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Vokiečią paėmė kelete
kaimeliu

Vokiečių nuostoliai dideli
8.000 talkininkų belaisvėj

VOKIEČIAI PAėMe KE
LETĄ KAIMELIŲ

True translation fifed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 10. — Ka
rės ofisas šiąnakt paskelbė, kad 
vokiečiai paėmė keletą mažų 

kaimelių centre Montdidier-No- 
yon linijos, jų tarpe Mery, Bel- 
loy ir St. Maure.

Į pietus nuo Ressons-Sur-Matz 
vokiečiai laimėjo atramą Marq- 
ueglise. Toliau į pietus mušis 
tęsiasi pietiniame pakraštyje E- 
lincourt.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 8,000 
BELAISVIŲ

Ka-

True translation filed with the poft- 
master at Chicago, III., June II, 1918,' 
as required by the act of Oct. G, 1917.

BERL1NAS, birž. 10.
rėš ofisas šiandie skelbia apie su
ėmimą 8,000 belaisvių naujame 
ofensive tarp Monldidier ir Noy- 
on. *• ■ . i

“Į pietvakarius nuo Noyon 
mes padarėme progresą mūšyje 
su naujai atgabentomis franeu
zų spėkomis”, sako vakarinis 
pranešimas.

12 VOKIEČIŲ ATAKŲ SU
TRIUŠKINTA

Vokiečiai aplaikė baisiauaių 
nuostolių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., June 11, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 10. — Muš
damies su nepaprastu smarku
mu. vokiečiai meta naujas divi
zijas į vėlius mūšius prieš ma
žesnes pozicijas, o ne prieš vy
riausią franeuzų tvirtumų liniją, 
fronte tarp Monldidier ir Oise.

Dešimt ir dvyliką kartų tos a-

starųjų 21 valandų, bet kiekvie
nu sykiu su tomis pačiomis pa
sekmėmis
toliais atakuojantiems.

Matz klonis, kuris yra centru 
vokiečių mūšio, pasirodo yra 

mirties slastais vokiečiams. Ne
nustebinti vakarykščiu ofensi- 
vu, franeuzai tuojaus didelėmis 
spėkomis pradėjo kontr-atakas.

didžiausiais nuos-

tebintas, nes jis nesitikėjo to
kios tvirtos uolos apsigynimo.

Penkios vokiečių divizijos jau 
ištrauktos delei didelių nuosto
lių. Vokiečiai vis dar atakuoja 
skaičiumi po 6 žmones į vieną 
mastą žemės.

KAIZERIS SULAIKYTAS 
PIRMĄ DIENĄ SAVO 

OFENSIVO.

Vokiečių nuostoliai 
milžiniški.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
H» retjuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 10. — “Tai 
buvo pilnai užganėdinanti die-
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na,” taip pasakė šiąnakt premie- 
ras Clemenceau.

Šiais žodžiais Francijos vado
vas teisingai išreiškė viešpatau
jančią nuomonę.

Vėliausi pranešimai iš mūšio 
lauko sako, kad abehuii priešas 
aplaikė sustabdymą dienos vei
kime. Priešas laimėjo menkus 
parankamus fronto centre, apie 
trijų bertainių mylių plote, ar
ba ketvirtdalyj visos atakos li
nijos.

Sparnuose jis tapo sustabdy
tas su tokiais nuostoliais, kad 
penkios divizijos tapo išmuštos 
iš eilės, arba apie vienas trečda-

vavusių atakoje. Tas padaryta 
nepasišaukiant franeuzų rezer
vus.

Vokiečiai turėjo atgabenti sa
vo kareivius paskutinėj valan
doj, kad nesujudinus talkininkų. 
Kada atvyko kareiviai, jie buvo 
priversti persiskirti ir sustoti at- 
takos Jinijon. Tas užima kele
tą valandų ir palieka kareivius 
atvirus nemaloniai artilerijos 
ugniai, jei bent slaptybe veiki
mo butų užlaikyta.

Vokiečių ataktjOjanįs karei
viai, ateinantįs apsupti Rocages 
ir RiqueinboiiBg augštumas, va
ldančias Mate klonį, buvo puikiu 
cielium franeuzų artileristams. 
Priešas turėjo mesti diviziją po 
divizijos, pirm negu jis galėjo 
prasimušti kelią linkui Ressons- 
Sur-Matz ir Mareuil, palei Roye 
kelią, kuris buvo smarkiai fra
neuzų apšaudomas.

Ressons-Sur-Matz yra centra
le pozicija, iš kurios priešas ga-

Estrees St. Denis ir į pietryčius 
iki Compiegne. Jis yra smar
kiai kontr-atakuojamas ir jei ga
lės išvystyti savo patogumą, tai 
labai brangia kaina.

Sutraukdama rytmetinių laik
raščių komentarus, Havas Agen
tūra pastebi, kad visi rašytojai 
nurodo, jog pirma naujosios a- 
takos diena toli nedavė priešui 
tokių laimėjimų, kokių jis vylė
si. Jie pabrėžia tą faktą, kad 
priešingai pirmiemsiems dviems 
vokiečių užpuolimams pietuose, 
jie šį sykį aplaikė didelius nuo
stolius pirmą dieną, kas parodo, 
jog vokiečių pastangos netikėtai 
užpult ant talkininkų visai ne-

700.000 amerikiečių 
Francijoj

Sako karės sekretorius 
Baker.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 0,1917.

WASH1NGTON, birž. 10. — 
Karės sekretorius Baker kalbė
damas šiandie franeuzų “mėly- 
niemsiems velniams”, kurie at
vyko pagelbėti trečiajai laisvės 
paskolos kampanijai, kad dau
giau kaip 700.000 Amerikos ka
reivių tapo pasiųsta į Franciją.jos su Vokietija, sako vokiečių

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., June 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, birž. 16. — Ukrai
nos pirklybos ir pramonės mi
nisterijos ir Vokietijos komisija 
susirinko Kijeve* ir suorganiza
vo speeialę transporto ir indus
trinę komisiją vedimui apsimai- 
nymo tavorais tarp tų dviejų ša 
lių.

Vokiečiai išaiškino, kad delei 
dizorganizuotos transportacijos 
Ukrainoj, Vokietijos pirkliai su
kraus ir sukoncentruos savo iš
dirbius neaprubt žinotam laikui. 
Vokiečių agentai godžiai perka 
audeklus, odą ir maistą užim
tuose distrik tuose už brangią 
kainą, bet nesiunčia prižadėtų 
savo išdirbinių, skųsdamies ant 
stokos transportarijos priemo
nių

Vokiečiai apie 
Rusiją

MATO RYTUOSE PAVO
JŲ VOKIETIJAI.

Pabaltijos tautos priešingos 
vokiečiams. Mato, kad 
Rusija nėra draugiška Vo
kietijai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jane 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, birž. 10. — 
“Mes negalime užmerkti savo 
akių prieš tą faktą, kad didėjan
tis priešingumas Vokietijai pla
tinasi Rusijoj ir taipgi kad Uk
rainos gyventojai ne visur žiuri 

j vokiečius draugiška akim,”

vo editoriale, išreiškiančiame su
sirūpinimą jaučiamą Vokietijoj 
delei atsitikimų rytuose.

“Visa rytų situacija nėra ma
loniu paveikslu”, sako toliau lai
kraštis.

Atkreipdamas atidą į tą faktą, 
kad priešai vakariniame fronte 
“žuvauja drumstame vandeny
je” laikraštis sako:

“Galima sakyti, kad visi tal
kininkai, neišskiriant Japonijos, 
seka prezidento Wilsono pėdo
mis.”

Prezidento Wilsono užreiški- 
mas geg. 18, raginantis pagel- 
bą Rusijai, taipjau ir Francijos, 
yra priminei. Kad sustabdžius 
tą talkininkų “pagrindinę agi
taciją’” laikraštis pasiūlo drau
giškas diskusijas su Rusija, tik-

ryšius su Sovietų valdžia, paša
linti kil k galima karinį pobūdį 
administracijos parulbežinėse 

valstybėse ir taipgi kad nauja 
imperijos komisija įvestų civi- 
lę administraciją, taipjau išriš
tų klausimą populiarės adminis-

tikrai išreiškia Rusijos žmonių 
nuomonę.

Pabaltijos gyventojai 
nedraugiški.

Didelė didžiuma Latvijos
Estonijos gyventojų nenori uni-

ir

jęs tarp Estonijos ir' Latvijos 
žmonių ir tas antagonizmas la
bai didėja delei socialės bedug
nės.

Tolinus jis sako, kad liuosno- 
rės unijos Baltijos provincijų 

su Vokietija negalima įgyti de
mokratiniais pamatais ir pridu
ria:

“Jeigu bus pavestą nuspręsti 
tas klausimas Baltijos augėles
nių k lesų vokiečiams ir jų nau
jiems latvių ir ėstomssatelitams, 
tada Vokietijos aneksavimas 

Baltijos provincijų galės pasi
laikyti tik tol, kol toms, šalims 
nebus suteikta demokratinė ko
nstitucija”.

Pan-germaital prieš turkų 
užmačias,

Berlino pan-germanų laikraš
tis Kreuz Zeitung užsipuola ant 
Turkijos ambicijų Juodųjų jurų 
pakraščiuose ir Kaukaze. Laik
raštis nurodo, kad Krymo uni
ja su Turkija yra negalima, ka
dangi tas pažeistų svambiuosius 
interesus Ukraihos. Jis sako, 
kad Taurodos gubernija, į ku
rią įeina Krymas, nacionalini ir 
geografiniai priguli Ukrainai, 

kuri taipgi savinasi ir Sevosto- 
Polį.

“Išrodo kad Turkijos idėja y- 
ra įgyti dominuojančią pozici
ją Juodose jurose, padarant ten 
vyriausią pan-turliišką idėją, ir 
padaryti Kaukazą^stipria drut- 
viete tarp Turkijos ir Rusijos, 
— sako Kreuz Zeitung. ‘‘Taigi 
Vokietijos politika susitinka su 
sunkia užduočia.

“Niekuris antagonizmas tarp 
Trans-Kaukazijos ir Turkijos 

jau dabar yra. Kada Vokietija 
stojo k a re n, ji niekame nepri
pažino Turkijos aspiracijų Per
sijoje. Ji gvarantavo Turkijai 
dabartinius rubežius ir kariaus 
ir toliau už juos.

“Vokietija todėl turi priešin- 
ties Turkijos troškimams šiaur
ryčiuose ir rytuose, kurie nuei
na toli už visokių aptartų pradži 
oje kares galimybių. Karė ne
turi palikti antagonizmo tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Vyriausiu 
karės tikslu turi būti, kad nau
joji koalicija, kuri bus sudary
ta, nebūtų prieš-vokiška.”

Submarinos te- 
beveikia

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ATLANTIKO UOSTAS, birž. 
, 10. — Anglų laivo kapitonas, ku- 
!ris čia atvyko šiąnakt, sako, ka< 
jo laivas suvažinėjo vieną sub- 
mariną. Jis sako, kad ant jo už
puolė dvi submarinos ir jis sto
jo mušiu su abiejomis.

Amerikos transportas apšaudė 
submariną

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.
..ATLANTIKO UOSTAS, b. 10 
— Pasak Brazilijos laivo kapit
ono, Amerikos transportas šįryt 
paleido 5 šūvius į vokiečių sub- 
mariną už 75 mylių nuo Jersey 
pakraščių.

Darbininkų. Ju 
dėjimas

Dailydžių laimėjimai

56c iki 65c;

INDIANAPOL1S, Ind. — Dai
lydžių Brolijos generalis sekre
torius Frank Duffy praneša a- 
pie sekamus dailydžių (karpen- 
terių) laimėjimus pakėlimo al
kos:

Fremont, Neb. alga pakelta 
nuo 45c ant 50c iki spalio 1, 
1918, paskui 55c į vai.; Ne\v- 
ark, N. J. — nuo 65c ant 75c; 
Lawrence, Mass. — 50c iki 70c; 
Newburyport, Mass. — 43c iki 
50c; Beaumont, Tex. — 48c iki 
60c; Brhzik, Ind.
Cape Girardeau, Mo. — 37c iki 
45c; Red Wing, Minu. — 40c 
iki 45c; Livingstone, Mont. —- 
62 iki 75c; Red Lodge, Mont.— 
75 iki 87’/2c; Tiffin, Ohio. — 
45 iki 50c; Kansas City, Mo. — 
39 iki 54c; Ironjvvood, Mieli. — 
50 iki 56c; Indiana, Pa. — 40 iki 
50c; Chattanooga, Tenn. — 45 
iki 55c; Roanoke, Va. ir Hope, 
Ark. —40 iki 50c; OttaSva, Ont. 
Welland, Ont. ir Peru, Ind. — 
45 iki 55c; East Liverpool, Ohio. 
— 56 iki 75c; Nashua, N. II. — 
45 iki 60c; Sidney, Neb. —60 iki 
75c; Ncw York, N.Y. — 41 iki 
56c; Unionto\Mn, Pa. — 56 iki 
75c; Marshalltovvn, Iowa.—57 

iki 60c; Bristol, Pa. — 62 iki 70;
Skow|hegan, Pa. —40 iki50c; 
£lwood City, Pa. — 62 iki 75c; 
Ardmore, Pa. — 60 iki 70c; Den- 
ton, Tex. — 50 iki 62l/*>c; Wa- 
terbury, Conn. — 43 iki 75c;

PASKANDINO LAIVA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LEWES, Del. birž. 10. — Šian
die 10 vai. ties Virginia prieže
miais tapo torpeduotas ir pas- 
kapdintas cukraus laivas.

Barzdaskučių laimėjimai.
NEW IIAVEN^ Conn. — Vie

tos barzdaskučių unija laimėjo 
sutrumpinimą darbo valandų ir 
$15 į savaitę, $3 už dienos darbą, 
apart subatų. Bet kartu tapo 
pakelta mokestis už skutimą ir 
plaukų kirpimą.

PASKANDINO DU LAIVU .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917. 
ManitoAvoc, Wis. — 43 iki 55c.

NORFOLK, Va., birž. 10— 16 
išsigelbėjusių nuo laivo Pinar 
Del Rio, kurį submarina paskan
dino subatoj sako matę kaip su
bmarina neužilgo po paskandin
imo jų laivo, paskandino kitą 
škunerį.

PEORIA, III. — Barzdasku
čiai laimėjo $18 į kvailę. Be
veik visos barzdaskutykios prisi
dėjo prie unijos.

INDEPENDENCE, Mo.—Vie
tos barzdaskučiai nuo liepos 1 d. 
gaus $25 į savaitę už 5 darbo 
valandas. Taipgi pusantros mo 
kės ties už viršlaikį — kada dirbs 
laike pietų ir vakarais, jei butų 
kostumierių. Kartu pakelta mo
kestis už skutimą iki 20c ir plau
kų kirpimą iki 50c.

TULSA, Okla. — Spaustuvių 
darbininkai dabar gaus$ 32 į 

AUKAUKITE LIETUVOS savaitę už dieninį darbą ir $35 
LAISVĖS FONDAN. , už naktinį.

Bolševikai arti puolimo
TIK ESĄ NĖRA KAM JŲ 

PALAIDOTI

Rusijai gręsia monarchistų 
kontr-revoliucija, jei Ru
sijos neišgelbės kiti demo
kratiniai elementai.

True translation filed with the post- 
master at Chicaąo, III., June 11, 1918, 
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917.

STOCKHOLM, birž. 10. — 
Konlr-revoliucinis judėjimas Bu 
sijoje plėtojasi. Bolševikai per
gyvena savo paskutiniąsias die
nas.

Jeigu dabartinė valdžia nebus 
nuversta bendromis jiegomis ki
tų revoliuciniai demokratinių 
partijų, tai įvyks kontr-revoliu
cija monarchijos rėmėjų Mas
kvoje ir Petrograde, panašiai 

kaip tas įvyko Ukrainoj.
Skoropadski, remiamas bur

žuazijos ir kadetų, valdo Ukrai
na ir beveik sugrąžino senąją 
tvarką. Manncrheim Finlandi- 
joj ir Krasnov Done taipjau tuo 
pačiu budu triumfuoja.

Panašiu budu Baltijos provin
cijos tapo užimtos, o Pskovo ir 
Minsko gubernijos yra po vėlia
va Austrijos-Vokietijos imperi
alizmo.

Rusija apsupta iš trijų pusių
Rusijai grasina išlaukinis im

perializmas iš šiaurės, vakarų ir 
pietų. Turkai vėl veržiasi Kau
kaze,* tikslu Tiflise susivienyti 
su vokiečiais, kurie eina iš šiau
rių.

Maskuotu gurdumu, draugiš
komis notomis pęr Vokietijos 
ambasadorių Mirbach, Vokieti
ja laipsniškai artinasi prie Rusi
jos širdies, kad pervėrus ją pa
togiame momente.

Vokietijos ir Rusijos kontr
revoliucionierių susivienijimas, 
veikiantis iš dviejų frontų — 
vidurinio ir išlaukinio — rengia
si prie galutinos ir pilnos kontr- 
revoliucijos.

Pereitą savaitę Maskvoje su
sektas suokalbis, kuriame šim
tai reakcionierių tikojo užsmau
gti respubliką ir sugražinti mo
narchiją.

Buvo pienuojamas sukilimas 
Maskvoje, Petrograde ir kituo
se centruose, pasitelkiant vokie
čių štikus.

Suprantama, vokiečių koman
da oficialiai nedalyvauja šiuose 
suokalbiuose, bet puikiai žino a- 
pie situaciją ir yra pasirengusi 
atvykti tinkamu laiku kaipo ap
gynėja naujos reakcinės valdžios

Bolševikai — lavonas.

Vis dar negalima išpranašau
ti kad gali įvykti netolimoj atei
tyj, bet yra tikru, kad trumpas 
pailsio laikas artinasi prie galo, 
kaip ne bolševikai rūpinasi jį pra 
ilginti. Bolševikai patįs prisipa
žįsta :

“Mes jau esame lavonu, bet 
nėra kam mus palaidoti.”

Bolševikų valdžia, ačiū prie
vartos melodoms, panašiems į 
senojo carizmo, vartojamiems 
savęs išlaikymui, yra visų neap
kenčiama. Proletariatas ma

sėmis apleidžia bolševikus.
Visi fabrikų darbininkai Pe

trograde susiorganizavo. Jų ko
nferencija reikalavo suvienyto, 
demokratinio fronto, panaikini
mo Brest-Litovsko sutarties ir 
sudarymo tautines, socialistinės 
Rusijos, kad atgaivinus pramo
nę, įvedus sociales reformas ir

užbaigus civilę karę.
Bolševikai pienavo paleisti ko

nferenciją, bet pabijojo. Konfe
rencija pienuoja generalį strei
ką, jei bolševikai nenusileistų.

Demokratija ar monarchija?

Nėra abejonės, kad prieš Ru
sijos revoliuciją stovi galutina 
kovi su kontr-revoliucija ir vo
kiečių intrigomis. Ta kova nus
pręs demokratijos likimą Rusi
joj. Sovieto spėkos yra perdaug 
silpnos apveikti situaciją. Kaip 
priletariatas, taip ir valstiečiai 
apleidžia bolševikus, galutinai 

pamatę baisias pasekmes Brest- 
Litovsko taikos..

Didžiumoj distriktų yra pilna 
dizorganizacija Rusijos finansi
nio ir ekonominio gyvenimo ir 

bolševikai pasilieka valdžioje 
vien delei jų nusamdytų štikų.

Aišku kaip diena, kad jie ne
galės suorganizuoti demokrati
ją prieš vidurinius ir išlaukinius 
priešus, ar išrišti milžiniškas c- 
konomines problemas.

Tik susivieniję demokratiniai 
elementai galės suorganizuoti ti
krąją armiją užbaigimui dizor- 
ganizacijos visoje Rusijoje. Dar 
nėra vėlu tai atsiekti per suvie
nytą demokratinę valdžią, bet 
bolševikai geriau sutinka prary
ti kasdieninius Vokietijos ulti
matumus. Bolševikų presą taip
gi pasidavė ir koncentruoja savo 
atakas prieš dešiniuosius narius 
ir menševikus, žinodami kad 
valstiečiai ir darbininkai eina 
prie pastarųjų.
Greit turės įvykti permainos.

Petrograde ir Maskvoje dabar 
ramu. Petrogradas beveik ba
dauja, nes gyventojai gauna apie 
aštuntdalį svaro duonos į dieną.

Tečiaus greitai turės kas-nors 
įvykti. Patįs darbininkai ren
giasi nuversti bolševikus, kad 
išgelbėjus respubliką nuo au
gančios kontr-revoliucijos atgai
vinimui monarchijos.

I « Į j ( . I i , M

Austrai rengiasi 
užpuoliman

GABEENA KAREIVIUS ITALŲ
FRONTAN

Visi geležkeliai užimti gabenimu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
•s required by tne act of Oct. 6, 1917.

ITALIJOS STOVYKLA, b. 10 
-r— Geležinkeliai užpakalyj aus
trų linijų šiaurinė j Italijoj dieną 
ir naktį gabena kareivius į fron
tą, išskirsto juos po įvairius se
ktorius ir priveža dideles kanuo- 
karės lauko. Investa specialė la- 
les ir daugybę amunicijos arti 
fiziško stovio kareivių, tapgi la
vinama juos prie užpuolimo ant 
pozicijų.

WASHINGTON. — Darbo de
partamentas praneša apie sutai
kymą 32 industrinių ginčų, iš 
kurių 17 buvo nesutikimai, 11 
streikų ir 4 gręsiantįs streikai. 
Nors tą savaitę sutaikyta dau
giau ginčų, negu kokią kitą sa
vaitę šiuose metuose, tie ginčai 
betgi buvo mažos svarbos. Iš 
didžiausių streikų buvo cigarų 
darbininkų streikas Tampa, Fla., 
kuriame dalyvavo 14,000 darbi
ninkų.
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Užsisakomoji Kaina:
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Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija .............................02
Savaitei ...................................... 12
Mėnesiui .......................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

Metams .............................  $5.00
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 165
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui .................... .65

Kanadoj, metams ................... 7.00
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Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kurtu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
Ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., June 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Karė, socialistai 
ir rinkimai.

Ukrainoje taptų įsteigta mo-jpo į priedangą tiems atžaga- 
narchijos, o kitos penkios 1 reiviškiems, asmeniškiems 
minėtosios augščiaus šalįsiarba sektantiškiems intere

sams. Nuo jų socialistai 
privalo atskirti save aiškia 
riba.

Kaip tatai padaryti, tai 
yra klausimas, kuris turi būt 
išrištas. Jisai jau pribren
do . Ir tai yra antra svarbi 
priežastis, kodėl socialistai 
privalo perkratyt savo pozi
ciją linkui karės.

pavirstų josios provincijo
mis. Visas milžiniškas bu
vusiosios Rusijos plotas tuo
met faktiškai pasidarytų 
Vokietijos kolonija.

Visa tatai tečiaus priklau
sys nuo to, kaip seksis Vo
kietijos ginklams vakaruose. 
Pilnai išnaudot savo perga
lę lytuose ji galės tiktai tuo
met, kuomet jai pavyks su- 
mušt talkininkus Francijoje. 
Vokietija dabar ir stato pa- 
skutinąją, kad to atsiekus. 
Aišku, kad socialistai nega
li geisti jai šito pasisekimo; 
priešingai, jie yra didžiau
siam laipsnyje užinteresuoti 
tame, kad Vokietijos impe
rialistų žygis prieš talkinin
kus butų griežčiausiu budu 
atremtas. Tame nėra nė 
krislelio abejonės.

Reikia dabar paimti do- 
mon da ir kitus dalykus.

Šį rudenį bus labai svar
bus rinkimai — kongreso ir 
daugelio valstijų legislaturų. 
Šituose rinkimuose socialis
tams reikės turėt aiškią plat
formą, jeigu jie norės suloš
ti juose priderančią jiems ro-

Socialistai yra klesinė dar
bininkų partija. Jų uždavi
nys yra organizuoti darbi
ninkų klesos jiegas vardan 
bendrųjų josios reikalų. Rin
kimai socialistams yra visų- 
pirma gera proga pagilint 
darbininkų supratimą savo 
bendrųjų klesos reikalų ir 
suorganizuoti jųjų jiegas ko
vai už šituos reikalus. Pa
lyginant su šituo uždaviniu, 
užkariavimas vietų kongre
se arba legislaturose ir net 
padidinimas balsų skaičiaus 
yra antraeilės reikšmės da
lykai. Jeigu, pav. prieš soci
alistus stovėtų toks pasirin
kimas — išsižadėt principų, 
kuriuos diktuoja jiems dar
bininkų klesos reikalų su-j 
pratimas, arba išsižadėt lai
mėjimų rinkimuose, tai jie, 
be abejonės, turėtų paau 
kaut laimėjimus, o ne prin-

Iš KATALIKIŠKŲ 
DRAUGIJŲ.

“Draugo” vedėjai sumanė ke
letas savaičių atgal suorgani- 
zuot Chicagos ir visos Illinois 
valstijos katalikiškas draugijas 
į vieną didelį susivienijimą. To
mis jų pastangomis katalikiškų 
draugijų susivienijimas ėmė 

t verties. Susirinko draugijų 
atstovai, paskyrė komitetą kon
stitucijai pagaminti; bet staigu 
darbas sustojo.

Atsirado kažinkokių klinčių. 
Ir dabar klerikalų organe pasi
rodė sumanymas tverti ne “ka
talikiškų draugijų susivieniji

mą**, o “Katalikų Vienybę.”
Iš šalies žiūrint, galėjai ma

nyti, kad šitame naujame su
manyme visas dalykas yra tik
tai skirtingam varde. Bet, pa
sirodo, ne. Pirmiaus sumany- 
tasai “susivienijimas” pavirto 

pavojum klerikalų lyderiams, ir 
jie stengiasi dabar atsikratyti 
nuo jo, ir lodei organizuoja 
“Katalikų Vienybę.”

Tatai mes patiriame iš paties 
“Draugo”. Jalne išspausdinta

Rymo-katalikų pašelpinių ir i-

Kun. Kemėšis duodu įneši
mą, kad nepaisant ant Pašel
pimų dr-jų susivienijimo ne- 
nusileidimo, tverti naują Chi- 
cagos ir lllinojaus valstijos 
lietuvių Ryino-Kat. pašelpi- 

nių ir idėjinių draugijų sąjun
gą vardu “Katalikų Vienybė”, 
kuri nebūtų priešinga arkivy
skupui ir perskaito pamati
niu tveriamos są-gos konsti
tucijos paragrafus. įnešimas 
priimtas ir vedėjas leidžia nu- 
balsavimui. 40 balsais nu
balsuota, kad tverti są-gą (ta
me tarpe Susivienijimo Pašel
pimų Dr-jų atstovai apleidžia 
svetainę, dalis tečiaus pasili
ko. Jie žadėjo pranešti apie 
tai draugijoms, kurios gal su
tiks ineiti į sąjungą).

Už kun. Kemėšio įnešimą bal
savo 40 delegatų, o kiek balsa
vo prieš, vėl nepasakyta. Bet 
pašelpinių draugijų susivieniji
mo atstovai apleido svetainę, ka
da įnešimas tapo priimtas.

Klerikalų lyderiai betgi, mato
ma, yra pasiryžę pastatyt ant 
savo. Jie organizuoja savo “Ka
talikų Vienybę”, nežiūrint, kad

kunigų užuitas. Bet kaip tik 
paskutinis doleris išriedėjo iš Za
patos žemes, tai ir paskutinis ku
nigas nusivijo paskui tą pasku-

Kilo sumišimas. Vieni Irau-’ 
kia šian, kiti ten ir vežimas 
nė iš vietos. Tada tūli iš socia
listų prabilo: “Paliaukite be rei
kalo tęsęsi! Pirma negu prade-1 
jus toliaus eiti, reikia pasitarti 
ir nuspręsti, kurion linkmėn ei
sime. Kitaip, tai juk bus berei
kalingas spėkų eikvojimas”.

Taip tarė vienas socialistas, 
paskui antras, trečias, ketvirtas

Musų Moterims

MOTERIŠKA J UPELĖ
Pavyzdys No. 8779.

pritaria. Į komisiją parašymui 
los organizacijos konstitucijos 
esą išrinkti kitu. Kemėšis, J. Poš 
ka, I. Sakalauskas, A. Pocius ir 
A. Cibulskis.

Utopija—Ne-Utopija
(Žr. No. 110)

lyj nebeliko nė vieno kunigo, nes 
ten nebeliko nė vieno dolerio. 
Nebuvo ten protestonų, nereikė
jo ten laisvamanių agitacijos, 
kad taip atsitiktų. Betgi atsitiko. 
Ir visos katalikiškos bažnyčios
virto krutamųjų pavekslų teat- ir dauginus. Taip tarė “Naujie- 
rais, mokyklomis arba dagi sa- nos”, pagalios senis Debsas. 
lėmis vištų parodoms!

“Dvasiškųjų vadovų” nebeli- pe 
ko, o betgi žmonės doriau ir gra- (ma, pritinkančiu josios stichijai 
žiau gyvena. Jie myli tai, kas ’ budu: rieškučiomis. Girdi: “Ak 
naudinga, kas gera, kas gražu. 
Mylėti artimą, gražiai, manda
giai apsieiti su kitais ir kovoti be 
atodoros su priešais iružpuoli- 
kais, besikėsinančiais ant jų lai
svės I 
stų doros taisyklė.

Taip. Bažnyčiose linksmai 
gaidžiai sau gieda. Policisto 
niekur aplinkui nepamatysi; ne
reikia ten ne Y. M. C. A. (“Krik
ščionių Jaunuomenės Draugi
jos”). Bet keliauninkas More- 
los šalyj, jeigu jis nėra perdaug 
didelis davatka, greitai užmirš
ta gailėtis, kad čia visa kas ne
be taip, kaip buvo ir kaip kitur 
dar tebėra. Zapalistų religija 
šiandie tokia: visi žmonės yra 
broliai, todėl vienas už visus ir 
visi už vieną turi stengties.

Tik štai pūkšt: ir “surpai- 
atsiliepė! Atsiliepė, žino-

ijųs, rudieji socialistai!.. Jus ei
nat išvien su didžiausiais kapi
talistais grobikais!!.”

Ir tas viskas pateko ant tūlo 
pusiausavaitinio laikraščio pus-

taj vadovaujamoji zapąti-1 ]apių—kur tokie dalykai paten-
ka neretai.

Tuo visa istorija ir baigiasi.
O dabar padėkavokime Alla- 

chui ir visiems kitiems šven
tinusiems, kad iki musų daeina 
tiktai tie garsai, o ne kas-nors 
dauginus. —Bolšoi Iks.

8779

šitokiai

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tysa).

patogiai moteriškai jnpe- 
Jei vartojama paprastai to kios mate
rijos kaip challis, albatross, flanelė 
arba dimity. Abiem priešakio pu
sėm nuo pečių siūlių, eina gilios pa- 
lankėlės. Palankėlės nuo viršaus 
papcltakiuojamos, toliau Nuprosija
mos. Neplatus per juostų diržas 
palaiko jas daikte. Rankovių ilgis 
sulig kieno pasimėginimu — gali būt 
ilgos arba trumpos, pasibaigiančios 
giliais antrankoviais. Kalnierius 
platokas, smailiomis kertėmis. Ant
rankoviams ir kalnieriui vartojama 
kitokia parinkta materija.

Tokiai jupelei pavyzdys No. 8779 
sukirptas šešeriopo didumo, micros 
34, 36, 38/40, 42 ir I I colių per kru
tinę. 36 colių micros jupelei reikia 
2% jardų materijos 36 arba 40 co
lių pločio ir •% jardo kitokios mate
rijos 36 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai jupelei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 1(1 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
Inkų), pasiųsti šiaif) užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., IKK) 
S. Halsted Street, Chicago, III.

Kūdikis pagal pagal patyrimą 
išmoksta saugoties karštų daik
tų, kurie nudengins jį, aštrių dai
ktų, kuru* įpjaus; bet mes, suau
gę žmonės, neišmokstame sau
goties karšto ūpo, kuris dilgina 
musų jausmus ir suteikia mums 
kančias, kurios tęsiasi keletą die- 

' nų ir net savaičių.
Žmogus, kuris išmoko paslap

tis teisingo mąstymo ir savikon
trolės, žino kaip apsisaugoti nuo 
savo kaip kimo taip ir proto 
priešų. Kuomet protas užside
ga ugnimi geidulių, jis žino ge- 

• rai, kad pakarstant tą reginį, 
pridedant daugiau kuro, tai yra 
— duochųit pilną valią jaus
mams ir paakstinant juos, prie 
gero negalioja prieiti; taigi jis’ 
ramiu budu pritaikįs antidotą 
(priešnuodį) -- ramybės, sek
damas ir meilės mintis, kurios 
užgesins sieloje siaučiančią ug
nį. Priešinga mintis urnai už
gesina liepsnas. Kuomet kaimy
no namas užsidega, mes nebė-

Morelos reąpublikos klimatas 
tropinis, didižiumoj sveikas. Že
me labai derli. Nereikia daug ir 
sunkaus darbo pridėti, kad gau
siai užauginus puikių įvairios 
rųšies vaisių, daržovių ir tt. 
Tie milžiniški žemės plotai,, 
kuriuos pirmiau didžiuliai dva
rininkai buvo pasiglemžę ir laikė 
juos nedirbamus, dabar virto 
ūkiais — daugybe nedidelių bet 
gražių ir našių ūkių. Išviję ha- 
ciendadus — dvarininkus — bu
vusieji peonai paėmė tuos plo
tus savo globon ir užsiėmė jų j 
dirbiniu.

(Bus daugiau).

Peonas buvo vergas — amži
nai įsiskolinęs savo viešpačiui 
vergas. Kad jis pradėdavo savo 
tarnystę ponui, jis gaudavo iš jo 

I medvilnės, marškinius ir porą 
naginių, už kuriuos! tai daiktus 
ponas paskaitydavo jam šimte- 

Įropai. Po to tasai vargšas ne
gaudavo iš pono jokios niokes- 
ties pinigais. Jis galėjo tik gau- 

I ti bargu šiek tiek pinigų iš pono 
aruodų, kad savo gyvastį palai
kius. Ir kadangi už duodamus 
lažininkui daiktus skaitydavo vis 
šimteriopai daugiau negu verta, 
tai suprantamas dalykas, kad pe 
onas ne tik niekados negalėjo iš
bristi iš “skolų” ponui, bet vis 
gilyn ir gilyn klimpo. O kad 
galiaus jis numirdavo, tai ta jo 
“skola” pasilikdavo vaikams — 
jo vaikai turėjo ponui vergauti 
už tėvo “skolas” ir patįs vėl to
liau į “skolas” brido. Jeigu peo
nas bandė nuo savo pono pabėg
ti, tai neatrišamas ant jo rankos 
pantis su varine ripkų te visados 
jį išduodavo: jis buvo grąžina
mas atgal ponui, kurs tuomet 
liepdavo sušaukti kitus savo pl
onus ir jų akyse plakdavo ne
laimingąjį, kartais dagi mirtinai 
užplakdavo, kad tuo budu atgrą- 
sius kitus vergus nuo bandymo

NAUJIENOS Patiem Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 10 centu, ir prašau at-

Mieros .......... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)rinkimo, laikyto birž. 3 d.” Te
nai tarp kitko skaitome ve ką:

Susivienijimo Pašelpinių 
Dr-jų atstovai praneša, kad 
paskutiniame laikytame jų 
susivienijimo susirinkime 80 
balsais nubalsavo nemainyti 
savo susivienijimo konstitu
cijos. Jų susivienijimas kaip 
pirmiau, taip ir dabar sutin
ka inei'ti į tveriamą naują 
Chicagos ir Illinois valstijos 

I pašelpinių ir idėjinių dr-jų 
sąjungą su tais konstitucijos 
paragrafais, kad 1) į sąjun- 

I gos valdybą nebus renkanti 
kunigai ir 2) kad visos drau
gijos, kurios ineis į sąjungą, 

į jos turės teisę rinkti parapi
jos komitetą, bet ne parapi- 
jonai, kaip iki šiol rinkdavo, 
ir kad sąjtmga turėtų teisę 
kišties į parapijos reikalus.

Taigi iš šito pranešimo matyt 
kad katalikiškų pašelpinių drau-| 
gijų susivienijimas nori praša
lint kunigus iš komiteto ir atimt 
iš kunigų rankų kontrolę ant 
parapijų. . Girdi, už tai balsavo 
net 80 draugijų atstovai (kiek 
balsavo prieš, nepasakyta; ma
tyt, labai mažas skaičiusį.

Ve delko kun. Kemėšis ėmė 
priešinties tani draugijų susi
vienijimui ir organizuot jo vie
toję “Katalikų Vienybę.”

Kad atsirėmus prieš katali
kiškų draugijų reikalavimą, ku
nigai pakvietė talkon net pa
tį Cbicagęs arei vysk upę. Pro
tokole sakoma:

(Adresas)

“Naujienos” išsireiškė už 
tai, kad butų peržiūrėta so
cialistų partijos St. Louis’o 
konvencijos rezoliucija. Ta 
rezoliucija šiandie nebetin
ka, kadangi dabartinės sąly
gos nuodugniai skinasi nuo 
tų sąlygų, kurios buvo metai 
laiko atgal, kuomet įvyko lc[puS> 
minėtoji konvencija. I S "

Stojimas už rezoliucijos Lįmų kampaniją, kaipo dar- 
perziurėjimą, žinoma, dar 
nepasako, kokia turi būt 
naujoji socialistų pozicija 
linkui karės. Apie šitą da
lyką privalo spręst partija, o 
laikraštis, daugiausia ką ga
li, tai padiskusuoti klausimą 
ir paraginti socialistus prie! 
jo diskusavimo.

“Naujienos”
du daiyku, kuriais privalei 
vadovauties socialistai, for 
muluodami savo naują pozi
ciją linkui karės. Viena, 
kad socialistai negali daryt 
arba ragint daryt jokio da
lyko, kuris trukdytų karės 
vedimą: taip darydami, so
cialistai pataptų nelegaliais 
elementais ir užtrauktų ant 
savęs visą karės laiko įstaty
mų aštrumą; o ragindami 
prie tokio elgimosi kitus žmo 
nes, jie užtrauktų bausmes 
ir persekiojimus ant savo 
pritarėjų.

Antras dalykas, kuriu so
cialistai privalo vadovauties, 
yra tas, kad jie negali geisti 
pergalės karėje Vokietijai. 
Vokietija jau yra sumušus 
savo priešus rytuose, ir da- Į jų biznis nuo to kenčia, arba 
bar ji stengiasi išnaudot ši
tos savo pergalės vaisius, 
triuškindama Rusiją, Fin- 
lendiją ir Ukrainą ir dėda
ma pavergimo jungą ant 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Estonijos ir Livonijos. Jei- traukti šitokius elementus 
gu butų pasekmingos šitos po savo vėliava, bet ir butų 
Vokietijos imperialistų pa- didelė skriauda socialistų i-[jų delegatus tas laiško skaity- 
stangos, tai pražūtų Rusijos (Įėjai, jeigu žmonių minios

Socialistai turi stoti į rin-

bininkų klesos partija, ir tu
ri stengties, kad ir balsuoto 
jai žiūrėtų į juos, kaipo į to
kius: tiktai tuomet jiems pa
vyks surinkti po savo vėlia
va darbininkus. Ir tiktai 
tuomet, kuomet socialistų 
partijos pasekėjai susidės iš 
darbininkiškų minių, ji ži- 

jau nurodė I nos savo tikrą spėką. I 
| Į šitą dalyką atsižvelgiant 
ir privalo būt sutaisyta soči 
alistų partijos rinkimų plat
forma. i

i Prieš-karinė platforma a- 
naiptol dar nereiškia darbi
ninkišką .platformą; ji nebū
tinai reiškia ir revoliucinę 
platformą. Gali būti aplinky
bių, kuomet prieš-kariniai e- 
lementai kaip tik ir suside
da iš aršiausių darbininkų 
klesos ir revoliucinio judėji
mo prieąų.

'Amerikoje tarpe kares 
priešų, be abejonės, yra daug 
tokių elementų, kurie gei
džia pergalės Vokietijos im
perialistams; yra ir tokių, 
kurių asmeniškiems reika
lams kenkia karė (todėl, kad

i todėl ,kad jie nenori statyt į 
pavojų savo gyvastis); yra, 
pagalios, visokios rųšies bur
žuazinių pacifistų (religinių 
ir kitokių). Socialistams ne 
tiktai nėra jokio išrokavimo

Kun. Krušas skaito gautą 
nuo Chicagos arcivyskupo lai
šką. Laiške parašyta, kad 

kad jokia draugija nei sąjun
ga neturi teisės kišties į para
pijos valdymo reikalus. Ar
kivyskupas yra parapijos au
toritetas ir jis su klebonu ir 
užtvirtintu parapijos komite
tu turi teisę valdyti parapiją.!

mas, “Draugas” nerašo, 
revoliucija, Finlendijoje ir imtų žiūrėti į jų vėliavą, kai- praneša, kad tuoj po to

Tik

Garsai iš “surpaipės”.

Dviejų didžiausiųjų musų 
r-r-revoliucionierių k a r j e r a, 
kaip žinome, pasibaigė “surpai- 
pe.”

Nemanykite tečiaus, kad 
“surpaipė” tai yra visokios gy-i 
vybės galas. Anaiptol. Kaiku-.!^am jain P^^lbon su kibiru 
riems gyvūnams ji yra ne tiktai ;^e,()S’no* aliejaus nešini, mes 
ne galas gyvenimo, o pradžia < nepilam kerosiną ugnin, kuomet 
naujo gyvenimo. Jie žinoma,!lnes *lor>,ne užgęsinti ją — bet 
yra gyvūnai ypatingos rųšies. j vartojame antidotą. Bet visgi,

Žmogus, pavyzdžiui, įsivaizdį- vaikas užsidega blogu
kad, pasibaigus jo žemiška- UPU* bl°fiais papročiais, mes 

jai karjerai, jo laukia gyvenimas stengiamės užgniaužti tą ugnį 
danguje, čyščiuje arba pekloje. * Pri(lu0(lami jai daugiau, kuro.

i Kiek nelaimių, kiek nedorybių, 
kiek piktadarysčių, kiek neap-

na,

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalui, kaip i riminaliikiiose 
taip ir civiliškuose teisrr -ose. lįaro 

visokius dokumenins ir į opiefhs.

Namų Ofisas:
1323 I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mic >to Ofisas r
ii) N. Dearborn St.

III DUnityBIdg.
Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir J?-ra GATVftS

JOSEPH C. W0L0N

Tokios tai baisenybės dėjos 
Moreloj ir visoj Mexikoj.

gai. Bet atėjo galas — 1910 me-

kilo vergai ir, Zapatos vedami, 
pradėjo išsiliuosavimo žygius. 
Mirtinos baimes apimti buvusie
ji jų viešpačiai, tie jų kankinto
jai — haciendadai — rėkdami 
ir kaukdami pradėjo dumti lau
kan iš šalies, palikę savo dvarus

ke: “Dabar mes esame laisvi. Vi
sa šalis yra musų pačių — ji vi
siems mums bendrai priklauso. 
Tą grandinį ant rankos mes su
laužome, o varinę ripkutę, išra
šę ant jos savo vardų kaipo lai
svi žmones, pasiliekame. Ta ri
pkų te tebūnie dabar kaipo žen
klas musų brolybes ir laisvės.”

O tokie augščiaus minėtosios rų
šies gyvūnai atranda sau antro
jo gyveninio areną “sdr/iaipėje”.

Kaip ant žemės, taip ir po že
me. “Surpaipėn” patekęs “bol
ševikas” negi paliaus būti “bol
ševiku”. O būt “bolševiku” lie- \
tuviškoje to žodžio prasmėje tai 
juk reiškia pirnių-pirmiausia j

LIETUVIS ADVOKATAS
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6390
Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephone Rocksvell 6999

ma, jeigu vaikai butų mokina
mi savikontrolės ir teisingo mą
stymo.

Kuomet mes matome klam
pynėje skęstantį žmogų ir viso- 

jnk reiškia pirnių-pirmiausiaj ln>s pajiegoiųis mėginantį išsi- 
spjaudyt į akis visiems tiems, j gelbėti iš savo nelemto padėji- 
kurie nėra “bolševikai” 
rašČiams, visuomenės veikė
jams, šiaip organizacijos na
riams ir paprastiems miršta
miems žmonėms.

Iš “surpaipės” šitas

> ličius, | uv.viuu, puivj.

— laik-!mo» nK‘s nei minutės negaišiu-

darbas, 
suprantama, sekasi dar geriaus 
varyti, nes čia nė savo scilių ne
reikia: pasisėmei rieškučias to 
elemento, 
ir žerk! 
bas...

kuriame pluduriuoji, 
Baisiai lengvas dar-

Tel. Pullman 312
Dr. J. Bagočius, M. D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10731 So. Michigan Avė. 
Roseland, Tll.

veržiantį ūpą; taigi yra jūsų pa
reigu pagelbėti jam suvaldyti sa
vo jausmus; vietoje' erzinus ji 
arba teikus daugiau sauso kuro 
liepsnoms jo geidulių, jus gali- 

į te vengti jį erzinančių žodžių, 
jus galite suraminti jį.

(Bus daugiau).

darni bėgame jam pagelbon. 
Mes nei jokiu budu nedasileistu-1 
me minties padidinti jo nelaimę 
bei pavojų įklampindami jį dar 
giliaus. Bet visgi, kuomet žmo
gus esti užpykęs, įnirtęs, mes 
vietoje mėginus užgesinti ugnį 
jo geidulių, pridedame daugiau 
kuo jos liepsnoms. Visgi karš
to ūpo žmones tankiausiai esti 
dėkingi tiems, kurie pagelbsti 
jiems atlikti tai, ką jie patįs ne
įstengia: — kurie pagelbsti jiem 
suvaldyti save, pagelbsti išvengti 
tokių žodžių bei darbų, kurie 
vėliau teiktų jiems susikrimti
mą.

Kuomet sekantį kartą jus iš-

Nevykęs žygis.
Nepažįstami blogadariai va

kar naktį kėsinosi suplaišint A- 
merican teatro, 8 N. Ashland 
avė., saugiąją šėpą. Nepavyko.
Blogadarius užklupo naktinis 

sargas. Blogadariai pabėgo iš
kūlę kelis tearto langus.

* !
* *

Atsitiko nesenai toks dalykas.
Visa eilė socialistų atstovų mie
stų tarybose pasielgė ne taip, 
kaip reikėtų pagal partijos nu
tarimą: pasuko, anot to pasaky
mo, “į dešinę”. Kaikurie kiti vysite žmogų, įsikarščiavusį iki 
socialistai, irgi įžymus žmonės tam laipsniui, kad jo jausmai 
partijoje, pasielgė taipgi ne taip, gali eksploduoti bile minutę, at- 
kaip partijos nutarimas reika- .minkite jog jis deda visas pas

katos kraštus buvo ką(ąlikiškas, lauja: ėmė važiuot “ i kairę”. langas, kad sulaikius savo beis- žiant palei sukurtą gatvėj ugnį.

Mexika — labai katalikiška 
šalis. Katalikų kunigai per am
žius čia buvo tikrieji viešpačiai. 
Žmonių engime ir verginio jie 
ėjo ranka už rankos su svietiš
kaisiais žmonių pavergėjais, dva 
rimukais — baciendadais. Ir Za-

Apdegė vaikas.
Charles Viscount, trijų metų 

vaikysČias, 4612 So. Wood gal., 
vakar mirtinai apdegė bežaid-
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PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS
Iš ASTRONOMIJOS

Trpe translatlon filed with the post- 
master ai Chicago, III., .lune 11, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 0,1917.

LAWRENCE, MASS.
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(KORESPONDENCIJOS J

SEREDOJE, Birželio 12 dienę,
M. Jankaičio svet., 4837 W. lith Str., Cicero, III. 

Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

Pradžia 7:30 v. vak. Padengimui lėšų įžanga 10 centų.
---------------------------- ' ........................ .... - -------------- • x --- ---- - - .... .. .. —

Didelis protesto mitingas — 
priimta A.L.D.T. rezoliucija 

apie Lietuvos laisvę.

Kviečia Sus. Laisvamanių

COOK PAVIETO
Socialistų Partijos Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
NVestern, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoe Blvd.

SANTERI NUORTEVA v x “uo
Kalbės anglų, finų, rusų ir Švedų kalbose

Šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaismės.

Vnlkarn ikirpiKĮETAS' VISO 25c. par-
12 n>. dykai taksai 3c. k, Ir‘dta.

500 tikietų randasi “Naujienų’’ ofise. Todėl kas norite išanksto 
įsigyti likietus malonėkite užėję nusipirkti.

| Geg. 29 d. lenkų salėje įvyko 
didelis Lawrenco lietuvių susi
rinkimas išreiškimui protesto 

I prieš Lietuvos pardavikus.
Susirinko apie tūkstantis žmo

nių, | Pirmininkavo p. Kastantas 
Norkus. Vyriausiais kalbėtojais 
buvo p. Zigmas Jankauskas ir 
vyskupas S. B. Mickevičius.,

Zigmas Jankauskas labai vai
zdžiai ir nuosekliai nupiešė, ko- 

| kios tvarkos Lietuvoje reikia pa
geidauti (demokratinės respub
likos) ir aiškino, kaip prie tos 
tvarkos ruošties. Jis papasako
jo, kaip begėdingai tyčiojasi iš 
Lietuvos liaudies norų ir valios 
kruvinas Vokietijos kaizeris ir 
jo junkeriai, o taipgi pasmerkė 
Karevičių — Gabrių—Bartuškų 
ir kitų šiaudadušių politiką lin
kui Lietuvos.

tik dėlto, kad kuomet Dailės 
Mylėtojų Draugija Ibuvo suren
gus išvažiavimą į laukus gegu
žio 9 dieną, tai kai-kurie dievo
baimingi tėvai draudė savo du
kterims važiuoti — “kad duk
relių kas-nors bloga neatsitik
tų’’. Bet kai į vyčių naktinį pik
niką tai mielų noru leido. Bu
vo “šiur”, kad Čia tai dukrelės 
skaistybė nebus sutepta.

Šio kurso tikslu yra išdėsty
mas teoretines muzikos dalies 
prieinamu bildu net ir tiems, 
kurie mažai muzikoje prasisie
kę, ir kad davus tvirtą pamatą 
savarankiam tolimesniam as
mens besivystymui, kad muzi-

kti.
1. Prirengimas eboro ir or

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

į Sergėkite savo akis

Tel. Boulevard 2570.

Akušerka
Mrs. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomene:—
Šiuomi pranešu, kad aš persikėliau j kitą vietą. 

Dabar mano gyvenimo vieta randasi po numeriu 
720 W. 35th Str., Chicago, III.

Angliakasiai
Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi

nigus turi ateiti į NE\V RIVER DISTRICT \Vest Virginia. ANG
LIS BP.GA NUO KETURU IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musą GERI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nekįla. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba į: <

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

B. Mickevičius, kuris be pasi
gailėjimo atakavo kaip svietiš
kus, taip ir dvasiškus Lietuvos 
pardavikus ir kvietė žmonės prie 
šviesos, vienybės ir brolybes, o 
taipgi papasakojo, kokį sujudi
mą jis matė New Britą i n, Conn., 
kur pereitą savaitę perkūnas am 
trenkė ryminę bažnyčią.

Abiejų kalbėtojų prakalbas 
skaitlingoji minia palydėjo gr
iausmingais aplodismentais^

Šio mitingo iniciatorium buvo 
vysk. Mickevičius. Publika ne
išpasakytai gerų dalykų pasik
lausė ir pasimokino. Tokių pra-

2. Supažindinimas su įvairiais 
klasiškais instrumentais.

3. Supažindinimas su balsų di
namika.

[ 4. Paaiškinimai apie instru-
[ mentų diapazonus.

5. Išaiškinimas žmogaus bal
so diapazonų.

6. Teorija: atokumai gryni, 
sumažinti ir padidinti.

7. Atokumų arba intervallų iš
plėtojimas; konsonansai ir dis- 
sonansai.

8. Modulacija balsų iš tono į 
toną.

10. Dirigavimas.
Teorija bus užsiimama su 

vi-1 kiekvienu asmenini atskirai, tris 
bet I kartus savaitėje.
su-1 Kiekvienas gali pasirinkti sau

Ispecialį dalyką: dainavimą, pi- 
Birželio 2 dieną buvo klebo-1 aną, klarenettą, kornettą ir lt.— 

nijos darže parapijonų pikui- bus lavinamas atskirai du kar
kas. Kad ir nedėldienis, bet I (u savaitėje.
buvo gerai įsilinksminusių žino-1 Kitos lekcijos bus išdėstomos 

I bendrai.
Tai Dievo garbei

Gegužio 29 musų miestelį ap
leido draugas Leonas Valinčius. 
Tai buvo veiklus darbininkas 
Westvillęs visuomenės judėji
me ir nuolatinis Naujienų ko
respondentas. Buvo LSS. 26 j 

kuopos organizatorius. Atsisvei
kindamas su draugais paauko
jo 26 kuopos knygynui gražų Į 
rinkinėlį knygų, už ką kuopa 
am labai dėkinga.

Westvillėj šventadieniais 
sos karčiamos uždaromos, 
kas mėgsta išsigert, visados

ra

1! V;V. •___________ ą/ m ? V/ ___________ ________________ •_____■ ‘'(Vį

AR TURITE NE8TROPŲ SKOLININKĄ?
Me* iftkolektuojame nuo nestropių skolininku senas ir ne- 

ntKMunamas skolas, notas ir visokius beraitiSkus skolų ii- 
jteškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką, bile tik teisinga, mes galime jums iŠkolektuotl 
tiestai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaug*- 
to. I'amėginimas ir rodą jums nięko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo- 
ce ir kriminališkuosę 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 rodą nieko n«|mam. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl apatiškai atsilankančių: Panedėliais, Se- 
redoms ir Pėtnyčioma nuo 1 ix> pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
toms nuo I 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, -.- Chicago, III.

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

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

Phonc Pullman 633.

VIENINTELĖ Pirtis
ŠIOJE APIELINKEJE

Kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Ketvergais

2448 W. 47th St., kampas Campbell avė. Chicago
t

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison si. 2225 So. Lea-Htt St.
Saite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phonc Hayinarket 2563 Phone Ganai 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti 
Rezidencijos Telephone Albany 5546

I sosc lietuvių kolonijose.
Surengimo lėšas padengė pa

ti publika, suaukaudama apie 
$9.00. Aukas rinko plės Ona 
Mazečiutė, Ona černauskiutė, 0- 
na Baltulioniutė, ir Marijona 
Kurgoniutė,

Pirmininkas K. Norkus per
skaitė protesto rezoliuciją (pa
našią j tilpusią 125-tame “Nau
jienų’’ numeryje), kurią publi
ka priėmė garsiu delnų plojimu, 
rankų pakėlimu ir, vysk. Micke
vičiui paprašius — atsistojimu. 
Ta rezoliucija tapo pasiųsta į 
Washingtoną, prezidentui Wil- 
sonui.

Vietiniai anglų laikraščiai pla
čiai rašo apie šį lietuvių susirin
kimą ir užgiriu jį.

Priėmus rezoliuciją dar kal
bėjo gerbiamas Z. Jankauskas. 
Čia jau kiekvieną jo frazę publi
ka palydėjo aplodismentais, nes 
ištiesų puikus oratorius p. Jan-

I kauskas.
Pabaigoje pirmininkas išreiš- 

| kė padėką publikai už skaitlingą 
I susirinkimą ir su pakilusiu upu 
I publika skirstėsi apgailestauda- 
I nia Lietuvos likimą ir džiaug- 
I damos taip puikiu mitingo pro- 
I gramu.

Jeigu visų kolonijų lietuviai 
| liek darbuotųsi ir taip nuošird- 
I <iai atjaustų ir svarstytų - disku- 
I motų Lietuvos žmonių reikalus 
I kaip kad Lawrenciečiai, tai vi- 
I šoki pakampių politikieriai, 
I “ambasadoriai“, jų biurai ir “di- 
I plomatai“ negalėtų čiulpti lietu- 
I vių darbininkų centus ir butų 
I priversti liaudžiai, o ne karu- 
I aliotoms asaboms tinkamais ke- 
I liais eiti. —Rep.

WESTVILLE, ILL.
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NeuŽsitlkėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar kėliau 
jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą h 
!aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are. Chiear «
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platl’o apliek^* 
Tėmykite į mano parašą 

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

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvaraniuo
li. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milvvankee 
Pittsburgh’e, Buffiilo, Dctroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING KAZOR MANUFACTUR- 

ING CO-,
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo

Chicagoje ir apielinkėje

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Francijos, 
Canados bondsus.

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamhisoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnoineter. Y- 

____ patinga doma at-
< kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland At. k*mp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Dr. A. R. Blumenthal

1 28 dieną liepos — kvotimų 
diena. Išlaikę kvotinius gaus 

Tą pačią dieną įvyko laidotu-1lain tikrus M* Konscrvatori- 
vės a.a. Izidoriaus Valančiaus iš Į j°s paliudijimus. Neišlaikę 
Georgotown. Velionis buvo įai- kvoti,nV šiaiP kQ naudin- 
svų pažvalgų žmogus ir prikišu-18a-Pahrs ir toliaus galės lavin- 
sė prie didžiausių Westviilej ties ir vėliaus kvotimus laikyti, 
draugijų. Palaidotas didėlėmis Nesivėlinkite, bukit laiku vi- 
iškilinėmis, kuriose dalyvavome-1 sįt kuriems rupi dailė, kuriems 
Ii;Šimtai lietuvių ir anglų drau- Į muzika guli .prie širdies.
gijų narių. Westvillės Benas Ądresas: 
lydėjo nuo Neprigulmingos šv. 
Kryžiaus bažnyčios iki pat ka
pinių.

Velionis Valančius paliko nu
liūdime moterį ir vaikelius. Lai

mele. —Senelis

BALTIMORE, MD.

Apie šį ir tą.

Gegužio 25 dieną apsivedė d. 
Kastantas Matuliauskas su p-le 
T. Čepoliute. šliubą ėmė civi
lį. Draugas K. Matuliauskas y- 
ra LSS. lltos kp. organizatorius, 
o drgė T. Čepoliute—protokolų 
raštininkė. Abudu jaunave
džiai veiklus LSS. nariai.

Laimingo jiemdviem gyveni
mo!

i

Baltimorės miesto moters pa
kėlė streiką prieš mėsą. Bet 
laimėti nesitiki jos pačios. Mat, 

i mėsos baronai dabartiniu laiku 
nelabai ko paiso.

Moters, paklausykite manęs, 
duosiu įnešimą, štai jis:*

Meskite streikavusios prieš 
maistą, nes nieko nelaimėsite, 
velyk sustreikuokite prieš gėry
nių. Išgręžkite skyles katilė- 

. liams, kuriais nešate alų 4r šiur 
streiką laimėsite.

Mikas Petrauskas, 
769 Broadway, So Boston, Mass.

N.B.—Tjž visus augščiau pa
žymėtus kurso dalykus mokes
tis 25 dol. Užmokėt reikia i«- 
kalno.

Vyrišky Drapan'y Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halated 8tw Chicago. III.

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

<3149 S. Morgan St., kertė 32 st. J

SPECIALISTAS | 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų i

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: I;

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet I 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- Į< 
mis vakarais ofisas uždarytas. ■

Telephone Yards 687 j

REUMATIZMU 
yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitą ligą, jeigu tiktai jus 
pataikykite teisingus vaistus.

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

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu kruša už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugražinsiu: pini
gus. CARL F. W()BM,

3100 S. Halsted St., Chicago, Ui

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs,A. VIDIKAS
laigusl Akušerijos Ko- ■ 
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsylvanijos ■ 
hospitalėse ir Phila-1 
delphijoj. Pasekmių-' 
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupniuki
3109 S. Morgan st Chicago i

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

DR. M. HERZMAN

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St 

Viršuj BlachofFo Aptiekė*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po piet 
Uekiriant Nedšldieniue ir Ber<

saugius ir 
pelningus

invcstinentus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į mėnesį. 
Kainos kįla sparčiai. Juo 
greičiau pirksi — tuo dau
giau pelnysi. Rašyk arba 
ateik pasiteirauti. Ofisas 
ątdaras ir nedaliomis nuo 
10 iki 3 vai. po pietą.

343 S. Dearborn St.
Room 1200. Chicago.

Gerai lietuviams žinomas per X6 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiąk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

AUKAUKITE LIETUVOS 
i LAISVĖS FONDAN..' 
- --

Darbų musų mieste yra galy
bės. Reikalaujama amatninkų, 
daugiausia karpenterių. Lėbcrių 
taipjau reikalauja. Mokestis 
menka, paprastas darbininkas 

gauna nuo 25 iki 30 centų už 
darbo valandą. Fabrikuose dir
ba 9 valandas į dieną. Rubsiu- 
viai 8 *—valandas. Amunicijos
dirbėjai taipgi dirba K valandas | 
per dieną. —L. Z. h

i

urna

duodu patarimui DYKAI. Gali* 
RUS daktarui. Al *•* 

CHICAGO. ILI

VUNATINU «B0i«nnroTju sca, .rnuoBio* ant abioubpoato

VYRĄMS I SUAUGIEMS
Akiniai aukso rtaiuoi* nuo IS.H tr ap
eičiau. Sidabro r&nuo** nuo ll.Ot ir 
augičian. Pritaikoma akiniu* uftdyką. 
Atminkit: Galvos popčjlmaa, u*rrilk*- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuria gali 
būti praląHutos g*rų akinių pritaiky
mu.' Ilty r imas utdykų, j*i psriti *y 
skauda aki*. J*i jo* raudono*, j*i gal
va sopa, J*i blogai matai, j*i ak|t< sil
psta. natesk ilgiau, q jiaftkok pagalba* 
aptlskoj, kur kŪkvisnam pritaikoma *- 
kiniai tildyk*. Atmink kad m«* kal
nam gvarantuojam akinius ir klvalcl*. 
uam garai prlrsnkam.

g. M. MgflLgOrV, Kkagarta* Optika*.
M hl* a*rgat* ir reikalaujat* patar 
tlakoriu* Ruaij 

taryti bils h 
iug*a Imonl

Aptiekos Tol. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS 
G(J>loJas Ir Chlrurgis

X-SPIN DŪLIAI 

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

2—9 vakare.

T

arba vaiato. ateikit pa* 
oj 1* m*tų. Ai duodu pati 
Al r*kom«nduoju 

S14I SO. MOB

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

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
T*l*phon* Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
VaiMv ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
*A*leuh«n* Drover 9693

VALANDOS: 10 -11 ryto; 2-4 popiet u
<t v«k«r-_____ N*ąjU|<,ųqie 10—Įž > i i« i > a

■NCTilR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
■ _  35 So. Dearborn St- kampas Monroo,I llr D M DirCC chicago, ILLINOIS

ĮiP Ui* Da Hla IIVVV Room 5Ų6 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
R elevatorių iki Penkto augšto.

■Hi.ii/i. n -l.iI! Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedeldieniais 10 iki L Taipgi Panedė-
* ■ V* ‘ ■ iyj, geredoje, Pėtnyčioje ir Subntoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai,

prasidės 8 (L liepos ir |

L. M. KONSERVATORIJA
Margumynai.

Gegužio 21 dieną vyčių 85 
kuopą buvo surengus savo nak
tinį pikniką farmerio ganyklo- 
es už Wcstvillės. Piknikas kaip 
piknikas, apie jį nebūtų reika
lo nei minėti. Pažymiu apie jį dienų,

Vasarinis kursais.

Muzikos mylėtojų patogumui. 
Jsikui’ė Lietuvių Muzil.os Korį-' 
servatorijojc vasarinius kursas,' 
Kursas atostogų. Kursais tęsis 201

i
i.

TELEPHONE YARDS lOti

Priėmimo valandos nuo 8 ibi i> 
ii ryto ir nuo 7 iki ft vai vai 
1325 So. Halsted 8L, Chictrt*
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p Chieago ir Apieiinke

Armouro kompanija nori 
pasidaryt visuomene įstaiga.

krautuvei), 4627 Broadway gat
vėj. Išnešta apie už 8,000 dol. 
įvairių audinių.

danui kas daryti, šokinėjo pa- 
krantyj, Unyes iilihi tiierte cirailaii- 

žius ir šoko ežeran. Trūkimui- 
gaiš aplodismentais minia svei
kino drąsųjį plaukiką, kuomet 
jisai sugrįžo krantan išgelbėjęs 
dvi jaunas gyvybes.

kinio savo katalikiškus (butų Sietyno mišraus choro repeticija
. . . . _ v.. įvyks scrcdoje, I>. Slcmaičio svet.,

teiaintfUtu juodašmitiškus ----- K. 18 k- ir kumpus Unionti uvo. Prudžit

sočia-

žodi n
Tuo

REIKIA DARBININKŲ
_  _ . ____  Pradžia

3 v.v. Visi dainininkai ir daininin
kės, ir tie, kurie nepriklausote prie 
choro, bet mylite dainuoti, kviečiami 
atsilankyti. —>RaŠt. D. Miller.

Reikalinga “veikiančiojo 
kapitalo.“

Pono Armouro stokjardai ža
da pasidaryt “visuomenine įstai
ga“. Skerdyklų baronai nutarė 
išleist apie už 60 milionų dol. 
šėrų ir pardavinėt juos “vi
siems, kas tik gali pirkti“. Vie
no šėro kaina 100 dolerių. Še
rus pardavinėsią sindikatas, su
sidedąs iš šešių turtingiausių 
vietos bankų. Vieša subskripci- 
ja busią paskelbta taip greitai, 
kaip bus atlikta visi reikiami le- 
gališkumai šalies sostinėje.

Sulig paties Armouro, tatai y- 
ra daroma tuo tikslu, kad jam 
yra reikalinga naujo “veikian
čiojo kapitalo“. Kaip greit ta
sai “veikiantysis kapitalas“ pada 
rys jam kitą kapitalą — “visuo
mene įstaiga“ ir vėl galės pasida
ryt tik pono Armouro stokjar- 
dais: serus jisai galės supirkti at
gal pridedant jų savininkams 
septintą nuošimtį jų vertės.

Norėjo “sufulint” 
automatą.

Policija užvakar areštavo tū
lą Rudolph Thomae, 119 N. Dcar 
born gatvėj. Policijos stotyj 

,ponsa Thoinas • “pasiaiš
kino“. kad jis nieko bloga ne
padaręs: jis tik norėjęs “pafu- 
lihti“ automatą, ant kurio jisai 
norėjo pasisverti, įmetant 
vietoj cento šiaip gelžgalį.

Užsimušė senelis.
93 metų amžiaus senelis, She- 

pard Hope, užvakar nupuolė 
nuo laiptų savo name 6051 Dar- 
duster gatvėj. Persiskėlė galvų. 
Už poros valandų senelis mirė.

i ii

Daugiau nuovadų.
Policijos viršininko pavaduo

tojas rengiasi atidaryt dar pen
kis naujus pol. nuovadus įvai
riose dalyse miesto.

Vikri vagiliai.
Nežinomi vagiliai vakar ap

vogė poną Paul A. Parterį, 3835 
Laike Park gatvėj, gatvekaryj 
ant 22gatves. Tik išlipęs iš gat- 
vekario Parteris pasijuto nebe- 
turįs ant piršto savo dviejų dei
mantinių žiedų. Policija 
siunti juos su j ieškoti.

turė

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMAS

Vis dar neužmiršta 
Funkhouserio.

Klerikalai vis dar negali už
miršt antrąjį policijos superin
tendentą ir moralybės reikalų 
inspektorių, maj. Funkhouser’j, 
kuris tapo suspenduotas ir lau
kia formalio apkaltinimo. Bet 
neliek jiems svarbu jo suspen
davimas, kaip miesto tarybos 
besirengimas atimti iš antrojo 
jm)1. superintendento teisę cenzū
ruoti krutainųjų paveikslų teat
ralių filmas. Kaip tik miesto 
taryboje buvo išnešta tas suma
nymas, tai visokių “stonų“ žmo
nes pradėjo boįnbarduoti tary
bą savo rezoliucijom. Vieną 
tokią rezoliuciją užvakar “pake
pė“ metodistų ir presbyteriony 
pastoriai. Biedni kunigėliai nie
ku budu negalį suprasti, kaip 
miesto taryba drįstanti kėsinties 
atimt iš Funkhouserio cenzo
riaus teisę ir pavesti ją tam tik
rai komisijai iš dvylikos vyrų— 
dargi neturinčių policisto buo
žės ’

Cook paviečio konvencija.
Nedelioj, birž. 9, Fleinerio Ha- 

Hey buvo laikoma Cook pavieto 
Socialistų partijos konvencija. 
Priimta paviečio platforma ir 
nominuota kandidatai į valdiš
kas vietas.

Rado žmogaus lavoną.
Ant Rock Island geležinkelio 

bėgių, netoli Tinley Parko, va
kar rasta žmogaus lavonas. Ma
noma, kad tai yra tūlas Frcd 
Brqwn. Kaip jisai pateko 
vagono ratais, nežinia.

po

Patį Funkhouserį klerikalai 
dabar jau netaip uoliai užtarau- 
ja. Mat, nežino kokių kaltini
mų turi prieš jį policijos virši
ninko pavaduot. Alcock. Visa 
ko jie dabar nori, tai kad kru- 
tomųjų paveikslų teatrėlių f ii 
mas cenzūruotų policisto buože, 
nežiūrint ar ji butų maj. Funk.j 
houser’io ar kokio kito.

Kandidatu į miesto raštiniu 
kus nominuota d. Lafin; šerifi 
— d. Dreifuss; vyriausiuoju tei
sėju municipalio teisino —d. 

Sam, Block. Be to nominuota 
dar vienuolika kandidatų, tarp 
jų ir d. K. Gugis, į miesto teisė
jus ir vienuoliką paviečio komi- 
sionierių.

Buvo karštų debatų dėl plat
formos. Latviai ir 18-toji war 
da įnešė savo platformų priešais 
tą, kuri buvo paviečio pildomojo 
komiteto patiekta. Vyriausi 
Šitos platformos reikalavimai y 
ra tie patįs kaip kad jie yra jau 
išdėti miesto ir valstijos platfor
mose. “Naujosios” gi platfor
mos šalininkai darė priekaištų, 
buk paviečio pildomojo komite
to paduotoj platformoj esą tik 
reformų reikalavimai, į ką jiems 
atsakyti, kad “jų“ platforma bu
tų tik pakartojimas valstijos ir 
miesto platformos, kuri pavie
čio rinkimams visai neatsako. 
Iš abiejų pusių ginčai ėjo labai 
karšti, bet galų gale paviečio I 
pildomojo komiteto sutaisyta I 

platforma tapo didele didžiumai

Kuo užsibaigė “Tonio” 
vakacijos.

Prie.telis “Tony” Markevičius 
andais užsimanė turėt vakacijų. 
Nors jaunoji jo prisieka Ona 
nieku budu nenorėjo išleisti sa
vo “Tonį”, kadangi ji, būdama 
nėščia, buvo reikalinga jo pa
galbos. “Tonis” nepaklausė ir 
išvažiavo “ant vakacijų“. Ona 
kreipės į policijų warranto. Bet 
pastaroji vis dėlto nieku budu 
negalėjo surasti, kur “Tonis“ 

laiko savo vakacijas.
Šiomis dienomis “Tonis” su

grįžo. Žmonelė apsidžiaugė ir 
atleido jam jo nepaklusnumą. 

[Sužinojo ir “dėdės“ apie “Tonio“ 
i sugrįžimą ir atėję pasisakė areš
tuoją jį už apleidimą savo mo
ters Onos. Ona betgi dabar ne
benorėjo duoti jiems savo “To
nį“ ir, kuomet šie, neveizint jos 
protesto, bandė jį išvest, ji šoko 
gelbėt savo vyrą. Poliįcistai, sa
ko, ją apstumdę ir kartu nusive
dę nuovadon. Iš ten moterį pri
siėjo gabent ligoninėn, kur ji 
netaiku pagimdė kūdikį,

“Tonis“ betgi dabar uždary
tas pavieto kalėjime, jo moteris 
guli ant mirties patalo ligoninėj. 
O policistai—jie vaigšto liuosi!

V.) laikraščius ir knygas ir reni 
kiinc savo įstaigas, šalin 
įlįstai I”

Tyčia padaviau žodis 
tą juodašimtišką tiradą,
norėjau parodyt skaitytojams, 
kokia betvarkė viešpatauja tų 
klerikališkų juodašimčių galvo
se. Savo beribiame. įdukime 

prieš socialistus jie nei nepasi
juto, kaip pripasakojo didžiau
sių nesąmoniij. Jie turbūt no
rėjo pasakyt, kad vagyste, raz
bajus, žiaurumas ir žmonių kra
ujo troškimas tai yra socialistų 
vadų darbas. Bei įdukime nei 
nepasijuto kaip įdėjo “socialis
tų pačių vadų.” Vadinas, išei
na, kad tuo pasižymi tik socia
listų pačių-inoterų vadai. O 

reikia neužmiršti, kad daugelio 
socialistų moters yra religingos 
moters, lankančios bažnyčią ir 
šventai tikinčios kunigėlio “mo
kslui“. Išeinant iš to reikia to
dėl manyti, kad jų, (socialistų 
pačių) vadais yra patįs kunigė
liai. Jeigu tos juodašimtiškos 
tirados autoriai ištikrųjų taip 
manė (ko negalima tikėties, nes 
jie yra uolus kunigų bernai), 
tai jie pasakė tiesą. Kunigai 
kaip tik ir pasižymi visomis to
mis “ypatybėmis“. Tik atsimin
kime kunigus Macocha, Smid- 
thą, lietuvių “Aimaną” ir visą 
eilę kitų. Visi jie buvo patvir-

Prakalbos su paveikslais iš astro
nomijos jvvks seredoje, birželio 12 
d., M: .Linkaičio svet., 4837 W. 14th 
st., Cicero, III. Kalbūs Tailns Kučin
skas, Ados kolegijos studentas. Pra
džia 7:30 vai. vak. Padengimui lėšų 
įžanga 10 centų. Sus. Laisvamanių.

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

Ehners Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chieago, III.

_____ automobiliai
EXTRA BAHGENAS

Parsiduoda labai puikiai aptaisy
tas autoniobilius—Ford—daug daik
tų prie jo yra ekstra. Arba mailiau 
ant kokio mažo biznio. Parsiduoda 
labai pigiai. Savininkas nori pirkti 
didesnį karą. J. Bagdon, 1 fl. fr. 
933 W. 34th pi. Chieago, III.

NAMAI-fcEMfc

Mušeikos supjaustė žmogų.
WEST SIDE

Juodašimčiai veikia

kriminalistai.

Tatai žino ir w,estsidiečiai, ir 
Į lodei nesiduos suklaidinti save. 
Jie kaip skaitė taip ir skaitys 
socialistų laikraščius, pirmoje 

vietoje — “Naujienas”. Nes jie 
juk žino, kad tai yra darbo žmo
nių laikraščiai, ginantįs jų rei 
kalus. O tokię kunigų “drau
gai”, jų “darbininkai“ ir “gar
sai” čia neras pritarimo. Pav., 

“Naujienas“ čia skaito dargi 
palįs parapijonai, kuomet kuni
gų organą nešiojasi tik koks tu
zinas davatkų ir vyčių, kur ne
moka skaityti...

Ne bereikalo todėl musų juo
dašimčiai taip dūksta. Bet vel
tui — West Side tai ne Kišene- 
vas, Kijevas ir Lietuvos Linkuva, 
šičia jie nesurengs pogromų.

—Klerikalų Vėzdas

Pranešimai

ASMENŲ JIE AKOJ IMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Jono 

Peekausko, iš Kauno 
pav., Papilės parapijos, Girdėt 
gyvena rytinėse valstijose. J 
ai' kas žino malonės atsiliepti.

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

ausko, iš Kauno gub., šiauli 
Papilės parapijos. Girdėjau

.ulių 
kad 
pats

Jieškau Jokūbo Juskio, savo žento, 
Antano Laugalio, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Jokūbo Vmatiejaus, 
Kauno gub., Tauragės valsčiaus, Ra
seinių pavieto.

Stasys Lukošius, 
Box 21 Dorothy W. Va.

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

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

REIKALINGA duonkepys nntra- 
rankis, prie Juodos duonos.
139 E.

A. Petrošius,
107 St., Roseland, III.

Nelaimė lietuvių 
šeimynoje. f

Užmušė vyrą ir kūdikį#
Vakar naktį ant kertės So. 

Chieago ir Dorchester gatvių 
buvo užmušta lietuvis Antanas 
Algminavičhis, 8651 Baltimore 
gt., ir p-ios Anna Nausiėdea (O- 
na Nausidienė?) kūdikis. Kudi-i 
kio motina gi pavojingai sužei
sta. Ji dabar guli \Vashington 
Parko ligoninėj. Maža* vilties pa
sveikti.

Nelaimės priežastis yra seka
ma: Algminavičiaus automobi-i 
liūs užbėgo ant stovėjusio gat
vėj troko, prikrauto senomis ge
ležimis. Kadangi gatvė buvo| 

tamsi, o prie troko nebuvo jo
kio žiburio, tai automobilio važ- 
nyčia ir jo savininkas, p. Algmi
nu vičia, nespėjo laiku užtėmyti 
gręsiančio pavojaus. Atsitiki
mo laiku prie troko bebuvo jo
kio žmogaus, jisai nepasirodė ir 
vėliau, matoma, patyręs apie |- 
vykusią nelaimę. Policija ban
do surasti troko savininką.

------------------- - V*

Užvakar buvo vyčių piknikas 
Bergmano darže, Riversidej. 
Tame piknike tapo pavojingai 
supjaustytas peiliu vienas Bal
tos Rožės kliubo narys. Jį už
puolęs ir supiaustęs tūlas vienos 
vyčių kuopos narys. Supiaus- 
tytasai dabar guli ligoninėj ir 
jeigu jisai mirs, mušeika gali 
bot bus nubaustas kaipo pirmo 
laipsnio kriminalistas.

— Viską matęs.

Mirė teatre
Peter Christianson, pasiturin

tis saliuno savininkas, 700 W. 
Rnndolph gatvėj, užvakar stai
gu puolė ant aslos Academy te
atre ir mirė, širdies liga.

i A

Pabėgo dvi kalinės.
Iš Wheaton kalėjimo užva

kar pabėgo dvi kalini — Grace 
Hinckley ir GvVendolyn Cooper 
Chicagos policijai įsakyta ser
gėt visus ateinančius traukinius. 
Manoma, kad prasižengėles ban
dys pasislėpti Chicagoje.

Išvogė krautuvę. |

Nežinomi blogadariai vakar 
naktį įsilaužė moterų drabužių

Drąsus plaukikas. \
Ežere, ties Grace gatve tūlas 

Thom Hayes išgelbėjo du skęs
tančiu vaiku, kurių valtis apsi
vertė puse mylios atstu nuo kra
nto. Kuomet policija, nežino-

Pajieškau pusbrolių Antano ir Sta
nislovo Stankų. Paeina iš Kauno 
gobi, Telšių pav., Kretingos mieste
lio. Kokie 6 metai Amerikoje. Turiu 
svarbų reikalą susižinoti. Jie patįs 
ar kas kitas malonėkite pranešti, už 
tai busiu dėkingas. Mano adrisas:

Jonas Viskantas,
P. O. Box 96, Buitie, Mich.

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

.1 ieškau savo vyro Antano Adoma
vičiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvėdarnos parap., apie 28 metų am
žiaus. Prasišalino vasario 10 d. 1918 
metų. Noriu žinoti ar gyvas ar ne. 
Jei kas žinote, praneškite jo adresą, 
gausite $5;00, arba jis pats tegul atsi
šaukia greitai, nes žinote, kad aš li
kau su dviem vaikais dideliapie var
ge. *

Marcijona Adomavičiene, 
2020 Ruble st., Chieago, III.

■ JIEŽKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU (vaikinas) švariai už

laikomo kambario su valgiu. Pagei
daujama prie mažai burdingieriųi 
Malonėkite atsišaukti laiški). J. P., 
4625 So. Richmond St., Chieago.

JIEŠKAU (vaikinas) šviesaus šva
riai užlaikomo kambario su valgiu 
tarpo Halsted ir Wal lace ir nuo 30- 
tos ligi 35-tos gatvčs. Malonėkite at
sišaukti laišku.

M. Baktis, 
4636 S. Hermitage avė., Chieago, III.

JIESKAU švaraus kambario su 
valgiu arba be valgio. Atsišaukite 
greitai.

Antanas Valantiejus, 
1840 So. Halsted st., Chieago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS atiduodama randon 

vienam arba dviem vaikinam, arba 
jaunai porai. Ruimas švarus, yra 
maudynės, gesas. Geistina be val
gio, arba kad ir su valgiu.

R. Krichuskas,.
1511 S. 181h Court, Cicero, III

JIEŠKO DARBO

PAJIėšKAU DARBO prie kepimo 
juodos duonos už pirmaVankį. Kam 
reikalinga atsišaukite.

[ Liepos (July) 7 dieną Jaunų Lietu-1 Q. . U. Gaižauskis, 
vių Amerikos Tautiškas Kliubas ren-| State St., Roseland, III.
gia didelį pikniką Blinstrupo darže,!.
I.egif.v grove. Pradžia 9 vai. ryto. Į.......... u.

Tie juodieji gaivalai iš Chica- 
Įgos klerikalų abazo nesnaudžia. 
I Visa kas rodo, kad jie stengiasi 
I būti “garbingais“ Rusų juoda- 
I šimčių pranokėjais. Savo nedo- 
I rą purviną darbą jie varo visais 
galimais budais — darbu, žod
žiu ir raštu. Visi dar atmena, 
kaip jie išardė socialistų prakal
bas gegužės 1 dieną. Nei vie
nam nepaslaptis, kad jie landžio
ja į draugijų susirinkimus iri 
šiaip viešus parengimus tikslu 
sulošti Kauno oberpolicmciste- 
rio, “tėvo Olšausko“, rolę, šio
mis dienomis gi jie išplatino tar-1’ ,tr,,~,)raWi1*r

pe vietos lietuvių spausdintą 
paskvilį, kuriame nesamonin- 
giausiu budu šmeižia socialis
tus. Tarp kita tame paškvilyj 
sakoma:

I “Vagystė, razbajus, žmogžu- 
Idystė musų socialistų aiškiai kie- 
Ikvienain pasirodė... Atėjo lai

kas, kuomet socialistų pačių 
(?!) vadų pragariškas žiauru-1 
mas, nekaltų žmonių kraujo

I troškimas apsireiškė pilnoje nuo 
gybeje.”

Ir todėl:
“Kas lik užsirašo socialistų 

laikraštį, ar perka jų kokią kny
gpalaikę, tas paremia tuos išga
mas, kas eina į jų prakalbas bei 
pramogas, tas priduoda jiems 
drąsos, o skaitykime ir skleis-

REIKIA DARBININKŲ
| Roseland, III.—“Aušros Knygyną,
I palaikančių draugijų delegatų susi-1 VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR- I rinkimas įvyks utarninke, birželio I BO| PRIRODYMO BIURAI 1 11, 1090(1 Michigan Avė. 7:30 v. vak.Į (U. S. Free Employment Service)
■ Delegatai malonėkite atsilankyti pa-| Jieškantieji darbo kreipkitės
Iskrtu laiku. —Rašt F. Bruškaitė. I adresais:

 843 S. WABASH AVENUE.
I Roseland Roseland ir Kensing-1 116-122Į tono Draugijų Sąryšio palaikančio!
I “Aušrą’’, piknikas įvyks liepos 21 d., | 524-526Į Paul Karecko darže 123 ir Union Į
lave. Vietinės ir apielinkių draugi-1 105-107

jos prašomos nieko nerengi tą die- Už darbo parupinimą visuose (no
ną o remt visiems š| pikniką, nes se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo- 
pclnas nuo jo eis, kaip ir visados, se biuruose nereikia nieko mokėt.Iapšvietus reikalams. —Komitetas. ....

---------  Į Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
Borland, III Liet. Mot. Progr.

re Palme,- Park didžiulėj svet. lira-R“ kaif iamuliS’ink^ 1% * .ap?^ 
ttgės, malonėkite įsitėmyti, nes kas I stiems darbams p i u
nedėlia nebus garsinama, stengkitfs | ““
būti visos paskirtu laiku. Komitetas! ................................ ...............

šiais

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST. •

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi-1 REIKIA darbštaus vyro, tarpe 35 
nis susirinkimas įvyks birželio 161 ir 45 metu amžiaus, dirbti kaldrų 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam- (užklodžių) dirbtuvėje. 
..... /su. n.L -i- ’ !?| The Star Ouilt Mafg. Cb..
draugės-. Meldžiu atvykti susirinki- 150.) \Vest 12th St., Chieago. 
man, nes yra atėję knygos “Anar-i ----------
chizmas ir Socializmas’’ ir “Dėdės--------------------------------- ------------ -
Šamo gyvenimas ir darbai”. Nariai I REIKIA darbininko alaus išvažio- 
gaus už dyką šias dvi knygas. Boto jimui. Gera mokestis. Pastovus dar-i

us X Rajono Konstitucijos balsavi-1 bas. Stanley Drigot, j
mas ir tt. Norint js prisirašyti prie Į 1622 S. Halsted St., Chieago, III. 
kuopos taipgi ateikite. —A. Meldažis. —-—__________ ____________

LDLD 19 kuopos ekstra susirinki
mas įvyks birželio 12 d., 8 vai. vak., 
“Aušros” svet./ 3001 So. Halsted st. 
šitame susirinkime bus svarstomi la
bai svarbus dalykai, todėl, draugai, 
susirinkite visi. —M. T.

REIKIA teamsterių ir shearma- 
nų j serap iron yardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1632 W. Kinzie štr.

REIKALINGOS moters išsimokyl 
“wood finishing”, užsiėmimas kuris 
yra interesingas ir suteikia pastovų 
darbų. Turi būt stiprios ir norin
čios dirbti. The Clemetsen Co., 
2114 W. 201h St., 2nd floor. ncar 

[Western Avė Chieago

REIKIA 
davėjų. 
Sales Co.,

lietuvio automobilių par- 
Unlversal Auto,

5001 S. Western Blvd.

REIKALINGAS vyras, lietuvis ar
ba lenkas dėl pardavinėjimo bute- 
liuoto alaus. Gera proga dėl darb
štaus vyro. J. J. Fitzgerald.
3952 W. 12th St. Chieago____________ *

PARDAVIMUI: naujas 4 kambarių 
medinis namelis, aukštas apatnamis, 
ątlika, vištų gardas, sodnas, 5147 So. 
Euclid aye. $1000, ant išmokėjimo. 
Raktai ofise. McDonnell, 
2630 W. 38th Str., Chieago

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 W. 38th Si. Chieago

PARDAVIMUI — $400 grynais pi
nigais, $12.00 į mėnesį 6 kambarių 
namas. $1650, Pečium apšildomas. 
McDONNELL, 2630 W. 381h St.

PARDAVIMU! 4 kambarių mūrinis 
namas, $200 įmokėti, $7.00 į mėnesi. 
$1,100.00. 35tn and Western avė, lo
tas 25x125, visai pataisyta ir išmokėta.
McDonnell, 2030 w. 3«th si.

PARDAVIMUI 6 kambarių name
lis, augštu apatnamiu, nudirbtas, 
maudynė/ gesas, skalbykla, garage 
$1300, lengvi išmokėjimai. 
McDonnell, 2630 w. 38th st.

PARDAVIMUI — 2232 W. 37th st. 
prieš McKinley Parką, 6 kambariai, 
mūrinis. Lotas 25x205, $2950. Leng
vi išmokėjimai.
McDonnell, 2630 w. 38th

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas McKinley Park, — $6200. 
McDonnell, 2630 w. 38th st. 
Atdara 9 ryte iki 9 vak. ir nedėliom.

PARDAVIMUI —$300 įmokėti gry
nais pinigais, $11.00 j mėnesį, 4 kam
barių, allika, apatnamis, $1,800, iš
taisytos gatvė*.
McDonnell, 2630 w. 38th st.

PARDAVIMUI 391h st. and Rock- 
well 7 kambarių rezidencija pečium 
šildoma. Elektriką, $500 grynais pi
nigais, likusius lengvais išmokėji
mais, $3000. —J Bargcnas'. 
McDonnell, 20.30 w. 38th st.

PARDAVIMUI arba išmai nymui— 
62nd ir Harper avė. 6 fialai, rendos 
$3000. Kaina $22,500.00 
McDonnell, 2030 w. 38th si.

si.

SI.

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkui. Pastovus vdarbas. Nėra 
daihininkų neramumo.
47 N. Wells St., Chieago, III.

BARGENAS: — Parsiduoda 120 a- 
kerių lygios ,derlingos žemės in 
Bulternul, Wis. Budnikai geriausia
me padėjime. 3 arkliai, 12 galvijų, 
kiaulių ir paukščių. Visi tarmiški 
įrankiai. 3 mylios į miestą. Ant di
džiojo geležinkelio. Priverstas par
duoti iš priežasties senatvės ir ligos. 
Nėra agentu. Atsilankykite arba ra
šykite: M. KAZAN,’
2113 S. Ashland Avė., 3rd fl.

Ra ei ne, Wis. — LSS. 124 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks seredoj, 
birželio 12, 8 vai. vakare, Socialistų 
svet., 500 Mųnument Su. — Draugai 
ir draugės, būtinai malonėkite susi
rinkt paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. Atsiveskite ir nau
jų narių. —S. J. Gelusass, sek r. ■

REIKIA greitai atsakančio barbe- 
rio. Darbas nuolatinis. Mokestis $19 
savaitėje ir kotnišinas.

J. K. Malda, 
3336 So. Halsted St., Chieago'.

“Ateities žiedo” vaikų draugijėlės ---------
choro REIKALINGA stiprios, sveikos, la-
ui x*V.n,nu,u^ V moterįs prie svaraus šapos <la-
biržeho, 8 vai.. v«įa‘('»rbo. Algos $12.00 j savaite ant pra- &VsTnurii?;Hbukit.St " "“H dži°* »«« 181h St-

—Draugijėlės Globėja.

REIKALINGAS mokantis darbą 
bartenderis; išpradžios mokėsiu $20 
i savaitę, tolinus mokėsiu daugiau. 
Turi būti blaivus. Atsišaukite adresu:

J. K. Jutelis, 
Bx 266 Divernow, III.

PARDAVIMUI

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

MAINAI
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

mieslij. Už murini namą noriu far- 
mą su gyvuliais ir padarais. Kreip
kitės j Naujienas, 1810 So. Halsted 
str., pažymėdami No 23.

MOKYKLOS

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

Joe Janušauskis, 
3244 So. Halsted Str., Chieago, UI.

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

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

Parsiduoda RIMKAUS BROS, be- 
kernė. Gera vieta lietuvių-lenkų ap
gyventa. Per 20 metų išdirbtas biz
nis. Priežastis — paskutinis savi
ninkas išvažiavo į kariuomenę. At
sišaukite greitai. 906 W. 31st Str., 
Chieago. Tel. Dvover 5935.

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 
černė lietuvių apgyvenloj vietoj, bi
znis gerai išdirbtas. Parsiduoda už 
$300.00 12107 So. Halsted St.,
Wost Pulhnan, III.

PARSIDUODA valymo, taisymo ir 
prosavojimo kriaučiaus Šapa .geroj 
lietuvių apgyventoj apiclinkėj ,iš 
priežasties išvažiavimo ant fanuos. 
Parsiduoda pigiai. 1936 Canalport 
Avė., Chieago.

PARSIDUODA

VALENTINE DRESSMAKING ?
COLLEGE8 \

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

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

SARA PATEK, Pirmi ule U

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.

černė ir groser- 
nė geroj vietoj lięjuvių, lenkų ir ki-

geros vietos, pasiskubinkite. M. R , """7'
732 w. i9th su.,. chieago. 612 W. Madison St.. Chieago.

PARDUODU restorantą labai pi
giai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuviu ir kitu tau
tu. Gera proga norintems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant far- 
mos. 1619 S .Halsted St., Chieago, Iii

PARDUODU bučernę ir grosornę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
siulijimas. Telefonas Yards 3072. 
3312 So. VVallace St., Chieago.

RAKANDAI

612 W. Madison St., Chieago.

HA5TES 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DK81GNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ
Mvhu ir ypatiikM mokinimą*

darys jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir tferiauulua kirpk 

mo-tlesigning ir siuvimo skyrius, kur tnas su
teiksime praktiiką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos malino* musų siuvimo aky- 
riuose.

Jus esate užkviežiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bilc laiku — dieną ir *•- 
knraie ir gauti speclaliikal pigią kainą.

Patrono* daromos pagal Jūsų mierą —. oils 
*tail&> arba dydžio, i* bile madų knyga*.

MASTEK DESIGNING BCBOOL
J. F. Kasnieka, Perditiaia,
Ls Baile gstvi. Kambary* žlt-Sir 

orio* Cltv Hali

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą $215.00 paimsi mano $850 playerį 
piana, 1918 model mandoliną prie-, h* n 
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu !------
§222 JackMvd.. Chieago. «A»SINKITM NAIIJ!SX

<




