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Talkininkai persergė 
ję Finlandiją

CHINIJA NEUŽGANĖ
DINTA SUTARTIM SU 

JAPONIJA

27,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA

cierių ir 61 jurininkas liko iš
sodinti sveikais.

Gali iškilti naujas politiškas 
krizis Chinijoj.

Dar daugiau darbininkų su
streikuos parėmimui tele
fonisčių streiko.

Vokiečių submarinos išsi
kraustys iš Bruges

Karės stovis visoj 
Cecilijoj

Vokietija atsake Rusijai

Vokietija darosi nuolankesnė prieš 
Rusiją, bet Rusija nepasitiki

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 23, 1918, 
•s reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, geg. 21 (suvėlinta) 
—Pereitą naktį pasirašytoj Chi- 
nijos-Japonijos sutartyj, japo
nai sutinka, kad ginkluotas ben
dradarbiavimas nebus reikalin
gas, jei bent priverstų prie ka-

dyti, kad toks vok iečių-ja ponų’ rinio veikimo Siberi jos bolševi- 
susitarinlas turės kada-nors į-

I’rue trunslation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WINNIPEG, Man., Kanada, g.
22. — Pasak unijų vadovų, 27,- 
000 organizuotų darbininkų šia
ndie sutreikavo, 12,000 geležin
kelių ir gutvekarių darbininkų 
metė darbą. Pasirašyta po pa
liepimu sustreikuoti dar 15,0001 via torių bombardavimo, 
darbininkų. Gutvekarių judė
jimas apsistojo ir visos geležin
keliu dirbtuvės, užsidarė.

Streikas paskelbtus parėmi
mui telefono niergaičių ir mie
sto darbininkų streiko.

True translation filed with th post 
mastei’ at Chicago, III., May 23, 1918, 
as reęuired by tne act of Oct. 6, '917

BERN, geg. 22. — Pasak šian
die iš Berlino gautos žinios, vo
kiečių laivyno viršininkai ren
giasi apleisti Zubruge ir Ostend, 
kaipo submarinų buzas delei ne
senai anglų laivyno užblokavi- 
nio uostų ir nuolatinio anglų a-

26 žmonės žuvo viesuloj

Amerika jau turi 2,000,000 
kareivių

TALKININKAI PERSE R- 
GSTI FINLANDIJA

Kad ji nesikėsintų ant Rusi
jos geležinkelio

True translation filed wilh the post- 
maslcr at Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6» 1917.

LONDONAS opo 99 __ Sin.

kios nors I’inlandi jos priemones 
atkreiptos prieš Murmansko ge
ležinkelį bus skaitomos Angli-

kaipo sulaužymu neutraliteto. 
Stockholmo telegrama į Morn- 
ing Post sako, kad pasak to laik- 
i.iščio, Anglija apie tai prane
šė l inlandijos valdžiai.

FINLANDIJOS REVOLIU
CIONIERIAI ŽUDOSI

Vossische Zeitung rašo:
“Dabar tolimuose rytuose brę

sta tokie dalykai, kurie turi duo
ti Vokietijos politikams aiškų 
nuorodymą. Japonija ir Vokie
tija yra pasaulio valstybės, tarp 
kurių yra mažiausiai susirėmi
mų interesuose, nes Vokietija 
neturi karinių interesų Pacifike. 
Ji nori vien užganėdinti savo 
pirklybinius interesus rytinėj A- 
zijoj ir per daugelį metų nesu- 
Ivers kompeticijos Japonijai, 
bet dargi parūpins jai naudingų 
šaltinių įplaukų. Todėl mes nė 
valandėlei neabejojame, kad tos 
dvi* valstybes trumpame laike 
sudras politiškai ir sustos vai
kiusios viena kitą, delei bendru
mo jų interesų“.

ku veikimas ir kad sutartis turi t
užsibaigti užsibaigus Europos 

karei.
Sutartis paveda Japonijos ko- 

ntrolen Chinijos armiją atstiti- 
kime karės prieš bolševikus ar 
kitas Rusijos spėkas, su teise pa-l

Holandija vėl protestuoja.

Didelis maisto trukumas 
Finlandijoj

Vokietija remia Japoniją

VISOJ ČECHIJOJ PA- . 
SKELBTA KARĖS STOVIS

True translntion filed witb the pojt- 
mastcr at Chicago, Ilk, May 23, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, geg. 22. —Sau

dija tarp nusiminusių revoliuci
onierių. Tarpe praneštų šiandie 
nusižudžiusių vadovų yra Lai- 
tiiien ir jo pati iš Loppvesi ir Ka-

Japonijos ekspediciją Siberijoj 
nepriklausomai nuo galimybės 
susitarimo tarp jų ir sako: 

“lodomu žinoti, ar talkinin
kai skaitysis su ta aplinkybe, ar

• jie ir toliau palaikys viltį sutvė
rimo prieš vokiško fronto toli
muose rytuose su Japonijos pa-

fortifikacijas karės zone. Chini
jos geležinkeliai karės zone bus 
pavesti japonų kontrolei! ir tra
nsportavimas ir vadovavimas 
kareiviais turi būti japonų ran
kose. Chinijos ginkai ir amu
nicija turi būti tokiais pat kaip 
ii Japonijos. Japonijos oficie- 
riai lavins chinų kareivius ir Ja
ponija duos Chinijai finansinę 
pagelbą kariniams tikslams, jei 
bus reikalingas bendras karinio 
veikimas.

į tą sutartį žiūrima kaipo į 
Japonijos pergalę. Chinijos už- 
rubežinių reikalų ministeris atsi
sakė priimti atsakomybę už ją 
ir pasakė, kad kariniai delegatai | 
turi pasiimti visą naštą ant 
vo pečių.

Manoma, kad taipgi buvo 
daryta slapta sutartis apie
senahis, dokus ir karines reik
menis, bet kad Japonija nenori 
tai paskelbti iki karė nepasi

baigs.
Išrodo, kad sutartis sukels vi

suotiną neužsiganėdinimą ir

<$1,610,000,000 LAIVYNUI

I True Iranslalion filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 23, 1918, 
as reąaircd by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, geg. 22. — 
Į nepaprasta trumpą laiką — 

keturias valandas, senatas šian
die be šaukimo vardų priėmė 
bilių, paskiriantį $1,610,000,000 
laivynui.

Tai yra $226,000,0000 dau
giau, negu atstovų butas pasky
rė. I

Be jokio prieštaravimo užgir
ius laivyno spėkų nuo 87,000 ant 
131,000 jurininkų ir laikinis pa
didinimas iki 181,000 jurininkų

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 23, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 22. — 
Vielinė Holandijos legacija įtei
kė valstybės sekretoriui Dansin
gui priedinę protesto notą prieš 
Anglijos ir Amerikos užgriebi
mą Holandijos laivų. Joj tvir
kinama, kad Suv. Valstijos savo 
išaiškinime užgriebimo neatsa
kė į Holandijos valdžios užme
timus.

Smarkus artilerijos mūšiai.

sa-

pa- 
ar-

44 ŽMONĖS ŽUVO LON
DONE

Sumišimai ir streikai čechi- 
joj. Daug žmonių areštuota.

True translation filed wuh tne post- 
maslcr at Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 22. — Iš 
Berno į Daily Mail pranešama,

Ma sto padėjimas net ir Fin- 
landijos armijoj yra taip blo
gas, kad vokiečių spėkų koman- 
duotojas gen. von der Goltz pra
šė savo šalies prisiųsti maisto. 
Beveik jokio maisto nebėra ar
mijos sandėliuose.

Už monarchiją

Kas link ateities valdžios for
mos dar nėra aišku, nors Svin- 
hufud ministerija remiama dau
gelio net neprigulinčių prie bur
žuazijos (lementų, mato ateitį

Vokietija nuolankesnė

Vokietijos atsakymas į užru- 
bežinių reikalų ininisterio Ciče- 
rino protestą apie menamus per
žengimus Brest-Litovsko sutar
ties, yra labai taikantis. Jis sa
ko, jog Vokietijos rolė Ukrainoj 
ir Finlandijoj yra užsibaigusi ir 
kad nebėra tikslo daryti tolimes
nius užpuolimus. Nota sako, 
kad Vokietija pagelbės Rusijai 
tarybose su nauja šalim ir pa
brėžia norą palaikyti Rusijos

Laike orinio vokiečių užpuo
limo

True translntion filed with the post- 
mastcr ai Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 22. — Korės 
ofisas praneša, kad pereitą nak
tį smarkiausias artilerijos mu
šis įvyko fronte j pietryčius nuo 
Amicns.

Taipgi artilerija smarkiai vei
kė pietinėj dalyj priešo lauko, 
Pleinont apielinkėj į vakarus 
nuo Noyon.

rėš stovis tapo paskelbtas Ce
cilijoj ir delei “populiarių ne
nuosaikumų “daugybę žmonių 
uždaryta kalėjimai).

Sumišimai išliko Pilsen, Na- 
chod ir kituose miestuose. Dide
li dvarai artimo Vokietijos kai
zerio draugo princo Furstenburg 
tapo išplėšti ir budinkai sude-

utarninke siaulusioj \ii< suloj žu
vo apie 20 žmonių, apie 100 žmo 
nių sužeista, o materialiai nuo
stoliai siekia $1,000,000.

9 žmonės užmušta Boone 
miestelyj, 2 — Ne\vlon ir po 
vieną — Dcnison ir (’cdar Ra- 
pids.

Didžiausi nuostoliai pridaryti 
Boone miesteliui - ten jie sie
kia $500,000. Ncwtone nuosto
liai siekia $350,000. Didžiausi 
nuostoliai pridaryti Chicago and

tuvenis Boone, jie siekią $250,- 
000. Belo įvairiose vietose su
griauta fanncrių namų. Vasa
rojus dar permažas, kad viesulą 
butų galėjusi jį pažeisti.

zio.

I’rue translation filed with the post- 
niaslcr ai Chicago, 111., May 23, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg., 22.—šan- 
die išleistas priedinis praneši
mas sako, kad nedėlios nakties 
oriniame užpuolime užmušta 14 
žmonės, o 179 sužeisti.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., May 23, 1918, 
as reųųired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, geg. 22. — Ge
neral io štabo pranešimas skel
bia apie smarkius artilerijos 
mūšius. Labiausia bombarduo
jami Kemmel distriktas, abi pu
sės Lys ir tarp Arras ir Alberl.

Trjs miestai apgriauti.
OMAHA, Ncb., geg. 22.—Vč- 

tros vakar beveik sunaikino ne
didelius Ilarcourt, Dayton ir Le
na miestelius. Vienas žmogus 
užmuštas, o daugelis sužeista.

AMERIKA Turi jau 
2,000,000 KAREIVIŲ

90,000 kareivių atvežta j Eu
ropą į 10 dienų

Į Daily

jog pre-

BELAISV4AI VOKIETI
JOS FABRIKANTŲ 

VERGAIS

Vokiečiai džiaugiasi įsigyję
3,575,000 darbininkų.

Bandė užpulti Paryžių

linu pastatyti karalių, geriausiai 
vokietį, tuoj įgyjant vokiečių 
karinę paramą atsitikime nau
jos revoliucijos.

įsu a u-

“Senųjų linų partijos“ virši
ninkas Danielson nesenai kal-

lu parlamento ir monarchiją.
Nedėlios vakare Helsingforso 

universitetas suteikė gen. Man-

liauni vainiką.c c

Švedų brigada sugrįžta namo

VOKIETIJA IR JAPONIJA
SUSIVIENYSIANČIOS

Rusijos nuomonė.

Bolševikų premieras Nikolai 
I enin šiąnakt pasakė centrali- 
iiiun pildomajam Jcomitctvii, 
kad Vokietijos pozicijos permai
na yra padaryta delei vidurinės 
situacijos ir netikėtų sunkumų 
Ukrainoj bet jis persergėjo ko
mitetą prieš perdidelį optimiz
mą sakydamas, kad taika nėra 
tvirta, kadangi sutartįs yra šmo
tu popieros ir sovieto valdžia tu
ri pilniausiai išnaudoti pertrau
ką, duotą laikiniais nesusiprati-

Trne translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, geg.yll. (ko
respondencija).
gauti darbo armija“,--tiiip vadi
na Vokietijos laikraščiai savo 
karės belaisvius. Oficialiame 
paskelbime Vokietijos žmo
nėms pranešama, kad Vokietija 
ir jos talkininkės dabar turi 3,- 
575,000 belaisvių.

Pranešimas pabrėžia “didžia
usią vertę” tų belaisvių kaipo 
pramonės ir žemdirbystės dar-

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., May 23, 1918, 
as recp.ired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, geg. 22. — Perei
tą naktį vokiečių aviatoriai pa
darė nepasekmingą bandymą 
užpulti Paryžių. 3 žmones ta
po užmušti ir keli sužeisti prie
miesčiuose, bet nė vienas užpuo
likų nepasiekė pačio Paryžiaus. 
Vokiečių aeroplanas tapo už
gautas orinės kanuolės ir nukri
to liepsnose į šiaurę nuo miesto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGT()N, geg. 22. — 
Valstybės departamento tyrinė
jimai nepatvirtina gandų, kad 
buvusis Rusijos premieras Ale
ksa ndr Kerenskį atvyko ar yra

Vokietija darosi nuolankesnė 
prieš Rusiją

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III., May 23, 1918, 
ms required by tne act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 15. — Galimu
mas Vokietijos-Japonijos susita
rimo apie tolimuosius rytus yra 
išreikštas Vokietijos atsakyme 
i Rusi jos protestą prieš vokiečių 
besi veržimą į Busi jos teritoriją.

bių, kad sustiprinus savo pozici
ją. Jis sakė, kad dabartinis su
sidėjimas valstybių gali ūmai 
persimainyti ir šiandieniai prie
šai gali ryto pavirsti draugais.

Jis sakė, kad sunku išlaikyti 
neutralintetą šaliai, kuri neturi 
spėkos jį apginti.

žmogžudystė

CHICAGO HEIGHTS, III. — 
George Halsgan, 64 m. tapo už- 

išspausdino ištraukas iš vokie-* muštas špatu barnyje su Patrick 
e iti laikraščių, turinčias paro- Sarsfield. Pastarasis areštuotas.

16 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO

Nulinčiavo negrą
ANDALUSIA, Ala. ,geg. 22.— 

Vakar 100 žmonių govėda nu
linčiavo negrą John Womack, 
kuris tapo pažintas kaipo už- 
puolusis ant baltos moteries.

Austrijos premieras Dr. von 
Seydler pasišaukė Cecilijos at
stovą Sanek apsvarstymui situ
acijos. Atstovas Sanek atsisa
kė ir persergėjo premierą prieš 
prievartos politiką Cecilijoj, ma
tomai prisibijodamas, kad pra
džioje karės buvę Galicijoj 
neapgalvoti šaudymai ir kori
mai gali būti pakartoti ir Cecili
joj.

Valdžios prižadai.

Copenliageno žinia 
Mail cituoja Breslau 
Volks\\acht sakantį,
meiras Dr. von Seydler atsilan
kė į Pragą ir šiaurinę Ceciliją ir 
kalbėdamas streikuojantiems 
angliakasiams užtikrino, kad 
karaliaus Karoliaus dedamosios 
pastangos už visuotiną taiką nė
ra taip beyiltės, kaip daugelis 
žmonių mano.

Premieras leido darbininkų 
k o n t r o 1 ę a n- t maisto 
padalinimo jų distriktuose, taip
gi prižadėjo, kad karės ministe
rija ir darbininkų atstovai ap
svarstys sulrumpinimo 
valandų klausimą.

True translation filed with the posl- 
niaslcr ai (’hicago, III., May 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 22. — 
Kongresmanas Caldvvcll kalbė
damas atstovų bute šiandie po 
pietų pasakė, kad 1)0,000 Ame
rikos kareivių tapo transportuo
ta į Europą bėgyje pirmųjų 10 
dienų gegužės mėn.

lės departamento, skaitlinėmis 
Amerikos armija dabar turi 2- 
038,222 kareivius.

darbo

Slaptas fondas.

Karės sekretorius Baker laip- 
įteikė šiandie kongresui didu-

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESU
LOJ

Vokietijai už žmones, kuriuos 
ji turėjo atitraukti nuo ramaus 
užsiėmimo dėl kareiviavimo.

labiau pritaikomais ir naudin
gais tie belaisviai virsta”, sako 
oficialis pranešimas.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

Traukinis jvažiavo į dirbtuvę

CHICAGO. — Vakar per mu
rinę Goodman Mfg. Co., 831 S. 
Halsted St. dirbtuvės sieną įva
žiavo nušokęs nuo bėgių Erie 
traukinys. Michael Pankai, dar
bininkas, tapo užmuštas, toje 
nelaimėj, o du darbininkai sun
kiai sužeisti. .

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 22. — 
Laivyno departamentas gavo są
rašą dar 13 žmonių, kur galbūt 
žuvo ant laivyno anglinio laivo 
Cyclops. Pranešimas sako, kad 
jie tapo perkelti nuo kitų laivų 
ant Cyclops kaipo pasažieriai ir 
turbūt buvo ant to laivo, kada 
jie išplaukė į paskutinę kelionę.

Laivyno, departamentas pas
kelbė, kad 3 žmonės žuvo ant 
Amerikos aliejaus laivo William 
Rockefeller, torpeduoto Ameri
kos vandenyse, geg. 18. 16 ofi-

Reikalaus pakėlimo algos ir 
nedėlinio darbo.

NEW YORK, — Pereitą ket
vergę susirinko keli tūkstančiai 

‘moteriškų rūbų siuvėjų, sušau
kti jungtinės tarybos aptarimui 
kainų darbo sekamame sezone. 
Nutarta reikalauti pakėlimo al
gos 25 nuoš. ir vesti kovą už nc- 
dėlinę darbo sistemą, vieton da
rbo nuo štukių. —Koresp.

r

ORAS
Giedra šiandie, ir ryto, kiek 

šalčiau; šiaurryčių vejas.

Streikas pas Schlossą užsi
baigė

BALTIMORE, Md. — Strei
kas Sclilosso dirbtuvėje užsibai
gė. Laimėtas pripažinimas pir
menybės unijai. Unijistai tu
rės pirmenybę samdant darbi
ninkus, o ne unijistai bus pir
miausiai atleidžiami. Kiti da
lykai pavesta arbitrą ei j ai .

—Koresp.

30 sužeista Wisconsin 1 
miestelyj

MADISON, Wis., geg. 22.
Pereitą ularniką viesulą aplankė 
Lone Rock miestelį, 40 mylių į 
vakarus nuo Madison. Viesu
lą buvo taip smarki, kad visa 
dalis miestelio tapo paversta į 
griuvėsius. Namų šiupuliai iš-

Viesulą užmušė 5 žmones, o 
30 sužeidė, daugelis kurių tur
būt irgi mirs. Buvo atsitikimų, 
kad užmuštieji ir sužeistieji ra
sti už mylios nuo tos vielos, kur 
stovėjo jų namai.

20 ŽMONIŲ ŽUVO VIESU
LOJ

Apie 100 žmonių sužeista 
Iowa valstijoj

DĖS MOINES, la., geg. 22. — 
Centralinčj dalyj Iowa valstijos

skirti artilerijai $7,118,162,466.
Paskyrime pinigu artilerijai 

karės sekretorius Baker prašė 
paskirti $1,000,000,000 kaipo 
specialį fondą, suvartojimui jo 
paties nuožiūra be išaiškinimo.

Suėmė žmogžudį
BALT1MORE, Md. — čia a- 

reštuota Zigmantą Dulskį, kal
tinamą apiplėšime ir užmušime 
savo draugo bedirbant Nc\v Kc- 
nsington, Pa. kasykloje.

Nortsidiečių (lomai
ŠIANDIE, gegužės 23 d., 

Draugijų Sąryšio svetainėje 
rengiama svarbi prelekcija 
tema “Darbininkų atlygi
nimo įstatymas. Rengia 
North Sidės draugijos pri
klausančios Ch. Liet. Dar
bininkų Tarybai. Preleen- 
te bus gerb. M. Jurgelionie- 
nė. Kiekvienas privalo iš
girst tą taip svarbią prelek- 
ciją. Pradžia kaip 7:30 v. 
vakare. : f<(
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Pusei meto ........................ 5.50
Trims mėnesiams ............ ? 1«W -
Dviem mėnesiam ............... I.U
Vienam mėnesiui........... .

Chicagojc—per nešiotojui^ ;
Viena kopija ............. .
Savaitei .................. . J2
Mėnesiui ...............................

Suvienytose ValatijeMt “• Chicagofci 
pačtu:

Metams .................. ..........
Pusei meto ......... .
Trims mėnesiam# ••••••«• I-Jį 
Dviem mėnesiam .••••••• 
Vienam mėnesiu! .••••••• -®*

Kanadoj, metams    1M
Visur kitur užsieniuos*........K00
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašvtojų ir korespondentu prašome 
•jungiamus išspausdinimui laikrai- 
IvJ rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų !£<?<! ak v* i « jai. o r» e Rcdakto- 
riHUs vaidu. Ilcikia būtinai raSytl 
iHk'i’ ir ant vienos popieros pu- 
»<ks, be to paliekant platesnius ter
pus tarp eilučių- Bedakcija pasilai
ko visas teisi s rankraščius taisyti ir 
tjumpinli. Netinkami spaudai rai
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
|ei bėgiu dvieju savaičių autorius 
Mreikul.mjtt jy ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėnoms apmokėti.

demoktalijos principams.
Vokietijos karės viešpačiai, 

jų pngclbininkai junkeriai ir 
paklusnios jiems militariš- 
kos gaujos nėbesislcpia ilgiau 
su tuo, ką jie nori padaryti bo
lševikams. Jie aiškinusia pa
rode svietui, kad jų tikslas yra 
išnaikinti socialę demokrati
ją Rusijoj, kad padaryti iš ši
tos didelės tautos vergų-vesa- 
lų naciją. Toks yra jų nuo
gas begėiliškas tikslas, kurs 
laužo jų pačių sutartį ir prieš 
kurį labai silpnai teprotestuo- 
ja Vokietijos žmonės.

Rusijos protestas po Leni
nu ir Trocklu turėjo viltį 
kad Vokietijos socialistai pa
seks jo pavyzdį ir nuvers kai
zerį, kaip kad caras buvo nu
verstus. Bet deja! vietoj to 
kad galingai sukilus prieš pe
kliškus*! lohenzollernus, jie da 
vėsi, kad Ifohenzollernai juos 
p;« va i-tot ųi užpuoli mc juit l<ii- 

sijos, kad sulrynus ten laisvę 
ir kad pastojus kelią laisvei

jų revoliucioniškų kaimynų, 
kurį jie jau yra numetę.

Toks yra padėjimas kaslink 
didžiumos Vokietijos sociali- 
tų dabartiniame krizyje. Bc- 
rgždas tai dalykas juos dar 
teisinti ilgiaus. Kokios to ne
būtų priežastįs, toks yra fak
tas, ir tai yra tuščia ir blo
ginus negu tuščia mėginti tą

Aš čia trumpai pažymėjau 
kaikurias priežastis, dėl ku
rių aš manau, kad būtinai rei
kia specialus konvencijos ap
svarstymui šio svarbaus klau
simo dabartinim rimtam pa
dėjime. Partija pati turi tai 
padaryti, ir aš linkęs esu pa
sitikėti delegatais, kad jie nu
tars, ko partija dabar yra rei
kalinga.”
Mums rodos, kad tik neišmin

tingi kokie fanatikai galėtų ne
sulikti su Dabso nuomone.

L.S. Sąjungoje
'JNa

XI K»lono MetinC Konferencija 

Birželio 9, Delroit, Mich.

DE KALB, ILL.

KORESPONDENCIJOS
g

RACINE, WIS.

Mockaus prakalbos. — Aukos.

Vietos pažangieji žmonės juda 
ir aria dirvą, kad laisvas žodis 
galėtų bujoti ir plėtoties. LDLD. 
65 kuopa ir SLA. 100 kuopa bu
vo surengusios prakalbas kun. 
M. X. Mockui, kuris per keturis 
vakarus kalbėjo 'ir rodė pąveik- 
slus, juos paaiškindamas, iš Kri
staus gyvenimo. Kitais vaka
rais taip jau rodė paveikslų įv
airių “šventųjų”, kaip j’ie kuni
gų piešiami žmones prigaudinėti 
etc. PaskutinĮ vakarą rodė pa
veikslų iš darbininkų, vargdie
nių gyvenimo, kaip jie dcl savo 
nesusipratimo ir kunigų mulki
nami kenčia visokių neteisybių 
ir skurdą. Paskui parodė, Ka
rotinus Markso paveikslą ir aiš
kino, kiek jis naudos atnešė dar
bininkų klesai.

nėms, pas kuriuos gyveno, teko 
jieškoti visuomenės pagalbos kū
nui palaidoti. Prakalbose tam 
reikalui aukojo: K. Vistartiene 
$1.50; po $1.00: J. Petrošlius, J. 
Čypas, A. Čypas; po 50 centų: K. 
Balčaitienė, B., Putrimas, K. Pe
trošienė, B. Kazlauskas, A. Šalto
mis, S. S. Gelumbiauskas; po 25 
..centus: A. Pulrimienč, A. Čivie- 
nč, M. Pahickas, J. Raškevičius, 
J. Rimkus; viso labo su smulk
menomis $17.82.

Reikėtų kiekvienam, kol gy
vas ir sveikas, priklausyti ko- 
kion nors draugijon, kad mirus 
turėti nors palaidojimą.

— A. č.

ST. LOUIS, MO.

Darbų sumažėjimas. — Darbi
ninkai išvažinėja kitur darbo 

jieškoti.

Dažnai matyt laikraščiuose ži
nučių apie šio miestelio lietuvių 
judėjimą, bet apie darbus, apie 
darbininkų judėjimą visai ma
ža tepranešama. O juk tai mu
ms, darbininkams, visų svar
biausi klausimai. Del to čia šiek 
tiek apie tai pranešiu.

Pora ar daugiau metų atgal 
A.S.W.Co. (geriaus reikėtų vi
sados pilnais vardais paduoti, 
nes kasgi skaitytojų gali suprasi, 
ką tos raidės reiškia. — Red.) 
dirbtuvė turėjo iš svetimų šalių

True translation filed xvilh Ihe 
jjostinastcr at Chicago, May 
16, 1918, as reųuircd by ihe act 
of Oct. (i, 1917.

Kad Kiti Aukoja 
Savo GYVASTĮ— 
Ką Galit JUS 
Duoti?

Aukokite

Visos Raudonajam Kry
žiui aukos einu pagalbai 
karės lauke.

I) raugų linkėjimai 
Naujienoms.

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

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

Apžvalga
Ti nę translation filed with thc post- 
mastei* at Chirago, III., May 23, 1918. 
as re<|tiired by thc act of Oct. 6, 1917.
E. V. DEBS STOVI
Už KARįl

Drg. F. V. Dobs, seniausias So
cialistų Partijos vadovas ir ka
riautojas už darbininkų teises, 
kurs karės pradžioj aštriai sto
jo prieš karę, atsikreipė dabar į 
Socialistų Partijos narius, ragin
damas juos kuogreičiausia at
mainyti savo atsinešimą prie ka
rės ir atšaukti St. Louis rezoliu 
ciįą. Laikraštyje Thc Scial Bul- 
der E. V. Debs šį didelį reikalą 
persta to sekančiai:

“iUiiui reikia spccialės So
cialistų Partijos konvencijos, 
kuri išaiškintų partijos atsine
šimą prie karės dabartinio kri 
tiško padėjimo šviesoj.

“Partija negali ilgiaus lai
kytus St. Louis’o platformos, 
kuri buvo priimta metai at
gal, prieš tai kaip Suvienytos 
Valstijos faktiškai stojo ka-I 
rvn; ir partija, kaip ji stovi 
dabar, negali pradėti svarbios 
politiškos kompanijos, kuri 
dabar atsirado.”

E. V. Debs nurodo, kad St ] 
Louis’o platforma galėjusi] 
būti gera melai atgal, bet ne] 
dabar. Nes per šiuos melus] 
įvyko daugybė nepaprastų ir] 
netikėtų atsilikimu. I

t C K

“Kaikurie išsireiškimai in-l 
dėti ton platformon metai at-l 
gal šiandie yra kriminaliais I 
prasikaltimais pagal įstatymų! 
išleistų kongreso ir kitų įsta-1 
tymų leidimo įstaigų, 'lai bu-| 
tų stačiai kvailystė, jeigu nei 
tikra saužudystė, pradėti sva-l 
rbi itisią musų istorijoj nacio-Į 
nalę kampanijų su tokia po I 
zicija ir su tokia platforma. I 
Išsireiškimai, kurie tapo ne-l 
legaliais, turi būti panaikinti. I 
Jie nebuvo svarbus nei tada,! 
kada buvo priimti, bet tada! 
negalėjo ir kenkti. Šiandie! 
jie ta [jo šakotu vėzdu, kuriuo! 
musų priešas gali mus pagul-l 
dyli. I

Karės padėjimas, kaip jis I 
paliečia Socialistų Partiją, šia-1 
ndie yra griežtai skirtingas! 
nuo to, kokiu buvo metai at-l 
gal. Rusijos revoliucija at-

Mcs kantriai laukėme ir ti
kėjomės. kad kas nors pasida
rys Vokietijoj. Mes buvome 
patikėję, kad didis social-dc- 
muki ilų judėjimas toj šalyj 
tik lenkė progos stoti kovon 
uz laisvę. Bet Vokietijos so- 
oiaUlemokratai nepadarė ir 
neketina padaryti ko-nors pa
našaus į revoliuciją. Atkar- 
totinai buvo parodyta, kai 
vokiečių judėjimas prisisegė 
prie nacionalizmo ir pagata- 
vas yra lieti kraują by kada ir 
už by kokį reikalą, kokį tik 
kaizeris išranda “faterlando” 
garbei.

Pirma kaizeris, o paskui so
cialistai parodo jų poziciją sa
vo darbais, jeigu ne žodžiais. 
Jie taip yra užgązdinti prisiš- 
ko militarizmo, kad jie nedrį
sta užimti revoliucinės pozici
jos nei viename šios karės 
klausime. Jeigu eiliniai dar
bininkai išeina ant streiko 
pramonės sustabdymui kad 
padarius socialę revoliuciją, 
tai jų užgązdinti vadovai lie
pia jiems mesti streiką, bijo
dami, kad juos sušaudys jų 
pačių draugai socialistai — 
žvėriško kaizerio samdyti ka 
rciviai. Ir viskas tai daroma 
dcl tautybės fetišo, dcl kaize 
rio ir “faterlando!”

Rusijos revoliucija gali bū
ti sutriuškinta, beginklis pro
letariatas gali būt apgalėtas, 
ir iš prakilnių valstiečių ir da
rbininkų padaryti vergai; bol- 
ševkai gali būti nuversti, ir 
gimstanti demokratija pas
kandinta jos pačios kraujnj ir 
griuvėsiuose; provincija po 
provicijos gali būti išrauta iš 
pavergtų ir bejiegių žmonių; 
Lenkija gali būt išteriota, Fin-

persekiojama; Liebknchtis ir 
Rože Luxembiirg gali būti į- 
mesti kalėjiiųan! Socialistų 
geidimai gali Luti užsmaugti 
ir kiekvienas krauju nupirk
tas demokratiškumas gali bū
ti sumaltas po geležiniu kaize
rio balu, bet Vokietijos žmo
nės balsiai negali protestuoti. 
Didžiai išgirtas Kaizerlando 
soeiaLdemokratų judėjimas 
taip yra bėjiegis tarytum jis 
susideda iš vienų kūdikių 
Liūdna taip sakyti, bet išrodo, 
kad nieko negalima laukti su
kilsiant iš vidaus prieš tokį pa-

Vokietijos žmonės, priskai- 
tant socialistus su keliais tik 
išėmimais, netik kad negali 
sukilti prieš jų viduramžinius 
viešphiius ir jų barbarišką 
militarizmą, netik atsisako 
numesti jungą nuo savęs, bet
jie pasiduoda, kad juos pavar- jums 
totų užtvirtinimui jungo ant

Atkreipiu į Ohio ir Michigan 
valstijų XI Rajono kuopų (lomą 
į tai, kad ši Rajono konferenci
ja bus viena svarbiausiųjų. Mu
sų XĮ Rajonas dar niekados ne
buvo taip stiprus, kaip dabar, 
kada į jį priklauso tiek daug 
kuopų, sulig numerais sekamos: 
51, 56, 116, 205, 229, 244, 246 ir

kadangi jos buvo iliustruotos pa
veikslais, labai paliko žmonėms 
ir daiigrliiii akis atidarė. Per 
prakalbas dagi geriausi katali-

miai ir dideliu nžsiinlcresavimu 
klausėsi. Ir dabar tarp jų nema
ža ginčų, vieni sako, kad Moc-

I>raugai kuogreičiausiai, pa
sirūpinkite išrinkti ir atsiųsti ko- 
nferencijon kuodaugiausia dele
gatų, kad galėtume įmanomai 
geriau išdiskusuoli visus organi
zacijos klausimus ir išdirbti ge
rą veikimo pieną abiejuose vals
tijose.

XI Rajono Konferencija įvyks 
nedėlioj, birželio 9 dieną, svetai
nėj Aurora Hali, 1’67 Cher st., 
Detroit, Mich. Posėdžiai prasi
dės 9 vai. ryto.

Išvakaro toj pačioj svetainėj 
bus Rajono balius, surengtas 116 
kuopos, ir suvažiavę delegatai 
turės [uogos iš vakaro arčiau su 
kits kitu susipažinti ir pasikal
bėti apie svarstytinus konferenci 
joj klausimus.

Konferencijoj bus taipjau no
minuojama Rajono valdyba se
kamiems metams. Drg. E. F. 
Balčiūnas rezignavo iš XI Rajo
no finansų sekretoriaus vietos, 
o rezignacija taipo priimta bada- 
ndžio 25 dieną š. m., ir jo visi 
dokumentai stovi pas mane.

— V. V. Vasys,
LSS. XI Rajono Sekretorius.

ir išaiškinęs, kiti, mažiau supra- 
ntantįs, peikia jį.

Kad buvo pagarsintos Moc
kaus prakalbos, tai vietos kūni

deno ir aštriai savo parapijo- 
nams uždraudė kad neitų Moc
kaus prakalbų klausyti. Bet tuo 
aštriu draudimu jis atsiekė to, 
kad parapijonili kas vakaras ėjo 
j prakalbas ir klausėsi. Kunigas 
mat padare tai, kad Mockaus pra 
kalbas plačiai tarp parapijonų 
išgarsino. Paprastai, ką nors 
garsinant, reikia pinigai make
te o vietos dūšių ganytojas visai 
dykai Mockui ir laisvamaniams 
pa tarnavo. Dabar jis suprato 
ką padaręs ir pirštus sau kramto, 
get jau pervėlu. Mockus savo 
prakalbomis ir atidarymu žmo
nėms akių ant tiek pagadino jam 
čia biznį, jog norint jį atitaisyti, 
reikės kunigėliui turbūt kapuci
no pagelbos šauktis...

Vėliau buvo renkamos aukos 
žodžio laisvei ginti — padėti Mo
ckui ir aplamai laisvamanybe 
laimėti bylą, kuri jau bus dvic- 
ji Inetai kaip tęsiasi. Aukojo: 
J. Hishkus $*2.; J. Kliniška $1.50; 
[)(/ 1 dolerį: A. Gailumas, B. ša- 
lavičienė, G. Miškinis, 11. Chal- 
na, J. Valantas, J. Jomantas, W.

Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus

O. Ra. — iš Rockford, 111.,— 
Gini lies organų ligos negali bu t 
laikraštyj aiškinamos dėl tūlų 
priežasčių, o savo adreso nepa
duoda te, todėl laišku irgi nega
liu atsakyt.

K. Miaška iš De Kalb, 111., ra
šo aš turiu reumatizmą ir dakta
rai pataria man važiuot į šiltus 
vandenis. Meldžiu nurodyt kur 
geriau važiuot, t. y. kur yra to-

Atsakymas.—Chroniškas reu- 
lizmas nėra viena liga. Bile ko
kis skaudėjimas sąnariuose, mu
skuluose, nervuose ar kitur .va
dinamas yra reumatizmu. Tie 
skaudėjimai gali paeiti nuo ski
rtingų priežasčių ir skirtingai 
reikia juos gydyt. Vienas mau
dymąsi šiltuose šaltiniuose ne
gelbės, reikės ir kitokio gydymo. 
Bet šiltieji šaltiniai Arkansas ir 
Virginijos valstijose ir Richfield 
Springs Nęw Yorko valstijoj ka
rtais duoda geras pasekmes. Yra 
ir daugiau tokių šaltinių, bet 

užteks žinot minėtuosius. 1

D. Blaževičius, T. Balčaitienė, A. 
IČypas; po 50 centų: A. Seminie- 
nė, J. Kloo, V. Križcvičius, J. Be
rnotas, J. Malžinskas, K. Vėgė
lienė, S. Samanąvičicnė, M. Kau
pas, S.S. Gahimbauckas, A. čy- 
vas, O. Zevilskas, V. Džindži- 
lietas, P. Rulkaile, A. Šaltomis; 
M. Balčaitienė 30 centų; po 25 c.: 
M. Sonsonas, F. Sonsonas, S. Juo 
zapavičius, A. KazbariČnė, A. So- 
lodžius, J. Maldžinskas, M. Ka
minskienė, J. Servelis, J. Kalini
nu, V. Liulevičius, P. Stumris, 
V. Kasulienė, A. Baranauskienė, 
K. Vilkonis, P. Kepalas, S. Rim
kus, J. Niunovas, B. Norvašienė, 
A. Garbanauckas, B. Kazlauckas. 
Viso labo su smulkiomis auko
mis surinkta $32.50.

Prakalbų laiku buvo atėję ko
lektoriai rinkti aukų palaidoji
mui mirusio Jono Blažio, kurs 
mirė gegužio 6 dieną. Kadangi 
nebuvo už ką jo kūno palaidoti, 
tai lavonas gulėjo jau visa savai
te pas graborių. Velionis buvo 
34 melų amžiaus vyras, dirbo 
geležies liejikloj ir uždirbdavo 
ligi septinių ir daugiau dolerių 
dienoje, bet viską praleisdavo; 
lepriklausė dagi prie jokios drau 
gijos ar organizacijos. Kad pa-

Dr. A. Montvidas. simirė, nepaliko nieko,ir žmo-

Gegužio 16 čia buvo LSS 44 kp. 
parengtos prakalbos d. K. Pelri- 
kienėi. Ji kalbėjo dviem atve
jais: pirma, apie Karotinus Ma- 
rlcNO Kty v<«ni iiuj ir jo įtekmę Į da
rbininkų judėjimų; antru atve

ju kalbėjo apie reikalingumą 
moterims organizuotis ir veikti 
bendrai su vyrais, kad iškovojus 
geresnę ateitį. Drgč K. Petri- 
kienė puikiai pasižymėjo ir jos 
kalba publikai, kaip vyrams taip 
ir moterims, labai patiko.

Aukų lapo surinkta LSS. Ap
sigynimo Fondui 17d. su centais. 
Keletas moterų užsiprenumeria- 
vo Moterų Balsą ir prie kuopos 
prisirašo naujų narių. ViskA at-

lų, ir darbai ėjo visu smarkumu. 
Darbininkai, matydami geros 
progos, karias nuo karto reika
laudavo didesnės mokesties ir 
samdytojai priversti buvo tuos 
reikalavimus išpildyti. Bet štai 
užsakymai pasibaigė, darbai su
mažėjo ir daugelis lietuvių pri
versti buvo kraustytis kitur dar-į 
1>V jic&lcoti. K:ii kurie, psfsihaH- 
tę šian ir ten, grįžo atgal, bet 
bosai jų nebepriėmė darban. Ir 
jie vėl tūrėjo keliauti kitur užda
rbių jieškoti.

Pi neitą žiemą minėta dirbtuvė 
buvo beveik visai sustojus ir ke
letą mėnesių nedirbo. Kad šia
me miestelyj kitokių darbų taip 
jau nebuvo galima gauti, tai vie
ni ėjo sniego nuo šalygtvių ir tre- 
kių kasti, kiti sėdėjo namie ir 
laukė, kada vėl pradės dirbti. 
Daugelis betgi, kantrybės nebe-

Cicero, III. — Draugai Nanjie- 
niečiai! Pamatę Naujienų 120 
numeryj žinią, kad Naujienos, 
įsigijo nuosavą namą, mes, ci- 
ccricčiai, linksmai prodžiugom. 
Pradžiugo ne tik visi Naujienų 
dalininkai ir rėmėjai, bet ir šiaip 
visi skaitytojai.

Linkėtina, kad LSS 44 kp. ir 
daugiau parengtų panašių pra- 
klbų, bet patartina rengiant bent 
kokį susirinkimą geriau išgarsi
nti. Del menko išgarsinimo ir 
šiose prakalbose publikos atsi
lankė nedaugiausia.

stus ir miestelius darbo jieško- 
lis.

17 drgė K. Petrikie- 
East St. Louisc, III., 
svetainėj. Ten taip

nė kalbėjo 
S. Yociaus 
pat viskas gerai pavyko, nors ir 
čia publikos buvo nedaugiausia. 
Čia aukų tapo surinkta LSS Aps. 
Fondui $13.60; rodos ir Moterų 
Balso kiek užsiprenumeravo.

— Scamp.

HERRIN, ILL.

Gegužio 18, Lietuvių Socialis-

Galiahs fabrikas vėl pradeda 
dirbti, bet pasirodo, kad dailini
nkų maža anf vietos beliko, o 
jų labai reikia. Bosai prašinė
ja savo darbininkų, kad jie kvie
stų atgal išvažinėj ilsiuosius, jei
gu tik žino, kame jie yra, ir pa
tįs bosai kviečia, laiškus rašinė
ja. Ir lietuviai su džiaugsmu grį
žo atgal. Mat, lietuviai gabus ir 
Stropus darbininkai, ir nuo štu- 
kų dirbantieji gana gerai uždir
ba. B<t džiaugsmas buvo ne il
gam. Naktinės pamainos bosai 
pranešė vielų tempėjams ir ki
tiems, kad darbo nebesą ir kokį 
laiką lauktų. Darbininkai bet
gi žinodami, kad kitur darbai ei-

ccricčiai, taip ir visi kiti dran/pii 

ir draugės — visi Naujienų skai
tytojui — nuo šio laiko dar la
biau rems vienintelį savo darbi 
nikišką laikraštį, negu iki šiol 
kad rėmė.

Penkti meti kaip Naujienos 
eina kasdien. Jos turėjo daug 
sunkenybių pergyventi, daug 
kliūčių apgalėti, nes, kaipo gry
nai darbininkiškas, darbininkų 
reikalus drąsiai ginantis, laikra
štis, turėjo daug sau priešų. Bet 
jos nepuolė dvasia, ir narsiai bc- 
sigrumdamos su priešais iš die
nos dienon augo ir stiprėjo kaip 

[moralėmis taip ir medžiaginė
mis jiegomis — ir štai šiandie 
jos jau ir nuosavą namą turi.

Tat lai gyvuoja ir bujoja musų 
Naujienos—vienintelis tikrai da
rbininkiškas lietuvių dienraštis!

Naujicnietis Juozas Aceris.

IŠTRUKO DU PEPROčIU

Iš Duningo beprotnamio an- 
dais ištruko du bepročiu — Wi- 
lliam Leito ir William Fitzge-

pabėgėliu.

PrelekcijA
Moterų Apšvietos Draugija ir 
Dramatiškas Ratelis statė sceno
je trijų aklų dramą 
Dievas”.

Svetimas Dievas

gauti, atsiima mokestį ir važiuo
ja kitur, užsižadėdami daugiau

Svetimas

ROCKFORD, ILL.

----- Vien tik vyrams-----
Rengia L. D. L. D. 19 kuopa 
KETVERGE, gegužės 23 d., 
Mildos svetainėj, Bridgeport 

Prelegentu bus 
DR. A. MONTVIDAS

Padengimui lėšų inžanga 10c

Nors Šiuo tarpu dar šiek tiek 
atvaizdina (,il’bama, bet girdėt, kad dirbtu- 
lietuviais: Isustosianti gal keliems mė- 

kaip vieni taip ir kili dega nca- ■ ,lesiams. — Dratinis.
pyka n ta prieš tuos, kurie pameta 
vieną tikybą, o priima antra, ir 
pastariems prisieina daug nu
kentėti kaip nuo savųjų taip ir| Naujienų 116 numeryj pa- 
nuo svetimųjų. Bet meilės die-įduota žinia apie įvykusį L.M.P.S. 
valtis vis tik stipresnis už reli-] kuopos vakarą. Naujienų 
ginį. Jis jaunuomenę priverčia Į Korespondentas, paminėdamas 
sekli paskui save. ‘ visus programo išpildyme da-

Lošėjai savo roles atliko ne- lyvavusius asmenis turbut per 
blogiausiai, ypatingai lošė neb-1 neapsižinrejimą, apleido nepa- 
logai M. D. Pokevičius. Mažų minėjęs ponios Sederevičienės,| 
mergaičių choras po vadovys-] kuri taipjau tame vakare daly va
te draugės M. Ripinskienės pui-]vo, ir užsipelno gero žodžio. Ji 
kiai sudainavo dar dvi daineles | jau trįs metai kaip veikia lictu- 
heto buvo dar deklamacijų. Vi-1 vių judėjime.
skas pavyko ir publika, kurios Į Šitai rašau tik, kad papildžius 
buvo nemaža, buvo patenkinta. | korespondento žinutę. —A. Bl. | 
Po to buvo balius. Padengus vi
sas išlaidas, rengusioms draugi
joms liks pelno apie 70 dolerių.

Vakarėlio rengėjai dėkingi 
jublikai už skaitlingą atsilanky-

Pradžia 7:30 v. vakare
Jaunesni kaip 20 metų nebus jlci- 

džiami.
Kviečiame skaitlingai atsilankyti 

j taip svarbių sveikatos reikale pre- 
lekcijų. LDLI). Reng. Komisija

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krirninalilkuose 
taip ir civiliokuose teita' tose. Daro 

visokius dokumentus ir \ op teras.

Namų Ofisas:
UR S. Malsted St.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

MIc-ito Ofisas t
117 N. Deirborn st.

III 13 tlnily BM«.
Te!. Central 4411

HARVEY, ILL.

Klaidų atitaisymas.

Korespondencijląj tilpusioj 
Naujienų 116 mini, pataisytina 
šios paklaidos: pasakyta: G. Iz- 

Darbininkų gyvenimas šiuo tar|bickiui pirminikaujant, vietoj 
pu bėga paprasta vėže. Darbai Į “tvarką vedant” (tai ne paklai- 
eina gerai, kai kurie pradeda da-1 da. Kad ir vienam susirinkimui 
gi bėdavot, kad jau esą ir per-1 išrinktas tvarką vesti asmuo 
daug — kaip pavasario laikui.

našių vakarėlių surengti.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauR Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatnJ

Pirmas Floras 15c. Balkonas 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVfiS

25 Šio mėnesio, tarp kitų iš
veš vaiskan keletą lietuvių, tarp 
jų ir Sąjungiečių.
jų ir sąjungiečių.

skaitonia to susirinkiiho pirmi
ninku. — N. R.). Aukų surinkta 
ne 11 dol., bet 15; ir ne LSŠ Ap
sigynimo Fondui aukota, bet po- 

i litiniams prasikaltėliams.
L . . — R. Izblckis.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 

, 1920 So. Halsted SL Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.
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Trite translatlon filed xvith the po.M- 
masler at Chicano, UI., May 18, 1918, 
as reųuircd by the net of Oct. 6,1917.

Vokietijos išpažintis.
* ■■ “ ■ — ■ —

Released by the Cominittcc on Pub
lic Infornuition.

Brittų nuolaidos Mažojoj Azijoj. 
! Princus LichiiQWsky tęsia: 
“Tuo pačiu laiku aš vedžiau de
rybas dėl taip vadinamos Bagda
do sutarties.*** Tikruoju tos 
sutarties tikslu buvo padalinti 
Mažųjų Aziją į interesų sferas, 
nors toks išsireiškimas atsargiai 
buvo vengiamas dėl Sultono tei
sių donion ėmimo. Sir Edward 
(ircy vienok atkartotinai užrei- 
škė, kad jokių su Francija ir Ru
sija sutarčių, tikslu Mažųjų Azi
ją padalinti, padaryta nebuvo.

Šie gydytojai persergsti publiką prieš varto
jimą pamėgdžiojimo vieton Nuxated Iron

( Sako, Kad Paprastas Mctallic Iron Prirengimai negali duoti tu pačiu

SVEIKATOS, JIEOOS BEI PAKANTRUMO
Kaipo Organic Iron dar gali sugadint vidurių dirbimą, sugaišint sekretions ir todėl padaryt daugiaus blogo, 
negu gero ir kad sveikatos oficieriai, taipgi gydytojai visur turėtu persergėti publiką prieš vartojimą pamėg

džiojimų vieton tikrų gyduolių.

Pirmas Milžiniškas D i 9/n I k 
Lietuvių Socialistų s mlllKdu

Rengiamas su puikiu programų
L.S.S. i kuopos ir L.S.J.L. l-mos kuopos

vo, liauki Paša asmenyje, pagel- 
ha, visi ekonominiai klausima 
su vokiečių užmanymais sujun
gti, pamatiniai suderinti buvo 
sulyg Deutsche Bank norų. Svar
biausia nuolaida, kurių man as
meniui Sir Edward Grey pada
rė, buvo gelžkelio iki Basra pra
ilginimas, nes šis punktas buvo 
mus apleistas, pirmenybę sutei
kiant su jungimui su Aleksandrc- 
tta. Bogdanas prie, tai galinį ge- 
ižkelio punktų reiškė. Tarptau
tinė komisija turėjo rūpintis

Nedėlioj, Gegužio-May 26, 1918
G. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Pradžia 9:30 valandų ryte Inžanga 25 centai.

Shatt-el-Arab navigacija. Mes 
taipgi uosto prie Basros pastaty
mo dalį turėjome ir apturėjome 
teisių prie upės Tigro navigaci
joj kas |«rma Lynch firmos

Gerbiama Chicagos ir apielinkių visuomene Sis piknikas Ims vie
nas iš linksmiausių ir smagiausių piknikų, kokį kada jums teko 
matyti. Jį rengia Gabiausios progresyvės visuomenės spėkos. Tik 
šiame piknike jaunuomenė turės progos pažaisti ir pasišokti prie 
linksmos muzikos; tiktai šiame piknike visi suaugusieji senukai ir 
senutės—rasite gardžių gėrimų ir skanių užkandžių tiktai šiame 
piknike jus vaikinai rasite sau puikią mergaitę. Todėl nepraleis
kite progos, visi kas gyvas į šį pirmų linksminusį socialistų piknikų.

Visus kviečia RENGIMAI.
PASARGA:—Imkite bilekokius karus iki Ogden avė., Ogden avė. 
karais važiuokite iki 48 avė., lenai išlipkite ir paimkite Lyons ka
rus, kurie nuves iki daržui

tarties visa Mcsopotamia iki Ba- 
sra inejo į musų interesų sferų

Dr. James Francis Sullivan, buvusia 
Bellevue Ligonbučio gydytojas 
(Išlaukiname Dep) New Yorke ir 
Wcstchester pavieto ligonbutyje. 
Dr. A. J. Newman, buvęs policijos 
departamento gydytoju Chičagoje; 
Dr. Ferdinand King, New Yorko 
gydytojas ir Medikalis rašėjas, 
taipgi ir kiti duoda naudingus pa
tarimus ir informacijas Organic 
Iron vartojime, kaipo tonikų su- 
budavojimui sveikatos ir kraujo. 

Parinktų gydytojų atsargus tyrinė
jimas tarp aptiekorių ir ligonių pa
rodė lų faktų, kad tūkstančiai žmo
nių vartoja Iron nesuprasdami skir
tumo tai)) Mctallic Iron ir Organic 
Iron ir tokie žmonės dažnai neaplai- 
ko gyvumo, sveikatos ir pakantrumo, 
kurio jie jieško vien todėl, kad jie 
variojo neatsakantį Iron. Išrodo, 

<kad jie manytų, jog Iron yra Iron, 
panašiai į tai, kad sakytume bulvė 
yra vis tu pati bulvė, ar tai ji butų 
virta ar žalia, visai apsilenkdami su 
ta teisybe, kad virinio procesas bul
vėje padaro svarbią permainą, ir 
tuomet jau ta pati bulvė esti daug 
naudingesnė kaip kūnui, taip ir 

, kraujui. Vargiai kas norą manys, 
kad iš žalios bulvės butų galima tiek 
pat maisto gaut, kaip ir iš virtos. Ir 
taip, pagal nuomonę nekuriu gydy
tojų, kurie studijavo šį dalyką, pa
imant žalių, neprirengtų, Metallic 
Iron, yra vistiek, ,kaip ir valgymas 
žalios bulvės.

levuc Ligonbučio (Išlaukinio Dep.) 
gydytojų, New York’e, taipgi West- 
chcsterio pavieto ligonbučio, Dr. 
Ferdinand King, New Yorko’o gydy
toj,') ir medikališkų autorių, taipgi 
ir kilus, kad publika butų informuo
ta šiame dalyke ir apsaugota nuo 
vartojimo Mctallic Iron’o priedanga, 
kad tai yra Nuxated Iron, arba tokis 
jau geras, kai)) ir Nusiitod Iron. Kas 
link vertės Nuxated Iron’o Dr. Su- 
JJivan sako: “Aš stipriai pabrėžiu gy
dytojams dideli reikalingumų egza
minavimo ligonių kraujo, kurie yra 
silpni, mažakraujai ir sumenkėją, 
'rūkstančiai žmonių metas iš me
to kenčia nuo fiziško silpnumo ir 
didelio nerviškumo, dėl stokos Iro- 
n’o savo raudonojo kraujo korpus- 
klėse, nei nežinodami tikros prieža
sties savo negaliai’. Be Iron jūsų kra
uju j, jus maistas praeina it tie ker
nai, kurie perlenda pro iškeltas, iš
dilusias girnas, kad grudai liekasi 
nesuinalli.

“Bet mano nuomone, Jus negalite 
padarytį žmonių stipriais, gyvais ir 
pasekmingais, vyrų

Mažakraujo žmogaus oda yra nuba
lus, kūnas suvytęs, muskulai sumen- 
kėję; smegenjs vysta ir atmintis ny
ksta. Dar dažnai jie tampa silpnais, 
nervuotais, greitai pykstančiais, nu
liūdusiais ir sujukusiais. Kuomet 
geležis apleidžia moteriškes kraujų, 
rožinis dažas pranyksta nuo jos vei
dų”.

Dr. Sclmyler C. Jaques, šv. Elzbie
tos Ligonbučio vizituojantis gydyto-

ko, sako: “Nie 
kuomet p i r- 
miaus aš nesu

škų informa
cijų nei pata
rimų per spa
udi), n e s a š 
netikiu j lai. 
Bet reikale

lti j pirmesnes brittų teises, kaip 
Tigris navigacijos ir Wilcox drė- 
gninimo in taisos ir visos Bagda- 
do-Anafolijos gelžkelio teritori
jos atsitikimuose.”

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ? niiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim
Mes iAkolektuoj.m* nuo nestropii, skolininkų senas ir ne- 

ntitaunanias skola*, notas ir visokius beraėtiškus skolų iš- 
jieikojimus su palukiai. ant nuošimčio, nuo privatinių ypa-, 
tų. biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia tkųl* 
yra ir Ut ktj. hite tik tclstrura. rnes galime jums iARblektuotl 
tioiai apt nuoiimčių nereikalaujant nei vieno ęeąto išaug
to. l’nmėkinimas ir rodą jums nieko nekaltuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus. kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminaliikuose teis
muose už. prasikultimua, sužeidimus fabrikuose ir kitokius. Nuostolius.z 
Reikalaujantiems poro ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite

. . " pasitarimus ,ir rodą ojeku neimamo. ItaJy-
ateikite pas mus šiandie.

JŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl apatiškai atsilankančių: ranedčliais, Se- 
. ir 1’ėtnyėioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. tltarninkais, Kctvergais ir Suba- 
niio 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršmimitais reikalais kreipkitės pas. mus 

kais nnt sekančio antrašo: • ’
INTERSTATE LEGAL SERVICE AGF.NCY

Chicago. III.

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. U 
kitę n 

MUI 
redaai 
toms i 
ypatiikui

1..........._
J114 South Halsted Street

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios ak|s, silpnios ti
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Todėl žeminus pažymėti gydytojai 
pataria tiems, kuriems reikalingas 
sustiprinimas, padauginimas kraujo, 
cit pas savo šeimynų gydytojus ir 
gaut receptus, prirašančius Organic 
Iron — Nuxatcd Iron ir nunešt juos 
pas savo aptiekorių, kad ten dau
ginus nebūtų klausimo apie teisingu
mą reikalingų gyduolių. Bet jeigu 
nenorėtų save vargint su gavimu re
cepto ant Nuxated Iron, tuomet tik- 
hu pažiūrėk ant užrašo ir žiūrėk, 
kad ten rastųsi žodžiai NUXATEI) 
IRON, išspausdinti ne NUX and I- 
BON neigi kita kokia forma, bet Nll-

, Pažymėtinos pasekmes yra pada
rytos per Nuxated Iron ir jo didelį 
išplatinimą, (yra aprobuojama, kad 
trįs milionai žmonių vartoja ji į me
tus), tas paragino prie daugelio pa-

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Suitc G00-612 , Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
I’honc ilaymarket 2563 Pilone Canal 4626

Nedčldicniais tik pagal sutarti
Kezidencijos Tclephone Albany 5546

Ausjs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per spccialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, rusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymų ir opera
cijas.

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stuby išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., ’ Chlcago, III.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

viinas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymų ir operaciją.

mėgdžiojimų 
jo, todėl šie 

gydytojiii sa
ko, kad svei
katos oficie- 
riai ir gydy
tojai v i su r 
turėtų per.se- 
rgėt publiką 
prieš varto
jimų pamėg
džiojimų gy
duolėse ir y- 
patingai per
sergsti prieš 
v a rto j i m ą 
pamėgdžioji
mų vieton 
N u x a t e d 
Iron, kuris 
vietoje buvimo Organic Iron gali 
būt nieku dauginus, kaip tik Mctallic 
Iron Compound, kuris, kaip kokiuo
se atsitikimuose, gali atnešti dau
ginus blogo, negu gero. Platus iš
garsinimas viršui paminėtos infor
macijos apie įvairius Nuxated Iron 
apgarsinimus buvo patarti per Dr. 
James Francis Sullivan, buvusį Bel-

Dr. James F. Sullivan, 
buvusia Bellevue Li
gonbučio (Išlaukinia
me Dep.) New York’e 
ir Westchester pavieto 
Ligonbučio gydytoju- 
mi.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų

nuo 6 iki 8:30 vak

Tclephone Yards G87

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

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

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsaviinc paliuosuojama. TonsilaiI 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

Aš Esu 20 Mėty ant State gt.

geležine va
lia, juos f 
maitindami 

su Metai tie 
Iron. Senos 
Mctallic Iron 
formos turi 
pereit t a m 
tikrus proce
sus, kad pa
virtus i Or
ganic Iron—

King, Iron, priešDr. Ferdinand . _
gydytojas Nevv Yorke varto siaut 
ir medikalis rašėjas. juos.
Dr. A. J. Newman, buvusis polici

jos gydytojas Chičagoje, ir buvusis 
naminis Jcffersftn Park Ligoninėj 
Chicagoj, gydytojas, sako: “Mano 
ypatinga pareiga bėgyje praėjusių 
šešių metų buvo gelbėt užlaikyme 
Chičagoje penkis tūkstančius mėlyn- 
kočių geroj sveikatoj, kad fiziškai 
jie butų užtektinai stiprus paremt 

gamta teikia
mus sunkum
us. Paskuti- 

nuoju laiku aš 
buvau para
gintas, kad iš
mėginus jį. Ši 
gyduolė pri- 
rodė per mano 
paties patyri
mų. kad ji pra 
lenkia bile gy 
duolę pagami
nime raudo
nojo kraujo, 
subudavojime 
nervų, sudru- 
tinime musku
lų ir atitaisy
me vidurių vi
rinimo.”

Dr. Ferdinand King sako: 
tojai turėtų daugiau prirašinėt Or
ganic iron—Nuxated Iron savo ner
viškiems, sumenkėjusiems, silpniems, 
blogai alrodantiems ligoniams, iš
blyškimas reiškia mažakraujystę.

aš jaučiuosi 
kad priisižeių 
Čiau prieš sa
vo pareigi) už-,,r Schuyler C. Jnųues, 
tylėjęs a p i Hgonbu-

. .v . ..cio vizituojantis gydy
tai. As pats jitojaK, New Yorke.

vartojau ir sa
vo ligoniams davinėjau, o paakinės 
iš to didžiausiai stebino mane. Il
tie, kurie greitu laiku nori padidint 
savo jiegas, sveikatą ir pakantrumą, 
atras daugiausiai atsiminti, stebu
klingai veikiantį vaistų.

Jeigu žmonės tik jį vartotų, kuo
met jie jaučiasi silpnais, arba suvar
gusiais, vieloje vartojimo įvairių sti
muliuojančių vaistų, alkoholio, esu

Dr. A. J. Newman, vė
liausia Chicagos polici

jos chirurgas. Taipgi 
huvusis naminiu Jef- 
ferson Park Ligonbu
čio chirurgu Chicagoj.

Gydy-

tikras, kad tuksiančiai žmonių įgy
lu raudonuosius kraujo kūnelius, pa
didintų savo fiziškų energijų ir pa
statytų save pozicijoje, kad nubai
dytų milionu.s apie mus lekiojančių 
parazitų. I as stebina, kaip daug 
žmonių slokuoja kraujuje geležies ir 
nuo to kenčia, tuom pačiu laiku jie 
to nežino. Jeigu Jus nesijaučiate ge
rai, Jus turite padaryt sau sekantį 
išmėginimą: Matykite, kiek ilgai jus 
galite dirbti, arba kiek toli Jus ga
lite nueit be nuovargio. Paskui pa
imkite dvi po penkis granus Nuxr 
ated Iron plotkeles po tris kartus į 
dienų po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Po to vėl išmėginkite 
stiprumų, patėmykite, kiek Jus 
gavote”.

savo 
atši

Išdirbėjų Pastaba: Iron, 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai visiems ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajudina jų, nei nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
liekorius.

Apliekos Tel. Drover 8148 
Rezidencijos —Boulevard 9812

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

2—9 vakare.

DR. A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

Tel Yards 3654. AKUŠERKA1 

Mrs, A. VIDIKAS1 
r 

teigusi Akušerijos Ko- 
legiją; ilgai praktika
vusi PennsylvanijoH 
hoapitalčMe ir Phila- ( 
delphijoj. Pasek m in- > 
gai patarnauju prie Į 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

F.O. Barter,M.B
Phisician and Surgeon

120 So. SU1 ATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
Ncdėldieniais 10—12

iiiiiiiiiHiiiiiHtiiiiuiiiuiiuiiiiiifriiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Tel. Pu įima n 342
D. J. Bagočius, M. D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Tclephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22 n d Street, 

Tclephone Rockvvell 6999

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto* 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. . . «. •Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių. >

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. , , ,

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais. _ _ _

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

Tclephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fon^an.

GARSINKITfiS NAUJIENOSE!

DR. M. HERZMAN | Dr. A. R. Blumenthal į j Sergėkite savo akis

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 valone

Dr. M. Stepnick)
3109 S. Morgan st. Chicdgo

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*.

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

Ofisas ir LaharatoriJa: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgkandKMojz Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4917

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

Aš turiu 15 mėty patyrimą ir 
flaliu 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 aptieki 
Tėmykite į mano parašą 

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

-...„r JT-TLL

Skaitykite ir Platinkite
“KT A TT T T F M A C! »»

TELEPHONE YARDS 5SS4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
ii ryto ir nuo 7 Iki > vaL vak. 
3325 So. Hahted StM Chieago.

AaaMaaaBHKHHaaaMBaMaMaaMaMBl

Rezid. 933 S. Ashland Rlvd. Chicagt 
TeUphon* Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi
Telephon* Drover 95BJ

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popinta 
7—8 vak*r«, Ntdlliomi* 10—U dien*.

K
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Drg. P. Grigaitis jau 
sugrįžo

“Naujieną” redaktorius, d. P. 
Grigaitis, jau sugrįžo iš “rytų”, 
kur New Yorko, Pennsylvani- 
jos ir Masachusscts valstijose 

jisai pasakė visa eilę prakal
bu. Jo maršrutas užtruko veik 
visą mėnesį laiko. Pradžioje* 
d. (irigaitis manęs apsirubežiuo- 
ti tik vienu LSS. Ketvirtuoju Ra
jonu, kuris jį buvo pakvietęs. 
Bet draugų prašomas turėjo ap
lankyti ir kitas lietuvių koloni
jas už Ketvirtojo Bęjono ribų.

Rengiasi atimt Funkhou- 
seriui džiabą

Miesto tarybos teisių komisi
ja 11 balsų prieš 5 pasiūlė mies
to tarybai naują patvarkymą, 
kuriuo norima atimti t.v. cenzū
ros tarybai, kurios pirmininku 
yra inaj. Funkhotiseris, teisę 
cenzūruoti krutamu jų 
paveikslų t e a t r ė 1 i ų fil
mas. Jeigu taryba priimtų šį 
komisijos pasiūlymą, tada fil
mų cenzūra butų faktiškai pa
naikinta. Uždraust rodyt tą ar 
kitą filmą galėtų tiktai teismas. 
Bet tatai baisiai nepatinka Chi
cagos klerikalams. Jie mat žino, 
kad teisme nevisuomet yra iš 
klausoma jų žioplos užmačios, 
l odei jie dabar kelia baisiausi 
skandalą. Reikalauja, kad po
licijos buožė ir ateityj turėtų 
teisės pasakyti, kuri filmą rody
tina, o kuri ne.

leisiu komisijos pasiūlymas, 
manoma, iššauks aštrių susikir
timų miesto taryboje. Klerika
lų bernai ten organizuoja savo 
šalininkus ir rengiasi daryt visą, 
kad pasiūlymas butų atmestas.

oelką, sergėjusį barbernę 1620 
So. Kedžie gatvėj. Užpuolikai 
numetė jam po kojų kelias dvo
kiančias bombas. Policistas pa
sitiko savo “vaisintojus” trim 
šūviais. Nepataikė. Užpuolikai 
pabėgo.

Po 500 dol. už laišką.
P-lė Betty Moore, Ncvv Yor

ko aktorė, patraukė tieson savo 
numylėtinį Charles McNeil, tur
tingą Chicagos pirklį. Ponas Mc 
Neil paršęs jai 200 meilės laišr- 
kų, kur prisiekęs ištikimybę ir 
meilę. Bet dabar jis apsivedęs 
su kita. P-le Moore todėl rei
kalauja 100 tūkstančių dol. — 
kaipo atlyginimo už skaitymą 
McNeil’o laiškų. Tatai išeina 
|K) 500 dol. už kiekvieną laišką.

Nusižudė krautuvninkas
Vakar naktį nusižudė pasitu

rįs saldainių krautuvėlės savi
ninkas, Paul King, 1023 Adisson 
gatvėj. Šeimyniški nesutikimai.

Daužo barzdaskutyklų 
langus.

Du nepažįstami vyrai, važia
vę nedideliu juodu automobiliu 
vakar iškūlė aštuonių “barber- 
nių” langus. Sako, kad tai st
reikininkų darbas: barbernių sa
vininkai atsisakė išpildyti savo 
darbininkų barzdaskučių reika
lavimus. Min. barbesnes, sako 
policija “atidžiai” dabojusi. Ir 
— “pradabojo.”

Nauji ki virčiai .<
miesto taryboje. ' 1'

Miesto taryboje laukiama 
naujų k i virčių — šį syk delei t. 
v. Apšvietos tarybos. Mat šio
mis dienomis majoras Thoinpso- 
nas nominavo du nauju narius 
jnin. tarybom Abudu jie uolus 
Thompsono šalininkai. Mies
to taryba juodu turės užtvirtin
ti. Bet kadangi didžiuma ta
rybos narių dabar eina prieš ma
jorą Thompsoną, kuris “padavė 
ranką” savo sėbrui Ettelsonui, 
tai tarybininkai rengiasi jam at
keršyt — neužtvirtinsią naujai 
paskirtųjų apšvietos tarybos na- 
rių.

Svarbi prelekcija darbininkams—- 
tema: “Darbinipkų atlyginimo įsta
tymai'*. Prelekciją skaitys gerai ži
nomu visuomenės veikėja p-nia M. 
Jurgelionienė, Ketverge, gegužės 23 
<L, kaip 7:36 vai. vakare, Draugijų 
sąryšio svetainėje, 1822 Wabansta 
avė. Prelekciją rengia North Sidės 
draugijos, priklausančios Ch. L. D. 
Tarybai. Prelekcija yra svarbi ir 
žinotina kiekvienam lietuviui darbi
ninkui.

Lietuvių laisvamanių Kliubas tu
ri svarbų reikalą prie M. X. Moc
kaus. Jis, rodos, dabar randasi VVe- 
slvillėj. Malonėkit greitu laiku atsi
liepti šiuo adresu: Paul Gallcnskas, 
2320 W. 23 St., Chicago, 111.

L.L.K. Komiteats.

Springfield, III.—Draugei Petri- 
kienei rengiamos antros prakalbos 
įvyks panedėlyj, gegužės 27 d., Hi- 
ron Hali kertė 4 ir Jefferson galvių, 

t 
tai antros ir paskutinės d. Pctrikie- 
nės prakalbos. Taipgi bus — 
programas iš eilių ir kitokių 
ginimų.

r o n Hali kertė 4 ir Jefferson gatvių. 
Visi nepraleiskite šių prakalbų, nes

įvairus 
pamar-

ROSELAND
SLA. reikalais.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
AIS DARBAS) | varines mainas, i 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
jonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 į 
dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki- 
e i musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
šsluntimo. Kreipkitės į

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA gera lietuvė mergi-- 4 '“c* "i :_i

antrų apartamentų nauja- 
...... vL.Ją moderniškais 

Turi mokėti kalbėti
Re ____  Gražūs tar

naitės kambarys su atskira maudyne 
ir porčiu. Gera mokestis. 1021 Gran- 
ville Avc., arti Granville.

na, o taij)gi viduramžė molerė dėl 
jirmų dr i 
me name su visais 
jarankumais 
angliškai ir gerai virti valgį, 
skalbimo—du šeimynos. Grąžui

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

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

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA LEIBER1U TN LIEJYK
LA, YARD’A, DIRBTUVE. DIENO
MIS IR NAKTIMIS DARBAS. ATSI
ŠAUKITE:

CHANE CO., EMPL. DEPT.
40 ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

REIKIA 2-jų kriaučių prie kau
ly darbo ir preseris.
F. Dcgymas, «32 W. 33 St., Chicago.

Nubaudė “dėdę”
Teisėjas la Buy užvakar nu

baudė policistą Nicholas Diru- 
ntz už greitą važiavimą motori
niu dviračiu (motorcycle). Tu
rėjo užsimokėt 30 dol. pabau
dos ir padengi teismo kaštus. 
Nabagas.

Rasinė neapykanta

Gauja užpuolė negrės reziden
ciją.

Įdukusi gauja baltveidžių va 
kar naktį užpuolė negrės Lavi- 
nia Netti rezidenciją, 43’9 
Vincennes gatvėj. Apielinke mat 
apgyventa išimtinai tik baltvei- 
džiais. Išgirdę, kad minėtąjį 
namą nusipirko negrė, baltieji 
pradėjo dūkti. Vos tik moters 
spėjo atsikraustyt, jie užpuolė 
namą akmenims . Laimė, kad 
name radosi telefonas. Negrė 

pasišaukė policiją, kuri išvaikė 
lą baltųjų pasvaigėlių gaują 
Užpuolimas by valandą galįs at
sikartoti, nes baltieji labai “su
sirūpinę”, kad negrai galį “už
tvenkti ramią baltveidžių apie- 
linkę”.

Svarbi prelekcija
Nedėh’oj, gegužės 26 dieną, 

rusų socialistų skyrius rengia 
įdomią prelekciją West Side Au- 
ditoriume, kertė Taylor ir Bu
cine gatvių. Prelegentu bus d. 
S. Nourteva, iš New Yorko. 
Skaitys apie dalykų stovį Ru
suose. Kurie įdomauja tais klau
simais, tegul atsilanko. Pradžia 
kaip 2:15 po pietų.

Balandžio 6 dieną SLA. 139 
kuopa savo įnėnesiniam susirin
kime tarp kito svarstė “Tėvy
nės” Bed. atsakymą kas dėl su
tarties su p. Dr. J. Šliupu reika
lu jo laiškų, talpinamų SLA. 
org “Tėvynėj.”

Visapusiškai apsvarsčius, ta
po pripažinta—75 bal. prieš 1, 
— kad Dr. J. šliupo laiškai nė
ra verti apmokėjimo. Užtai S. 
L. A. 139 kp. — irgi 75 bal. prieš 
1. — Nutarė išnešti sekamą pa
peikimo rezoliuciją:

SLA. 139 kp. laikytam mėne
siniam susirinkime, balandžio 
6 dieną, 1918, kuriame dalyva
vo 76 nariai, 75 balsai prieš 1 
halsą išreiškė viešą papeikimą 
SLA. Apšvietos Komisijai, o 
taipgi ir visai Centro valdybai, 
už padarytą sutartį su Dr. J. 
Šliupu kas dėl jo laiškų, spaus
dinamų SLA. organe “Tėvynėj”.

Kadangi tie laiškai nėra mok
sliški ir neneša jokios naudos 
Susivienijimui, tad mes pripa
žįstam, jog jie neverti apmokėji 
mo — dargi užimant tiek daug 
vietos SLA. organe.

Chicagos Lietuvių Laisvamanių 
konferencija bus subutoj, 25 gegužės 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
nvc. Pradžia lygiai 8 vai. LLS. kuox 
pos—Roscland, Cicero, North Side 
ir Bridgcport, malonės prisiųsti de
legatus. Turim daug svarbių klau
simų apsvarstyti. LLS. Komitetas.

East Chicago, Ind.—Nedėliok ge
gužės 26 d. jvyks LSS. XII rajono 
Konferencija, Kazimiero Grikio sve
tainėje, 150 ir Northcote avė., East 
Chicago, Ind., kaip 10 vai. ryto. Po 
konferencijai rengiamos prakalbos 
6 vah vakare. Todėl publiką malo
niai prašome kuoskaitiingiausiai at
silankyti. Inžanga veltui.

.A. Kazlauskas.

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

ASMENŲ JIE6KOJIMAI
JieŠkau savo draugo Jono Jonai

čio, Šiaulių pav., Kauno gub., Šaukė
nų parap., žigaičių kaimo Malonėk 
greitai atsišaukti, arba kas žinote 
praneškite jo adresą. &

Juozas Brazas,
2953 Emerald Avė., Chicago, III.

Jieškau savo pusbrolio Jono Ur
bono. Gyvena Chicagojc.

Juozas Lisauskas,
8747 Houston Avė., So. Chicago, III

J ieškau savo brolift, Vincento Jo- 
našio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
šviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš
važiavo į Ameriką apie 1904 m. Jei 
kas žinotumėt j| meldžiu pranešti, o 
gal jis pate malonės atsišaukti.

P. Rauktis,
1717 E. Adams St., Springfield, III.

REIKIA tuojaus karpytojo ir 5 ki
tokių vyrų dirbti j serap iron yard.

Reliance Iron and Steel Co., 
2141 S. Sawyer Avė., pusė bloko j 
žiemius nuo 22-ros. Chicago, 111.

REIKIA vaiko nuo 17 iki 19 metų 
amžiaus prie lengvo varstoto darbo 
rakandų sankrovoje. Geram vaikui 
proga i ateitj. Clemctsen Co., 
2607 Flounoy St., Chicago.
1 blokas į pietus nuo Ilarrison.

REIKIA: MISINGIO, PEČIAUS 
DABOTOJU. GERA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS.

H. KRAMER and CO., 
1324 W. 21 PI., Chicago.

REIKIA patyrusių langų plovėjų. 
Chicago Window Cleaning Co., 
62 W. Washinglon St, Chicago.

PARDAVIMUI

REIKIA PRITYRUSIU moterų sor- 
tavimui skudurų. Pastovi vieta ir 
f era mokestis. P. Goldman,

820 W. 14 St., Chicago,

REIKIA prityrusių operuotojų 
prie vests. 1936 North Avė., kampas 
nuo Winchcster avė. Viršutinis augs.

REIKIA dviejų karpytojų į serap 
iron yard. Gera mokestis geriems 
darbininkams. Atsišaukite:
1632 W. Kinzie St. , Chicago

REIKIA pagelbininku i liejyklą ar 
ba prityrusių leiberių, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

American Building Foundry Co., 
2300 S. Springfield Avė. , Chicago

REIKIA duonkepių 2-ros ir 3-čios 
rankos. Gera mokestis.

- S. KrzyczkovvskL and Co., 
2924 W, 25th Štų Chicago

Išleistuvės birutiečiui.
Kadangi vienas Birutės Drau

gijos narių B. Digrys, išvažiuo
ja armijon, jam išleisti “Birutė” 
rengia vakarėlį. Tasai išleistu
vių vakarėlis įtyks šiandie, Fel- 
losvship House svetainėj 831 W. 
33r<l Place, kaip 8 vai. vakaro.

Nusišovė buvęs policijos 
inspektorius i

Vakar naktį nusišovė buvęs 
policijos inspektorius, John 

VVheeler, savo name 4556 Michi- 
gan gatvėj. Bijojęs palikt ne
regiu. Pora savaičių atgal jam 
buvo daryta akių operacija, bet 
negelbėjo.

“Pavaišino” policistą
Trįs nepažįstami vyrai perei

tą naktį užpuolė policistą H. St-

Rubsiuviams žinotina
( Ką laimėjo organizuotieji Chi
cagos rubsiuviai, priklausantįs 
Amalgamaled Clothing Work- 
ers unijai? Į tai atsako seka
mos skaitlinės:

Nuo gegužės 2 d. visi nedėli- 
niai-savaitiniai darbininkai — 
kirpėjai, lygintojai siuvėjai ir 
mokiniai — gavo algų padinini- 
mą po 3 dol. į savaitę. Gi visi 
tie darbininkai, kur dirba nuo 
štukių (piece work) ir uždirba 
virš 20 dol. savaitėj — jiems pa
didinta algos ant 10 nuoš.

Draugai,neorganizuotieji rub
siuviai, palyginkite tai su savo 
laimėjimu. Organizuotieji just, 
draugai laimėjo po 3 dol į sa
vaitę — o jus, ką laimėjote? Ką 
jus manote daryti atsiekiinui ge
resnių darbo sąlygų ir žmoniš
kesnio užmokesnio už jūsų dar
bą? Vienintelis išėjimas yra or
ganizacijoj. Tad — organi- 
z u o k i t ė s! Nelaukite, jųsų 
“darbdaviai” nepasigailės jūsų 
skurdo. Tatai padaryti jie turės 
tik tuomet, kada prie to juos 
priversite jus patįs — susiorga
nizavę į tvirtą savo profesijos or
ganizaciją, į Amalgamated Clo
thing Workers’ uniją.

Draugai, dabar geriausia pro
ga prie organizavimosi; tuo la
biau, kad Amalgamated Cloth
ing Workers’ unija pradeda sti
prią kampaniją, kad pagelbėjus 
jums ir privertus autokratiškus 
Chicagos rubsiuvių naudotojus 
—fabrikantus pripažint rubsiu
vių uniją ir padidint savo darbi
ninkams algas.

Rubsiuviai, subruskite. Tei
sybė turi imt viršų. Organizuo
ki mes!

Chicagos Rubsiuvių Jungtinė 
Taryba, 

1579 Milwaukee Avė., 
Tel.: Humboldt 182.

mes reikalai! j tune, kad Susivie
nijimo org 
damas
kad “Tėvynėj” tilptų tik geri, 
moksliški raštai, kurie neštų

butu ve- v
bepartiviška dvasia ir

Tėvynėj

visuomenei — žmonėms.

Pirm. P. J. Petronis, 
Pro t. Bašt. K. Kalnietis, 
Fin. Bašt. P. Babelis, 
Ižd. J. M. Varekojis.

P. S. SLA. 139 kp. papeikimo 
rezoliucija SLA. Apšvietos Ko
misijai ir Centro Valdybai buvo 
pasiųsta “Tėvynei”. “Tėvynės 
Redakcija betgi atsakė, kad ji 
netalpins. Atsakymas buvo 
duota ne kuopai, bet ypatoms, 
po ja pasirašiusioms, nors rašy
ta buvo kuopos vardu. SLA. 139 
kp. laikytame savo mėnesiniam 
susirinkime gegužės 4 d., š. m. 
vienbalsiai nutarė, pasiųsti ją 
“Naujienų” Redakcijai.

Už Rašt. K. Kalnietis.

Pranešimai

Racine Wis. TMD. 121 Jcuopos su
sirinkimas jvyks gegužės 26 d. 12:30 
vai. po įlietų, Union Hall.\ Bus ren
kama atstovas į busiantį TMD. sei
mą ij* rinkimas darbininkų dėl iš
važiavimo. Yra daug ir kitų reika
lų aptarimui. —M. K.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geguž. 24, 7:30 
vai. vak., Mildos svetainėj, 3141 S. 
Halsted, ant 
ir narės, visi 
luokitc.

2rą lubų.—Visi nariai 
atvykite, be to, nesivė- 
—S. Meškauskas, Org.

kp. rengia prelekcijąLDLD. 19 kp. rengia prelekciją 
vienems vyrams, ketverge, gegužės 
23 d., Mildos svetainėje. Prelegentu 
bus Dr. A. Montvidas. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžangos 10c. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

Detroit, Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimynišką išvažiavimą, ge
gužės 30 (t., Ilighland Park.—Detro- 
itiečiai atsilankykite į minėtą parką. 
Bus prakalbos, deklemacijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

Agota Gyviene.

Roseland, III.—Laisvamanių (Tei
sybės Jieškotojų) susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, geg. 24, 7:30 v. vak., Au
šros kambariuose, 10900 Michigan av. 
Yra daug bėgančių reikalų aptarti 
centro reikaluose, todėl, draugai, at
silankykite visi, ir atsiveskite nau
jų draugų. —S. Vaitkus.

Marė Kazakevitiutd jieško pusbro
lio Vinco Kardlauskd, Starapolės 
pavieto, Suvaiką gub., Skriaudžių 
parapijos,.Pantupių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu. <
2000 S. HATsted St.,fv Chicago.

KLEIN BROS.,

Jicškau savo švogerio, Prano Bėg
lio. Aš sunkiai sergu ligonbutyje 
Malonėkite atsišaukti.

Jonas Letase.Vicz, 
2547 So. Sacramento avė., Chicago.

Reikalinga prityrusių pardavėjų — 
vyrų sekančiuose departamentuose:

čcverykų,
Vyrų skrybėlių ir kepurių,
Rakandų.
Geistina, kad butų prityrę. Turi 

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

Halsted and 20th Sts.
3-čias dugštas — Empl. Dcpt.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon kambarys 
su valgiu arba be valgio. Atsišaukite 
3635 So. 5th Avė., 1-mas augštas,

REIKALINGA dviejų leiberių iš
krovimui lumberio. Atsišaukite į 
917 W. 20th Place. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA medkirčių, $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tar- 
lokų $2.50 iki 3.50 į dieną. Pamaty
kite superintendentą čia. Siunčiama 
kasdien į Michigan ir Wisconsin 
Lumber Company. Augščiausios al
gos. Gera mokestis. Išsiunčiama 
kasdien! atsišaukite.

DIAMOND AGENCY 
567 W. Madison St. Chicago

r

REIKIA Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išsiunčiam kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos Ševelavimą 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 i 
dieną.

DIAMOND AGENCY 
567 W Madison st., Chicugo, III.

REIKIA moulderių ,bench gray i- 
ron ir brass. Gera mokestis ir pa
stovus darbas.

Mason, Davis and Co.. 
7740 S. Chicago Avė., Chicago.

REIKIA merginų-pardavėjų prie 
“dčy goods”. Geistina lietuviškai 
kalbančiu. Gera mokestis atsakan
čioms. Kahn’s Dept. Store, 
613 W, 31 St., Chicago.

REIKALINGA bučeris pastovus 
darbas ir gera mokestis.

Illinois Market Co., 
3432 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA dviejų dreiverių pavic- 
niem vežimam, taipgi vyrų dirbti i 
“serap iron yard”, $20 — $21 i sa
vaitę. A. Blackstone, 
2457 So. Loomis St., Chicago.

REIKIA prityrusių operuotojų prie 
viena arba dviem adatom si>ėka siu
vama mašina. Taipgi merginų mo- 
kyties. Playsiut Mfg. Co.,
3600 S. Morgan St., Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbininko, 
$40 mėnesyje, kambarys ir valgis1. 
Prityrimo nereikia. 
6222 Ilarper Avė., Chicago.

REIKIA žmogaus, pakavimui ra
kandų. Mes galime panaudoti kitą, 
su tam tikrais įrankiais, mokyties 
to darbo. Clemetsen Co., 
2414 W. 20 St., 2-ras augštas.

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobilių šapoje Darbas 
visokis. WARSAWSKI and CO., 
1915 So. State St., Chicago.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St., kampas 14to place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to place.

KEIK ALINGAS senas vyras nega
lintis dirbti šapoje. Lengvas darbas 
ir pastovus. Gera mokestis. Atsišau
kite šiuo adresu: J. Baltrūnas, 
1707 S. Halsted St., Chicago,

Tel. Canal 6417

REIKALINGA — molderių prie ge- 
Ižkelio darbo, ilgam laikui darbas. 
Pastovi vieta. Missouri Malleable 
Iron Company. East St. Louis, III.

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

EDWARD SIMON, / 
700 W. Erie St., Chicago.

REIKIA greitai atsakančio kriau- 
čiaus prie kostumieriško darbo. Ge
ram darbininkui pastovi vieta.

Tel. Drover 6836
911 W. 33rd Str., , Chicago.

PARDAVIMUI RARGENAI NAME
LIU IR DVIEJU PLATU

3938 S. Artesian, 4 kambariai, 
augštas apatnamis . ...... $1600

4001 So. Artesian, 6 kambariai, 
maudynė, gazas, augštai apal- 
r namis .................................. $2000

3336 Charllon SI., 4 kambariai $1050 
4048 So. Campbell Avė. (i kam., 

maud., pasas, ištaisyta gal. $1900
5147 So. I^uclid Avė. 4 kamb. ir 

atikas, lotas 50x125 ...... $1200
5140 Kostncr Avė., 4 kamb., aug

štas apatnamis, elektra, gara- 
džius 4-ms automobiliams, na
ujas, lotas 60x125 .............$251)0

5921 So. Kceler, 5 kamb. naujas, 
lotas 30x125 ....................... $20000

3204 So. Leavill SI., 4 kamb. .. $1400 
32nd ir Archer, 7 kambariai, 

maudynė, gazas, ąžuolo grin
dis augštas apatnamis, ištai

syta’galvč ......................... $1000
3320 So. Oaklcy Avė., (i kamb. $2100 
3248 So. Oakley, (i kamb., mau
dynė, gazas, pečium šildomas

ištaisytas apatnamis .......... $1900
3326 So. Seeley Avė., 5 kamb.,

plytų, 5 kamb. apatnamyj ..$190(1
I kambariai, Braidvvood, III., pil

nai ištaisyti, 1!4 akro.......$700
3331 So. Ashland Avė., 6 kamb.

Halas, 4 kambar. priešakyj, 
viskas gerai pataisyta .... $2300

3653 So. Leavitt St., 2 fialai, 
plytų, ant akmens, lotas 26x

. 125 .................   $3200
3416 So. VVood St., plytų, visas 

ištaisyta, 2 pagyvenimų .... $3500
MCDONNELL,

2630 West 38lh St., Chicago 
Atdara 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir nedėliomis.

----- o-----
PARDUODAMA pigiai groserne, 

smulkmenų sankrova. Kampas prie 
gatvekarių. Gera biznis.
449 W. 31st St., Kampas Canal st.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbta per tris metus, 

ištaisytas—pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
—nuo May 1 iki Oct. 31, 1918.

Pardavimo priežastis—turi išeiti 
I kariuomenę. Malonėkite atsišauki 
iuo adresu: C. BURBULIS,

725 W. 119 St., W. Pullman, III.

PARDAVIMUI bnčernė ir groserio 
sankrova, tarp lietuvių apgyventos 
vietos. 3402 So. Halsted St.

PARDUODU barzdaskutyklą la
bai puikioj vietoj, lietuvių apgyven
to}. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja kariuomenėn. Par
duosiu labai pigiai. Kreipkitės pas 
Tony Mikalocz, 2112 — 137th Str. 
Indiana Harbor, Ind .

PARDUODU bučerne ir grocernę 
Biznis išdirbtas per 10 mėty. Virtu 
gerai apgyventa lietuvių ir lenkų 
Rašykite laišką į Naujienas pažymė
dami No 20.

PARDAVIMUI saliunas, gerai iš
dirbta vieta. Parduosiu labai nebra
ngiai, jeigu tuojaus. Pardavimo prie
žastis—liga. M. Kuhvinsky,
606 N. Ashland Avė. Chicago

NAMAI-ŽEMfi
BARGENAS, —7 flatų, 4 aug.štų 

mūrinis namas, gesu h’ elektra ap
šviečiamas kiaurai, 
duotas už $6000.00.
932 W. 19th St.,

Turi būt par- 
F. BLATTER

Chicago

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

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mainau biznevą namą į pagyvenami!. 
Gali tilpti 3 fainilijos ir biznis. Na
mas mūrinis ant 2-jų ankštu. Kam 
reikia nepraleiskite tos didelės pro
gos. Jonas Tumas, 
3116 VV. 43rd St. Chicago.

GERAS BARGENAS
štai jums geriausia proga tapti lai

mingu ir nematyti bado, šituose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano far- 
mą už pusę kainos; aš turiu 20 akrų 
derlingos žemės. Man ta farma kai
nuoja du tūkstančiu doleriu, o da
bar parduodu už tūkstantį dolerių 
už cash ar ant išmokėjimų. Nelaimė 
man yra, kad aš i trumpą laiką iš
važiuoju į kariuomenę. Kas pirme
snis atsišauks, tas bus laimingas; aš 
esu labai patyręs apie tą farmą, nes 
išgyvenau tenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;tris kartus į metus augi
nama javai. Yra lietuvių kolonija 
arti miesto ir mokyklų. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar
ba vpatiškai nuo 12 iki 5 vai. popiet. 
K. j. J1., 10649 Mich. Av. Roseland 111.

PARMOS!
Aš norėčiau atkreipti donią į tuos 

lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į Wisconsino vals
tiją, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškal 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .0. Bryant, Wisconsin.

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

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avc.

FARMOS
Centrolėje AVisconsin, išdirbtos su 

mimais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelią, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Lohgladc, Mo- 
ruton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos* $1,000.00 ir 
aug.ščiau. Mes skiriame 10 melu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves it II. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU namą automobilių 

“Ford”, 5 sėdynių. Visos tulšįs; ex- 
trst tyerai. Visas geroje tvarkoje. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No 21.

PARDUODI^ Excclsior motorciklį, 
dviem cilindrais, išrodo kaip naujas, 
gerame stovyje, pigiai Savininkas ei
na į kariuomenę. Galima matyti nuo 
5 iki 9 vakare.
11761 So. Halsted SI, West Pullman. 
III

RAKANDAI
$200 DUBELTAVAS springsas pho- 

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

3645 W. Polk St., Chicago.
$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 

lą $‘215.00 paimsi mano $850 player 
pianu, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti/vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis nc- 
Užsirašvt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklą, 
dienomis ir vakarais, 
didelė, 
laiku.
3001 S. Halsted St., Chicago 

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.
BURKEBARBĖKSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

nfl5TER 5T5TEF1
MOKYKIS KIRPIMO IR DES1GNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRĖDAI U
Musų ir ypatitkas mokinimą, pr

darys jus tinovu j trumpų laikų.
Mps turime didžiausius ir crrriausius kirpt- 

mo-desiKuiug ir siuvimo skyrius, kur mes su 
miksime praktiftkų patyrimų kuomet jų mo 
kysit&B.

Hlektra varomos tuaAino. tnusų siuvimo aky 
rluose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pam* 
tyti musų mokyklų hile laiku — dienų ir va
karais ir gauti specialižkai pigių kainų.

I’atrenos daromos pagal Jūsų mierų — ull« 
stailės arba dydžio, iA biie madų knygos

MASTER DE8IGNING BCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvi. Kambarys 41* 417. 
nriei City Hali.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

G205 So. Halsted st., 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. WcI1h St.

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

SARA PATEK, Pirminlnki




