučiuosc.

Pasak kompanijos, dar nesu
randama 212 darbininkų.

BUDAVOJA LAIVUS

10 pabudavota, 14 nuleista per
eitą savaitę.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 20. — 
10 plieninių laivų, 58,850 tonų 
įtalpos tapo pristatyta užbaig
tais pereitą savaitę. 14 laivų plie
ninių ir medinių, 43,000 tonų į- 
talpos nuleista į vandenį. Suba- 
toj trečiu sykiu nuleista 4 medi
niai laivai į vieną dieną. Išviso 
gegužės mėn. nuleista 22 medi
niai laivai.

ŠAUDYMASIS MEXIKOS 
PARUBEŽYJ

Nušauta 4 mexikiečiai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 21, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

M’Callen, Texas, geg. 20.
šiandie arti Hildago lapo nušau
tas seržantas Ilerbert Utrich, iš 
Kawkawlin, Mieli, šūvio paleis
to iš kitos pusės Mexikos rube- 
žiaus. Atsakant į ta šūvį nu
šauta keturi mexikicčiai.

Submarina Ispanijos uoste.
True translation filed wilh the post- 
niaster at (’hieago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MADB1D, geg. 20. Oficialu ži
nia iš Carlageno sako, kad vo
kiečių submrainų U-39 įėjo į tų 
portą subatos naktį apdaužyta. 
Sulig vokiečių pranešimų, U-39 
yra submarina, kuri ties Kinsale 
geg. 7, 1915 paskandino laivą 
Lusitania.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SOFIA, geg. 20. Austrijos ka
ralius Karolius, karalienė Zita 
ir jų svietą šiandie išvažiavo iš 
Sofijos į Konstantinopolį.

12 Saksonijos seimo narių paso
dinta kalėjiman

NAUJAS VOKIEČIŲ UŽ
PUOLIMAS ANT LONDONO

Užpuolime žuvo 37 žmonės. 
Nušauta 4 vokiečių aeropla

nai.

True translation filed with the posr- 
master at (’hieago, IIL, May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 20. —z 37 
žmonės užmušta ir 161 sužeisti 
pereitos nakties oriniuose vo
kiečių užpuolimuose ant Londo
no ir provincijos. Keturi priešo 
aeroplanai tapo nušauti.

Tarpe užmuštųjų yra 14 mo
terų ir 6 vaikai, 52 moterįs, 21 
vaikai ir 85 vyrai sužeisti. Vi
sos aukos ,apart 6 sužeistų, yra 
iš Londono.

NUŠOVĖ 31 VOKIEČIŲ 
AEROPLANA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as . eųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg 20. — Šios 
nakties oficialis pranešimas sa
ko, kad vakar anglai nušovė 31 
vokiečių aeroplanų. 12 anglų 
aeroplanų prapuolė. Numesta 
16 lomi bombų.

Prancūzai sunaikino 12 vo
kiečių aeroplanų

True translation filed with the post-; 
master at Chicago, III., May 21, 1918,1 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 19. — Karės 
ofiso pranešimas sako: “Geg. 17 
>ir 18 musų aviatoriai stojo dau
geliu mūšių, 12 vokiečių aeropla 
nų ir 4 žvalgų orlaiviai tapo su
naikinti. 23 priešo aeroplanai, 
labai sugadinti, nukrito už vo
kiečių linijos. Vieną aeroplanų 
nušavė amerikiečių batareja.

“Tų pačia dieną ir sekamų na
ktį 44,000 kilogramų bombų ta
po numesta musų eskadros ant 
geležinkelių stočių, barakų ir a- 
viacijos laukų priešo zone.’’

PRANCŪZAI PAĖJO 
PRIEKIN 2 MYLIŲ FRON

TE

Suėmė 40 belaisvių

True translation filed wilh the posl- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 20. — Field 
maršalas Haig praneša iš anglų 
kvatieros Francijoj, kad smar
kiame susirėmime apie Locrc 
franeuzų kareiviai padarė svar
bų paėjimą priekyn daugiau kai 
dviejų mylių fronte ir suėmė 
daugiau kaip 400 belaisvių.

Prancūzai paėjo priekin 
prie Rheims

True translation filed with the post- 
master at (’/hieago, III., May 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, geg. 20. — šian
die oficialiai skelbiama apie 
smarkius artilerijos mūšius ar
ti Hangard, Amicns fronte.

Į šiaurryčius nuo Rhcims,

franeuzų pulkas prasiveržė iki 
Jrečiai vokiečių linijai ir suėmė 
belaisviu, c

12 SAKSONIJOS SEIMO 
NARIŲ KALĖJIME

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

0TTAWA, Ont.. geg. 20. - - 
Sulig čia viešai paskelbtos Ang
lijos informacijų ministerijos, 
12 narių mažumos grupės Sak
sonijos seimo žemesniojo buto 
tapo nuteisti kalėjimai! Leipzige. 
Už kų atstovai lapo nuteisti ka
lėjimai! — nežinoma.

SUBMARINOS UŽDARY 
TOS UOSTE

H— ' -

Negali išpalukti iš Bruges
True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., May 21, 1918, 
ps reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. Geg. 20. 
Admiraltija šiandie paskelbė, 
kad didesnė dalis Vokietijos sb- 
bmarimi ir torpedinių laivų lai
vyno, veikusio iš Flandrijos ba- 
zų, yra uždaryta Bruges.

Pranešimas sako: “Paskuti
niai tyrinėjimai parodo, kad 
nuo bal. 23 nėra permainų po
zicijose Bruges ir Zeebruogge.”

(Skaitoma, kad šis praneši
mas reiškia, jog užblokavimas 
Ostend ir Zeebruges uosių pa
skandinant cemento pripiltus 
uždarė v o k i e č i ų laivus 
Bruges baseine — vidurinėj Ga
zoj, snjtingioj su Osteml ir Zre- 
brugge kanalais).

REVOLIUCIJA FINLAN-
DIJOJ UŽGNIAUŽTA

Trįs revoliucijos vadovai nu
žudyti Helsingforse.

True transhdion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 21. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 18. — Iš 
Stockholmo .šiandie pranešama, 
kad revoliucija l’inlandijoj už
sibaigė Trįs bolševikų raudo
nosios gvardijos vadovai tapo 
nužudyti Helsingforse, l’inlan- 
dijos sostinėj.

Pranešimai į Lloyd gabenimo 
agentūrų sako, kad raudonoji 
gvardija pridarė didelių nuosto
lių uostams. Daugybė viešųjų 
ir privališkų nuosavybių sunai
kinta, geležinkelių tiltai išspro
gdinta ir 5 laivai padegti ir pa
skandinti.

| master at (’hieago, III., May 21. 1918, 
; as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

DULUTH, Minu., geg. 18. -- 
Viešai paskelbiame metalo dar- 
reiškiama grasinimas, kad trijų 
yardų laivų budavotojai sustrei
kuos, jei iki utarninko m inis iš
pildytas reikalavimas pakelti al
gą. Trijuose yarduose dirba 
prie valdžios darbų apie 5,0(10 a- 
iiiatninkų. Taryba tikrina, kad 
yardai atsisakė pildyti algų nu
statymo tarybos nuosprendį, e

y ,HBIĮ      —» I I pi . I I I l.m ...I ■ I _ , Į. Į rT-T-

į IMPERFECT IN ORIGINAL
IMI ............ ........   -L............
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prakeikiančių receptų iš Rymy

kų organo “Darbininko” iš Bos
tono straipsnio vardu “Pono Gri
gaičio P ” (čia įdėtas toks žo-

sijos socialistams”.
'Lokiam jovalui gal ir patikėtų 

kokios davatkėlės, kurios nei 
rašto nemoka ir tik laikosi ku-

sveiko proto žmogui, kurs skai-
Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■•dėldienius. Leidžia Nanjieny Ben
drovė, 1810 S. H’ilsted St., Cbicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.
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Chicagoje -paitu:

to organo al-

taulos klausi-
Ir ką čia nori įkalbėti brostvi-
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“Su Lietuvių
niu pasidarė tas, kad kaizeris \ ičius, kurs įvėlė Lietuvą kaize- 
stiprlnamas ir padedamas so-; i iui, buvo ar yra socialistu? To- 
ciajalistii savo ir kitų šalių į- kio dalyko dar neatsitiko, ir Gri-

liuosybe ėmė smaugti kaip1 niekad nedraugavo. Kieno drau

sti pagelba pono Grigaičio1 riui, tą rods kiekvienas žino.
. įsigalė-j Taip tai pliovonės, šmeižtai,

jusiu Rusijoj ir lenkiškų in-

(iali: vieną dalį Gardino, Su-jSiis žinomus laktus jie turi iš 
valkų gnb., Kauno ii 
užsispyrė pasiimti sau 
kilsiąs Lietuvos žemes sutarė ir mokinasi savo seminarijose.

To tik jie

BsAytojij ir korespondentu pTMomo 
•iunčiantus išspausdinimui lalkrai- 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcitsl, o ne Redakto- 
tiaup vardu. Įteikia būtinai raiyti 
■ iškili ir ant vienos popieros pu- 
aės, be lo paliekant platesnius tar
pus tarp i ilučiŲ. Redakcija pasilai
ko visas teises rtmkraičius taisyti ir 
ti tintj.inli. Netinkami spaudai raš
tui naikinami, arba grąžinami alf^al, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pa.ci!<-liauja jįj ir atsiunčia krasos 
tenkhliu paka’karnai persiuntimo 
lėšoms apmoki 11.

Asmeniškai 
nia tik nuo

redaktorių matyti gali 
iki ū.30 vai. vak.

t

—K. Marks.

Apžvalga
True Iranslalion filc<| \vilh tlic post- 
maslrr ai Chicago, III.. May 21, 1918, 
as rrąuirvd Ihc act of Oct. 6, 1917.
JIEMS BELIKO
PL1OVONŪS.

Klcrikalai

gijos pančius.

vikiškame darbe — ir žodžiu 
ir pinigu, ir pasiuntiniais. Lie

sibičiuoliavus su kaizeriu, dabar

alimiais, ir tik dar nield- 
a rio, kad skirdamas

seina l
iigsmo

True Imnslation filcd with thc post-master at Chicago, III., May 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Lietuviai Darbininkai Protestuokite.
koje Vokietijos kaizeriui pa

monarchiją su kaizerio pa
sklidu karalium ir paversti 
Lietuvą Vokietijos 
provincija. Ir Vo-

vinciją, nes rengiasi imti iš 
jos vyrų ir pinigų savo karės 
reikalams.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turi kuoveikiausia pa
kelti balsų prieš tai. . Jie 
turi viešai užreikšti, kad jie 
nepritaria kaizerio, Karevi
čių ir Bartuškų politikai. Jie 
turi paskelbti pasaulio de
mokratijoms, jog jie yra prie 
šingi tam, kad Lietuvos sū
nų krauju ir Lietuvos turtu 
butų vykdinama Vokietijos 
imperialistų pienai. Jie turi 
grieščiausia užprotestuoti 
prieš brutalį užkariautosios

Kol neatėjo visuotina tai
ka,, kuri nustatys Europos 
valstybių rubežius, tol pa- 

I zialietųsi ir j^mcrilcos I saulis negali skaityti Lietu
ti lik kad jiems čia pri- vos kaizerio valstybės da
nu ri< štai, ir vieloj džia- lim. Todėl kiekvienas Vok’e-

tik purvai ir tinška.
I’rapliupo dabar purvais jų or

ganai. Pasijuto, kad nebeturi 
jokio budo kaip išsimeluoti iš 
savo paritasikiškų darbų. Kaip

lieka, 'lodei jie nei nebebando 
teisinties, o griebėsi keiksmu, 
kelionių, bjauriausių žodžių, 
kokių jau nei žodynuose nesura
stum. Ka-L'i iie keikia? Ar kai-

čių? Ar Bartuška?* c
L J » I I 1 « k L' /t JI I I k 1 I << I I to

sveikąja lietuvių visuomene ne
gali užmiršti, kad kaizeris siur
bia Lietuvos kraują, o su tuo 
kaizeriu šnibždąs, bičiuliuojas ir

Karevičiui, o kaizerio ir Karcvi-

tina ir teisina Gabriai ir Bartus-

lai - - artimiausi Karevičių, Ga- 
brių ir Bartuškų bičiuoliai ir pa- 
gelbiuinkai.

Paskutiniuose brostvininku c 
organo numeriuose paleistos ant 
socialistų visos galybės davatki-

nčms nereikia, o davatkų plio- 
vonėms tuo labiau. Brostvinin-

karės Molocho nasrus da ir pas
kutines Lietuvos jiegas.

Mes Amerikos lietuviai dar
bininkai karštai protestuojame 
prieš š'itą nežmoniškų Vokieti
jos despotų pasikėsinimą ir šau
kiamės viso 
užtarimo ir 
žmonėms.

Kartu mes
vių visuomenės domų į tai, kad 
išvien su kaizeriu ir jo tarnais 
tina ir musų atžagareiviai Lie
tuvoje ir Amerikoje. Jie padė
jo Vokietijai pajungti Lietuvą.

Kunigų ir kitokių ponų sušau
ktoji konferencija Vilniuje jau

pasaulio baudžiu

atkreipiame lielu-

the kaišei* and his foik>wcrs in 
the deslruction of Lilhuania. 
They actually helped Germany 
to enslavc Lilhuania.

The clericals and the \veallhy 
laml o\vners of Lilhuania called 
a confercncc in Vilnius in Sep- 
lember, lašt year, and Iherc they 
cxprcssed themselves in favor 
of Lithuania’s annexation toGer- 
many. The present Lithuanian 
La mira t in which these elementą 
predominale have separated 
Lilhuania irom Russia wįtb the 
sole purposc of driving Lithua
nia in the clutches of the kaiscr,

Tamsybės gelmė
Popiežių “Viera” ir prakeikimai žmonių 

progreso.
(Pabaiga

Prakciktas progresas.

tais išsireiškė už Lietuvos pri
jungimą pric» Vokietijos. Jų va-

rė” Lietuvą nuo Rusų, kad ati
davus ją į kaizerio .globą. Kau-

pasiūlo Vokietijos valdonams pa- 
I darvl iš Lietuvos Krikščioniškai-
I v

The bishop of Kaunas, Karevi
čius, offered to thc rulers of Ger
many to crcate out of Lilhuania 
a conservativc-chrislian monar- 
chy under thc ovcrlordship of 
Germany. And even now thc offi 
cial reprcsenlalive of thc Litlni- 
anian clericals in thc United 
States presently residing in 
Svvitzei’land, Rcv. PI. Bartuška,

Prakeikimas No. 80. — Here- 
tiška: kad popiežius gali ir pri
valėtų susitaikyti su progresu, 
liberalizmu ir nauja ja civilizaci
ja. Anathema tam, kurs tokios 
minties dasileidžia. (Enc. Jam- 
dudum cernimus, kovo 18, 
1861 m.).

Piaus X-to prakeikimai.

pilno malonės doktrinos išaiški
nimo (explicatio).

Prakeikimas No. 56 — Here- 
tiška: Rymo bažnyčia tapo visu

veizdos patvarkymu, bet lik per 
politiškų sąlygų susidėjimą.

tiška: Tiesa nėra daugiau neal- 
mainoma kaip pats žmogus, nes 
ji gimė (išplaukė) iš jo, jame ir 
per jį.

Baž-

stui jos gali sunaudoti tos

ėmė I^aivrencc’o ir Worccs- 
terio lietuviai. (Ji telpa kito
je vietoje, šiame “Naujienų” 
numeryje. — Red.).

Bet negana yra vien susi
rinkimų ir protestų. Reikia 
rengties ir prie NUOLATI
NĖS ORGANIZUOTOS KO
VOS su kaizerio bernų pasi
kėsinimu ant Lietuvos lais
vės. Lietuviai darbininkai 
turi vieny t į daiktą savo or
ganizacijas ir steigti visuose 
dniestuose Darbininkų Tary
bas. Tiktai tada, kada pro
taujantį darbininkai su
jungs į daiktą visas savo jie- 
gas, jie įstengs apsaugot mu
sų žmonių minias nuo kleri- 
kališkų išdavikų įtekmės ir 
tiktai tuomet jie įstengs su
teikti tinkamos pagelbos pa
vergtiems Lietuvos darbinin
kams.

P. GRIGAITIS,
A. L. D. T. Pirmininkas.

True translation filcd with thc post- 
inaster ai Chicago, III., May 21, 1918, 

i )s rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Protestas.

kietijos valdžia. Ir pagalios da 
bar oficialis, Amerikos Klerika
lų atstovas švecarijojc, kum Ba
rtuška, pasirašė po dokumentu, 
kuriame reikalaujama Lietuvai 
“Karaliaus iš svetimos šalies” (I.

bildukai, grieštai smerkiame 
tuos kaizerio bernus ir praneša
me, kad kovosime iki paskulino- 
sios su jais, idant apgynus Lie
tuva nuo Klerikališkai-kaizeriš-

manding for Lilhuania “a king 
of foreign blood” (nieaning a 
Gerinau prince as a ruler for 
Lilhuania).

We, the Lithuanians in Amer
ica, firmly condemn sucli slėps 
of IIjc birelings of the kaizer am 
announce, that vve shall fighl to 
Ihc lašt \vilh them and their 
kimi, in order lo save Lithuania 
I rom clePical-kaiser servilude.

žmogus jį perskaitęs turi tik 
stebelies, ar kas dar 'beliko, kas 
nebūty prakeikta. O vienok Pi
lis X dar rado reikalo išleisti sa
vo įprakeikimų surašą, kurs iš 
dalies atkartoja iš dalies papildo

Piaus X-to prakeikimai, kaip 
sakėme, daugiausia atkreipti 
prieš modernistus, kurie tikrai 
norėjo sekti Kristų ir bandė su
taikyti bažnyčią su progresu, 
liberalizmu ir naujaja civiliza
cija. Tokie bandymai, kaip ma-

PROTEST

usA lerrible report rcached 
irom Europe: The Gerinau 
govcrnment \Vhicli s\\allo\ved 
ii|) and cnslaved Lilhuania, lias 
in addition to that decided lo im- 
posc upon it “a parl of ils \var 
burdens”. The Gerinau govern- 
meni is alri ady making prepara- 
lions to conscripl the Lithuanian 
men po\vcr and thereby ineruase 
ils o\vn ariny.

The Gerinau govcrnment, 
vvhose armies have laid vvasle 
Bclgium, Servia and Rumania;

True Ii imslalion filcd wilh thc post- 
iiuisler iii Chicago, III., May 21, 1918, 
as re<piired by the act of Oct. 6, 1917.

Raudonojo Kryžiaus 
patarnavimas.

Norintiems susižinoti su gi
minėmis vokiečių užimtuose 

kraštuose.

žiaus Piaus IX-lo. Popiežius Pi
ns X išrokavo smiflkiai visus to
kius bandymus ir kiekvieną pra
keikė skyriumai. Tuo budu Ry
mo bažnyčia amžinai atsikeikė 
nuo “progreso, liberalizmo ir 
naujosios civilizacijos”, kaip 
tai pasakyta popiežiaus Piaus IX

Encyklikoj Lamentabili Sane 
Exitu tarp kitų randame sekan-

Suvienytųjų Valstijų valdžia

veliantiems žmonėms susižinoti

toti£ šalyse, kurias priešai, taigi 
vokiečiai ar jų talkininkai, turi

liškos etikos, nes ji atkakliai pri
silaiko neatmainomų doktrinų.

jos gadynės progresu.
Prakeikimas No. 65. — Mo- 

deriška katalikyste negali susi-

tikruoju mokslu popiežiai laiko 
tiktai scholastiką ir teologiją).

Šitie visi užginčijimai ir pla
kimai yra užginčijimais ir pra
keikimais viso to, ką lik sveikas

las almėta kaipo netikusį seno-

Meilė tamsybės amžių.

džius, kuriais jis paniekino mo
kslą ir mokytumą. Gregorius

liška: kad cenzūra neturėtų bū
ti taikoma prie exegetų, kurie 
kritiškai tyrinėja senąjį ir nau
jąjį testamenta.

ka: kad bažnyčios aiškinimas 
šventųjų knygų gali būti geriaus

bes amžių neišmanymas ir ino-

ir dvidešimtam amžiui.

Lietuva nešti josios karės 
naštą, yra priešingas tarp
tautinėms teisėms plėšiko 
darbas.

Ir mes esam įsitikinę, kad 
tam darbui nieku budu ne
pritars Lietuvos liaudis, Te
gul Kauno vyskupas Kare
vičius ir Amerikos klerikalų 
atstovas kun. Bartuška nors 
ir kažin kaip puldinėja apie 
Vokietijos autokratus,—mes 
žinom, kad Lietuvos darbo 
žmonės negeidžia kaizeriško 
jungo nei sau, nei Europai.

Ir mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, einame išvien 
su Lietuvos liaudim, o ne su 
josios laisvės pardavikais. 
Tegul tad musų balsų išgirs- 
sta kitų tautų darbininkai.

Rengkime protesto mitin
gus ir pasmerkime kaizeriš- 
kai-kicrikalio bloko užma
čias. Skelbkime savo rezoliu
cijas svetimtaučių spaudoje.

Priimtas viešuose lietuvių susi
rinkimuose Worcestere ir Low- 
rence, Mass., gegužio 17 ir 18 d.

uropos:
Vokietijos valdžia, užgrobusi ir

Baisi žiną ;

Ji jau rengiasi imti

posed ui)on Russia, disarmedand 
helpless, a degrading “peace”; 
govcrnment, \vluch assisled the 
e.vploilcrs of Finnland in erush- 
ing the revohitionary proletariat 
of tbal land and which is com- 
plcling to deal a mortal blo\v to 
Ukraina; goveiąnenl, which is 
\varring agains the dcmocracies 
of the \vorld in attenipting to 
erush them and lo cslablisli ils 
autoeratie rule over them.

'l'liis govermnenl no\v desires 
to dra\v ihc blood and thc lives 
of the sons of Lilhuania in fur- 
thermice of ils plunderous ambi- 
lions.

For tlirce vears of their re-

keikė mintį, kad valstybė turi 
būti atskirta nuo bažnyčios ir 
katalikas nuo piliečio, ir nurodo

žmonėms ir persiųsti jų laiške 
liūs giminėms, bet vis dėlto gva 
rantuoti pristatymo negali.

Be to, susižinojimo reikali

ška: Iš bažnyčios besipriešinimo 
laisvam ir moksliškesniam cxe-

“pirmtakunas” Pins VI, kuri 
franenzai išvarė iš Rymo už jo

nauli lik tokiems asmenims, ap
ie kuriuos jis žino, kad jie yra 
užsilikimi ir geri žmonės. Tode 
kiekvienas, kurs tuo reikak

mas kam nors Raudonojo Kry
žiaus ofise, arba prie aplikaci
jos turi pridėti rekomendacijos 
laišką nuo kokio nors žinomo ir 
užlikimo asmens, kurs užtikrin-

čios siūlomas tikėjimas prieši
nasi istorijai ir kad katalikiškos 
dogmos išliktųjų negali būti su-

Prakeikimas No. 5. -— Ilereti- 
ška: Kadangi tikėjimo ižde tik 
apreikštos teisybės randasi, tai 
bažnyčią jokiu budu negali sprę-

irimų.

Valence, kur jis ir mirė.
Popiežių galas.

Taip tai popiežiai p

nę!
Ta valdžia, kurios armijos su

trempė Belgiją, Serbiją ir Rumu
niją; ta valdžia, kuri prievarta 
įbruko beginklei Rusijai paže
minančias “taikos” sąlygas; ta 
valdžia, kuri padėjo Finlandijos 
išnaudotojų klcsoms sutruškin- 
li revoliucinio proletariato jie- 
gas ir kuri baigia smaugti Uk
rainą; la valdžia, kuri kovoja 
prieš viso pasaulio demokrati-

vtnntiiimi miirhlnkšli inu I

ir uždėt ant jų savo jungų.
Ji dabar nori savo plėši

kiškiems tikslams panaudot pa
vergtos Lietuvos sūnų kraują ir

Per trejus melus savo šeimi
ninkavimo Lietuvoje kaizeriš-sielio ir Lawrence'o, Mass

Binghamtono, N. Y., iri kieji Vokietijos despotai naikino 
Scrantono, Pa., susipratusic- kiekvieną gyvybės kibirkštėlę 
ji darbininkai jau išnešė pro-' nelaimingoje šalyje.

mis išlieti visą savo proto jova
lą, sumaišytą ir sukreiktą pagal kitos kolonijos. Savo prote-

ji darbininkai jau išnešė pro-' nelaimingoje šalyje. Po jų sun- 
testo rezoliucijas skaitlin-( kin letena užtroško darbo žmo- 
guose susirinkimuose. Tųt nių judėjimas; nuo bado ir skur- 
pat rengiasi padaryt ir Wa- 
terburio lietuviai darbinin
kai, Chicagos, Broklyno ir 
So. Bostono.

Tegul neatsilieka nuo jų ir

do išmirė maži kūdikiai Lietu
voje; tūkstančiai suaugusiųjų 
darbininkų tapo paversti baud
žiauninkais ir išgabenti Vokie
tijos gilumom O šiandie tie Lie
tuvos budeliai ketina sumesti į

rylhing in their power to exlin-

unforlimale country. Under 
their iron lieel the activilies of

kur nori susižinot su giminėmis 
yra geras ir pilnai užlikimas 
žmogus.

tiška: Nežineliai yra tie, kurie 
mano, kad Dievas ištikrųjų yra 
šv. Rašto autorius.

slo iširiamų pamatų. Jų pra
keikimai, kaipo neklaidingi, yra 
dabar katalikų “vieros” pamalu.

popiežiai suvaryti ir katalikus ir

Prieš pribusiant kano-

misery claimcd as ils toli un- 
counlable Ihousands of lives of 
the lilllc ones in thc cntire laml; 
Ihousands of grown-ups have

myniško turinio. Vienas laiškas 
negali būt adresuojamas dau
giau, kaip Vienam asmeniui prt’e-

Del artesnių informacijų rei
kia kreipties į Bureau of Com- 
munication, American Red Cro- 
ss, Room 511, 58 East Washing-

todel jose Kristaus mokslo pali
ko tik neaiškus ir abejotinas pė
dsakas.

Pati istorija duoda neabejoti
ną atsakymą: niekados.

Svietas eina pirmyn j šviesą.

untary servilude. Ant yet to- 
day the liangincn of Lilhuania 
are threatening to fced Ihc insa- 
liable Moloch of Ihc war withthe 
reniaiiiing vielinis of their re
gime.

We, llic Lithuanian vvorkers

skiriant subalas ir nedėldienius,

Halsted St., kasdien valandomis

tiška: 'Pronto Konsiliumo tėvų 
nuomonės apie sakramentų pra
džią skirias nuo tų nuomonių, 
kurias istoriškai įsigija tyrinė
dami krikščionybę.

Prakeikimas No. 41. —< Hcrc- 
tiška: Sakramentai turi intenciją

nei jų paminklo neliks, kaita 
šviesa, mokslas ir dora pilnai už-

Svieto akyse popiežiai jau se
nai save prasikeikė.

dar seredomis vakarais nuo 7 
iki 9 vai.; Subatomis nuo 9 iki 

4 , ... .. . .... i 3 vai. dienos, o nedėldieniais nuoagainst liūs new attempt oi the . ... ,
z..... . , . . .. . i 10 iki 12 vai. dienos.Gerinau despots against tins 
III I t 11 I * I » I ■ !■*

juvimą.
Prakeikimas No. 51. — Hcrc- <ada- tik jie apie juos sužinos ir 

i supras jų reikšmę.
siūs saknuiUentas batų buvęs įs- p(,piežių jr jy k|t.Hk;1Įizlllo 
teigtas pirmųjų krikščionių lai- ,|i(.llos SUskaitytos.

the peoples of the vvorld for in-, 
terccssion and assistanee to thc ( 
people of Lithuariia.

At thc šame time wc call the 
attention of hte Lithuanian 
world to thc fact, that our reac- 
tionaries in Lithuania and here

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVfiS

JOSEPJT C. W0L0N
LlETiyVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salto St.
Tclcphone (kaitrai 6390

Vakarais:
2911 W. 22 n d Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Aukaukite Lietuvos Laisvė?
Fondan.
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I KORESPONDENCIJOS
Rubsiuviti konfe 

rencija.
BALTIMORE, MI). — Kon-

1 I, kalbėjo Maynard Shipley, 
Baltimorės laikraščio Public 
Ownership redaktorius; Glober-

World atstovas

Miniuku organizacijų.

nvencijai gero pasisekimo jis

Icd Clotiug VVorkers organiza 
cijoa esą labai geri. — “Aš bu 
vau — sako — keliaująs žydai

kliubuose, bet vien tik proleta
riato tarpe tryniausi alkūne su 
alkūnėmis su darbininkais ir da-

rica yra viena radikaliausiųjų 
darbininkų organizacijų, ir rci-

gislalura?— kame visos sesi- 
jos visados pradedama malda. 
Ar jus norėsite kada nors priim-

joju. Mis dažniausia ir gi turi
me atsitikimų, kur kunigas sa
vo malda taiko tuščioms kedūms €
susirinkimo vietoj...“

Baltimorės miesto teisėjas Mo 
es savo kalboj pasakė, kad Bal-

mo centras ir kad Ainalganiated

PreiekcijA
niiiiiiiH

----- Vien tik vyrams-----

KETVERGE, gegužės 23 d

Prelegentu bus
DR. A. MONTVIDAS

Clotbing VVorkcrs organizacija 
čia daugiau jau padariusi siuve-

ninuii. “Bet dabartiniu laiku — 
sako — reikia žiūrėti ir rūpin
tis ne tik savo padėjimu, bet šios 
šalies ir visos pasaulio demokra
tijos reikalu. Turiu paminėti 
laikyta Baltimorej kalbų Natio
nal Consumers League sekreto
riaus Nevvton Bakerio. Kalbė
damas apie pramonijų karės lai
ku jis pasakė tai, kas turi but ir

Konferencijų atidarant gerb. Ei- 
sen užreiškė, kad Baltimore esąs

lopšyj. (Juokas ir griausmingi 
aplodismentai). —

Kalba Charles W. Ervin so
cialistu laikraščio Nciw York 
Call redaktorius. “Aš tariu di
delės užuojautos jūsų organiza-

Jus visi juk norite mažiau

mokesties, trumpesnio darbo. 
Kuri organizacija mažiau rūpi
nasi darbininkų vargų sumažin
ti, ji neturi didelės vertės. Amal
gama ted Clothing VVorkcrs turi

senųjų organizacijų. Jos kon
stitucija yra radikalė, ir lodei ji 
labai nemaloni kapitalistų kiršai 
ir pačios organizacijos ji užtat 
labai neapkenčia. Bei jus savo 
deklaracijų vykinkite gyvenime.

įpie nepriklausomybės deklara-

žmonėms; mes žinome, kaip val
džia turi veikli bendrai su visais 
piliečiais, kad išlaikus šios ša
lies žmonių laisvę ir laimę. Bet

ncipų, ir deklaracija stovės kaip 
stovėjus tol, kol darbininkai į- 
vykins deklaracijų praktikoj.

— Korespondentas.

GARY, INI).

ne menkas būrys; apie 25 nuo
šimtis jų yra laisvų pažvalgų

vo Gary’čs lietuviai kol neturėjo 
kunigo. Draugijos ir kuopos 
rengdavo pramogų vakarus, lo- 

.launesni kaip 20 metų nebus įlei- šdavo teatrus ir lt., ir visi gra-

I’radžia 7:30 v. vakare

Kviečiame skaitlingai atsilankyti |jĮi(.ms kliūčių nedarydavo, ne-
LDLD. Rcng. Komisija trukdydavo ir vienus prieš kitus

Pranešimas
gams, skaitytojams ir rėmėjams.

venimo sąlygų, Naujienos gyvuoja nesvyruodamos; ne 
tik gyvuoja, bet auga ir stiprėja.

Ką-tik šiomis dienomis Naujienos įsigijo dar vieną 
tvirtovę—nuosavą namą.

Šis Naujienų pasisekimas tedžiugina kiekvieną Nau 
jienų Bendrovės dalininką, Naujienų skaitytoją, draugą 
ir rėmėją ir tepriduoda dar daugiau energijos ir drąsos 
darbuoties Naujienų labui.

Naujie nų vedėjai, šventai yra įsitikinę, kad visuome
nės gerovė yra ir Naujienų gerovė; tegul tad Naujienų 
gerovė bus visuomenės gerove!

Naujienos nuo pirmos savo gimimo dienos buvo ir 
yra visuomenės laikraštis ir jos reikalų gynėjas, — tai 
kodėl visuomene negalėtų but Naujienų? Tegul šimtai 
tūkstančių lietuvių darbininkų, kaip vienu balsu prata
ria: Naujienos visuomenei—visuomenė Naujienoms!

Naujienų Bendrovės valdyba:
Vice-prez. A. Lechavižia,

Sekretorius J. šmotelis,
Iždininkas K. Jamontas.

nepjudydavo. Dabar virto ga
dynė kita, nuo laiko, kaip čui 
Įsigyveno kunigas. Darbo žiuo- 
ncliai vietoj to, kad rūpinusis sa
vo reikalais, savo padėjimo pa
gerinimu, užsigeidė būtinai ku-

Rūsį, kurs nė lietuvių kalbos do
rai nemoka. Kol buvo apdris
kęs ir “grinorius,” tai dar buvo 
šiaip bei įaip, bet dabar, kad 
praturto ir pagudrėjo, jau iri 
prieš parapijomis nosį riečia;

bedievius” matyt, socialis-

eina

choro vakaras. Scenoj stale 
“Dėdė atvažiavo“ ir “Gudrus 
kvailys.“ Kadangi programo 
spausdinto nebuvo, tai patsai 
klebonas užsilipęs ant steičiaus 
aiškino, kas bus veikiama, bet 
taip nedrųsiai ir patylomis, tar
tum jam žodžių truko. Bet kad 
paskiau ėmė niekinti ir keikti 
socialistus, visaip juos pravar-

vo girdėt: “Cicilikai, eikit, lau
kan!“, nors socialistų kažin ar

išmin tingesni, parapijonams to
kia klebono kalba nepaliko ir jie

neišsitenka socialistais, kur čia 
jie jam užkliūva, kad taip savo 
kakarinę laido?

Ir ištiesų, ko tas musų pie
muo nuolatos kabinėjas prie so
cialistų, kad jie jo nekliudo ir į

------Ten Buvęs.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Chicago, N o r t S i d e. — 
Vieliniai klerikalų pasekėjai 
renka čia parašus po kokiu ten 
savo protestu. Kadangi jie rin
ko parašus, žadėdami Lietuvai 
“ncprigulmybę“. Bet ko jie 
dabar nor? Juk klerikalų pa-

Kristaus laikais Judošius, atli-

dynės judošiai, atlikę savo inoli-

ne liktai nesikremta, bet dar 
drįsta landžiot po namus ir bau-

tų vardus pasiusiu į Wash-

mastei' ai Cliicaao, III., May 18, 11118
as reųuircd by Ine act of Oct. 6,1917
Vokietijos išpažintis.
Hcleascd by the Coinniittec on Pub
lic Information.

Anglijos kaltė — išmislas.

on

loginti. Jo prilėktiniiis, kad An- 
įsiutino 

Tai triu-pa nge r man is t ų p resų. 
mfuojančiai socialistų pasigau-

statome. *** Anglijoj karė ne
buvo populerė; Rusijoj ir Pran
cūzijoj ji ta’ipgi populere nebu-

sas pasaulis — tuojaus už Allan- 
tiko ir Pacifiko — yra susivie
nijęs neapykantoje prieš mus. 
Vienok mes beveik keturius me
tus buvome inčiepyti pažvalga, 
kad Anglija padėjo visas minas, 
kurios karės priežastim buvo — 
pažvalga, kūčių valstybės sekre-

gija Anglijos mililarui koncent
racijai vėla virsfi neturi. Jeigu

nę, kad tikėjimas į Anglijos kal
tybę yra 'išmislas, kodėl jie ta j 
manymų stiprino ir kodėl laikė
si politkos, ant jo pamatuoja
mos?**

Ir lakrašts užbaigė: “Vokiečių

Idžios priemoniemis, kurių ėmė
si prieš karę ir laike karės.*** 
Vokiečių liaudis po karės tega-

kuri save valdo.
Vokietijos pasaulyje vieta.

Bet amerikiečiui skaitytojui 
svarbiausia princo Lichnovvskio 
atidengimų dalimi nėra jo išva

e. Mes senai tam tikėjom. Mu
sų vokiškieji slmpatizatoriai di-

be, kadangi ji neišvengtina buvo, 
kad jai “vietos pasaulyj“ neuž
leista, kad Prancūzijos, Rusijos 
ir Didžiosios Britanijos konspi
racija neleido jai kolonijų ingy-

buvo ginklo imtis ar būti Didžio
sios Britanijos pirklybos pavy- 

I durnu iki smert užsmaugia.
Daugelis iš musų tikrai manė, 
kad tie pasiteisinimai yra teisin
gi; kad Britanijos politika nieko, 
kaip “Britanijos kaštanus iš ug
nies ima,“ kaip vokiškieji propa
gandistai nuolatos užmelinėja.

Tiems išrastiems melams pri
nco Liclinowskip memuarai ant ■1
laimes gera išparodymų duoda.

Buvo teisinamasi, kad Pran
cūzijos ir Anglijos politika Ma
rokoje buvo priešvokiška. Prin
cas Licbnowskis rašo: “Musų ne

linai musų taikingoms intenci
joms ncipasilikėfi verte, mažiau-

inos žinome, ko norime, o gal 
musų intencija buvo laikyti Eu-

prancūzus nužeminti.

jo buvo, sake man, ‘Prancūzai

miršfi pradėjo. Jus jiems apie 
tai reguleriai primindavote, ant

mes atmetėme Delcassc (prancū
zų ministerio) pasiulijimų pri
eiti prie susipratimo Marokos 
klausime ir tuomet iškilmingai 
apreiškeme, kad mes ten politi
nio intereso neturime, mes stai
ga Abdul Azise anIrųjį Krugerį 
atradome. Jam taipgi, kaip bo-

t m p c r įjos o p s ii ii 

pažadėjome, su tomis pačiomis 
pasekmėmis. Abi nianifestaciji

saulinę karę pradėti pasirengę 
nebuvome.*** Musų užimtoji 
pozicija pastūmėjo Rusijos su 
Japonija ir Rusijos su Britanija 
sutartis. Vokiškojo pavojaus 
akyvaizdoje visi kiti išrokavimai 
užpakalin ėjo. Antrosios karės 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos

Anglijos, kaip 1870 metais bu- 
vo***. Prieš Declasse puolimų ir 
prieš Alžirijos konferencijų, mes 
galėjome ingyti uostus ir bazes 
vakarinėje Afrikos pakrantėje, 
bet tol'iau tai nebebuvo galima.“

Kitais žodžiais, anot Vokieti
jos ambasadoriaus, Vokietijos 
kare grūmojimas buvo priežas-

Angliakasė i Sergėkite savo akis

Norintieji gimti KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gerus pi
nigus Imi ahili į NIAV KIVI B DISTRICT \Vesl Virginin \N(i- 
LIS BF.GA NUO KETUKV IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTI M(>S, 
kasamu pikiais ir mašina i'r mokama už Imm. AIumi (. 1.1 i I ANG- 
LEKAS1A1 UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Traiispoilac'i.ja nekjln. Platesnių žinių klauskite .vitališkai 
arba rašykite, savo prigimta kalba į:

MR. G. P. ANDEHSON. DEP. N.MCDONALD, \\. Virginia.

AR TURITE NESTROl’Ų HKOLININKĄ?

f
Mee Ukulektuojame nuo nestroplų skolininkų scims ir ne- 
ntnHunntnns skolas, notas ir visokius beruštiškus skolų iš- 
Jicškojhnus su palukinis ant nuošimčių, nuo privatinių ypa- 
tų. biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skoln yA

yra ir už k*, bile t ik teisinga, mes galime jums iskolcktuot i V 'j 
tiesini ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išauifl- I*-Jr 
to. PaniČKinima* ir rodą jums nieko nckaštuos.

Tnipul prie to viso turime drauue savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. Už pasitnrimus ir rodą nieko neiniame. Rašy
kite arba ateikite pas nius šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: J’anedėliais, Se- 
redoms ir l'ėtnyčioms nuo 1 po pietų iki (> vak. Utarninkais, Kėtvergais ir Suim
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršniinėtuis reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 
Suite G00-G12

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone liaymarket 25G3 

Nedėldicniais tik pagal sutarti •
Rezidencijos Telephone Albany 5546

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: G iki 8 vakaro 
Phone Canal 4G2G

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSIJ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popicro

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaiis, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

3003-30.39 S. Halsted St., ! Chicago, III.

YDINATINIS RKG1BTBUOTAB BUBA! APTIKBOBIUB ANT BBIDGKPOBTO

VYRĄMS IR S U AUGIEMS
Akiniai aukso lAnuuoia nuo 63.36 Ir aa« 

ii™ gičinu. Sidabro ržmuona nuo 61.66 Ir 
JtŽk _ Hugtčinu. Pritaikoma akiniu* uldyk*.

<^7^ fį 4»***^Sf Atminkit t Galvot aopėjimaa, narvitka-
įf mui, akių akaudčjimai, užvilkima* h

**• ,rB viūtisd* įvairių ligų, kuria a*li 
į NiMV M& flkw !< Z/J V 'W būti pruialintoi gerų akirrlų prilv.iky- 
C ‘ JlW^\4EwtnžJll!i8 /(f l\ IVtu mu. lity r imat uidyk*, jai pa riti •» 
t i i jjBu/Įy 'ff' -7 M įl 7* 4| *k*U(l* akis. Jei jot raudono,, jai gal-
k [ 1 'Mį/M“ VB •°P*. i&l blogai matai, jai akla til-
Įk irLjS^—l”ta- net^:1'<£ ilgiau, o jieikok pag«lbot 

Vi v] ytĮį^yJįį aptirtoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
/ » |Q A 'kiniai uždyk*. Atmink kad nata kak-
į "''*r'-*W***K Ii ' ~5oWpl5 naru gvarantuojam akiniu, ir klenkio- 

■ qam gerai prirenkam.
» B. M. MMIROFF, Bkspertaa Optika*.

Jei jųa aergata ir reikalaujate patarimo arba vaiatų, ateikit paa maut. Al buvau ap- 
tiekoriua BualjoJ viri 10 matų. Amerikoj IK metų. Ai duodu patarimu, DYKAI. Galtu 
padaryti bile kokiu* rutilkut vaiatu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al mi 
dranga* įmonių B. M. MR8IBOFF. >141 80. MORGAN RT^ CHICAGO, ICC.

Dr. CARTERIO

Okulisto patarna
vimai už optiko 
kainas. 
Prirenkami aki
niai dėl j ūsų akių

jūsų veido.
Paauksuotų kaina $3, $4, 

$5, $«, $7, $8.
Tikro aukso, $5, $6, $7, $8,

vimą.
21 metas kaip gydau.
Prirenkama dirbtinės akįs

Dr. Franklin 0. Barter
120 South State Street

(Vienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

Valandos: 9 iki 7. Nedėliotu is 
i—12. Central 837.

KUNIGAS A. EŽERSKIS
Svcikas ir gyvas ir laimingai 

klebonauja.

Forest City, Pa. . Taip plačiai

sadoriaus (princo Liclmo\vskio) 
išparodymais sutinkant, apreiš
kė klaidinga esanti. Vienok tai 
yra ta pažvalga, kuria vadavau- 
tasi visame karės vedime nuo 
nevaržomos submarinų karės 
paskelbimo, kuris atnešė nuims 
karę su Amerika, iki tų kancle
rio kalbų, kurios sako, kad Bei-

jų susivienijimas, kas Vokietijų 
grūmoti vertė.

(Bus daugiau.)

p ERB. Naujienų sk*i- 
U tytojos ir skaityto* 
jai prašomi pirkinių re|* 
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Tcl Yards 3654. AKUŠERKAi

Mrs.A. VIDIKASi
Pen nsylvanijos 
lese ir Phila- 

ijoj. Pasekmin- 
patar nauju prie 
mo. Duodu rodą 
ose ligose mote

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie- 

taisus.
Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 

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

6—8 vakarais. Telephcftie Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd Street 

VALANDOS: b—V ryto, tiktai.

<

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagf 
Telephone liaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

r Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—> popiety 
7—8 vakaro. Nedėltomit 10—12 dion*.

mas buvusis Cicero, III., lietuvių 
parapijos klebonas kunigas An-

vas ir laimingai sau klebonauja 
nedideliame Pennsylvanijos 
miestelyj Eynon, apie 12 mylių 
nuo Serą n tono.

Kokį laikų jis viešėjo čia Fo-

savo dvasiškų pašaukimų: spa- 
viedoja nusidėjėlius, grickus at
leidžia, pakulų užduoda....

M — Angliakasio Simus.

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piel 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vai. 
Nedėldieniuis nuo 9 iki 12 v. diena

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halstcd Chicago. III.

NeuŽsitikfikit 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 patyrimų ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Anhland Avė. Chic^
Kampan 18-toH gatvė* 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek'* 
Tėmykite j mano paraAų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieni

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vok. 
n<‘dėldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 *1 

Telephone Yards 4317

Akis
SPECIALISTAS 

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regčjims.
Mes vartojame 

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ii’ Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

l'elėphonc Yards 5032

Dr. M. Siiipnicki |!
ir nuo 5 iki 8 vakare

TELEPHONE YARDS H14.

D r. P.G. ttiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki U

Aptiekos Tcl. Drover 8148 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SP1N DŪLIAI

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

2—9 vakare.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Av«.

Boseland, TU.

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

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

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija!

731 W. 18lh S., arti Halsted st.
'I cleplione Canal 2118

Vtl •—11 ryte; 1—2 p«pitt: 7—• v*k.
Ofisas:

1900 S. Halstcd SL 
Viriu) Ki*choff*o AptithM. 

Teltphont Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

liikiriaiit NrJėlditaiu, Ir Btra*a*

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS”



NAUJIENOS, Chlcagr BĮ. Utarninkas, Geguž. 21,1918.

metų senelis. Dviejų automobi
lių važnyčios areštuoti.

M. Meldažio svetainėj. Gaila
tęsusi*

Rado negyvą sargą

Vaikų linksmybės vakaras.

Puikus pasirodymas Ateities 
žiedo.

VVabash gt. Užpuolę 70 metų 
senelį, John Coleman, ir biau- 
riai sumušę atėmė iš jo 10 do-

Užvakar naktį policija rado 
negyvu tūlą Bobert Joinston 
Butlers Bros kompanijos budin- 
kc, ant kertės Lake ir Bandolph 
gatvių. Joinston tarnavo min.

rinko. Mat pavasaris, 
pilname savo gražume, 
jaunimą vilioja platus, papuoš
tas žolynais, laukas. O betgi 
buvo verta išgirst tą stygų or
kestrą, ir tokias musų vakarų

Musų

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajicškau savo brolio Kazimiero 

Mickevičiaus, Suvalkų gub., Keturva
lakių parapijos, Balcupių kaim. Jis 
pirmiau gyveno Chicagoj. Jis pats 
ar kas apie jį žino malonės pranešti 
už ką busiu labai dėkinga.

Jieva Mickevičiūtė, 
182 Prospect Avė, Bayonne, N.J.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ

bėjo didelių ir mažų žmonių kal

gyvenimo vaizdelį, jie šoko ir 
dainavo, jie buvo ir susirūpinę 
ir džiaugės ir lapavo. O jų ma-

Apiplėšė “pakapę”.
Du nepažįstami blogdariai už

vakar apiplėšė Harry Berman 
panšapę, 667 N. Clark gatvėj. 
Išnešė už 300 dol. brangakmeny.

tinis sargas.

Jieško vagilių.
Policija jieško dviejų vagilių;

Hudauskaitę ir Žemaičiutę ! Kaip 
ten butų puiku laukuose, arba

n to, tečiaus lakštingalos čiulbė
jimo ten neišgirsi... Verčiau lo
dei butų pasiklausius tų puikių,

salėje ir neatlaidžiai sekė kiek
vieną jų pasijudinimą.

kų draugijėlės pirmas viešas pa
sirodymas. Ir jis buvo malonus

Šianis, o dar ypačiau patiems 
vaikams.

Norėjo pasirodyt 
areštantui ir. c.

Tam Mendono, iš Ohio vaisi., 
šerifui atsitiko lygiai taip, kaip 
anai raganų močiutei pasakoje, 
kuri bemokindama gudrųjį Jo
nelį kaip atsisėst ant menties,

sinos apiplėšt Pennsylvania ge
ležinkelio kompanijos vagonus

liūs policija buvo užklupus “be
siruošiant,“ bet jie spėjo ištruk
ti.

kuris deda savo pastangas, kad 
galėjus pasiliuosuoti ir rinkti sa
vo darbo va'isius. Programe da
lyvavusioji buvo suteikta po 
didelį glėbį gėlių.

Pajicškau moters, Onos Tamolevi- 
čienės, po tėvais—Graiveckiulė. Pra
sišalino balandžio 7 dieną. Paliko 
mažą kūdikį (6 nedėlių) ir vaiką 6 
metų. Paeina iš Veiverių parapijos, 
Gyvių kaimo. 30 metų amžiaus, gel
toni plaukai, ant nosies yra apga
mas. Prašom pranešti, kas sužinos 
apie ją ant šio adreso:

And. Tamolcvičius, 
1426 S. Union Avė., Chieago, III.

BEIKAL1NGA mergina dėl 
abehio darbo ofise. Turi 
mokėti angliškai ir lietuviš
kai. Patyrimas nereikalin
gas. Darbas pastovus. At
sišaukite tiktai laišku.

“Naujienos“
1810 S. Halsted St.,

REIKALINGAS geras duonkepys. 
Turi mokėti kepti juodą duoną. Ge
ra mokestis. Trumpos valandos ir 
noulatinis darbas. .1. \Vichus, 
1013 W. 13 st. Chieago.

/tinote, išmankštinti ir suval-

juk vis tokie nenuoramos — tai 
nelengvas darbas. Tam reikia ir 
pasišventimo ir gabumo. Ir už

Ponas Mendono šerifas, jo 
vardas jums nesvarbu, vežėsi iš 
Oklahomos tūlą prasižengėlį.

Nušovė gitaristą.
Nežinomas piktadarys vakar 

naktį nušovė tuląGaujno Phme-

Policija jieško žudeikos.

Ponia Naokes sveiksta.

boje, stygų orkestrą, rodosi,

žiosios lyties trijų ar keturių 
rių, šiame vakare pasirodė 
viena. Kodėl? Gaila!

na-
lik

—Report.

Pranešimai

mes esame dėkin
gi panelei Salomei Staniuliutei.
eilios Žiedo

sulošė vaizdelį, parodė aktoriškų

Julija Micevičiutė buvo tokia 
gera senelė Steponienė, nors pa-

() Juozas Mockus taip jau bu
vo labai senas senelis.

Vikriai sukinėjos Algirdas 
Briedukas, Stefanija Staniuliute, 
o su ja Vladas Jurgelionis.

Antanas Valaševičius ir Broni- 
slava Žemlis buvo rimti, o juos 
linksmino tokia daugybė mer
gyčių: Frances Budvik, Kotrina 
ir Stefanija Pilipavičiutės, He
lena Andriulis, Teresa Tasevičiu- 
tė, Vanda Misevičiutė, Bronisla-

apie pančius. Ir jisai norėjo 
“parodyt’* savo areštantui, kad 
jam uždėti pančiai yra pirmos 
klesos: be rakto, girdi, jų nemi
nusi. Areštantas pasirodė esąs 
tikru Tamošių. Tada Mendono 
šeri t as išsiėmė iš kišeniaus dar 
vienus pančius ir užsidėjo sau 
ant riešų. Areštantui duota pil
na valia, bet pančių jis vistiek 
nenuėmė. Tada ponas šerifas 
sieke plosčiaus kišenini) ir —o, 
perkūne! Bakto ten nebebuvo. Ir 
geda, ir pikta, bet abudu vyru 
Chicagon pribuvo supančiotom 
rankom.

Bėdinas Mendono šerifas, tik 
Desplaines policijos stoties ser
žantas, “dėdė Gauras“, jį paliuo- 
savo iš bėdos. Mendono šerifas 
žemai padėkojęs “dėdei” Gail
iui išvažiavo su savo arėsianti!. 
Ateityj ponas šerifas tikrai bus

P-ia Mario Noakes, kurią kė
sinosi nužudyti josios .vyras Er- 
nest Noakes gegužės 11 dieną, 
sveiksta. Moteris tik užvakar 
atgavo sąmonę ir patyrė, kad 
tikrasai pasikėsintojas ant jos 
gyvasties yra jos pačios vyras. 
Vis dėlto, ligonė neištarė nei vie-

LSS. 174 kp. ir 37 kp komisijos su
rengimui pikniko liepos 4 dieną su
sirinkimas įvyks seredoj, geg 22 d. 
“Naujienų” ofise, 8 vai. vakare.

—K .Jamontas.

nos ir šokiai buvo smagiausias

Po lošimo visus užavėjo solis
tė Genovaitė šidiškiutė savo ma
loniu balseliu ir puikiu dainavi- 
m. O Algirdas Briedukas su 
Stefanija Staniuliute gražiai su
dainavo Laisvosios Busijos dai
ną.

Programui užsibaigiant, turė
jo priimti padėką nuo publikos

Iškūlė “barbernės” 
langus.

delį. Moteris pasveiksianti

Racine Wi«. TMI). 121 kuopos hu- 
sirinkimas įvyks gegužės 26 d. 12:30 
vai. po pietų, Union Hali. Bus ren
kamą atstovas į busiantį TMD. sei
mą ir rinkimas darbininkų dėl iš
važiavimo. Yra daug ir kilų reika
lų aptarimui. —M. K.

Salome — mandagi, graži, tru
putį susigėdusi, bet liuosa, Vil
kinti romią suknelę auksinės spa 
tvos. Ji gavo puikų rožių bukie-

Du nepažįstamu vyru, važia
vusiu dideliu juodu automobi
liniu, vakar iškūlė Brown and 
McCourt barzdask u tykios lan
gus 2351 W. Madison gatvėj. 
Blogdariai pabėgo. Manoma, 
kad tai streikininkų užtarėjų 
darbas: barzdask u tykios savini
nkai neišpildo darbininkų rei
kalavimų.

Grasina streiku.
dismentai.

Bet — kad matytum — jos 
gražiam bukietui buvo didelio 
pavojaus, kada ją už scenos aps-

Chicagoj greitu laiku gali kilt 
telegrafistų streikas. Darbinin
kai dirbantis, t. v. Wcstern U- 
nion ir Postai Telegraph kom
panijose, reikalauja prapažinti

“Ach, žinote, programas turė
jo būti didesnis,“ kalbėjo paskui 
plė Salome, “bet vienai taip sun-

panijos nenorėsią tatai padary
ti gražumu, darbininkai mosią

Ir “dėdė apsivogė.” f
Policistas E. W. Dogget užva

kar užsimanė pažiūrėt krutamų- 
ų paveikslų. Sugalvota — pa

daryta. Nuėjo Wood teatrėlin

jis nustebo, kuomet išėjęs iš te- 
atrėlio pamatė kabantį ant "sa
vo krutinės laikrodį. “Dėdė“ 
veikiai dasiprotėjo, kad čia pa
pildyta “vagystė:“ besigrudant

kliuvo už švietimo laikrodžio 
retežėlio ir—

Lalkradėlis dabar laukia savo 
savininko Central nuovadoj. ..

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
įvyks utarninke, Liuosybės svetain. 
1822 VVabansia avė. Pradžia 7 vai. 
30 min. vakare. Dainininkai atsi
lankykite laiku. Sekr. —K. J.

Roseland — LMPS. 25 kuopos Cho
ro repeticija įvyks seredoj, geg. 22, 
8 vai. vak. Pahner Park didžiulėje

— Visos 
atsivesti

—Komitetas

sveh, 111 ir Indiana avė. 
narės malonėsit ateiti ir 
naujų narių.

LSS. 81-oji kuopa rengia pirmą iš
važiavimą j Jeffersono girias, bir
želio 16 dieną. Bus puikus progra
mas. Prakalbos, dainos, dekleinaei- 
jos ir tt. Nepamirškite.—Komitetas

Indiana Harbor, Ind, — LSS. 217 
kuopos lavinimos susirinkimas įvyks 
gegužės 22 <L kaip 8:30 vai. vakare, 
A. Mikalovičiaus svet., 2112 — 137 
Str.— Draugai, meldžiu atvykti pas
kirtu laiku. Visi tie, kur norėtų la- 
pli| ESS. nariais, taipgi kviečiami 
ateiti. Rast. M. J. Mauricas.

ypač kada jie taip išsijudinę.“
“Taip, taip, galą su jais gali 

gauti,“ patvirtino J. Sankunas, 
kurs užsiėmė vaikų grimavimu. 
“Jie ištepė visas mano maliavas 
ir išsitepliojo kaip čigoniukai.“

Praeitą nedėldienį organizuo-

Ateities Žiedo vaikų draugije-

ple. Susirinkimas kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, kuri 
tuojau pasiųsta vyriausiam te
legrafistų unijos prezidentui 
Washingtone. Bezoliucijoj rei
kalaujama, kad prezidentas da-

Billy Sunday užbaigė r 
savo misijas.

Paskilbusis evangelikų pryče
ris, didis sorkininkas ir minių 
m u 1 k i n t o j a s, Billy Sun
day, pagalios užbaigė savo “im- 
tynę su velniu.“ Praeitą nedėl
dienį jis pasakė paskutinius tris 
“pamokslus“ ir vakar, lydimas 
būrio aristokratiškų davatkų, 
apleido Chicagą. Išvažiavo sa
vo rezidencijon Winona Lake 
Indianos valstijoj.

Ponas “Billis“ pasakė 133 pa
mokslus vien tik savo tabernak- 
le. Belo, nemaža jų jisai rėžė į- 
vairių draugijų ir įstaigų pramo
gose. Pradedant pradinių mo
kyklų vaikais ir baigiant univer
siteto profesoriais — “Billis“ vi
sus “mokino.“ Ir visi jam plo
jo. Klausės paikų evangelikų 
sorkininko pajuoksiu ir plojo...

Iš viso “Billio“ šėtrą aplankė 
arti du milionai žiopsotojų, —

Cicero, LSS. — 138 kp. Mišraus 
choro repeticija įvyks šiandie 21 d. 
geg. Gudgalio svet., 1447 So*. 49 avė. 
kaip 8 vai. vakare. Visi daininkai ir 
dainininkės, o taipgi ir norintieji i- 
stoti choran, prašomi atsilankyti. 
Šį syk mokytojas bus tikrai.

—Sekr. A. K. Labanauskas.

Lietuvių laisvamanių Kliubas tu
ri svarbų reikalą prie M. X. Moc
kaus. Jis, rodos, dabar randasi \Ve- 
stvillėj. Malonėkit greitu laiku atsi
liepti šiuo adresu: Paul Galienskas, 
2320 W. 23 St., Chieago, III.

L.L.K. Komiteats.

LSS. 22 kuopos lavinimosi vaka
ras utarninke, geg. 21 neįvyks. Ati
dėtas ant toliau. Tėmykitie, Ims 

pranešta Naujienose. ..—Komitetas

Smulkus Skelbimai

Briedienės ir ačiū jos ypatingam 
rūpesčiui pasilaikė ir ketina to-

m ui teisingo telegrafistų reika
lavimo.

globoj L. M. P. S. A. 9-tos kuo-

Nušovė nt^grą banditą
Suimtos naktį tapo nušautas 

nepažįstamas negras-banditas,

Pašovė vaiką-palaiduną.
Nežinomas žmogus, manoma 

Chicagos ir Bock Island gelžke-

bitiniai jo klausytojai — tie pa
tįs “sukempėję” seniai ir aristo
kratiškos davatkos. Įplaukų 
“Billio“ sorkes davė apie 220 
tūkstančių dolerių. Bet atsimi
nus tai, kad šėtros pastatymas, ir 
įrengimai, kur visą laiką spar
dėsi ponas Billis, kainavo apie

mas Ester, 14 metų vaikėzą — 
negrą. Vaikėzas, sako, svaidęs

pats pryčeris irgi dirbo “neuž- 
dyka” — snrengėjai to “dvasiš
ko cirko,“ veikiausia turės nuo
stolio.

Smulkiems paslskelbimams kaino* :> 
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, u2 kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai,

Mns Nauiienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie JieS- 

. ko įvairių proguj Pasisakykite 
jiems, ko geidžiąte ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką i 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
įr tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

berger drabužių krautuvei). Ne
grą nušovė fotografas William 
Itooley, kurio studija randasi 
sale min. krautuvės.

rinius traukinius. Vaikėzas nu-
WEST SIDE

Koncertas.
Nelaimės.

Areštavo du banditu
Policija areštavo du banditu, 

tūlu John Baianshe, 310 So. Sta-'

Automobilių važnyčių neat- koncertų sezoną, Liet. Soc. Jaun. 
sargumu užvakar tapo pavojin- Lygos 1-mos kuopos styginė or-

Pajicškau brolio Juliono Kničiuno. 
Girdėjau, gyvena Mine valstijoj. Pa
eina iš Kauno guh., Raseinių pav., 
Sidlavos parapijos. Norėčiau greitai 
atsakymo, nes tuojau išvažiuoju ka
riuomenėn. Svetimas kas praneš— 
gaus dovanų. Martinas Kničiunas, 
4947 Mclvin Avė., East Chieago, III.

Pajieškau savo dėdės Vinco šilei- 
ko, pirmiaus jis gyveno Chicagoj, — 
4519 Paulina str, apie 4 metai atgal 
Paeina iš Ažarėnų pav., Salaku par., 
Kas jj žino ar jis pats malonės atsi-

gai sužeista trjs kūdikiai ir 60 kestra suerngė šaunų koncertų 1216 WaShingtonAve‘Bn!‘ddock, Pa.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris su 250 

dolerių j teatro biznį (niekio sliow), 
turi būti gabus, kad gidėtų varyti 
biznį, nes aš turiu farmą ir būtinai 
turiu išvažiuoti ten dirbti. Labai ge
ra proga išmokti biznį ir amalo. 
Atsišaukite vakarais ir nedėliomis. 
4914 W. llth St. , Cicero, III.

REIKALINGA barberys greitu lai
ku, darbas ant visados, ir gera mo
kestis. Atsišaukite greitu laiku.

Chfts Stonaitis
10722 Michigan Avė., Chieago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepoi- 

to ar 18 gatvės apielinkėj, arti Hal- 
sled St., laisvoj šeimynoj. Be valgio. 
Praneškite adresu. Naujienos No 19, 
1840 S. Ilalsled St.

REIKALINGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie Irokevimo ir lio- 
davimo vagonų verhauzėj. $2.75 į 
dieną 10 valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengę dirbti

Joseph I*'. Hermanu and Co. 
3209 W. 30th SI., Chieago.

KAS Imi švarų kambarį vienam 
vyrui, geistina su valgiu, praneškite 
greitai adresu: R. P.
3346 S. Halsted SI., Chicągo,

RANDAI
ATIDUODAMA randon, 3 kamba

rių fialas, didelė virtuvė, seklyčia ir 
dviem lovom miegamasai kambarys. 
1-mas augštas; pigi randa, šviesus 
kambariai. Atsišaukite šiandie. Ra-

REIKIA DARBININKŲ

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

Ehncrs Lahor Agency, 30 South 
Canal St., Chieago, III.

KLEIN BROS.,

vyrų sekančiuose departamentuose

Vyrų skrybėlių ir kepinių,
Rakandų.
Geistina, k;ul Indų prityrę. Turi 

kalbėti angliškai. Ypatingai geros 
mokestys ir geros vietos vyrams, 
kurie atsako savo vietai. Atsišaukite:

Halsted and 20th Sis.
3-čias augštas — Emph Dept.

•REIKALINGA leiberių, gera mo
kestis. Pastovus darbas.

LEOPOLD COHEN IRON CO., 
31.s t St. and Homan Avė. Chieago.

REIKALINGA dviejų leiberių iš
krovimui tumberio. Atsišaukite į 
917 \V. 20th Place. Chieago, III.

REIKALINGA bučeris pastovus 
darbas ii- gera mokestis.

Illinois Market Co., 
3132 S. Ilalsled St., Chieago.

REIKALINGA keletą tvirtų vyrų. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. At
eikite tuojaus prisirengę darban.

EDWARD SIMON, 
700 W. Erie St., Chicagot

REIKALINGzK mergina dėl drapa
nų krautuvės. Turi būti patyrusi 
tame darbe. Užmokestis gera. Dar
bas ant visados. P. K. Bruchas, 
3323 S. Halsted St., Chieago.

REIKALINGAS anglių metėjas,, 
Į $50.00, kambarys ii’ valgis.

Chieago Reach Hotel,
Į 51st and Corncll Avė’., Chieago. 
I REIKALAUJAMA automobilių plo
vėjų be prityrimo, kalvių ir pagelbi- 
ninkų, 40—60c į valandą, karpente- 
rių $1.50 į dieną, pastovus dalbas, 

I vvro prie elevatoriaus, $18, šėpų di- 
I rbėjo, vaiko Į dirbtuvę 16 metų, $16 
H savaitę, pečkurių ir pagelhininkų 
135c iki 50c į valandą, darbininkų, 
I prie benčiaus, punčiuotojų ir dry- 
I liuotojų, prie elevatoriaus vyro, be 
horityrimo, gali atlikti tą (bubą ir 
kolieka, 2 vyru prie parkų darbo $52 
į mėnesi, k;unbarys ir valgis, nedė- 
lioinis nedirbama, 35 mylios nuo Chicagos, apysenių vyrų pri>e lengvo 
darbo. Darbininkų į hotelius ir re
storanus prie įvairių darbų, $40 iki 
$65 į mėnesį, nedėliomis nedirbama, 

[ prie gręžiamų mašinų, 45c į valandą.
Janitoriaus $121 j mėnesį, 2 sargų 
$85 i mėnesi, leiberių, darbas viduje, 
$20 iki $24 į savaitę, mašinistų ir 
nagelbininku 38Vjc iki 55c i valandą. 
Buferių ir pališiuotojų. aliejuotoįų, 
norterių į saliuną, medžio išdirbėjų 
įvairios rūšies.
MOTERŲ REIKALAUJAMA: ant tru
mpų valandų naktimis ii' dienomis, 
i hotelius, prie įvairių darbų, $35 i- 
ki $40 kambarys ir užlaikymas, ne
dėliomis nedirbama. Moterų ir nier- 

į dirbtuvės darbą nuo $12 iki 
$15 į savaite.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

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

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

FARMOS
Centralėje \Visconsin, išdirbtos su 

namais, baimėmis, Šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longladc, Mo- 
raton, l’ricc ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1X)OO.OO ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tl. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite į M. J. AUGULIS, 
Lietuvių Skyriaus Mgr., 

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Nol i ne.)

2209 W. 23rd Place Chieago, III.

REIKALINGAS senas vyras nega
lintis dirbti šapoje. Lengvas' darbas 
ir pastovus. Gera mokestis. Atsišau
kite šiuo adresu: .1. Baltrūnas, 
1707 S. Ilalsled St.. Chieago, 

Tel. Canal 6117

REIKALINGA — molderių prie ge- 
Ižkelio darbo, ilgam laikui darbas, 
l’astovi vieta. Missouri Malleablc 
Iron Company. East St. Louis, III.

BARGENAS, —7 fialų, 4 augštų 
mūrinis namas, gesu ir elektra ap
šviečiamas kiaurai. Turi hut par
duotas už $6000.00. F. BLATTER 
932 W. 191 h St., Chieago

REIKALINGA gera lietuvė mergi
na, o taipgi viduramžė moterė dėl 
pirmų ir antrų apartamentų nauja
me name su visais moderniškais 
palankumais Turi mokėti kalbėli 
angliškai ir gerai virti valgį. Re 
skalbimo—du šeimynos. Gražus tar
naitės kambarys su atskira maudyne 
ir porčiu. Gera mokestis’. 1021 Gran- 
villc Avė., arti Granvillc.

PARDAVIMUI mūrinis namelis 6 
kambarių, maudynė, riektos šviesa, 
ii' gesas. 2849 Union avė., mūrinis 
4 fialų, 33-čia ir Union Avė., 4 ka
mbarius kiekvienas. Kaina $5,000. 
3125 Wallace St., 6 kambarių name
lis, madynū, elektra ir gesas 
$2500. 6231 South Racine avė., ge
ras mūrinis 2 flatų 12 kambarių, 
maudynė, $5,000. Medinis 2 flatų 
prie Union Avė. Nupirksi už ge
riausią pasiūlymą. Didelis surašąs 
bargenų. Matykite E. Feeney, 
603 West 31 st St., Chieago.

GERAS BARGENAS
Štai jums geriausia proga tapti lai

mingu ir nematyti bado. Situose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano far- 
mą už pusę kainos; aš turiu 20 akių 
derlingos žemės. Man ta fanna kai
nuoja du tūkstančiu doleriu, o da
bar parduodu už tuksiantį dolerių 
už cash ar ant išmokėjimų. Nelaimė 
man yra, kad aš į trumpą laiką iš
važiuoju į kariuomenę. Kas pirme
snis atsišauks, tas bus laimingas; aš 
esu labai patvięs apie tą farmą, nes 
išgyvenau tenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;lris kartus j metus augi
nama javar. Yra lietuvių kolonija 
arti miesto ir mokyklų. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai nuo 12 iki 5 vai. popiet. 
K. J. .h, 10649 Mich. Av. Roseland 111.

PARDAVIMU kampinė nuosavy- 
■ — namas 5 fialų ir 2 sankrovos. 

Parduosiu pigiai, jeigu tuojaus. Klau
skit savininko: 1959 W. 21 place, 
kampas nuo Robey. Chieago.

bė

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moteris prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 181h St. Chieago.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumcrs C.o., 
35th St., ir Normai avė., Chieago.

REIKIA 2-jų kliaučių prie kau
tų darbo ir prescris.
F: Dcgyinas, 832 W. 33 SI., Chieago.

REIKIA tuojaus karpytojo ir 5 kl
iokiu vyrų dirbti į serą p iron yard.

Reliancr Iron and Steel Co., 
2111 S. Sawyer Avė., pusė bloko į 
žiemius nuo 22-ros, Chieago, III;

-----o-----
REIKALINGA finišerių ir rubbe- 

rių.
yVorld’s, Phonograph Co..

736 Tildei! St., Chieago.

o

REIKALINGA Cabinet dirbėjų 
\Vorld’ l’honograph Co.,

736 Tilden St., Chieago, III.
o-----

PARDAVIMUI

PARSIDUODA krutamųjų paveik
slų (niekei show) biznis už pilimi 
pasiūlymą. Turi būt parduota iki 
birželio (Jane) 1 d., nes savininkas 
būtinai turi išvažiuoti ant fanuos. 
Atsilankykite vakarais 4911 W. 1 llh 
SI., Cicero, III.

TAIPGI parsiduoda 5-kių kamba
rių rakandai.

-----o-----
PARDUODAMA pigiai grosernė, 

smulkmenų sankrova. Kampas prie 
galvckarių. Gera biznis.
419 W. 31st St., Kampas Canal st.

ATKREIPKITE ATIDA! —Pirmos 
klesos grosernė ir bučernė su namu 
randasi naujoje lietuvių apiclinkėje, 
turi būt greitai parduota1. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Balti į- 
rcnginiAi. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbta per tris melus.

Ištaisytas—pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėt:! už šešis mėnesius 
—nuo May 1 iki Oct. 31, 1918.

Pardavimo priežastis—Imi išeiti 
į kariuomenę. Malonėkite atsišauki 
šiuo adresu: C. BURBULIS, 
725 W. 119 St., W. PulJmau, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groserio sankrova, tarp lietuvių apgyventos 
vielos. 3102 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Ford” automobi

lius, išrodantis kaip naujas, gerame 
veikiančiame padėjime ,su daugeliu 
prietaisų. Parsiduoda pigiai.

3604 S. Paulina Street.

NAMAI-žEMft
PARDAVIMUI: prie Rocksvell str. 

arti 70tos, 6 kambarių medinė rezi
dencija ant mūrinio pamato, karštas 
vanduo, šiluma ir visi kili naujausi 
pagerinimai viduje; lotas 50x125, 
arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Parduosime pigiai.
PEOPLES REALTY & INSURANCE 
CO., 471h St., and Ashland avė., Chgo

RAKANDAI
$200 DUBELTAVAS springsas pho- 

nographas, su deimento adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gra- 
jina visus rekordus ir gvarantuotas 
ant 10 melų.

3645 \V. Pulk St., Chieago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą $215.00 paimsi mano $850 player 
piana, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chieago.

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mainau biznevą namą į pagyvenamą. 
Gali tilpti 3 familijos ir biznis. Na
mas mūrinis ant 2-jų ankštų. Kam 
reikia nepraleiskite tos didelės pro-

Chicago.
gos. jonas Tumas, 
3116 W. 43rd St.

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, roktindų, braižymo nlenų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUSBOS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., - Chieago 

V. Mišeika, Vedėjas.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKE BARBĖK SCHOOL 
612 W. Madison St., Chieago.

MA5TER 5Y5TEP1
MOKYKIS KIRPIMO IK DE8IGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRRDALŲ
Muku sistema ir yputiAkaa mokinimo* pa> 

darys jus tinovu I trumpą laiką.
Mes turimo didžiausius ir Reriausius kirpt- 

mo-designiiiR ir siuvimo skyrius, kur mm su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos malinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate utkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir v*, 
karais ir Rauti speeialiftkai pigią kainą.

Patrono* daromos pagal Jūsų mierą — pUe 
stailės arba dydžio, ii bile madų knygoe.

MASTKR DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perditinia,

118 N. La Baile gatvė. Kambary* 41* 417. 
nrlež City Hali.

VALENTINE DRESSMAKJNG 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmlnlnkl




