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Turkai isskerde 10.000 APSAUGOS AMERIKOS 
PAKRAŠČIUS

armėnu
Prašo $16,000,000 kovai su 

submarinoms ir oriniais 
užpuolimais.

True translation filed with the post- 
master at Cllicago, III., Juiir 7,1918, 
us required by tho act of Oct. 6,1917.

S.L.A. Seimas
Dienos Nuostoliai 

S. K Armijos, 
Francijoj

Socialistas 20 
moty kalėjimai! Plechanov

Finai prieš monarchiją
Amerika rūpinasi apsaugoti 

Atlantiko pakraščius

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., June 7, 1918, 
ai reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASH1NGT()N, birž. 6. — 
Kraės departamenats šiandie 
prašė kongreso paskirti $16,000, 
600 įsteigimui orlaivių ir hydro- 
planų stočių saugojimui Suv. 
Valstijų prieš submarinų ir o- 
rines atakas.

Paroda. — Viešas susirinki 
mas

Anglai laimi ore
Vokiečiai perėjo Oise upę, bet 

po atmušti atgal
ta

stočių,,13 jų Atlantiko pakraš
čiuose, o 3 įlankos pakraštyj. 
Tikrųjų vielų nepaduodama.

Departamento paduotasai pa
kraščių apgynimo pienas taip
gi reikalauja įsteigimo pakraš
čiuose fortifikacijų, kurių ka- 
nuolės galėtų būti pervežamos 
geležinkeliais iš vienos vieos į 
kitą pasilikimui galimų atakų.

[ Na u j ienų korespondencija ].

I PIIILADELPHIA, Birž. 4. — 
Pirmosios seimo dienos vakare 
buvo surengta paroda. Dalyva
vo vietos lietuvių draugijos, iš
skiriant' H^cialistų ir klerikalų 
organizacijas. Paroda dėl to 
buvo menkute.

Parodai pasibaigus, Lietuvių 
’Svetipnėj buvo viešas susirinki
mas, kuriame kalbėjo Dr. J. 
šliupas. Biuvo pakviestas kal
bėli taipjaii ir Kl. Jurgelionis, 
bet kadangi laikus jau buvo vė
lus, jis pasitenkino tik trumpo
mis pastabomis apie Dr. šliupo

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

WASHINGTON, birž. 6. — 
šios dienos S. V. armijos nuos
tolių sąrašas paduoda trisde
šimt keturis vardus. Nuosto
liai toki:

Užmuštų karės lauke.... 7
Mirė nuo žaizdų .......... 3
Mirė nuo šiaip atsitikimų 3
Mirė nuo ligų .............. 4
Sunkiai sužeistų.......... 12

' Lengviau sužeistų .... 3
Suseistų, nežinia kaip .. 1
Žuvusių nežinia kur .. 1

Nuteistas socialistų kandi
datas į kongręsmanus.

True translation filed with th post 
mastei’ at Chicago, III., Junc 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, "917.

OKLAHOMA CITY, Okla 
birž. 6. — Orville C. Enfield, 
socialistų kandidatas į kon
gresą šiandie tapo rastas ka
ltu konspiracijoj kliudyme 
draftui ir liko nuteistas 20 
metų Leavenworth kaleji- 
man.

34 
vardų

Anglai nušovė 336 aeroplanus 
į tris savaites.

TURKAI IŠSKERDĖ 
10,000 ARMĖNŲ

Bėgiu dviejų savaičių laiko

iandijai saąo karalių, 
vis daugiau ir daugiau 
žinių apie augančią tam 
nymui opoziciją. Net di
buržuazijos aiškiai mato ką rei
škia Finlundijai ateityj užmez-

Kasdie 
ateina 
suma-

mirė
PASIMIRĖ ŽYMIAUSIAS
RUSIJOS SOCIALDEMO

KRATŲ VADOVAS

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jane 7, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 6. — 
Sulig čia iš Maskvos gautos 
žinios, turkai j dvi savaites 
laiko išskerdė 10,000 armė
nų.

Visi gruzinai ir kaukazie
čiai iki 42 m. amžiaus tapo 
mobilizuoti.

Vokiečių ir ukrainų karei
viai užėmė teritoriją j šiaurę 
nuo Charkovo, taikant paimt 
Kurską, Voronešą ir Rosto
vą.

Kada gen. Mannerlieim galu
tinai užbriežė liniją viešpatavi
mo ir pereitą savaitę pareikala
vo priėmimo jo rezignacijos,

RUSAI ATIDUODA KAI
ZERIUI LAIVYNĄ?

Bet vokiečiai negalės naudot 
laivų

Pasak

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., June 7, 1918, 
us required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 6. -
Kavas agentūros gautos iš Mas
kvos žinos, bolševikų užrubeži- 
nių reikalų ministeriS čičerin 
pasiuntė bevielinę telegramą 
ambasadoriui Joffe Berline, kad 
bolševikų valdžia .sutinka ati
duoti Vokietijai Rusijos Juodų
jų jurų laivyną su sąlyga, kad 
kariški laivai po paskelbimu tai
kos bus sugrąžinti Rusijai ir kad 
vokiečiai susilaikys nuo naudo
jimo laivų.

vokiečių besiveržimas j Rusiją 
apsistotų.

FINAI PURTOSI NUO VO
KIŠKOS MONARCHIJOS

Finlandijos juodašimčiai 
pradės teisti revoliucionie

rius

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, birž. 5. — čia 
patirta, kad neužilgo prasidės 
visuotinas baudimas Finlandi
jos revoliucionierių. Tannner- 
fors, Abo, Helsingfors, Vasa, U- 
leaborg, Tavastehuv ir Kuopio 
įsteigta 21 specialiai baudimo 
teismai, kuriuose 28ą advokatai 
ves bylas prieš kaltinamuosius 
ir išneš nuosprendžius.

Vokiečiai randa daugiau var- įima atleisti žmogui už peržen
gi >, negu tikėjosi, brukant Fin-gimą jų nejučiomis.

Geležinkeliečių 
streikas Por

tugalijoj
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., June 7, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6,1917.

MADR1D, birž. 6. - 
viai iš Portugalijos sako,
Portugalijos geležinkeliai 

vi delei neužsiganedinimo 
pc dąrbinihkų.

Kelei- 
kad 
sto- 
tar-

Dr.įšliupo kalba.

Dr. šliupas kalbėjo rimtu to
nu, įsileisdamas į daugelį smul
kmenų, bet neparodydamas nė 
jokios platesnes pažvalgos, ne
prileisdamas galimybės kuriai 
nors demokratinei teorijai, ar i- 
dealui, įvykti — nekalbant jau 
apie socialistų idealus. Pasak 
jo, socialistų idealai tai esą sva
jones, kurioms niekados nelem
ta įvykti, arba jei kada-nors ir 
įvyktų, tai negreičiau kaip už

šiame sąraše lietuvių 
nepastebiama. Vakarykščiame 
gi sąraše buvo paduotos šios lie
tuviškai skambančios pavardės:

MARTIN LIZDAS, iš Wau- 
kegan, III. — Užmuštas kares 
lauke.

JOHN ZAVISZA, Middlelown, 
Conn. — Užmuštas karės lau
ke.

ADAM P. DAMBRAUSKAS, 
leitenantas, Philadelphia, Pa.— 
Sunkiai sužeistas.

WALTER GL()WACKI, Cle- 
veland, O. — Sunkiai sužeistas.

iii 'ini i i

AMERIKIEČIAI PERGALĖJO.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Junc 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN
CIJOJ, birž. 6. — Dalykai ant 
sausumos tvarkanties galutinam 
smūgini, kuris turi nuspręsti pa
saulio likimą, orinis ofensivas 
kasdie darosi vis smarkesniu.

Naujienos šiąnakt gavo ži
nią iš New Yorko, kad ten 
gauta telegrama, jog šiomis 
dienomis Rusijoj pasimirė 
žymiausias Rusijos Socialde
mokratų vadovas ir teoreti
kas d. G. V. Plechanov.

Drg. G. V. Plechanov bu
vo vienas seniausių Rusijos 
socialdemokratų mažumie- 
čių vadovu, žymiausiu soci
alizmo teoretiku, autorium 
daugelio svarbių veikalų a- 
pie socializmą ir redaktoriu
mi keleto žymiausių ir rim
čiausių socialistų laikraščių. 
Ir nors pastaruoju laiku jis 
buvo atsiskyręs nuo mažu- 
miečių internacionalistų, jo 
mirtis yra dideliu nuostoliu 
Rusijos socialdemokratijai.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

Streikas Newark ir kituose 
New Jersey miestuose.

oficierių taipgi rezignavo ir ne- 
kUrie iš jų atvyko su juo į šį 
miestą. Pranešama, kad finų 
armijoj oficieriaus vokiečiai ar 
vokiečių šalininkai.

Finlandijos laivynas

Pirmas pačios Finlandijos
kruizeris užbaigtas. Jis buvo Į NEWARK, N. J., b. 6. — Sian 
pabudavotas Aboj dėl Rusijos, dien sustreikaA-o apie 4,500 gat- 
bet tapo užgriebtas. Trįs kiti vekarių darbininkų, dirbančių 
bus neužilgo tarnyboj. Į dėl Public Service Raihvay Co.,

_r , - s. , . , | operuojančios gatvekarius New-Vokiečiat siunčia grudus. I *, _ark, Jersey City, New Bruns-
Pereitą subatą vokiečiai alga- wick ir West Hobokcn miestuo- 

beno į Hclsinforsą 300 tonų se. Be minėtų miestų gatveka- 
grudų ir 700 t šakninių daržovių riai taipgi nevaikšto Passaic, 
ir šį mėnesį pristatys dar 700 Į Perlh Ambroy ir Plainficld mie- 
tonų grudų. Tuo 
Svinhufvud tikimi 
mažinimo duonos

Tie pristatymai 
daryli atlyginimui 
kiečių nžgjriebim 
sankrovų vario, gumos, kavos, 
arbatos, tabako ir kitų geistinų 
dalykų išsiuntimui į Lubeck ir 
Rygą.

Tarp Stockliolmo ir Petrogra
do prasidės reguliaris laivų Į Kitur pagerino savo pozici- 
plaukiojimas, bet pasažieriai 
turi pirmiausia kreipties prie 
vietinės Vokietijos legacijos už-!
tvirtinimui pasportų, duodančių 
teisę keliauti Baltiko jura.

Keistas telegrafinis susinėsi
mas su Rusija tapo įsteigtas. 
Prii m tosios Stockliolmo telegra
fo kontoroj telegramos yra pa
siunčiamos Petrogradan krasos 
laivu, o iš ten siunčiama tele
grama į skiriamą vietą.

diktatorius Į sieliuose.
išvengti 
porcijų.
manoma
už platų

ą rusiį-tinų Į a|g.^ $17 50 į savaitę. Darbinin
kai pasiulimą atmetė.

Perdaug taisyklių

su-

pa-
vo-

Streikieriai reikalauja 45c į 
valandą ir 65,c į valandą už vir
šlaikį. Kompanija siūlo nuo 30 
iki 40c į valandą ir minimam

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS

Truo translation filed with the post, 
mastcr at Chicago, 111., June 7, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 6. — Karės 
ofisas šiandie paskelbė, kad vo
kiečių spėkos pereitą naktį bu-

Jis pritaria Landesratui.
Lietuvos klausimu, Dr. Šliu

pas pifnai gpfipažįsta Landesra- 
tą (Tautos Tarybą). Jis džiau
giasi, kad kaizeris, o taipjau

priklausomybę, ir tikisi, kad 
kaizerio ir sultano pavyzdžiu 
paseks taipgi Francija ir Angli
ja.

“Taip, Lietuva iš dalies nepri- 
gulminga dabar; bot ji žengia

sako Dr. šliupas. Tik esą gai
la, kad musų broliai Lietuvoj

rikalų partija reikalauja mo
narchijos. Vyskupas Karevi
čius ir kunigas Olšauskis pasiū
lę Vokietijai dagi daugiau ne
kaip Vokietija reikalavus. Bet 
tai esąs musų naminis reikalas, 
sako Dr. šliupas. Mes galėsi
me, sako, kovoti vieni su kitais 
tada, kada įgysime pilną nepri
klausomybę ir savo parlamen
tą. Nėsą nė jokios abejonės, 
kad didžiuma lietuvių stovį už 
demokratinę respubliką, o ne už

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., June 7, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 6. — Ameri
kos jurininkai užrašė naują gar
bingą lapą savo istorijoje utar- 
ninko naktį ir panedėlyj, atmuš
dami dvi stiprias vokiečių ata
kas Marnc mūšio lauke. Utar- 
ninko naktį jie išmušė didelį 
priešo pa trolių, o seredos ryte 
užpuolė ir suėmė priešo kulko
svaidžių ir po piet užmušė daug 
priešų ir suėmė belaisvių.

Vokiečiai sukoncentravo di
deles spėkas prie Ncuilly miško 
ir pradėjo masinę ataką. Jie 
tapo nušluoti Amerikos kulko
svaidžių ir ataka pranyko ne
pasiekusi Amerikos linijos, vo
kiečiams sumišime pabėgus.

jftpininkai mušasi kaip Tror. 
jiečiai ir nenori miego. Pridarę 
priešui didelių nuostolių perei-

ore, einanti nuo 1914 m. — bai
si kova už mylių virš žemės— 
vargiai sustojo dienai ar nakčiai.

Anglų aviatoriai nušovė 336 
vokiečių aeroplanus į mažiau 
kaip tris savaites laiko, iki bir
želio 2 d.; iš jų 283 yra visai 
sunaikinti.

Tuo pačiu laiku numesta už
pakalyj vokiečių linijų 526 to
nų sprogstančių medegų, arba 
vi i š 1.000,000 svarų. Zeobru* 
gc damba, Bruges dokai, gele
žinkelių ir niaunicijos dirbtu
vės miestuose toli Vokietijoj, 
kaip — Mannlieim, Landau, 
pakartotinai atakuojamos ir 
Karsruhc ir Colognc — buvo 
nuolatos padegamos.

ŠAUKIA ANGLIJOS DAR
BO PARTIJOS KONFE

RENCIJĄ

Svarstys apie sušaukimą 
tarptautinė socialistų kon
ferencijos

True translation filed with the port- 
master at Chicago, III., Jone 7, 1918, 
■s re<ruired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Birž. 6. — Reu- 
teris patyrė, kad Hjalmar Bron-

PASKANDINTAS PASA- 
ŽIERINIS LAIVAS?

True translation filed wilh tho post- 
masler at Chicago, III., June 7, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

ATLANTIKO uostas, birž. 6. 
— 10,000 tonų įtalpos pasažie- 
rinis laivas su 85 pasažieriais ir 
120 žmonėmis įgulos, kuris tu
rėjo vakar atplaukti į West In- 
dies uostą, neatvyko.

Tokia žinia gauta kompani
jos ofise. Bijomasi kad jį su
gavo submarinos.

kino priešo patrolių. šiandie 
po piet jie apveikė vokiečių kul
kosvaidžio poziciją, užmušė 7 
vokiečius ir suėmė sužeistą vo-

aldemokratų partijos ir Picter 
Troelstra, prezidentas Holandi- 
jos Socialistų partijos tapo pa
kviesti atsilankyti į metinę An
glijos Darbo partijbs konferen
ciją, prasidedančią birželio 26 
d. Speciali svarstymai konferen
cijoj bus pašvęsti tarptautiniams 
reikalams. Po konferencijos, 
Albert Thomas, Francijos soci
alistu vadovas ir Emile Vander- 
velde, Belgijos socialistų vado
vas, kurie taipgi yra pakviesti, 
sugrįš į Paryžių, galbūt lydimi 
Branting, Troelstra, Camile Hu- 
ysmans ir Arthur liendcrson, 
vadovo Darbo partijos, apsvar
stymui apie sušaukimą tarptau
tinės socialistų konferencijos.

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

AMSTERDAM. -- Keletą die
nų atgal areštuotas Berline dar
bininkas iiž peržengimą taisyk
lių pirkime palaikių čeverykų, 
apsigynimui aiškinosi, kad “ka
dangi dabar 395 atskiros taisy
klės apie batus ir čeverykus, ga-

apygardoj, bet tapo franeuzų 
nuvytos atgal.

f šiaurę nuo Aisne franeuzai 
pagerino savo pozicijas Haute- 
braye apygardoj.

Venilly-la-Poterie apygardoj 
(kur veikia amerikiečiai karei
viai) buvo smarkus artilerijos 
mūšiai.

Ir toliau i jis ima pasakoti, kad 
dabar esąs1 laikas visiems veik
ti išvien su Lietuvos landesratu, 
remti jį finansiškai ir moraliai, 
rinkti mokesčius Lietuvos val
džiai. Busimas karei pasibai
gus kongresas gal galėsiąs ati
taisyti tą padėjimą, kuriame 
Lietuva dabar esanti, bet galį 
atsitikti, kad tokio kongreso po 
karės ir nebusią. Bent Vokie
tija taip mananti ir sakanti lie
tuviams ir kitiems, jog taika 
busianti padaryta atskirai su 
kiekviena kariaujančia šalini.

11 ŽMONIŲ PRAPUOLĖ 
NUO LAIVO

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

LONDONAS, birž. 6. —- Trįs 
pasažieriai ir 8 nariai įgulos 
prapuolė nuo laivo Kenihvorlh 
Castle, kuris tapo pažeistas po 
susidūrimo ištikusios eksplozi
jos. Ant laivo buvo apie 300 
pasažierių ir jis pasiekė Angį i- 
jos uostą seredoj.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
55,000 BELAISVIŲ

Nuo gegužės 27.
True translation filed wlth the post- 
inasler at (Jiicago, III., June 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

1 BERLINAS, birž. 6. — Nuo 
gegužės 27 d. suimta virš 55, 
000 belaisvių, jų tarpe 1,500 o- 
ficierių; taipgi atimta daugiau 
kaip 650 kanuolių ir 2,000 kul- 
kasvaidžiu.C

ANGLIJAI MAISTO
UŽTENKA

Nebėra pavojaus kad maisto 
pritruks

(Seka ant 2-ro pusi.)

J EROM E, Ariz., birž. 6. — 
Šiandie mexikieČių apgyventa
me distrikte kilo gaisras, sunai
kinęs daugiau kaip 100 namų ir

drabučių. Du vaikai prapuolę. 
Vienas mcxikielis mirtinai ap
degė. Daugiau kaip 10,000 
žmonių liko be pastogės.

LIETUVIS AREŠTUOTAS Už 
nestojimą kariuomenėn

Naujas Airijos kancleris

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, UI., June 7, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6,1917.

LONODNĄS, birž. 5 
cialiai paskelbta, kad vieton re
zignavusio Sir Ignatius John 0’- 
Brien, vyriausiu Airijos lordu

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III., June 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

ALBANY, N. Y. — čia tapo 
areštuotas lietuvis John Olsen, 
27 m. iš ChicagO'Tiž nestojimą kancelriu tapo paskirtas Sir 
prieš drafto bordą ir bus paini- James H. M.. Campbell. O’Bri- 
la kariuomenėn. enui suteikta Anglijos pėrystė.

- Ofi-

Lichnowsky liuosas; Šveica
rijoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 7, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

ZURICH, birž. 6. — Kunigai
kštis Lichnowsky, kuriam po 
išspausdinimui jo memorandu
mų, parodančių Austro-Vokie- 
tijos atsakomybę už karę, buvo 
grasinama teismu, atvyko į Švei
cariją. Manoma, kad jo atsilan
kymas yra padarytas su Vokie
tijos valdžios leidimu.

Bal. mėn. buvo pranešta, kad 
Lichno\vsky yra beveik belais
viu savo dvare Silezijoj ir kad 
Vokietijos valdžia svarsto apie 
teisimą jo už išdavystę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., June 7, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 6. —, John 
R. Clynes, parlamentinis sekre- 
tohius maisto ministerijos pra
nešė šiandie atstovų butui, kad 
vokiečių submarinų pastangos

gyventojams.
Jis, sako, kad nesenai iš Ame

rikos atvežta 457,000 tonai la
šinių ir kad dar 100,000 akrų 
bulvėmis Anglijoj ir 120,000 a-

Margarino išdirbyste padidė
jo keturis sykius ir šalis yra ne- 
prigulminga nuo importo.

‘ * ORAS

Giedra ir vešiau šiandie ir ry- 
to; šiaurvakarių vėjais. . »
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FHE LITHUAN'AN DAILY NEIMI

Publishcd Daily escept Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1810 SO. KALSTEI) ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Ganai 4506

Naiijienos eina kasdien, išskiriant 
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t atisakomoji Kaina:
Chieagoie pačiu:

Metams ............................
Pusei melo .....................
Trims im-ncsiains .........
Dviem ineįiesiam .........
Vienam mėnesiui ...........

Chicngoje- per nešiotojus
Viriui kopija ...................
Savaitei .............................
Mėnesiui ............................

Suvirus tose Valstijose, ne 
pačiu:

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

Kanadoj, melams .............
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Visi zinu, kad Walerburio 
Pruselaitis ir Matas yra ne 
tiktai socialistai, o ir veik
lus, žmonių gerbiami, seni 
visuomenės veikėjai. Kodel- 
gi tad tame socialistų orga
nizacijos pinigais išleistame 
rašte taip šlykščiai terfioja- 
ina juodviejų vardas‘.J 
todėl, kad juodu n 
kai?.. *

Ar 
blševi-

milelns, užtikrinantis bešališ
kumo gvarantijas linkui į- 
vairių elementų, kurie yra* 
kviečiami dalyvaut“.

Praiii šdami Jums tatai, pa
sirašiusieji po šiuo laišku 
skaito esant naudinga pabrė
žti tuos sanprotavimus, ku
riais vadovavosi Londono' 
Konferencija, priimdama me
morandume išdėstytąjį kelių.
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Rašytojų u korespondentu prašome 
siunčiiinnys išspausdinimui laikra.š- 
h i rankniščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redukcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir aut vienos popicros pu
sės, be t<> paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpini. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, ai ba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareik liauja jų ir atsiunčia krasos 

pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

Redacijos
Pastabos

. Kiekvienam 
tas faktas, 
socializmo srovė yra stipri 
ukininkiškose šalyse ir ūki
nio k iškošė tautose (rusuose., 
latviuose, suomiuose ir tt.),: 
ir beveik neturi Įtekmės pra
moningose šalyse. i

Dabar klausimas: kas kam 
rodo kelią — ar atsitikusioji 
pramonijos žvilgsniu šalis 
išsiplėtojusia jai šaliai, ar at
bulai? !

kad kraštutinė

gumentų: socialistas nepri
valo stot už savo tautos ^tei
ses ir kovot prieš savo tau
tos pavergimą. Jisai turi, 
“kaipo internacionalistas”,

vot prieš visų tautų paver
gėjus.

Gerai. Sakysime, ant Jus 
užpuolė piktadarys ir ėmė 
Jus mušti; ar Jus tokiam at
sitikime nesiginsite nuo j’o, 
būdami priešingi piktadarių 
užpuolimams ne tiktai ant 
Jus, o ir ant visų žmonių? Ar 
Jus, kada sukčius apgauna 
Jus, traukiate į teismą viso 
pasaulio sukčius, ar tą, ku
ris apgavo Jus?

Vienam leidinyje, kuris y- 
ra išleistas lietuvių socialis
tų organizacijos lėšomis, iš
spausdinta toks straipsnelis 
“Apie poterius”:

“Teisybė, kad ta Water-Į 
būrio davatka, kuri pri
vertė “visuotinam seime” 
visus šliuptarnius melstis, 
yra tai stebėtino įkvėpimo) 
leido. Jos idealu jau per
siėmė ir Waterburio soci
alistai (tai, mat, liudija a- 
pie “stebėtinų įkvėpimų 
leidos”! “N.” Red.). Aną 
kart buvo draugijų sąry
šio susirinkimas. Kas ten 
per rakto skylutę pažiurė
jo ir štai ką matė ir girdė
jo: socialistai Matus ir 
Pruselaitis kartu su visais 
vyčiais suklaupę, nuleidę 
galvas, mušasi i krutinę ir 
kalba: ‘Dieve, susimilk 
ant manęs grieš...’ ir tt.”

So. Bostono “Darbinin
kas” (Šv. Juozapo Sąjungos 
organas) taip daug keikia, 
kad dažnai jam ir liežuvis 
suklumpa. Paskutiniame sa
vo nuirreryje jisai nupasako-

vamanių susivienijimą,
“į kurį žada tik mokan
čius keikti popiežius cicili- 
kus priimti.”
Tai, vadinasi, tas Bago- 

ciaus susivienijimas susidės 
iš “popiežių cicilikų”, 
kančių keikt. Tai bus 
tatnas susivienijimas: 
kiantis, cicilikuojantis, 
piežiaifs susivienijimas,
iš kur tų popiežių tiek daug 
atsiras, kad sudarius iš jų 
organizaciją?

bt rgždžias darbas šaukti vi
suotinų kongresų, kuliai nenu
statyta pamatinis jojo tikslas. 
Konferencija, be to, manė, jo
gai svarbiausioji sąlyga pil
nam Tarptautinės susirinkit 
mui yra tame, kad jo organi
zatoriai žinotų, jogui 'visos 
šaukiamos organizacijos aiš
kiais žodžiais išdėstė ir viešių

je bespūku, gali patapti imty
nių lauku, kuriame susirems 
priešingi kils kitam imperia-’ 
lizinai ir jų tikslai ir pagalios į 
bendrai patenkins save sutriu
škintos revoliucijos lėšomis. 
Darbininkų k lesa turi bendrų 
reikalų protestuoti prieš to
kius atsitikimus ir neduoti iš
sipildyti tokioms užmačioms. 
'Tai jwa memorundunu) auto
rių ir tų, kurie pasirašė po 
juo, troškimas. Mes prašo
me kad ir Jus tokia-pat dva
sia paimtumėte šį dokumentų 
sųžiningam ir nuudugniani 
apsvarstymui.

Kreipdamiesi į Jus su ši
tuo prašymu, mes siunčiame 
Jums, draugai, savo socialis- 
(iškus linkėjimus.

Reikia pastebėt, kad augščiaps
paduotasai laiškas kartu su Loti-' sves judėjimų yra kitoks tikslas, 
dono Konferencijos ęiemorati- negu- remti Rusijos revoliucijų,

fondo vadams. Už tokį alvi-’nors ryšių su Rusija (kilo, 
rą pasakymų “Naujienoms“ 
reikia tarti ačiū.
Ir toliau:

... Kaip jau “Naujienos“ pa
sakė, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos visai skirtin
gi tikslai. Dabar j i" yra prie
šinga Rusijos Darbininkų Ta
ryboms, lodei pilnai galima 
tikėli, jeigu Lietuvoj prasidės 
toks pat darbininkų judėji
mas susiorganizuos tokios 
pat tarybos, kaip dabar yra 
Rusijos Darbininkų Tary
boms, Darbininkų Taryba to 
judėjimo nerems, nes jų bus 
skirtingi tikslai.

Nežinia, kuo čia reikia dau
ginus stebeties, ar to “kritiko“ 
drąsa, ar jo neišmanymu. Jeigu 
pasakai, kad remti Lietuvos lai-

Pėtnyčia, Birželio 7, 1918.

Pabraižos

Sheboygano padangėj.

Mus davatkų geros širdis, 
Jos uždykų dirbt netingi: 
Telcgarmus tik nešioja 
Po miestų Sbeboygan uit.

sako.

Ino pamalu, kad taika būti) (|l|m|I niaton>a, jau pasiekė ir J tai pagal jo “gilų protavimų
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New Yorko seimo ryšiai 
buvo labai menki, jeigu po 
dvejeto mėnesių jie ėmė tru
kti. Tautininkai jau vėl vir
sta “laisvamaniais—libera
lais—-bedieviais”, krikščionįs 
demokratai—“klerikalais”; 

greitai tur-but atsiras ir 
“parmazonų” su “krokodi 
liais”. O kiek buvo bubniji- 
mo apie tą seimą!

“be aneksijų, be pinigiškų 
bausmių ir su tautų apsisprer 
ndimo teise“; ir, tolinus, kad 
los organizacijos darytų visa, 
ką galėdamos, idant Išgavus 
iš savo valdžių reikiamas g va
rant ijas, kad šitų principų 
bus laikomasi nuoširdžiai ir 
be užpakalinių minčių, rišant 
klausimus, kurie kils oficialų
jį* laikos konferencijoje.
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Turėdama šiluos dalyku^ 
omi nėje, Londono Konfercii-

Apžvalga
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Truc transtation filed with the post; 
mastei’ at Chicago, III., Jane 7, 191J4, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKŲ SOCIALI
STŲ PRANEŠIMAS CEN- 
IRALIŲ ŠALIŲ SOCI
ALISTAMS.

Beriino “Vorwaerts“ išspausdi- 
iA> sutraukų “karės tikslų Me
morandumo“ priimto Silkinin
kų šalių darbininkų ir socialis
tų konferencijoje, o taipgi laiš
kų, kurį parašė centralių val
stybių socialistams minėtosios * v
konferencijos įgalioti Tarptau
tinio Socialistų Biuro pirminiu

rotorius, Cam.mille liuysmans.
Tas laiškas skamba sekamai:

“Draugai, Trečioji Talki
ninkų Socialistų Konferenci
ja, įvykusi Londone nuo 20 iki

tautinio Socialistų Biuro pir- 
mniiiką ir sekretorių nusių
sti Jums autentiškų tekstų 
memorandumo, kuris buvo 
priimtas Didžiosios Britani
jos, Franci jos, Italijos ir Bel
gijos darbininkų ir socialistų 
organizacijų atstovų susirin
kime. Svarbiausios šito do
kumento miulįs gavo, arba 
buvo gavusios iškalno, Serbi-j 
jos, Portugalijos Graikijos, 
Kanados, Pietinė Afrikos, Au-

inų. Specialu komisija, susi
dedanti iš Stuart’o ir Bunnin- 
g’o (Anglija) Jouhaux ir (’a- 
chin (Francija), vieno Belgi-

delegato ir Tarptautinio Soci- 
f alislų Biuro sekretoriaus, Ca- 

mille Huysmans, iškeliavo į 
Suvienytąsias Valstijas tikslu 
įgyti Amerikos darbininkų 
klesos pritarimų šilam memo
randumui, kuriami* išdėsto
ma talkininkų šalių organi-Į 
zuotojo proletariato pažvalga 
į pamatus, įokių reikia demo
kratinei taikai, ir į pamatines 
sąlygas visuotinos Tarptauti
nės Darbininkų ir Socialistų' 

- Konferencijos, kurių turės su-

išdėstyti savo pažvalgas ir 
pienus memorandume, kurį 
mis esamr paskirti nusiųsti 
Jums. Konferencija tikisi, 
kad Jųsų partija, vadovauda
masi tąja pat mintim, nutars 
išleist viešų paųųšaus pobū
džio paskelbimų,* škyriuni ar
ba kartu su centralus Europoj 
darbininkų ir socialistų orga
nizacijomis, Londono Kon
ferencijoje dalyvavu^iijtų 
ntlOmUne, šitų dokumentų pa
lyginimas tyrės didžiausios 
svarbos. Tai bus geriausias 1 > . .L.

mo sutikimo abiejų kariau
jančių pusių proletariato nuo
monėse, kad butų galima pra
dėt bendrai veikti prieš impe
rializmų ir dėl dčiilokratinės 
taikos. Patirti tai išanksto y- 
ra Ino svarbiaus, kad yra aiš
ku, jogui jokia įžymesne par
tija, suprantanti savo atsako
mybę, nerizikuos, 
tautinio kongreso 
butų užkarti jai 
valia. Tik tokie 
turės moraliu

kad tarp- 
nutarimai 
didžiumos 
nutarimai

autoriteto ir 
praktiškos reikšmes, kurie iš
reikš bendrų ir vienodų va-

Trumpai sakant, talkininkų 
šalių socialistai prašo Jųsų, 
šioje sunkioje valandoje, kuo
met reikia žinoti, ar pasau
liui yra k inta, kad jį paliuo- 
suotų demokratija, ar kad ji
sai patektų į imperializmo 
nagus, — paklausti savo są
žinių, ar yra galimas tikras, 
nuoširdus ir pasekmingas 
proletariato valių ‘sutarimas

viešpatavimui, liksiu ne vien 
sustabdyti karę, o ir įvykinti 
laikų,, ir liksiu padėti liau
dinis ,'pasiliuosuoti nuo bega
linio mililarių karių grandi
nio, kurios veda prie ekono
minių karių, ir nuo ekonomi
nių karių, kurios vėl iššauks 
mililares kares.

Mes pridursime prie šito 
laiško tiktai vienų pastebėji
mų. Nuo to laiko, kaip iš«- 
siskirsle Londono Konferenci
ja .įvyko didžiausios svarbos

baisėtinų pavojų visų šalių 
darbininkams. Principai, už I 
kuriuos jie stoja, tapo begė
diškai sutrempti. Tautų apsi
sprendimo' teisė tapo atvirai 
paniekinta. Pačiose Austri-[ 
joje ir Vokietijoje socialistai' 
išreiškė baimę, kad Rusija? 
nuginkluota ir šioje valando-

1

Bulgariją nes įieperprhai buvo, išeina, kad esi priešingas Lietu- 
laikrašėiuose žinia, jogui Biilga-* vos Socialdemokratų Partijai, 
rijos socialistai davė atsakymų esi priešingas Darbininkų Tary- 
'rarptauliniam Socialistų Biti- boms, kurios gal ateityje įsikurs 
rui, pranešdami, jogui jie pri-( Lietuvoje, esi priešingas revo- 
taria pamatinėms memorandu- liuciniam judėjimui apskritai!! 
jno mintims. | atidedant į šalį to rašyto

jo “logiką”, mes paklausime jo: 
kur jisai matė, kad “Naujienos“ 
arba A. L. D. '1'. butų priešingos 
Busijos Darbininkų Taryboms? 
Jeigu “Naujienos” peikia bolše
vikus, (ai tas dar nereiškia, kad 
joų atmeta Sovietus, kuriuose 

jau visai.įstojo į Vidiko, Stidio-'juk nuo pat revoliucijos pra- 
raičio ir panašių “literatų“ vė-įdžios dalyvavo ir tebedalyvauja 
žus. Ažuot kritikavęs savo o- visos socialistų partijos, prade- 
ponentų mintis, jisai stačiai ra
šinėja visokias insinuacijas.

Nesenai jisai, norėdamas at 
kalbinti sąjungiečius nuo Lietu
vos Laisvės Fojfdo rėmįmo, 

nupasakojo jiem$t.kad Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tary
ba, įsteigusi tą Fondų, gąlinli 
patekti į atžagareivių rankas ir 
kad Fondo pinigai galį būti nu
siųsti Gabriui I Beit to negražaus j 
šmisliojimo “Laisves“ rašyto
jui dar nepakako. Dabar jau 
jisai atrado, kad A. L. D. T. ir 
“Naujienos“ neremia Rusijos 
darbininkų judėjimo, kad “Nau
jienos“ yra priešingos Rusijos 
Darbininkų Taryboms ir kad 
Liet. Laisv. Fondas rems revo
liucijos priešus!’

Iš kur tas rašytojas šituos vi
sus dalykus pasiėmė? Ugi ve: 
“Laisvė“ būvo pasakius, kad a- 
žuot steigus Lietuvos laisvės 
Fondą, reikėję “perorganizuol“ 
Rusijos Revoliucijos Rėmimo 
Komitetą, delei ko “Naujienos“ 
pastebėjo ,kad apie perorgani
zavimą kalbėt negalima, kuo
met dalykas eina apie visai ki
tokį tikslą. Juk Rusijos Revo
liucijos Rėmimo Komitetas turi 
tikslą reinti Rusijos revoliucijų, 
o Lietuvos Ųaisvės Fondas 
remti Lietuvos laisvės judėjimų. 
Tad šitą “Naujienų” pastabų 
“Laisvės” literatas ir “išaiškino“ 
taip, kad Liet. Darb. Tar. ir 
“Naujienos“ rems ne revoliuci-

l'riic translntion filed wilh Ihe posl- 
maslcr at Chicago, III., J tinę 7, 1918. 
as reijuircd by the net of Ori. 6, 1917.
SARMATYKITkS, 
VYRAI!

kad Rusijoj viešpatauja bolše
vikai; dėlto, kad Trockis nepa- 
sikvietū į Brest-Litovskų A. Vol
demaro ir Dr. Aleknos, bet vie
loj jų pasiėmęs Kapsukų; o y- 
palingai dėlto, kad Rusijos žmo
nės esu tamsiausi, barbariškiau
si, žiauriausi ir bjauriausi pa
saulyje. “Jiems lengviau žmo
gus papjauti, ne kaip man kad ; 
reiktų papjauti vištų
“Ne, su lokiais žmonėmis mcp 
negalime turėt jokių reikalų... 
Mes turime žiūrėti į vakarus ir 
įsteigti ryšius su naujomis Ra
itijos krašto tautomis“.

> I

Kl. Jurgelionio kalba.

Tai buvo vyriausi Dr. Šliiųio 
kalbos punktai. Jis kalbėjo va
landų ir pusę; kad pabaigė, bu
vo jau 11 valanda nakties.

Lietuvių Svetainėj oras buvo 
(begalo troškus. Žmonės pra
kaitavo. Didžiuma neberimo 
viduj ir buvo pasirengę apleis
ti svetainę. Taigi nebedaug bu
vo progos kitam kalbėtojui, Kl. 
Jurgelioniui. Jam vis dūlio pa
sisekė laimėt susirinkusiųjų a- 
tidos, kada šypsodamasis užrei- 
škė, kad jis savo kalba norįs dar 
(ik penkias minutes pakankinti 
publikų. Jis pasakė, kad Dr. 
Šliupo kalba padarius į jį labai

Fain davatkos!. Iš malonės
Pasišvenčia šmeižti žmones:
Nū senųjų, nė jaunųjų
Nū vieno nelenkia.

Nuo pat Nortsaid iki Soutsaid

Rimtų posėdžių laikyti 
Apkalbų prasimanyti.

Tos davatkos augšto stono, 
Jų liežuviai kai šiuruoklės.
Kelios dagi tituluotos —
Klebonijų gaspadinės!

Kitos turi agentūras.
Mat, jos vyrus dažnai maino: 
Kai nubosta viens, tuoj kito 
Davatkėlė pasijieško.

Mokslu dangų jos pasiekia: 
Socializmų moka keikti: 
Apie Jį jos daug išmano

Laisvės’’ cditorialų rašytoja

danl tautiniais socialistais, deši
niaisiais socialistais revoliucio- 

u niūriais ir Plechanovo šalinin- 
I kais ir baigiant bolševikais.

Mes nen)aįwjMLj.kad “Lais
vės“ rašytojas nmk neturi pro
to, kad ncsiiprasių, jogui tam 
tikra organizacija yra vienas da
lykas, o piirtUęs, J.-fcį, tūnančios, 
arba atskiri josios žingsniai yra 
kitas dalykas. Juk jisai puikiai 
žino, kad, sakysime, darbininkę 
unijos dažnai padaro labai sta
mbių klaidų (ar dėlto, kad jose 
vadovauja tokie, pa v. elementai, 
kaip Gompersas Am, Darbo Fe
deracijoje, ar dėlto, kad jos ap
skritai klaidingai orijcntnojasl 
įvairiuose tlalykuosc), o betgi 
jam tur-but niekad nū į galvų 
neatėjo pasakyt, kad darbinin
kų unijos yra blogas daiktas.

Taigi tie “Laisvės“ rašytojo 
prasiinanymai kilo ne vien iš 
chaoso, kuris viešpatauja jo gal
voja, o ir iš to “padorumo“, ku
ris anąsyk pagimdė jo insinua
cijų, buk Lietuvos Laisvės Fon
do pinigai pateksiu į Gabrio ran
kas.

——

S.L.A. Seimas,
(Tąsa nuo l-nio pusi.)

Teisina diplomatijų.

Mes neprivalome svajonių

kitų. Nes, girdi, juk pačios 
“Naujienos“ “atvirai pasakė“ 

; (iki šiol jos, mat, slėpė!), jogui 
-‘L. L. F. turi “skirtingus 
lūs”.

Štai to rašytojo žodžiai:
“Naujienos” klausia, 

reorganizuoti tą .fondą, 
rinlį visai kitokį tikslų? 
bar gal jau ir “Naujienoms“ 
nebus tokia didele paslaptis, 
nes jos atvirai pasakė, kad R. 
R. R. Komitetas turi visai 
skirtingus tikslus, negu Lietu
vos Laisvės Fondas. “Nau- 
jienos“ luomi savo pasakymu 
davė suprasti, kad Lietuvos 
Laisvės Fondas nerems net ir 
L. S. D. Partijos, nes mes a- 
pie rėmimą kalbėjome, o jos 
tvirtina, buk L. L. P.' esą visai 
skirtingi tikslai. Kų gi tas rei
škia? Atsakymas aiškus: 
Lietuvos Laisves Fon. rems 
tų sriovę, kuri geriau patiks

tiks-

kaip
tu-

Da-

/

Mes turime stengties ir (Įaryti 
tai, kas šiandie galima. Mes 
turime veikti už Lietuvos ne-, 
prigulmybę. Mes turime steng
ties, kad išgavus pripažinimų 
Lietuvai neprigulmybės iš Fra
ncuos, iš Anglijos ir iš Suvieny
tų Valstijų“. Politinis veikimas 
dabar esųs didžiausios svarbos. 
Labai neišmintingai darų tie, 
kur tyčiojas, pajuokia slaptų 
diplomatijų. Nes tik tokia dip-1 
lomatija esu galima kas nors; 
tikrai gera pasiekti šiame pa
saulyj. Ir jo, * šliupo, misija 
dėl 1o buvus didžiausnos svar
bos. Jis nėjęs pas kuriuos- 
nors valdonus maldauti, bet sa
vo diplomatinįpis žygiais jis 
daug gero nuveikęs, karštai 
šuktelėjo Dr. Šliupas.

Priešingas Rusijai.
Savo kalbos dalį Dr. Šliupas 

pašventė papasakojimui apie 
padėjimų Rusijoj ir apie Rusi
jos žmones. Jis griežtai išsirei
škė prieš atnaujinimų kokių-

tum ištikto jau nebėra vilties 
demokratijai laimėti; kad lietu
viams, lygiai kaip ir kitoms tau
toms, reikia savo grobikų va
ši busiu tie, kur pirmutiniai tą
si busiu tie, kur pirmutniai ta
tai pradėsiu daryti.

“Tai butų begalo liūdna, jei
gu visoj Europoj viešpatautų 
toksai pagailėtinas ūpas. Retgi 
aš tuo netikiu — nenoriu tikėt“, 

sakČ! Kl. Jurgelionis. “Čia, 
Amerikoje, tokioms pasakoms 
ir išvadžiojimams, kaip Dr. 
Šliupas kad nusako, niekas rim
tai nepatikęs. Ir niekas čia ne
pritari hf. iems pienams, negi 
norus pasiduoti nugalėtųjų psi
chologijai. Nes Amerika vos 
tik pradeda kariauti, ir Ameri
kos vadovaujantieji žmones yra 
pilni vilties, kad Vokiečių mi- 
litarizinas bus sutriuškintas ir 
kad Rusijos tautos bus, galų ga
le, išliuosuotos nuo nepakenčia
mo jungo.“

Tolinus kalbėtojas charakteri
zavo ir aštriai smerkė kaizerio 
ir lietuvių klerikalų politikų, 
prisiminė taipjau ir apie galimy
bę ateityj revoliucijos Vokieti
joj.

KL Jurgelionio kalba koletų 
kartų buvo pertraukta triukš
mingais aplodismentais.

i !■ ' *

šliupas da kalba.

Dr

pasiaiškinti, jeigu kas jį klai
dingai . supratęs. Betgi buvo 
sunku sugaudyti, kų ištikrųjų 
ji:; norėjo paaiškinti. Pasakė, 
kad jis geidžius, idant kairysis 
lietuvių sparnas — tautininkai, 
laisvamaniai ir socialistai, jeigu 
jie dar esu lietuviai, veiktų iš
vien. Ir jis tikįs, kad lietuviuo
se viešpatausianti-laisva dvasia. 
Bet jis vis tiek neturįs pagarbos 
Kapsukui nė jo šalininkams. 
“Kapsukas, jeigu jis sugrįš Lie
tuvon, bus areštuotas ir pasme
rktas“, - - užtikrino I)r. šliupas. 
Galinus jis persergėjo lietuvius, 
kad jie nusidėtų prie lenkų le- 
gijouų.

Tai buvo visa, kų jis norėjo 
paaiškinti. Publika jį šaltai pri
ėmė..

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir y opieras.
Natpų Ofisas:

SUS I. Halstod lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

Mimto Ofisas?
UIT N. Dearborn lt.

111 UOnftyBHg.
Tel. Central 4411

I

P.S.—Šių dainelę aukoju She
boygano tau liškomsrkleri kalų 
davatkoms, kurios užsiėmė ne
kaltų žmonių purvinimo biz
niu. —G. J. M-tis.

Skaitytojų Pastabėlės.

Džiauglies iš žmogaus nelai
mės -— nedora. Bet pasakyti 
tiesa apie jo nelaimę, pasakyt, 
kad ant jo užkrito nelaimė tai, 
turbmt, visados galima.

Noriu pastebėt žodį apie po
nų Yčų.

• Pernai apie šį laikų musų tau
tininkai džiaugte neatsidžiaugė, 
kad Yčas patapęs ministeris.

Šiemgt jau buvo pranešta, kad 
p. Yčas su kunigu Olšauškiu pa
imti ir sėdi ant pakiltos už ta
riamų suvalgymų svetimų maka
ronų.

— Sic transit gloria inundi!
— J. P. K.

Paskutiniais laikais Laisvė vis 
labiau stengiasi užimt Kovos vie
tų kitų socialistų griekams ro
kuoti. Tuos svetimus griekus 
rokuoti ji taip pamėgo, kaip tas 
žentas uošvės varškę. Man visa-

vei atsargesniu! su svetimų grie- 
kų rokavimais, kad nereiktų ka
rtais pačiai už savo griekus gai
lėtis. — J. P. R.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui

DATRIJOTIZMAS
1 Pačėdamas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
. SIOUX CITY, 1A.

Tuojau įtrink D-ro Ricbter’io

PAIN-EXPELLER
(Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

“IKARA”
35c. ir 65c, buteliu k m viso»e aptlekose arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTBR & CO.

74-80 VVashlngton Street, Ncw York, N. V.

“Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.-
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šių kainų priskaifoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

• KALSTEI) ir l?-rn GATVES

f JOSEPH C. W0L0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 VV. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6999
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Dr. J. Šliupas Brooklyne.

(Nuo musų korespondento)

Dr. J. šliupo kalba.
Broliai ir seseris, broliai ir 

draugės. Metai su viršum at
gal man teko iškeliauti į tilimų 
kraštų. Musų broliai čia ča li
kę: — šliupas važiuoja nupirk! 
Lietuvai laisvės. Kili velijo, kad 
žuvįs prarytų jurų gelmėse; da 
kiti pasakė: “šliupe, mes tave 
remiame ir remsime ir kinksi
me, kad tu parvežtam Lietuvai 
laisvę.“ Aš keliavau ne auksinio 
kailio iieŠkoti. Lietuva buvo au-

klidę po Rusija. Jin visi iš Lie
tuvos. Juos išgujo Rusų armi
ja. Kuomet ji traukėsi nuo vo
kiečių. nepaliko nė gyventojų.

Rusijoj buvo suorganizuotas 
Centralis Komitetas šelpimui pa
bėgėlių. Miestuose buvo įsteig
ti bendrabučiai, kur lietuviai 
broliai ir seseris galėdavo prisi
glausti.

Lietuviška jaunuomenė Rusi
joj nėra apleista. Apie 3,000 jau
nuomenės yra įgiję gimnazinį 
mokslų. Tuo rūpinosi lietuvių 
organizacijos Rusijoj, dėjo daug 
pinigų ir rengėsi prie Lietuvos 
ateities.

Kokybe 
r H'. EI, M A. W ‘ > 
tvirtai apsaugota

rys jų. 1x4 neprarijo.
Manau jums pranešti ką gir

dėjau, kų regėjau. Kelione šituo 
metu buvo sunki ir vargi, važi
nėt reikėjo visur. Botojoj padė
jimas baisus. Givaščiai pavojus. 
Buvau ir aš laukęs valandos, ka
da su Viešpačiu pasimatysiu, ir 
tikrai maniau, kad su jumis jau 
nesimatysiu daugiau. Kelionė po 
Rusiją labai sunki. Per miestų 
pervažiuot vargas didžiausis. 
Gatvekariai prisigrūdę po 20-30

Tokie Bulotai ir kiti niekino 
Centralinį Komitetų, kuomet Jie 
čia važinėjo po Ameriką. Jie 
niekino veikimų toki, kaip vei
kė Yčas, kuris dėjo visas spėkas 
Lietuvos naudai. Rusijoj pasta
tytas lietuvių ligonini t is rupesniu 
gerų veikėjų. Kaštavo 25,000 
rublių, šiandie to ligonbuČio 
nepaimtum nė už 100,000 rub
lių. Lietuviai Rusijoj turėjo 5 
gimnazines mokyklas, kurių dvi

Centraliniam Komitete pažva- 
Igų ir griovių nebuvo pirmiau, 
bet seimui įvykus visi idealai iš
ardyta, išgriauta.

HELM

ktt. Važiuojant per Maskvą už
mokėjus rublį ir pusę už papras
tų kopūstų torielkų, vos pasistip
rinau, bet ir tų negalima gauti. 
Toks |>at padėjimas Tambove, 
Voroneže ir kitur.

Važiavau per Rusija dviem 
tikslais: V

1. Pagelbėti tūkstančiams pa
bėgėlių, ir

2. Politišku darbu rūpintis.
3000.000 musų brolių yra pas-

f) 1 P ĮZ saugius ir 1 1 IV IY pelningus

inveslmentus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į mėnesi. 
Kainos kjla sparčiai. Juo 
greičiau pirksi — tuo dau
giau pelnysi. Rašyk arba 
ateik pasiteirauti. . Ofisas 
atdaras ir nedaliomis nuo 
10 iki 3 vai. po pietį/*.

313 S. Dearborn St. 
Rooin 1200. Chicago.

Didieji rusai tebėra tamsus. 
Su jais ir susikalbėt negalima. 
Broliai, tai žmonės, kurie netu
ri patyrimo, energijos žengti pir
myn. Rusijos tamsumui kaltas 
carizmas, kuris nedavė žmo
nėms apšvietus. Nuo 16-22% 
temoka tik skaityt ir pasirašyt. 
Jie tik dievų matė ir saulės spin
dulius, kuomet musų Amerikoj 
lik 1 iš 100 nemoka skaityti. Ru
sijos moterų tamsumas neapsa
komas. Jos nežino nė kaip vai
kų nuprausti tinkamai. Muilo 
jos visai nežino, šeimynos gy
vena su vištomis, ožkomis, avi
mis, kiaulėmis ir panašiai. Tai 
toki žmonės yra didieji rusai...

Musų jaunuomenė turi didelio 
palinkimo prie, mokslo, prie ap
švietus. Politiškai musų veikė
jai veikia tėvynės labui. Musų 
šalis yra Pabaltijos jūrių kraš
tas. Šalis turtinga ežerais, upė-

Išdirbėjai Augš- 
čiausioH RųšieH 
Turkiškų ir Egy- 
ptiškų Cigaretų 
Visame Sviete.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

Dengtoje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depoaitf 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLANI) AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lunį be r Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUB1N 
prez. Atlaf

[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas 

HTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VVILL1AM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prcz. Nat. City Bank 
GEO. C. VVILCE

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

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI*.*i*i*i*Į*.*i*|*i*|*i*i* ♦

Gydytojaus patarnavimas gydymė jūsų akių arba 
pritaikyme jūsų akinių.

21 IVIetas prie State Gatves 
Iškaba—besisukanti šviesa j

Dr. Carterio pagelbininkai yra gydytojai ir chi
rurgai. Užtikrintas gydytojo patarnavimas už 
optiko kainas.
Akinių kaina prasideda nuo 3.00 ir augšiau.
(Jaivos skaudėjimas sulaikomas gerais akiniais.

Dirbtinės Akjs

Dr. Franklin 0. Carter
Akių ir Ausų Specialistas

120 South State Street
2-ras augštas.

Valandos: 9—7 kasdien; Nedėldieniais 10—12 vai.

mis; turtinga prieplaukomis ir 
didmieščiais, kaip Liepoj us, Ry
ga ir kt. Rūpinaus, kad tuo butų 
pradėta išdirbt elektros pajiega, 
kad galima butų apšviesti mies
tus ir kaimus, Hydrogeno ir ki
tokios medėgos yra. Aš jiems 
kalbėjau, kad rūpintųsi greitu 
pravedimu telefonų, telegrafų, 
geležinkelių. Aš kalbėjau jiems, 
kad mes reikalautume ne kokios 
monarchijos Lietuvai, bet lais
vos respublikos, arba būt su la
tviais.

Kaunas, Vilnius, Suvalkai irgi 
užtai stoja, kad Lietuva butų 
laisva.

Broliai ir seseris, mano atsi
lankymas 'buvo naudingas, bet 
svarbos daug neatnešė. Neatne
šė dėlto, kad finansinės pagelbos 
niekas nedavė lietuvę politiškai 
gelbėti.

Broliai latviai mažai tariasi su 
mumis. Jie stoja už Rusijos pri
ncipus, pas juos idėja eit su Ru
sija. Su jais susikalbėt daug ne
galima. .Aš jiems sakiau, kad jie 
turi eiti su Vakarų Europa. Jie 
buvo priešingi pirmiau, bet ka
da didžiuma pateko po Vokie
čių valdžia su Kuršu; kada pa
teko Estonija ir kitos dalįs, tada 
ir jie griebėsi kovoti daugiau iš
vien su lietuviais už savo šalies

Dr. R. H. SGHNEIDER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir ner
viškų ligų. Taipgi yra specia
listu akių, nosies, gerklės ir tt. 
ligų.

Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iš 

ryt iki 1 po pietų.
1553 W. 47th st., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li- 

jerty Bonds. Ateikite ir gaukite 
? r y n U s pinigus.

18 N. La Šalie st., Room 312.
Perkame Francijos, Anglijos ir 

Canados bondsus.

PITTSBURG, PA.

žodis dėl šmeižimo Birutės Cho
ro. /

Kunigų Draugo 121 num. tū
las “Parapijonas” aprašydama 
apie Birulės Choro koncertų ge
gužio 12 d., tiek prasilenkė su 
teisybe, kad jo tų aprašymų ne
galima kitaip pavadint kaip tik 
melu ir šmeižimu.

Žinoma, kaip iš kunigų Drau
go korespondento nėr ko nė no
rėt geresnio, nes kas tik buvo 
minėtame koncerte tai kiekvie
nas paliudys, kad “Parapijonas“ 
meluoja, ir dar nebot kaip. Jis 
eina taip toli, kad ima pasakot, 
buk Birulės Choras pasisavinęs 
Šv. Kazimiero Parapijos Choro 
dainas. Mat, jo išmanymu, jei
gu Parapijos Choras dainavo ka- 
da-nors kokių daina, tai jau ta 
daina ir yra šv. Kazimiero Para
pijos Choro nuosavybe ir ki
tiems tos pačios dainos dainuoti 
nevalia, o jeigu kas dainuoja, tai 
“vagia.“

Argi bereikia didesnės nesų- 
mones! »• ♦ ■

Joks choras, ne šv. Kazimiero 
Parapijos Choras nesutaiso pat
sai sau dainų, o vartoja musų 
kompozitorių patiektas. Pasta
rieji gi komponuoja dainas ne 
kuriam-nors parapijos chorui, 
ale kad jomis galėtų naudotis 
visi.

Paskui tas ponas “Parapijo
nas“ dejuoja, kam dainininkai 
pametę Parapijos Chorų nuėję 
prie Birutės Choro: “nesusipra
tę” katalikai, girdi, remiu Biru
lės Chorų, ir tie Parapijos Cho
ro dainininkai tai esu geriausi 
dainininkai Birulės Chore.

Man rodosi, kad minėti daini
ninkai buvo gerinusi dainininkai 
ir Parapijos Chore, ir tai ne iš 
malonės Parapijos Choro vargo
ninko, bet ačiū tų dainininkų 
gabumams., O kad jie apleido 
parapijos Chorų, tai tam yra 

1 priežastis. Kiek aš girdėjau, šv.

Nedyvai kad Vyrai Mėgsta Musų Drapanas
Vėliausios Stailės 

Pasitikėtini Audimai
Nebrangios Kainos f

Kuomet žmogus čia perka siutą, mes tiek pat didžiuojamės kaip jis kad 
geriausiai išrodo. Musų prityrimas prigeibsti jo geram skoniui.
Gatavai padaryti siutai pardavimui visur; bet tik viena tėra vieta Roselande, kur 

Bach Bros, gražus siutai pasiūti H ART SCHAEFNER and MARX ir kitų gerų siuvėjų 
galima pirkti po

$20, $25
$30 ir $35

Taipgi nuo $15 iki $50

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir 
Avalinių Namas

Sankrova 
Atdara 

Seredoje 
Pėtnyčioje 

ir Subatoje 
Vakarais

Bach Bros
v

Michigan Avė. prie 115tos Gatves.
Namas Hart Schaffner and Marx Drabužių 

Florshein čeverykai

Kazimiero parapijos vargonin
kas Jankevičius buvo parodęs sa 
vo choristams, į kokius vakarus 
eiti dainuoti o į kokius ne. Dėl
to tai daugiau protaujantiems 
dainininkams ir dainininkėms 
pradėjo būti nepakenčiamas pa
našus vargoninko bosavimas: jie 
buvo priversti skirtis su bažnyti
niu choru, o eiti prie Birutės 
Choro. Ir man rodos, kad jie 
nueidami prie Birutės Choro nie 
ko neprarado kaip tik “bosų“ 
nuo savo galvos, ir nieki no ne
varžomi galės daug geriau pasi
tarnauti dailės srityje. Uždyka 
p. Parapijonas kritikuoja tuos 
žmonės “nesusipratusiais katali
kais“, kurie remia Birutes Cho
rų. Jie žino kų daro ir nereika
lauja tokių ponų kaip parapijo-

Sankrova 
Atdara

Seredoje 
Pėtnyčioje 

ir Subatoje 
Vakarais

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi

nigus Imi ateiti į NEW RIVER DISTR1CT West Virgima. ANG
LIS BĖGA NUO KETURŲ IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už tona. Musų GERI ANG- 
LEKAS1AI UŽDIRBA NUO $190.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TĖ Transporlacija nekįla. I±desnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta klRia j:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N. 
MCDONALD, \\. Vilkiniu.

no patarimų. Jie gyvena savo 
protu, o ne svetimu.

O žioplinusias p. Parapijono 
prasimanymas tai apie Birulės 
Choro “bedieviškumų“. Mes vi- 
si žinotu, kad Birutės Choras ne- 
lur ant savęs jokių kontrolie
rių, “bedievių“ nė “dievučių”. 
Visi dainininkai palįs save kon-

troliuoja ir tvarkosi, ir gerb. 
Choro vedėjas .1. Senulis nėra 
joks “bedievybės platintojas“ 
kaip kad Parapijonas nari įtik- 
rinti, bet rūpinas ir darbuojasi

Mat, vargšų Parapijonų ap
maudas ima, kad Birutės Cho-

(Seka ant 4-to pusi.)
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Didelis Susiv. ku , » Rengia 

LSS. 73‘čia, 1744a ir 2344a kuopos

Su Puikiu
PROGRAMŲ

Pradžia 9 valandų ryte iki vėlyvai nakčiai. Inžanga 25c porai.
Grieš J. GRUŠO orkestrą.

MONNDSVILLE, W. VA.'Taigi, apmiręs atrodo dabar 
musų miestelis Bet tai tik laiki-

-■ ....................

Kelt. Liepos-July 4, ’18
GEO. CHERNAUCKO DARŽE

LYONS, ILLINOIS ' '

Kviečiame visus jaunus ir senus atsilankyti į šį puikų 
pikniką ir pasiklausyti gražių dainelių ir gerų kalbėtojų.

Kviečia visus KOMITETAS.

KORESPONDENCIJOS
- - - -- - J

krutėti

nž kelių dienų turėjo išvažiuoti 
tarnyston. Atsisveikinimui su 
draugu, pas jo brolį D. Rimkų

kiniai, stengiinaisi trukdyt kiek
vieną progresyvesnį darbą.

Lietuvių Ukėsų Komercijos
Pašelpinis Kliubas nutarė suren-

Man labai smagu pranešti 
Naujienų* skaitytojams, kad ir

kuopa, kurion iškarto prisirašė

nu sekasi ir kalt jis iiera po Ku
nigo skvernu — kaip Parapijo
mis kad norėtų O dėlto ji

mtės (Lhorą. Bet tais šmeiži
mais nieko ne pakenks Birules

Ik'Kalb yra “sausas” mieste-

ir namųjų gėrynių. Ištikrųjų bet
gi tas sausumas ne koks. Yra 
pakankamai slaptų smuklių, a- 
not anglų: blind pigs, kur mė-

pažymėti geru darbu aukomis 
socialistų partijos milijoninam 
fondui, čia jau ir buvo sudėta 
$7.75, kuriuos siunčiu Naujien- 
noms ($7.75 gauta ir pasiusta

mui knygyno. Kunigas paste
bėjęs, kad rengiamas vakaras, ir

Urbonas, protokolų sekretorium

energijos darbuotis.
— Koncerte Bpvęs.

gert kiek lik tinkamai.

su-

DE KALB, ILI

Naujienose jau daug kartų buvo 
minėta. Dabar viskas nutilo.

kalbama apie tai, kas pirmiau 
buvo veikiama. O butą čia gana

Dabar — tyla. Mat kalkiniuos 
tų energingų jaunuolių paėmė 
kareivijon, kili, dėl stokos darbo, 
išvažinėjo į kitus miestelius; li-

čia juos pašauks tarnyston, tai

rantama, sausai jų nepaleis, tu-

macijų, kurias išpildė A. Bara- 
nauskytė ir penkių metų am
žiaus vyras V. Černauskas.

— D. Rimkus.

OREGON CITY, ORE

kūnuos priverčia nors kontro- 
banda vers ties, duoną pelnyties,

norėdami pralobti. Labai gai
la, kad ir lietuviai užsiima tuo.

— Slapukas.

SPR1NG VALLEY, ILL.

Pažymėtinos išleistuvės.

iš Kevvanee Frunas Rimkus, kurs

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

PĖTNYČIO.JE, BIRŽELIO (JUNE) 7 D.,
GEO. M. CHERNAUCKO Svet., 1900 So. Union Avc. 

SUKATOJE, Birželio (June 8 d.
K. of P. Svetainėj, . .11037 Michigan avė., Roseland, III.
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas
Pradžia 7:30 v. vak. Padengimui lėšų įžanga 10 centų.

Kviečia Sus. Laisvamanių.

Lengvai apdirbsite Ūke
Ar \ ra Magui kerosimi kūrenamas inžinas ant jūsų ūkės? 

Jeigu ne, jus nustojate daug palankumo ir užganėdinimo.

Turėdanii Mogul inžiną jus nestokuosite darbininkų ap
dirbimui lauky. Rylą ir naktį jis laikysis darbo dirbdamas 
be nuovargio. Darbininkas nenuvargs ir neapleis darbo tuo 
laiku kuomet jisšbus daugiausiai reikalingas. Kuomet jus at
rasite, kaip jis yra nam^igas ir kaip nebrangiai jis dirba, jus 
nusipirksite daugiau sutaupančių darbą mašinų, kadangi jis 
be nuovargio dirba iki visus sunkius darbus apdirba ant vie-

Mogul, inžinai yra pavyzdingi nuolatiniai užsilikitni įran
kiai Jie taip padaryti, kad ;||lirbus kasdieninius ūkės dar
bus už mažas išlaidas. Jie dirba ekonominiškai, pigiausiu in- 
žiim kuru, kokį jųs^ąlite nupirkti — kerosimi arba distillata. 
Pradeda lengvai—sukasi nuolatos. Jie jums per ilgus melus 
tarnaus.

Pirk Mogul spėka varomą mašiną ir apdirbk savo ūkę 
pelningiau ir su mažiau darbininkų. Pasimalyk su pardavė
ju arini rašs k inums dėl katalogu aprašančiu Moguls, kurie 
prasideda didumu nuo 1 iki 25 paties didžiojo, visokiu stailiu. 
visokiems reikalams, visi kūrinami kerosnu arba malkomis.

International Harvester Co. of America
(Incorporated) J

CHICAGO U S i
(Jlnnų)ion Dccring McCorniick MilwaukOe Osborne

Tai gana 
toli nuo didelio

LietuviųC

šeimynų,

grnžus miestukas, 
miesto Pori

lando, 
keletas
beveik visai nebeliko. Priežas
tis ta, kad Oregon City yra vie
nintelė dirbtuvė popierinė, kur 
dirbdavo apie trįs tuksiančiai

bet pavienių

kompanija labai išnaudodavo 
savo darbininkus, versdama 
juos dir'liti net po keturioliką 
valandų paroje ir mokėdama du

tais metais atvyko čia Western 
Federytion organizatoriai ir jie
ms pasisekė suorganizuoti visus 
dubininkus unijom Kompani
jai tatai labai nepatiko. Ji pra
dėjo persekioti darbininkus, at
leidinėti iš darbo. Darbininkai 
gi pareikalavo, kad kompanija

sakant, paskelbė streiką. Tas 
streikas dabar jau antri melai

liai, be šeimynų, didžiumoj iš-

pasilikusieji kaikurie važiuoja 
dirbti i Porllandą, bet skelianti 
neina. Atsiranda, tiesa, ir sko
bų, ir čia įdomu pažymėli tai, 
kad skelianti eina ypatingai ge
ri katalikai, bažnytininkai. ..

— Ten esąs.

GARY, INI).

Seniau niekados čia nebuda-
vo nesupratimų tarp lietuvių, bet 
dabar, kada jie įsigijo sau dva
sišką piemenį, lai jau visa ko at
sitinka. Nebuvo kunigo, visi 
gyveno gražiai sutikdami; atsi-

VyriškŲ Drapanų Barbenai
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 
$1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

R. C O R I) O N
1415 S. UalHted Stw Chicago. III.

to kliubo priklauso bent pusė 
jo parapijom;. Well, jeigu Kliu
bas įsteigs viešą knygyną ir jo 
parapijonįs pradės skaityti ge
ru knygų ir laikraščių, tada jie 
palengva apsišvies, ims protau
ti, savu protu gyventi ir jau ak
lai nebeklausus kunigo, ką jis 
jiems pasakoja. O tai juk reiš
kia pavojų kunigėlio bizniui.

Tą pačią dieną Chicagoj ren

bui„ pasiųsta vargonininke Chi-

vyčių vakarą. Tikietai buvo pa
rvežti ir juos siūlyta choristams 
ir choristėms su paraginimu va-

kas labai norėjo, nes visi žinojo, 
kad čia-pat bus Kliubo vakaras. 
Vis dėlto pavyko prikalbinti ba

pradejo nešioti Kliubo vakaro 
skelbimus, tai kunigo klapčiukai

(us...

Tokie tai dalykai dedasi.
Bet bereikalo kunigužiai kiša

lus. Galime drąsiai pasakyti ir 
savo kunigužiui: juo jis labiau 
stengsis trukdyti progresyviųjų

mės. Savo • keiksmais laisvų 
draugijų ir socialistų jis tik at
grasina nuo savęs dagi gere
sniuosius parapijomis. O kas 
dėl Kliubo, tai jis bendrai su ki
tomis laisvomis draugijomis vis 
lik įsteigs knygyną, kur žmones

laikraščių, apsišviesti ir patapti 
naudingais visuomenės nariais, 

ne amžinais kunigų vergais.
— Tautietis.

o

MOLINE, ILL.

čia yra didelė Rock Island gc- 
ležkelio dirbtuvė, kur dirba su 
viršum 2000 darbininkų. Dabar 
visi darbininkai sustreikavo ne
užganėdinti “pakeliniu” algų, 
taip plačiai aprašytų anglų did-

limas” toks, kad pridėta tik po

rienis dar numažinta mokesties 
nuo 2 iki 5 centų. Visi sustrei
kavo, reikalaudami pakėlimo po 
10 15 centų daugiau valandai. 
Visi laikosi tvirtai, nes visi dar
bininkai priklauso prie unijos.

—ši]unas.

■........... \

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

1553 W. Madison st. 
Snite 600-612

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 jki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Uayinarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

rium Jonas Lcngėvičius, iždini 
nku
energingi draugai ir žada stro
piai darbuotis.

Pažymėsiu, kad kuopon prisi
rašė ir dvi moters, Ona Matukai- 
tienė ir Jieva Pauliukienė — abi 
šaunios draugės. Ona Matukai* 
tienė, be to, nebenaujokas kovo
tojų už geresnę ateitį eilėse: ji

Matukaitis. Visi

vo darbininkų judėjime.

draugai mano organizuoti dar ir 
Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopą, kad tuo bildu 
prisidėjus prie skleidimo apšvie
tus darbininkų miniose.

— Povilas J. Latvėnas.

DETROIT, MICH.

Vaikų Draugijėlės vakaras.

nėj, Michigan ir 24ta gatv., bu
vo Detroito progresyviosios vi
suomenės dalies surengtas vaka
ras silpnai besilaikančiai Vaikų 
Draugijėlei paremti. Materialiu 
žvilgsniu nusisekė nekaip, nes

dar per porą dolerių nepritek
liaus. Užtat dailės žvilgsniu va
karas buvo malonus. Progra- 
me dalyvavo: plė Adelė Pocevi-

bet savo skambinimu parodė di-

kad iš jos išeis geras artistas,

tėvai, kurie leidžia ją mokintiems, 
taip ir musų visuomenė. 'Taip
jau puikiai skambino ant pia
no ir kita pianistė plė O. Giviute. 
Monologą “Gamta ir Vargdie
nis” neblogai sulošė plė Ona šu- 
linskiutė ir Vincas Žukas. Pran
ciška ir Antanas šiliukai duetu 
sudainavo “Vijo vilkas voverai
tę”, o Juozas Žukas, 4 melų vy-

pjau-Franeiška šniukiulė, dėklą-

apsiniaukęs” ir Antanas šiliukas, 
deklamavęs Vaičaičio “Neveskie, 
vaikine”. Vyrų kvartetas: Ma
rk, Jurėnas, Aleksiunas ir Zdra- 
mavičius padainavo serenadą

tas (Mark ir Aleksiunas) “Mic

'vo, jog publika įšaukė antru ka
rtu pakartoti. Solo “Ko nuliū
dai broleli” padainavo dar pir
mu sykiu pasirodžiusi Detroi
to padangėj savo gražiu ir stip
riu balsu plė Monika Tamoliu- 
tė. Kad ji pabaigė, tai publika 
nepaliaujamais aplodismentais

pagrindu; šiuo kartu ji padaina
vo vieną anglišką dainelę. LSS. 
116 Kuopos Choras gana vyku
siai sudainavo “Sveiki broliai 
daininin.” ir “Saulelė tek”. Tuo 
ir pasibaigė programų dalis. Po 
to buvo šokiai, kurie tęsėsi iki 
dvyliktai nakties.

Iškilmingas

PIKNIKAS
£>u Dovanomis ir Prakalbomis 

9

Parengtas Draugystės Lietuvos Mylėtojų, atsibus

Ned., Birželio-June 9 d„ 1918
BLINSTRUPO DARŽE, LEAFY GROVE,

\Villow Springs, 111,

Pradžia 9 vai. ryte. * Inžanga 25c porai
Kurie turite dovanoms serijas, taipgi geros įžangai į daržą

Siame piknike kalbės visiems gerai žinomas kalbėtojas draugas P. 
Kukulis, lodei gerbiama Chicagos ir apielinkių visuomenė kviečiama 
skaitlingai atsilankyti į šį musų iškilmingų pikniką. Tik šiame piknike 
jalmuomenė turės progos pažaisti ir pasišokti prie linksmos muzikos. 
'Piktai šiame piknike visi suaugusieji, senukai ir senutės rasite gardžių 
gėrimų ir skanių užkandžių; liktai šiame piknike jus, vaikine, rasite sau 
puikia mergaitę, o mergaitės — puikų vaikinų. Todėl nepraleiskite pro
gos visi kas gyvas atsilankyti. Visus kviečia J). L. M. KOMITETAS.

PASARGA: — Archer-Cicero karais iki sustos, o iš ten paimkite Jo- 
liet karus, kurie daveš iki daržo.

s COOK PAVIETO
Socialistų Partijos Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 <L, 1918.

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS 
,Weštern, Belmont ir Clyborn avės,, ir Koscoc BJvd.

Ambasadorius j S. V .A. nuo 
finų respublikos

Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose
Šokiai, pasivažinėjimai ir {vairios žaismės.

Vaikam iki TTlčTTcT A Q • 22c karės VISO 25c.12m.dykai11KULliAb- taksai 3c. V mui i par
ką ir daržą 

500 tikielų randasi “Naujienų” ofise. Tildei kas norite išanksto 
jsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

SANTERI NUORTEVA

B

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Mes iSkoiektuojame nuo nestropit) skolininkų senas ir ne- 

ntgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiAkus skolų >J- 
@ jlėikojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypn- 

tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kok’a skola 
yra ir už kų. bile tik teisinga, įneš galime jums iAkolektuoti 
tiesini ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išauprš- 
to. PameKinimas ir rodą jums nieko nekaštuoa.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo
se ir kriminališkuoso teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujantiems 

' gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodi} nieko neimant. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių t Pancdėliais, Se- 
redoms ir Petnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suka
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
>514-16 W. 12th 8L, arti 
St. Loula ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
StM Chicago, III

20-j

Kalbamų Vaiku Draugijėlę re
mia ir palaiko viso keturios vie
tos organizacijos, būtent, LMPS. 
17 kuopa, LSS. 116 kuopa, Kei
stučio Draugija ir DMD. (ką tos 
raides turi reikšti? — N. Red.). 
Buvo nutarus prisidėti ir LSA. 
(gal SLA.? — N. Red.) 21 kuo
pa, bet nežinia kodėl neprisidė
jo. Senasis Komitetas, kurio 
žinion buvo pavesta Vaikų Drau
gijėlė, savo nerūpestingumu taip 
ją nusilpnino, kad dabar ir nau
jasis Komitetas, išrinktas drau
gi j (‘lės reikalams vesti, abejoja, 
begu jis sugebės kaip reikiant 
ją atgaivinti, jeigu platesnė vi
suomene nepadės, vadinas, jeigu

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- | 
vas, kurios skelbiasi Į 
Naujienose.

V-

užjaučiančios reikalui progresy
viosios draugijos nepasistengs 
medžiagiškai paremti. Ir ištik* 
ro, butų tiesiai gėda, jeigu pro
gresyvioji Detroito visuomenė 
leistų tai taip pakiliai Vaikų Dr
augijėlei numirti.

— M. šniukienė.
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Mildos Teatro Bendrove.
"jy .t___

Mintis — žmonių; 
valdytoja

šiuomi kviečia rimtus kreditorius A. Olszewskio 
t rusto prisidėti atėmimui Mildos Teatro iš trustee.

Bendrovė yra inkorpęruota ir tvarkoma sulyg įsta
tymų valstijos Illinois, ir teikia dalininkams pilną naudą 
už įdėtą kapitalą nuo la'iko atėmimo teatro iš trustee.

Kapitalas bendrovės yra sumokamas A. Olszewskio 
trusto certifikatais ir dalinasi i Šeras po $10.00. Tie 
t rust certifikatai yra šiandien menkos vertės, nes nene
ša jokio procento o išmokėjimas ju nėra užtikrintas. Ben
drovė yra sutverta prašaiinimui pavojaus kreditoriams 
gręsiančio nuo licitacijos turto. Mildos Teatro Bendro
vė yra paskutinė bendrovė organizuojama paėmimui na
mų iš trustee už t rust certifikatus. Kas nesuspės prie 
tos bendrovės prisirašyti tas sulauks išpardavimo atliku
sio turto iš licitacijos, kuri įvyks už trijų metų ir kelių 
mėnesių, atgabendama atlipusiems kreditoriams paminė
to trusto praradimą didesnės dalies sumos parodytos 
trusto certifikatuose, ir viso procento už tuos kelis metus.

Trust Certifikatai bus priimami už Mildos Bendro
vės šėras pakol suma $140,000.00, reikalinga atėmimui 
teatro nesusidės. Potam bendrovės šėras galima bus 
pirkti tiktai už pinigus, iš prisirašiusiųjų kreditorių.

Mildos Teatras yra vienas iš pasekmingiausių mieste 
Chicago, ir užtikrina dalininkams gerą pelną. Teatrai 
yra statomi turtingų žmonių kada pinigai j teatrus įdėti 
duoda geriausį pelną. Išpirkimas Mildos Teatro už Tru
sto Certifikatus yra vienatinis būdas suvartojimo tų tru
sto certifikatų su nauda.

Vertė Mildos Teatro, iš priežasties pakilimo iškaščių 
namų statymo, yra šiandien dviguba negu buvo laike jo 
statymo. Mildos Teatro bendroves šoros sugrįžus geros- 
niems laikams bus vertos daug daugiau negu po $10.00. 
Kas dabar prisirašys prie Mildos Teatro Bendrovės ir 
gaus už Trusto Certifikatus tos bendrovės šėras, tas 
džiaugsis ir bus dėkingas tos bendrovės tvėrėjams.

Prisirašydami prie Mildos Teatro Bendrovės kreip-. 
kitės į bendrovės ofisą, pas organizatorių, sekamu adresu

* J. J. HERTMANOWICZ,
3133 Emerald Avenue, Chicago, III.

Pasitikėdami, kadj/isi rimti kreditoriai pasiskubins 
prie tos bendrovės prisirašyti, ir tokiu budu pirskubins 
laiką atėmimo teatro iš trustee, pasiliekame,

Su tikra pagarba,
KO MISIONIERIAI:

S. I. SHLEPOWICZ, 
LAWRENCE AZUKAS,

JOHN PRUSS (PRUŠINSKAS), 
JOHN GAUBAS,

J. J. HERTMANOWICZ, 
ANTON TUMAVICHE,

* JOHN KULIS.

(Tųtja).

N ’A U J I E N O S, Chicago, III
■lĮLi'HJIRJĮ 
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Subatof. vakare 
atdara iki 9:15

Sukatos vakare 
atdara iki 9:15

DYKAI PATRUKUSIEMS
X

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Visą Gyvenimą Nešiot

Kurių geiduliai skaugės užvie
špatauja žmogulis sielų, jie per
keičia jį patį ir jo gyvenimas al-t 
spindi kitokioje spalvoje. Vis-t 
kas persiima dvasia to aršiausio 
geidulio: išmintis esti suparali- 
žuojama ir žmogus pradeda pil-

riškos minties. Net ir proto su-) 
dėjimas persikeičia po įtekme 
ghidančios baimingos ir keršto 
pilnos minties. Laikas nuo lai- į 
ko mes matome pranešimus lai-( 
kraščiuose, kaip žmonės puola 
negyvi ūpo‘užsidegime. Urnas 
ir kraštutinis ūpo užsidegimas 
taip sudrebina nervų sistemų, 
nepaisant kas yra priežasčių to 
ar kito užsikarščiavimo, kad šir
dies veikimas esti sustabdomas, 
o ypatingai kuomet širdis yra 
silpna. Kraštutinis jiykčio užsi
degimas daugelyje atsilikimų 
pagimdo apopleksijų. Siaučia
nčios ūpo audros prote pagimdo

Truss
H ra atsakančiai nntaikinta paduškai- 

!• tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crif ce ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
i'tistaro ios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
• .uoaaitcs yra rezervuaras, šiame rezervuu'

yra stelietinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis inedikalas esti kūne

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ru pažymėta su raide 
"C" ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutibiiH 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F" yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphonc- 
ncpuliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies brokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
nergalčt savo patrū

Nereikalinga
Sis <luo«iiu* nasiulymaM yra padarytas per 

iiradūją ateUukiingos “visą dieną ir naktj” 
dirbančio) motodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nuailpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudiių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKAT NEREIKIA

Pirmiem* 5000 ken
čiančių, kurie atsi- 
Antika pas M r. Stiiart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juo*. Jųc 
nieko nemok-site u* 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nda-vartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
t*eriikadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėt? Štai yra jre-riauaia kelias, kuri jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOTAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAI’AO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadin imą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
mesi kalėti rna es yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastoj ją spėkoa, bei tamprumo. Tuomet ir 
lik tuomet aalite tikėtics trūkio pranykimo.

Antras: Pat* būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškni- 
tę, yra prirojęs, esąs svarbiu daluku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Alintai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
■ iegaa prieš ofieicrius, kad PLAPAO-PADS 
išgyde- jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS NAKTIES VEIKMĖ

Pa leiM tina yputyl>č PT.’ApAO-PAl) gydy-Į 
mo yru ta. kad sulyginamai į labai trumpą 
n ką aplaikomoi pasekmės.
* 1 n: yra todėl, kad veikmė yra nepaliau- 

hnti naktj ir dieną kiaurai per 24 valan-
Nera neparankumo, nesmagumo, nei 

i.audejlm-j. Dar apart to minutė-po-minu- 
tci. kuomet jus atliekate dieno# savo dar
bu bif'i ir miegant Ji stebuklinga gyduolė 
nei ;;<tomai teikia jūsų vidurių muskulams 
i l,|ją gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
re kai.nei, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį-—užlaikymu vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, l>ei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Piapao-Pad 

vc.kia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekant} iJdėstymą.

I LĄPAO-PAD yra padaryta iš stiprios. ii- 
^įtempiamos materijos "E", kuris vra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jj įlevėt. Jo vidur.s yra limpantis (nors 
n n k iriasi nuo limpančio plas torio), kad 
apsaugojus paduškaite “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A“ yru padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kur < pri ų»audžiH HtinvktHiii^, nusilpnėjiiHius 
muskului*, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
neslallnkinso.

kimą.
Kuomet s i įi>o i muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmifumai, skaudų, pavojingi išsi- 

.•etžimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta -
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą •
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerč- 
j ni<> pasirodymą—•

Tuomet jų:, žinosite, kad jūsų trūkis yra 
penui lėtas ir jus širdingai dėkavositA man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR Jįk ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyki) Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apurt to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
ž bnntis auksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirute, urba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aiNiiikyslte išmėgini
mui dykai Plapao su prlotčku Mr. Stuart’o 
1S puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu niedaliumi Ryme ir su 
d plomu Grand Prlx Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
laus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 

draugą, pasakykite jam apie šį dideli pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šj išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per- 
v.,.. ... ,fjs Kad netąpį apviltu, rašykite 
DABAR. r >«te*

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

Block 2895, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas ..............................................................
Adresas .................. <.......................................
Grįžtanti krasa atneš dykai iŠmėg. Plapao

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
hentą. Rėmų ir Stogams Popiero

oi Et I ALI AI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

.1003.3039 S. llalaiej St, Chlcaco, UI.

po savo pe<isi»Kų viskius uimis 
išpustijiiuų — sunaikinimų.

Nekontroliuojami upo užside
gimai prote, perkeičia chemiškų 
sųjungų skirtingų kūne sukrau
tų elementų ir tokiu budu pa
gimdo nuodus organizme. La
bai gerai yra žinoma, kad kraš
tutiniai upo užsidegimai labai 
pakenkia širdžiai ir psychofizi- 
kai susekė urnų nuodų atsiradi-, 
mų kraujuje praslinkus audrai ( 
prote. Gas išaiškina, kodėl mes. 
jaučiamės taip silpnais ir taip j 
bespėkiais, nepajiegliais praslin
kus audrai geidulių, tai yra kuo
met baimė, rūpestis, skaugė, ne-, 
apykanta ir kiti tokios pat sėk-( 
los jausmai praūžė per musų 
kimų ir protų. Mes jaučiamės 
esu taip nusilpnintais lodei, kad 
tie nevidonai palieka nuodus ir 
betvarkę bei medegos išpusliji- 
mų musų prote laip-pal kaip ir 
visame kūne.

Nėra užtektinai drūto žmo-1 
gaus, kuris ncsubįrčlų po Įtekme 
nuolatinės ardančios ir naikiu-

Kiekvienų knrtą, kuomet užsi
dega tipas, viskas mumyse sto
jasi augštyn kojomis — kaip fi- 
zteika taip ir protiška funkcijų 
veikme esti atkreipiama kaip lik 
priešingon pusėn. Viskas mu
myse sukįla prieš ūpo audras ir 
kiekviena kūno funkcija protes
tuoja prieš nepriderantį jų pa
vartojimų.

degu žmonės galėtų suprasti

jeigu jie galėtų išvysti savo aki
mis visus padalytus nuostolius, 
kaip jie mato nuostolius audrų 
ir viesulų ant žemės, tai nei vie
nas žmogus neišdrįstų užpykti.

Mes tankiai kenčiame šird- 
peršų, apgailestavimų ir susikri
mtimų iš priežasties pažemini
mo, netekimo saupagarbos, ku
rį mes užsitraukiame atsiduoda
mi karštam lipui pykčio, skau
ges, neapykantos arba keršto; 
bet mes nesuprantame kaip di-
dūlius neatlyginamus nusololius. 
neužpildomas žaizdas užduoda
mo savo kūnui ir protui.

Nuodai, pagimdyti audromis 
blogo upo, įsigauna Į kraujų ir 
paliečia gyvybės centrus visame 
kūne. Jautrios celės smegenų 
nervų sistemos ir visų vidujinių 
organų esti pažeidžiamas arba 
užmušanias nuodais prižagtu 
krauju.

Viena iš priežasčių žmonių li
guistos bei blogos sveikatos yra 
ta, kad gyvybės cėjės nuolatai 
esti alkinamos ir nustelbiamos 
užnuodytu krauju. Nei vienas 
žmogus 'negali atsiekti laimingo 
gyvenimo, negali žėrėti sveikata 
ir gaivumu, negali pasiekti aug- 
šeiausj laipsnį darbštumo, kuo
met protų maldinantis procesas, 
nuolatai veikia kūno sistemoje.

t

Sergėkite savo akis

pločio. Kaina 75c. 57'/-c

$

ginti Kaina 5c, dabar
tik .................... 3*/jc

vyr-
. 40c

parsiduoda už 
jardą .. 14c

Plaujainos merginu 
dnesės

Moterims Pančekos po 15c
Padarytos iš geriausios juodos bovclnos, du- 

bcllius kulnais ir pirštais, kaina už porų Ql/,c 
15c, dabar ......................................... © ' -

| Dr. A. R. Blumenthal |

Aptiekęs Tel. Drovcr 8148 
Rezidencijos —Bouicvard 9812

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

HALSTED & 14T? STS
20c Baltytų Pairusių Rankšluosčių J
Lininiai ir bovelniniai maišyti audimai Jan

kiai suausti; tvirta spalva įnėlynj kraštai; ypa- ; 
tingai geri šluostymui arba virtuvei rankšluoŠ- 
čiai; pilnas 17 colių platumas, papra- 4 4 
sla kaina 20c; apkainuoa jardas .. ■ ■ V

Balti-pairę rankšluos
čiai.

Lininiai, geri tvirtos 
kokybės, 17 colių pla-' 
luino, 23c vertė, par
davimo kaina: yaųdas 
po .......................  17c *

Turkiški rankšliioščlai
Balti Turkiški mau

dynės rankšluosčiai; 
austi sidrų suktų gijų, 
išsiūti, miera 17x32 
colių, paprasta kaina 
21c.. pardavimo kai
na, kiekvienas ... .15c

Mainantis Taffcta
Popuicri.škiausio šilkinio audeklo, chilfon nu

dirbta; briliantinė šviesa, gerai dėvisi; pasirin
kimas populerių spalvų; 36 colių pločio. Pa- 
prasla li 
mo kainu, jardas
VifiiiH vilnonis a r m u ne

Materija ypatingai 
gera siutams suknėtmj 
ir imdarokams, juoda 
ir spalvota, 42 rolių 
platumo. Begulcrė kai
na $2; specialiai ap- 
kainuota šiam parda
vimui yardas .. $1.45

populerių spalvų
Kaina $1.89, spccialė pardavi- $ 1.19

Satin dryžuoti luh 
šilkai.

i
Pasirinkimas gražių 

uctrinų dėl vvaisls ar
ba vyru marškiniams; 
pilnai 32 colių pločio. 
Bcgi|lerė kaina $1.25, 
pardavimo kaina 90c

Moterų 25c Vasarinės Vestės
Padarytos iš puikios S\viss Raitytos bovclnos; 

Žemu kalnierium, ir be rankovių, mėgsti kvar- 
balkai ir su dirželiais ant pečių, mieros 34 36 
ir 38. Musų paprasta' kaina 25c 
nuota šiam pardavimui

Moterų union siutai
Padaryti iš lisle ga

tavai baltvtos bovel- 
nos; žemas kalnieritis, 
be rankovių mados; 
gerai nudirbta, mieros 
34, 36 ir 38, musų pa
prasta kaina 85c, spe
ciali pardavimo kai
na ....................... 55c

16c
Waist union siutai dėl 

vaikų
Trjs viename drabu

žyje. padaryta balty- 
los bovclnos. vaikams 
nuo 2 iki 12 melų, mu
sų paprasta kuiną 65c 
specialu pardavimo 
kaina.................. 37’/jc

75c “Mohawk” Paklodes
Padarytos iš geriausių siutų be kr:d<m<do, 

2!4 iki jardų 
Dabar lik .........
29c suknioniH 

gingham
Kartūnai — 

naujausios ma 
dos, dažyti— 
nephmkanti, 

27c yardas.— 
dabar ,...21c

25c baltinti 
muslinai
Geriausios 

bovclnos, min 
kšli, 36 colių 
pločio, parda- 
vijnų kn. 19c

Nebaltinti 
m Halinai
Sli|Ųųs ir 

iš geriausios 
medžiagos, — 
vienas jardas

Neužsitikčkit savo regėjimo pir- į 
majam by kokiam neprityrusiam , 
uptiekoriui .auksoriui ar kėliau- 
jaučiam pardavėjui, nes jie su- > 
teiks jus akims tik daugiau blogo. ;

Aš turiu 15 metų patyrimą ir > 
!aliu ištyrt jus akis ir pririnkti . 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- i 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf 
Kampaa 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite į mano parašą 

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

Vaikų 75c Plaunami Siutai
Labai didis rinkinys plaunamų siutų, baltų 

:irl»;i įvairiu spalvų, visi naujausiu modeliu, 
■ <ii<l<lv. jm-eivio it- Noi-i’olk, mieros vai- 
kams 3 iki 8 metu ...........................................

Vaikų norfolk siutai
Padaryti iš tvirtos 

materijos; tamsios spa 
Ivos, populęrčs nau
jos stailčs: vaikams 8 
iki 17 metų. Musų pa
prasta kaina 5.50, ap- 
kainuota šiam parda
vimui .................. $3.98

Vaikų pairę kelnės
Pilnus kirpimas dra

bužių visų mierų iki 
17 melų. Musų papra
sta kaina 59c; pasiūlo
ma šiame pardavime 
po ........ 39c

Merginų Ankle Strap Pumps
Padaryta iš gerinusios, patentuoto colt sku- 

ros. Didelis Darankumas ir sveika kojoms; di
delis papuošalas vasanis melu, padaryta iš tvir
tos ir gražios odos. Mieros iki 2, po- $4 Ji C 
rai tik ...................................... ■

Vaiką pumi>»
Padaryta iš paten- 

hiolos Coli skuros, spa 
Ivuoli, Kietais kraštais, 
mieros 8, spcciališka 
kaina lik per tris die
nas ..................... 79c

Baltiems držipaiii- 

niams reverykiims, ra
udonais strepsais, že
mais minkštais padais, 
visokios mieros iki 8. 
Pardavimo kaina po
rai dabar ......... 88c

AKIU SPECIALISTAS 
kiH Kg?»ir.I Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Iiatinpn (loma at
kreipiama į vai

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

Telcpbone Yards 4317
$2.25 Skalbimui Vonios

Padarytos galvanizuotos geležies, didelės, gi
lios, parankiais medžio rauktuvais. $^ 
pardavimo kaina ....

Kepimui setas

Budai glcizuotai nu
dirbta, baltas vidurys, 
nedega, padengta ca- 
saserole ir šeši prie to 
puodukai,, 1.25 papra
sta kaina, pardaviino 
kaina ................ 65c

1.45
•Gas torielkos

Storos cast geležies 
rėmai, du stiprus dry- 
liuoti degintojai; dide
le fecd dūda; medinis 
gesui uždaras, regule
rė kaina*2.50, pardavi
mo kaina ......... $1.75

Moterų paniekos

Išdarytos iš tokios 
bovclnos, kuri Dešim
ta ir ilgiausiai laiko, 
dubeltos pėdos, kaina 
25c porai, dabar . .16c

Vaikams pančekos
Padarytos iš baltos 

ir geriausios bovclnos, 
su pamargintais vie
šais, Dubclli kulnai ir 
pirštai. Miera 4!Zj ir 
1^2. Kaina 25c. Da

bar lik ................ 16c

9x12 Brusclio Divonai
Labai geros tvirtos kokybės; stangiai suaus

ta puikių vilhonių gijų; austa vienan šmotiii_lm 
siūlių, puikivs įvairios 
pardavimo kaina .......

2.25 aksomo divonai
I aliai t/eros kokybės 

puikios išveizdos, gra
žiausius spalvos, mic- 
’ros 27x51 colių parda
vimo kaina .... $1.58

pet ienos, '24.50
užlaidos 
vidurys pui

kiais kraštais baltos, 
gelsvos arba arabiškos 
spalvos, (jardo platu
mo, pardavimo kaina, 
yardas ............. 12’/2c

22c 
Lygus

Vyrų Union Siutai po $1.50
Padaryti iš juodos, nešuniančios^arabiškos 

bovclnos, su šilku krūtinė, trumpom ir ilgom 
rankovėm, pagal norą ir pasirinkimų <T-g 
kaip spalvos taip ir saizo, kaina .... M* ■

Union siutai atletams 
(žaidimui)

Padaryta ir sužymė
ta, kaipo pirmo ir ge
riausio graido prekės. 
Be rankovių; iki keliu 
ilgio. Mieros 
iki 16. Beguler

DR. G. GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimo . ir

3149 S. Morgan F t., kerte 32 «t.

Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS:
Vyrų union Hiutai
Padaryti iš geriau

sios baltos drobės, tru- / 
lupoms rankovėms, sp
ecialiai padaryti 
ams, kaina .......

ir nuo (i iki 3:30 vak Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephoile Yards 687

Moterų $1 voile waistės
Puikios vakarinio modelio balto voile, apden

gtus priekis, didelis išsiūtas orgimdie kalnic- 
rius, įstatytas tvirtais kvarbalkais. mieros nuo 
38 iki 46 per liemenį; pardaviino kaina

Moterų šilkiniai anda- 
rokai

Labai puikus mode
liai tvirtos taffcta, gra 
žus priekis, (kapuo
tas peplum užpakalis; 
liuosas diržas, pasirin
kimas iš'mėlyno, juo
do arba pilko, papras
ta kaina 7.95, specia
liai ...................... $4.97

Geriausios drobės, Specialiai kaina 
per tris diens ...........

Moterų nosinaitės
Padarytos £u spal

vuotais J.siuviinai.s: rai 
dėniis ir kvietkomis, 
kraštai gražiai išmal
ti k

Marabona

Padarytos pagal nau 
jausios mados. Spcei- 
alė kaina per tris die
nas ......................$3-95

3109 S. Morgan st. Chicago

( repe de chine waists
Storos tyro šilko ko

ks bes, kvolduotas pry- 
šakys, išsiūtas kalnie- 
ritis, papuošta megs- 
lais guzikais i ršilkine 
kaklaraište. rausva ar
ba balta. Musų regule- 
rč kaina $3.95, parda
vimo kaina .... $2.89

. .......... . ................
Mergaičių $1.50 Plaujamos Dreves
Padarytos iš dryžuoto gingliam augštu lieme

niu mados, gražiai raukšlėtu priešakiu ir už
pakaliu, su kišeniais ir kalnieriai.s, dresčs dėl 
dėvėjimo mcrgailėsm nuo 6 iki 11 metų, fl* 4| 
Begulerė kaina $K50. Dabar............. ■

Moterų $12.50 Serge Kautai
Labai populcrio modelio; padaryti iš visos 

vilnonės serge, liuosi arba su diržais, papuošti 
guzikais; dideliu kalniečiu su šilkiniu ant.kal- nieriu; mieros moterims ir mergi- 
noms; pardavimo kaina ....... O«ww

Moterų šilkines suknčs
Puikios vasarinės 

šilkinės suknės popu- 
lerio gingham patro
no: su viršandarokiu, 
šilko pamušalu, orga- 
ndie jungu, khlnieriai 
ir rankogaliai. Musų 
regulerė kaina $25. ap- 
kainuota......... $16.50

Moterų plaunamos 
.sukitės

Puikus modeliai kv- 
orluolo gingham; ge
rai plaunasi, dideliais 
kvarbalkais papuošti 
kalniečiai; chambray 
rankogaliai, liuosu di
ržu ir kišeninis. Pa
prasta kaina $3.95, pa
rdavimo kaina .. $2.69

Niekas taip nesudrebina . ir 
nesuardo jautrių nervų sistema, 
kai]> kraštutiniai ir ne,kontro
liuojami upo užsidegimai. Sme- 
genįs ir nervų mechanizmas yra 
pritaikytas ramiam, sandarin- 
gam ir gludžiam'darbui ir esant 
tokioms aplinkybėms jis išgali 
atlikti nepaprastų kiekybę gero 
darbo, kuris teikia užsiganėdini- 
mų ir laimę.* Paimsime mes 
kokių smulkia ir delikatnų ma
šinerijų ir jeigu mes jų perdaug 
greitai varysime, arba prideran
čiai neištepsime, arba jeigu im s 
operuosime jų be reguliatj)- 
Tiaus, kuris palaikytų lygsvarą 
jos judėjimo, tai ji labai greitai 
subįrės į šipulius. Tas pats pa
liečia ir musų kimo mechaniz
mų, kuris yra šimtus kartų pai-

Merginų dviejų stailių 
z dresės

Vienas — gingham, 
antras chamray, augš- 
tais ir žemais liemeni
mis su gražiai apsiū
tais kišeninis. Nuo 6 
iki 11 metu mergaitėm 
Kaina $2.50, Dabar ti
ktai ............  $1.48

Dviejų modelių: gin
gham ir chambray; vi
sokios spalvos ir stai- 
lūs su dirželiais sai- 
zai 6 iki I I melų mer
gaitėms. Picgulerč ka
ina $2.95, dabar $1.99

Moterims čeverykai
Padaryti iš parinktos, patentuotos colt-sku- 

ros. Ant šniūrų, su Louis’o korkoms, minkštais 
padais, naujausios mados, visokios rų- $ 
sies—specialiai vasarai, porai ..........• ė

Jaunoms moterims
čeverykąi

Padaryti Jš geriau
sios patentuotos colt- 
skuros, žemais kulnais 
—English, Speeialė ka 
i na per 3 dienas $2.79

2.45
Moterims oxfordai
Padaryti iš Havana 

rudos arba juodos o- 
dos, su pamargintais 
viršyi.s. Louis arba En- 
glish minkštais padais 
Spccialė kaina per 3 
dienas porai .. $3.75

k ■ i .

nesnis, delikatnesnis ir jausmin- 
gesnis už tobuliausių mašinerijų 
pasaulyje.

(Bus daugiau).

Tel. PiiJlniim 342
Dr. J. Bagocius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michlgan 

Roseland, TU.

ds 3654. AKUŠERKA 1

|Mrs.A. VIDIKAS'
[laigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika-; 
ynai Pcnnsy tvanijos 
hospitalese ir 1‘hila-, 
dplphijoj. Pasekmių-! 
gai patarnauju prie 

—gimdymo. Duodu rodą
Įso k i ose ligose inote- 

/kJBBrims ir merginoms.
3113 So. Ilalsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

; DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Uanal 3110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Ilalsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

3203 So. Ilalsled St.

Valandos: 9—12 ryto; 
2—9 vakare.

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

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

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chkag< 
Telaphona Haymarket 2644

DĖ. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Ilalsted St., Chicagt 
Tekphona Drover V6V3

VALANDOS: 10 11 rylo; 2—« poptetą
t o N-Utllorni. 10—12 Steną.

I TELEPUONE YARDS 1414. | 

D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos n no 8 iki U | 
Ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. Į 
1325 So. Halsted SU Chicago f
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vo tik žiupsnys senų suveltų 
popiergalių.

Katrošaitis dabar prašo poli
cijos, kad ji sujieškotų jam tą 
180 dolerių.

Įmano Liet. Pašelpinis Kliubas 
buvo surengęs pikniką Gardeli 
Cork darže. -Žmonių buvo daug 
ir pelno Kliubas, rodos, turės 
virš šimto dol.

Naujienų Bendrovės 
šėrininkų domai.

Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininkų susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., M. 
Meldažio svetainėj, 2244 \V. 23

per kelias savaites jie 
taikinties su kompanija, 
pasekmių.

bet be [ Telegrafistai rengiasi 
streikan

Šis susirinkimas turi dideles 
svarbos, todėl butų geistina, kad 
visi Naujienų Bendrovės šeri- 
ninkai jame dalyvautų ir pasis
tengtų pribūti laiku. Važiuoda
mi susirinkiman, šėrininkai tu
ri pasiimti šėrų certifikatus, kad

me, nes tik šėrininkai tegalės da
lyvauti. Susirinkimas prasidės 
kaip 10:30 vai. ryto.

Dienotvarkis bus paskelbta 
ant vietos.

J. Šmotelis,
N-nų B-vės sekr.

Atšauks dar vieną 
patvarkymą

Miesto taryba rengiasi 
kti t.v. auti cabaret law — pat
varkymą prieš kabaretus. Sa
ko, neduodąs lauktų pasekmių.

Skaitytojai turbūt atsimena, 
kaip vietos didlapiai ir šiaip “į- 
žymųs piliečiai“ išsijuosę šaukė, 
kad Chicagos kabaretai tai an
tra Sodoma ir Goniora. O tai, 
girdi, dėlto, kad juose pardavi
nėjama svaiginamieji gėrimai. 
Jie taigi ragino miesto tarybą 
daryt reformas: usdrausti pajr- 
davinėt 
mus ar 
nimą“.

a t ša u-

Trauks ticson ledo baronus.
Susitarę apiupt ledo 
sunaudotojus.

Valstijos prokuroras Hoyne 
rengiasi pa t rauk t tieson Chica- 
gos ledo baronus, priklausan
čius t. v. Chicago District Ice 
Association. Susekta mat, kad 
ledo kompanijos padarę slaptą 
sutartį pakeiti ledo kainas, ir 
pasipelnyti iš to. Ledo kompa
nijų asociacija dargi pavartoju
si nelegalių priemonių prieš taip, 
vadinamąsias nepriguliiiingas 
kompanijas, [kurios nepriklau
so min. asociacijai ir pardavinė
ja ledą pigiau negu susivieniję 
sąmokslininkui. Kelios nepri-

to turėję subankrutyti.

Ledo baronai, žinoma, gina
si. Jie šaukia, kad prokuroras 
jieškąs tik priekabių. Jų kainos 
esą teisingos, ir pigiau jie nega
lį pardavinėti, nes tuomet jiems 
gręstų bankrutas ir tt.

Spėjama, kad apie 29 min. a- 
sociacijos nariai bus pašaukti 
prieš prisaikintuosius “pasiaiš
kintų”.

svaiginamuosius gėri- 
“visokį pasilinksmi- 

Miesto taryba taip ir 
Dabar kabaretuose ne

va nepardavinėjama svaigina
mieji gėrimai, arba kur jie par
davinėjama, ten uždrausta mu
zika, dainos ir šokiai. Bet pasi
rodo, kad tariamoji reforma ne
duoda lauktų pasekmių: kaba
retų savininkai įsitaisė taip, 
kad gali pardavinėt svaig. gėri
mus ir kartu “linksminti” atsi
lankiusius. ir prie visa to — 
jiems nereikalinga laisnių. Va
dinas, kabaretai nepralaimėjo, 
tik miestas neteko gerokos su
mos pinigų, kuri pirma įplauk
davo už išduodamus kabaretams 
laisnius.

Taigi taryba besirengia atšau
kti savo patvarkymą ir išleist 
kitą, būtent — įvesti senąją lai- 
cnių sistemą, tik imti už juos 
daug brangiau nei pirma, ir da
bot, kad kabaretuose butų “ge- ] 
ra tvarka“. I

Western Union ir Postai Te- 
legraph kompanijų darbininkai 
— 'telegrafo opera toriai — ren
giasi streikam Kompanijos at
sisako išpildyt darbininkų rei
kalavimus, dargi — nenorinčios 
pavest ginčą aijbitracijos teis
mui. Darbininkai gi nebegalį 
pakęst tų persekiojimų, kurių 
min. kompanijos stveriasi prieš 
gabesniuosius telegrafistų uni
jos narius. Kompanijos mat 
nieku budu nenori pripažint sa
vo darbininkų linijos. Sako, 
kiekvienas kompanijų šnipu- 
kais nužiūrėtas darbininkas esą 
be jokios priežasties perse
kiojamas ar net visai atstatomas 
nuo darbo.

—-o----
Pasikorė lietuvis j anitorius

Vakar naktį pasikorė savo 
miegrtrimyj lietuvis janitorius, 
Stasys Baldauskas, gyvenąs 
2743 N. Ontrai Park gatvėj. 
Saužudybcs priežastis nežino
ma.

Rado žmogaus lavoną.
Ties 85 gatve policija vakar 

išėmė iš ežero nepažįstamo 
žmogaus lavoną apie 42 metų 
amžiaus. Sprendžiama, kad la
vonas turėjo išbūti vandenyj 
nemažiau kaip penkis mėne
sius.

Gaso kompanija pralošė.
Byla nebus atidėta.

Traukia tieson 4 policistus. 
•r Tūla svetinitau^įų draugija— 
Moosc Club — nutarė patraukti 
tieson keturis policistus iš Eag- 
lewood policijos nuovado. Kiek 
laiko atgal 'min. policistai ne
teisingai apkaltinę draugiją ir 
teisme nepriparodę kaltinimų 
laktais. Jei kaip, ir “dėdės” 
turės užsimokėti “fainą”.

Susidaužė gatvekariai.
Daug sužeistų.

Ant kertės Ashland ir Lake 
gatvių vakar naktį susidaužė 
<lu gatvekariu — abudu pilni 
pasažierių. Daugiausia nuken
tėjo Ashland gatvekaris, ant

Vukar rašėme, kad gaso kom
panijos advokatai kreipėsi į tei
sėją Torrisoną prašydami ati- 
dėt bylą arba atiduot ją t. v. 
Master of Chancery. Adv. Bi- 
chbergas prieš tai užprotesta
vo. teisėja*, išklausęs abiejų 
pusių argumentų, vakar nus
prendė, kad byla negali būt ati-

Sudegė 500 vištų

Sakoma, kad pastarojo konduk
torius nebegalėjęs suvaldyti sa
vo karą, kadangi buvo pagedęs 
tormazas.

Jieško mergaitės.
Policija įieško 16 metų mer

gaitės, įtose Cussick (Kusickai- 
tės?), kuri trįs savaitės 
Nežinia kur prapuolusi iš 
namų, 2618 W. 18 gat.

vištininke, ant kertės 91 ir Wes- 
tern gatvių vakar, naktį sudegė 
500 vištų apie 1,500 dol. vertės. 
Gaisro priežastis nežinoma.
Atidarys miesto maudynes.

Viešųjų darbų departamen
tas praneša, kad visos inunici- 
palės (miesto) maudynės busią 
atidarytos sekamą pėtnyčią, bir
želio 14 dieną.

savo

Nelaimėje sunkiai sužeista 
keturios molerįs ir trįs vyrai, 
jų tarpe vienas policistas. Dau
gelis kitų šiaip sukrėsta ar len
gvai sužeista puolančiais stik
lais.

Areštuoja pabastas.
Vakar policija pagavo 

vo kilpas 200 pabustų, vadinas 
tokių, kur slankioja viešose vie-

l sa-

True translation filecl with the post- 
niuster at Chicago, III., Jone 7, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Streikuojantįs stokjardų 
darbininkai reikalauja 
arbitratoriaus.
Laukia kompanijos atsakymo.

Kilęs stokjardų darbininkų 
streikas, kuriame dalyvauja 
virš tūkstantis darbininkų, vei
kiausia bus užbaigtas arbitraci- 
ja — susitaikymu. Streiko va
dai vakar pranešė Union Stock 
Yards’ and Transit kompanijos 
prezidentui, A. G. Leonardui, jo- 
gei darbininkai dar šiandie su
grįšiu darban, jeigu kompanija 
sutiks pavesti klausimą arbit
ratoriaus nuosprendžiui.

Sako, kad p. Leonardas jau 
siūlęs darbininkams padidinimą 
- po 5 dol. mėnesyj. Darbinin
kui gi reikalauja po 15dol. Be 
to tas pats Leonardas pasižadė-

darbo. Jų tarpe policijai pasi
sekė surasti keilatą kriminalis
tų, kurių senai jau jieškota už 
įvairius prasižengimus.

Daugelis areštuotų, bijodami 
patekti Bridewellan, sako, grie
bėsi pirmo jiems pasiuylto 
rbo.

Gudrųs vagiliai
Padėjo ponui Katrošaičiui 
“suskaityt” pinigus.

da-

,Areštavo barzdaskučių 
unijos vadus.

Policija vakar areštavo Clii- 
cagos barzdaskučių unijos pre
zidentą ir sekretorių. Kaltina
mi mėtyme bombų ir daužyme 
Jiarzdaskutyklų langų tikslu 
priverst savininkus išpildyt dar
bininkų reikalavimus. Kartu 
su, jais esą areštuota apie 50 
streikuojančių barzdaskučių. 
Paskelbs karę šokiams.

Aristokratiškos sufragistės, 
kurioms tuo tarpu įgriso kovo
ti už “lygias liesas”, užvakar 
nutarė pasirinkti “naujo veiki
mo.” Susirinkę tūlos aristokra
tės name ant Shcridan Roado, 
ponios nutarė paskelbti karę 
visiems “naujos mados” šo
kiams”. Esą, jie — neniorališ- 
ki.

mą kompanijos viršininkams, 
kurie dabar randasi “rytuose”.

Unijos viršininkai sako, kad

Ponas Pranas Katrošaitis 
ri didelį priepuolį. Vakar die
ną ant kertės Superior ir Wells 
gatvių du “geri italijonai” pa
dėję jam “suskaityt” pinigus, 
180 dolerių, kuriuos jisai tik- 
ką buvo išsiėmęs iš banko. “Ge
rieji italijonai“, sako Katrošai
tis, labai atidžiai suskaitę jo pi
nigus ir pasakę, kad viskas yra 
teisinga. Bet kad kartais Kat- 
rošaitį neužpultų kokie nors 
“bomai”*, “gerieji italijonai” 
skubiai suvynioję jo pinigus į 
“ankečių“ ir paliepę skubėt į 
namus. Kada jis sugrįžo ir at
vyniojo “ankečių” — jame bu-

tu-
WEST SIDE.

Margumynai.
(iegužio 26 d. apsivedė buvęs 

vietinės LSS. kuopos narys, 
Kaz. Trigrudis su p-le Ona Rim- 
kyte. šliubą ėmė bažnyčioje— 
So. Chicagoj. Vietos kunigas, 
mat, atsisakęs duoti jauniem- 
sieins šliubą,' kadangi K. Tri
grudis skaitosi bedieviu...

Vestuvės, žinoma, neapsiėjo 
be lėkščių daužymo ir kitų į- 
prastų lietuviams “ceremoni
ją*-

Kažin, kad taip vietos soc. 
kuopa šią vasarą surengtų pik
niką? Man rodąs, kad tai butų 
geras daiktas. Sakyčiau, jeigu 
iiiies vieni, weHtpifllmaniečiai, 
neįstengtume, — kodėl nsusidėt 
su roselandiečials? Pagalvokite,

Birželio 1 dieną Liet. Laisva
manių Susiv. surengė prakal
bas West Pullman Theatre sve
tainėj. Kalbėjo T. J. Kučins
kas. Kalbėtojas, [beje, taipgi 
rodė paveikslų iš inkvizicijos 
laikų, Gana plačiai aiškino jų 
prasmę ir apie “kunigų moks
lą”. Jo prakalba žmonėms pa
tiko. Bet ji| bji^o nedaugiau- 
sia. Nežinia^ ar tai dėl blogo 
oro, ar mažo išgarsinimo. Vei
kiausia dėl menko garsinimo; 
nes daugelis visai nežinojo tų 
prakalbų. Patartina rengėjams, 
kad kitą syk pasistengtų geriau 
išgarsinti.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
------------------------------------------- 27^2**"Aš, Juozas JasuleviČia, iš Viščia- 
kaimio, Alvito gmino, Suvalkų gub., 
buvęs iš namų paimtas vokiečių ne
laisvėn ir paskui pabėgęs į Olandi
ją, iieškau savo pačios, Onos Kla- 
staičiutės, giminių Amerikoj, 'l'aip- 
jau savo giminių Stankevičių, kurių 
tėvas ilgai purmonavo Didvyžiuose, 
o prieš karę gyveno Pracapolc (?). 
Prašau jų atsiliepti ii' mane sušelpti, 
nes kenčiu didelį vargą. Mano ad
resas: Josef JasuleviČia, Tolhuislan 
No 13 I), Katendrccb:, Rolterdam, 
Holland

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Jaso, Kauno gub., Panevėžio pavie
to, Romigalos valsčiaus, Karvedžių 
sodžiaus. Kas jį žino, ar jis pats, 
malonėkit atsišaukti, nes turiu svar
bų reikalą.

B. Budris,
8009 S. Vinccnncs ave., Chicago, III.

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

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

PAJIEŠKAU draugo, Jurgio Zidai- 
kio. Kauno guli., Telšių pavieto. Kas 
iį žino malonės pranešti,

J. Shimkus,
108 XV. Pine St., Springfield, UI.

Nedėlioj, birželio 9 dieną, L. Įa|8vų 
SS. 137 kuopa rengia draugišką 3254 L 
išvažiavimą į girias palei Cųlu- 
met upę. Tai, be abejonės, ge
ras sumanymas: praleisti vala- 
ndą-kitą tyrame ore dabar bū
tinai reikalinga.

—Westpullmanietis.

Pranešimai

LDLD. 70 kuopos susirinkimą* į- 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., 10 vai. 
ryte, K. Grikšos svetainėj, ant 150 
St., ir Northcote avė. Visi draugai 
malonėsite atsilankyti .susirinkiman, 
nes bus dalinąpip^ nariam naujai iš
leistos knygos “Apt Rytojaus po so- 
ciulės revoliucijos”; beto lar yra ir 
kitokių reikalų. —RaŠt. P. J. Sakas.

Sietyno mišraus choro išvažiavi
mas į Jeferson girias nedėlioj, bir
želio 9 dieną, tnesjvyks. Del tūlų 
miežasčių lieka;)lperkelias į liepos 
28 i > •

-......r........—

12 kp. -susirinkimą* įvyk* 
i 9 d birželio, 1:30 vai. po 
►tark XVhitc S. Club room sve 1 • • * • •

įos, ‘‘Ant

Todėl, draugai, malonėkite ateit į 
susirinkimą, ir atsiimti jums pri
klausančias knygas. —-M. T.

LSS. 81 kuopos extra susirinkimu* 
įvyks pėtnyčiąjį birželio 7 dieną, 
Liuosybėc svet., 1822 XVabansia av., 
8 vai. vak. — Draugai ir draugės, 
malonėkite visi būti šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarth —RaŠt. I*. Mankcvičiu*.

LDL1) 19 k 
nedėlioj 9 c 
pety. w 
tainėj, kaip visuomet. Turiu prane
šti, kad atėjo iš.centru knygos, ‘‘Ant 
rytojaus po šoqįalės.‘ revoliucijos”;

SLA. 226 kuopa ir LSS. 81 kuopa 
rengia draugišką išvažiavimą į Jef- 
ferson girias, nedėlioj, birželio 9-tą 
dieną, bus geriausi kalbėtojai, dekla
macijos, dainos ir kitokį pamargini- 
tnai. Kviečiam visus atvažiuoti.

—Komitetas.
1 T 1 ~ -

Petnyčioj, birželio 7 dieną Lais
vamanių kuopa rengia prakalbas su 
paveikslais Geų, M. Chernausko sve
tainėje, 1900 So. Union Ave. Kalbės 
d. Tadas Kučinskas, Ados kolegijos 
studentas. Pradžia 7:30 v. vak.

Sus. Laisvamanių

LSS. 22 kuopos susi rinkimas įvyks 
birželio 8 d. Meldažio svet., 7:30 v. 
vak. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą, nes turėsim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt.— 
Norintį* įstoti į 22-rą kuopą irgi ma
loniai kviečiami atvykti.

—DM.. P. Balčikoni*.
* .!!•’ /I

Melrone Park, III. — LSS. 43 kp. 
susirinkimas atsibus pėlnyČioj, bir
želio 7, 7:30 vak vakare, Frank ir 
James svetainėj, 23 ave. ir kampas 
Lake str. — Draugai, nesivėluokite, 
nes turim dpug svarbių dalykų ap
svarstyti. —Org. A. J. Staškus.

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą 
iJeffersono girias birželio 9 dieną. 
Jus geriausi kalbėtojai, dainų, dekla
macijų ir Šiaip pamarginimų. Kvie
čiam visus atvažiuoti. —Komitetas.

Rockford, III. — Lietuvių sociali
stų Jaunimo Ratelio susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioj, birželio 7 d., 7:30 v. 
vakare, 1012 Main St. Visi ratclie- 
čiai malonės ateiti. Taipgi ir tie 
draugai esate kviečiami, kurie dar 
nepriklausote prie Ratelio ir prisi
rašyti. —Rašt. B. P. D,

Skyrius 269 A, C. XV. of A. laikys 
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, bir
želio 7 d., Unijos Salflo, 1579 Mil- 
waukec ave.—Visi narini yra kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. . .—Valdyba,

ASMENŲ JIE<KOJIMAI
Aš, Petras Moskeliunas, iš Griška

būdžio, Naumiesčio pav., Suv. gub., 
iš vokiečių nelaisvės pabėgęs į Olan
diją, jicŠkau Juozo Moskeliuno, kurs 
jau 18 metų kaip gyvena Amerikoj. 
Prieš karę gyveno Brooklyne ant 
Grandslričio. Prašau labai atsiliepti 
adresu: Pcter-Mbskchinas, Tolhuis- 1_  it. n i »»- - * • - —Gegužės 30 dieną West Pul- • į,n .P Katendrecht, Rolter- 

® * dam, Holland.

RANDAI
ATIDUODA RANDON saliuną prie 

gero kampo, kur Building Loan 
Ass’n laiko savo susirinkimus. Klau
skite čia.
2900 Union ave., Chicago

ATIDUODAMA randon — švarus 
kambarys su valgiu dėl dviejų vai
kinų, gražioj ir ramioij vietoj, prie 
n.s...... Seimininkų. Kreipkitės adr.: 

.owe ave, 3-čios lubos, ('hieago

ATIDUODAMA randon — geras 
kampas dėl aptiekus, $20.00. , 
3658 So. Union avė. 1 cl Yards 680-.

ATIDUODAMA ant ramios šviesus 
kambarys vienai arba dviem ypa- 
tom, 3247 Emerald avė, pirmos lu
bos iš priešais. Atsišaukite tarp 4 
ir 9 po pietų.

KEIKIA DAKBININiM
REIKALINGAS VARGONININKAS 

Lietuvių šv. Kryžiaus parapijos. — 
ant greitųjų. Kuris galėtų atlikti vi
sus bažnytinius reikalus ir mokyti 
chorą. Gera mokestis ir IniUN prie 
bažnyčios. Malonės atsišaukti kuo- 
greičiausia. Adresuokite taip:

Rev. J. E. Strazdas, D.C. 
1108 E.«77th Str, Cleveland, Ohio.

REIKIA leiberių. Gera mokestis. 
Aermotor Co.,

2500 XV. 12 st., ■■ Chicago

REIKIA antraraTIkio duonkepio. 
Atsišaukite tuojaus. XVarnis Brs., 
3838 So. Kcdzie Ave., Chicago, 
Phone Yards 2599.
i,   ..J,. —.„.v-...,-■ ...

REIKIA vyrų, vaikų ir merginų— 
dirbti prie mašinų spaustuvėse. Pri
tyrimo nereikalinga. Mokama gera 
mokestis pradžioje.
2150 Blue Island Ave., Chicago

REIKIA operuotojų siuvėjų ir mer
ginų dėl nubaigimo, siuvėjų šapoje. 
3-čias augštaą užpakalyje.
549 XV. 13 st,,p arti Jefferson st.

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

Ehner.s Laboj' Agency, 30 South 
CanaI st,. Chicago, III.

REIKIA DARB1NINK Ų
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Frec Employment Service)
.1ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. XVABASII AVENUE. 

arba -
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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 inokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas l ito place.

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

REIKALINGA darbininkų prie 
balno arklių į barnę. Moku pirmą 
mėnesį $85.00 ir potam dauginus. 
Darbas ant visados.
4129 So. Emerald ave., Chicago, III. 

Phone Yards 1076.

REIKALINGA vyri) prie senu po- 
pierų. 613 XXr. Van Burei! St., Chicago

REIKALINGA duonkepys anlra- 
rankis, prie juodos duonos.

A. Petrošius, 
139 E. 107 St., Roseland, UI.

i REIKIA merginų prie siuvimo mo
terišką drapanų. chicago
2300 So. Lcavltt St., enieago

Pėtnyčią, Birželio 7, 1918.
REIKIA DARBININKŲ
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 ave., Chicago.

NAMAI-žEMfi

BEI KALINČIA mergina arba mote
ris prie lengvo naminio darbo prie 
saliuno. Atsišaukite greitai.

Mrs. Mary Gadeiko, 
2858 Emerald avė., , Chicago

REIKIA PRITYRUSIŲ PARDAVĖ
JŲ. GEBA MOKESTIS; PASTOVI 
VIETA.

THE 12TH ST. STORE
12 AND HALSTED ST., CHICAGO

REIKIA apysenio žmogaus prie 
lengvo darbo, kuris nepajiegia sun
kiai dirbti. Pastovi vieta.

Pcter Gadeiko.
2858 Emerald Ave., Chicago.

REIKALINGAS nebijantis darbo 
vyras, turintis $1,000 arba daugiau 
prisidėti prie auginimo kiaulių, pir
kimo ir registravimo geros veislės 
gyvulių ir jų pardavinėjimo. Aš tu
riu platų patyrimą šioje šakoje, tu
riu porą farmų ir galiu gvarantuoti 
$5,000 gryno pelno į pirmus metus 
ir daugiau ateityje. Norėdami pri
stoti prie šiojo pelningo užsiėmimo, 
atsiliepkite laišku, paminėdami kiek 
metų turite, kuo užsiimate, ar vedę 
ir su kiek pinigų galite prisidėti.

John Ambrose,
Dolton, III.

PARDAVIMUI

I PARDAVIMUI: naujas 4 kambarių 
| medinis namelis, aukštas apatnamis, 
attika, vištų gardas, sodnas, 5147 So. 
Euclid avė. $1000, ant išmokėjimo. 
Raktai ofise. McDonnell, 
2630 XV. 38th Str., Chicago

PARDAVIMUI — Donore arti 62- 
ros gatvės, 5 kambariai eonerete pa
matas, karštas vanduo, elektra, skal
bykla, cementinis apatnamis, mau
dynė, kieto medžio grindys, $3,000. 
$500 grynais pinigais, $15.00 į mė
nesį. McDonnell, 
2630 XV. 38th Si. Chicago

PARDAVIMUI — $400 grynais pi
nigais, $12.00 j mėnesį 6 kambarių 
namas. $1650. Pečium apšildomas. 
McDonnell, 20.30 xv. 38ih si.

PARDAVIMUI 4 kambarių mūrinis 
namas, $200 įmokėti, $7.00 i mėnesį. 
$1,400.(10, 35lh and XVestcrn ave, lo
tas 25x125, visai pataisyta ir išmokėta.
McDonnell, 2630 xv. 38th st.

PARDAVIMUI 6 kambarių name
lis, augŠtu apatnanilu, nudirbtas, 
maudynė, gesas, skalbykla, garage 
$1800, lengvi išmokėjimai. 
McDonnell, 2630 xv. 38th st. 

‘ PARDAVIMUI — 2232 XV. 37th st. 
prieš McKinley Parką, 6 kambariai, 
mūrinis. Lotas 25x205, $2950. leng
vi išmokėjimai.
McDonnell, 2030 xv. 38ti> st.

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas McKinlev Park, $6200. 
McDonnell, 2030 xv. 38th st. 
Atdara 9 ryte iki 9 vak. ir nedėliom.

PARDAVIMUI —$300 įmokėti gry
nais pinigais, $11.00 i mėnesį, 4 kam
barių, attika, apatnamis, $1,800, iš
taisytos gatvės.
McDonnell, 2630 xv. 38th si.»

PARDAVIMUI 39th si. and Rock- 
wcll 7 kambarių rezidencija pečium 
šildoma. Elektriką, $500 grynais pi
nigais, likusius lengvais išmokėji
mais, $3000. — Bargenas. 
McDonnell, 2630 xv. 38th st.

PARDAVIMUI arba išmainymui— 
62nd ir Harper ave. 6 fialai, rendos 
$3000. Kaina $22,50(MM> 
McDonnell, 2030 xv. 38th si.

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

Negirdėtas iki šiol 
•Bargenas.

KATI K IŠfiJO IŠ SPAUDOS 
DAKTARIŠKA KNYGA 

su 236 receptais ir taip daugeliu nu
rodymų. Kaina $1.00. Gaunama pas

J. G. PETRUSK, 
Box 95 Sta H., Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė netoli Ųhicagos. Miestelis apgy
ventas lietuvių. Biznis gerai išdirb
tas per 20 metų. Labai gera proga 
įsigyti biznį geram žmogui. Rašykite 
laišką Naujienų adresu, pažymėda
mi No 22.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa už žemą kainą, lietuvių apgy
vento] vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Janušauskis, 
3214 So. Halsted Str., Chicago, III.

5-kių akerių fartna valanda vaŽia- 
svimo gidvekariais • nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kcdzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
piclinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti i darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 tikrų taip 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokčt 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

PARSIDUODA grosernė .geroj liet, 
apgyvento] apielinkėj. Priežastis,— 
važiuoja kitan miestan.

Petras Grakauskas, 
1827 S. Union Avė., Chicago.

ČIA yra jūsų paskutinė proga nu
sipirkti šią nuosavybę už tokią pi
gią kainą su remia $16.00 i mėnesį.

2 aukštų medinis namelis su mu
ro nameliu užpakajyle. Savininkas
2909 Emerald ave., Chicago

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

PARDAVIMUI — 2 augštų namas. 
Sankrova ir 2 fialai, rendos $30 i 
mėnesį. Kaina $1800. įmokėti $800 
likusius morlgage.
3656 S. Union Avė, Chicago.

MOKYKLOS

PARSIDUODA kriaučių biznis — 
vieta jau 8 metai kaip įsteigta. Biz
nis gerai eina. Turiu tuojaus par
duoti, nes išvažiuoju kariuomenėn 
15 birželio. Arba atiduosiu geram 
žmogui rendon. Atsišaukite šiuo 

adresu: 3310 S. Ikdsled St. Chicago 
Pilone Yards 6789.

NAMALžEMt

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-Iė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 1 3001 S. Halsted Str.

DVIEJŲ fhitų medinis namas, po 
keturis ir penkis kambarius, kaina 
$1700.00; įmokėti reikia tik $300.

ANT dviejų aukštų (stories) mū
rinis namas ant keturių pragyveni
mų. Kaina $2800.00.

DVIEJŲ pragyvenimų mūrinis na
mas ant Lime ir 33-čios gatvės ant 
.lengvu išmokėjimų.

ANT trijų pragyvenimų su Storu 
namas ir du lotai, 47-ta gatvė netoli 
XVestern. Pigiau Taipgi mainys 

ant loto.
DU geri mediniai namai. Rendos 

neša $684.00 per metus; mažai įmo
kėkite, o kitus kas mėnesį.

, • A. PETRATIS & CO.
751 XX^. 35th Street, Chicago. 
Telefonas: Drover 2463;

Boulevard 6349.

FARMOS
Centralėje VVIsconsin, Išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų keliu, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo IŠhiokėjimo.

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

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

PARDUODA du nameliu labai pi
giai. Turi būt greitai parduoti, Gal 
j jus dalj pinigų priimsiu lotų. Na
mai randasi vienas prie 40 st., arti 
2928 So. Sacramento avė., kitas prie 
4238 So. Sacramento avė, prie pat 
Archer avė. Namai baigiami būda
vot!, nenorėtume atiduoti i randų. 
Atsišaukite 4238 So. Sacramento avė.

PARSIDUODA (arba išsimaino 
ant mažesnio) naujas, 316 metų, mū
rinis namas, geroj lietuvių apielin- 
kėj. Ant pirmo flioro yra grosernė 
namo savininko, kurią galima pirki 
kartu su namu arba skyrium. 
817 XV. 34th Place, ‘Chicago, III.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

BARA PATEK, Pirmi olnU

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

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

MOKYKIS KIRPIMO IR PKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Mi'hu sistema ir y pat lik a* mokinimas p» 
darys jus iinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiansius ir geriausiu* kirpk 
ino-designitiR ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksima praktišką patyrimą kuomet Ju mo 
kyšite*.

Elektra varomos malino* musų siuvimo *ky 
riuose.

Jų* esate uikviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą biie laiku — dieną Ir va
karais ir gauti specialitkal pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bil* 
stailės arba dydtio, i* bilt madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kaanicka, Psrditlnls,

118 N. La Balis ratvi, Kambarys <11-417. 
oriai Cit* Hali.
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