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Chicago, III., Utarninkas, Bal. (April) 30, 1918.

gen. grafas von Mirbacb.
Karlu Vokietijos valdžia išlei

do piktą užginčijimą, pastaruo
ju laiku rusų kaltinimams, kad 
Vokietija sulaužė Brest-Litovs- 
ko taikos sutartį tęsdama vokie
čių kareivių besiveržimą į Kry
mą, c

Čia užreiškiama, kad rusai pa-

nedaleidus kariškiems laivams 
pakliūti į vokiečių rankas. Di
delė, dalis rusų jurininkų jau pa

MIRĖ ONA ANDŽIULAI 
TIENĖ

CHICAGO. — Vakar vakare 
miesto ligonbulyj pasimirė drg. 
Ona Andžiulaitienė, 47 m., gyve
nusi 1935 Sedgewick St.

Chicagoje d. Andžiulaitienė 
neilgai gyveno, vos porą metų ir 
priklausė prie L. M. P. S. 29 kp.,

i
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AUSTRIJOS DARBININ
KAI ŠVĘS GEGUŽĖS 1 D.

True translation filed with the post- 
muster ai Chicago, April 30, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

ZURICH, Bal. 27. — čia šian
die patirta, kad nutarta paskelb
ti Austro-Vengrijoj gegužės 1 
dienos streiką.

Talkininkai sulaikė vokie 
čius prie Ypres

Vokietija reikalauja paliuosavimo 
belaisvių, bet rusams duos tik 

nesveikus belaisvius
VOKIEČIAI BELAISVIAI 

UŽ VOKIETIJOS RESPU
BLIKĄ

Vokietija susirupinusi belai
svių kongresu Maskvoje ir 
reikalauja jį išvaikyti.

1 rue translation filed with the post- 
niuster at Chicago, April 30, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, Bal. 20 (suvėlinta) 
čia jau kelintą dieną laiko 

posėdžius karės belaisvių kong
resas, atstovaujantis visas cen- 
tralifiių valstybių tautas. Kon
grese dalyvauja keli šimtai na
rių, visi internacionalistai, ku
lių tikslu yra prisirengimas 
prie socialės revoliucijos vaka
rinėj Europoj ir įsteigimo So
vietų respublikos.

Jokio atsakymo neduota į Vo
kietijos valdžios reikalavimus, 
prisiųstus bevieliu telegrafu už- 
rubežiniij reikalų ministeriui či- 
čerinui apie stovį karės belais
viu.

Vokietijos nota sako, kad gau
ta žinių, jog karės belaisviai Si- 
boiijoj tveria revoliucinius ko
mitetus ir panaikina savo ofi
cierių rangus, kad belaisvių ko
mitetas Omske nutarė užgriebti 
Trans-Siberijos geležinkelio sto
ti kad nedaleidus belaisviams 
grįžti į Vokietiją ir kad panašių 
priemonių griebsis belaisvių 
kongresas Maskvoje.

Vokietija bijosi belaisviu

Voketija reikalavo nugink
luoti Omsko belaisvius .pastaty
mo rusų kareivių dabojimui sto
vyklos, atskyrimo vokiečių ir 
austrų, priemonių užtikrinimui 
laisvo belaisvių sugrįžimo iš Si- 
berijos ir kad Busijos valdžia 
nedaleistų susirinkti Maskvos 
kongresui. Buvo taipgi reika
laujama areštavimo belaisvių 
komiteto ir tuojautinio raporto.

Žinios sako, kad Vokietijos 
valdžia siunčia į Rusiją komisi
ją iš 115 žmonių įteikimui Vo
kietijos reikalavimų.

Vokietija gi reikalaujanti u- 
maus paliuosavimo visų Vokie
tijos belaisvių, esančių sveikais; 
kad tie kurie serga, turi pasilikti 
Rusijoj po neutralių gydytojų 
priežiūra ir kad Vokietija iš sa
vo pusės paliuosuos tik tuos Ru
sijos belaisvius, kurie serga, ar 
yra šiaip nebetinkamais karei.

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE VYBORGO

Buržuazija atsisako per
traukti mušius su revo

liucionieriais

True translation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, April 30, 1918, 
as reqirired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 29. — Ex- 
change Tclegrapli praneša, kad 
Copenhageno “Aftonbladet ra
šo, jog naujoji Rusijos valdžia 
Petrograde pasmerkė Brest Li- 
tovsko sutartį su Vokietija. Ji 
reikalauja naujos sutarties su 
Estonija esant po Rusijos vald-

Beuterio korespondento te
legrama iš Petrogrado, datuota 
bal. 21 d. ir gauta šiandie nieko 
nemini apie permainą Busijos 
valdžioje, apie kurią skelbia ži
nios iš Skandinavijos.

hageno korespondentas praneša, 
kad sulig oficialio pranešimo iš 
Vasos, Finlandijos raudonosios 
gvardijos vadovai, vedant jų 
premierui vakar vidurdienyj 
kreipėsi prie baltosios gvardijos, 
ar valdžios kareivių, siūlydami 
pertraukimą musių. Baltoji 
gvardija atmetė sukilėlių pasiū
lymą.

Vokiečiai ir baltoji gvardija 
apsupa Viborgą iš trijų pusių.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA PALIUOSAVIMO

SVEIKŲ BELAI
SVIŲ

VOKIEČIAI SAKOSI NE
LAUŽĄ TAIKOS SUTAR

TIES

Bet Rusijai sugrąžįs tik 
sveikus belaisvius.

ne- Užėmimas Krymo nesąs lau
žymu Brest-Litovsko sutar

ties
G rasi na užėmimu Petrogrado.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 3(1, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 29. Val
stybės departamentas patyrė, 
kad Vokietija reikalavo iš Rusi
jos apsimainymo belaisviais ir 
grasino užimti Petrogradą, jei 
Rusija nesutiks su pastatytomis

Turkijos ir Vokietijos ambasa
doriai Maskvoje

Trnc translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 30, 1918, 
as ?quircd by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Bal. 24. — 
per Londoną,. Bal. 29. — šiandie 
bolševikų valdžia Maskvoje įtei
kė savo mandatą naujai paskir
ais Vokietijos ambasadorius

šiandie į Maskvą atvyko Tur
kijos ambasadorius ir jo štabas.

Sakoma, kad Turkijos dele
gacija pakvietė Kaukazo respub-j 
liką pasiųsti delegatus į Juodųjų 
jurij portą Trebizondą, Turkijos 
Armėnijoj, vesti taikos tarybas 
su Turkija.

FI^IFšAUDė j RUSIJOS 
LAIVUS

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, April 30. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHNIGTON, Bal. 29. — 
ff)i ploni etiškos žinios šiandie 
praneša valstybės departamen
tui, kad Finlandijos pakraščio 
ba tarėjos, komanduojamos vo
kiečių oficierių, atidengė ugnį 
į 145 Rusijos laivus, kurie pla-l 
ūkė iš Helsingforso į Kronštad- 
tą. Tas skaitoma peržengimu 
Brest-Litovsko sutarties, sulig 

kurios laivai gali plaukioti ne
paliestais.

DEMONSTRACIJOS LAI- 
BACHE, AUSTRIJOJ

Demonstracios surengta 
prieš vokiečius

True translation filed with the pnst 
mastei* at Chicago, April 30, 1918. 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Bal. 29. Su
lig Vienuos laikraščių, didelei 
demonstracijos prieš vokiečips

<rizio Austrijos kabinete.
Slavu minios beveik sunaiki

no vokiečių kliubą ir išdaužė 
langus vokiečių sankrovose ir 
kavinėse.

Liko pašaukti kareiviai, bet 
demonstrantai rinkosi gatvėse, 
nešdami slavų vėliavas, dainuo
dami prieš vokiečius dainas ir 
sukaudami už atlkininkus.

SUTEIKS DAUGIAU GA
LĖS PREZIDENTUI

Senatos priėmė Overmano 
bilių

True translation filed with the post 
master at Chicago, April 30, 1918, 
rs renuired by the act of Oct. 6. 1917

VVASHINGTON, Bal. 29. — 
Atmesdamas visus priedus, ap 
rubežiuojančius Prezidento ga
lę, senatas šiandie priėmė Over- 
mano bilių su jame suteikiama 
gale prezidentui tvarkyti ir re
organizuoti valdžios departa
mentus ir kitas įstaigas laike ka
rės.

Bet d. Andžiulaitienė labai pa
žįstama Pbiladelpbijos lietu
viams, kur jis gyveno daugelį 

" įmetu ir daug ten veikė, kaip L.
S.S. 1 kp. taip ir tarpe kitų pro- 
gresyvių draugijų.

Philadėlpbiečiai ją prisimins 
kaipo d. Oną Rukevičienę—

I Scbultz.
Tai daug vargo perkeli tusi 

moti ris. Vargusi nuo jaunystės 
iki savo mirties. Bet pati varg- 

I darnu neužmiršusi ir kitą ir kar
tu su kitais kovojusi kiek įma
nydama už palengvinimą varg
dienių būvio.

Jos veikimas prasideda gana 
senai — dar už ilgo prieš at
gaunant spaudų — Lietuvoje,. 
Nepasiekusi jokio mokslo, ji in
teresuojasi gyvenimo klausi
mais, sueina su pirmaisiais lo 
laiko liaudies veikėjais, kilusiais 
iš pačios liaudies ir pirmaisiais 
nešėjais šviesos kibirkštėlės vi
sų užmirštai Lietuvos liaudžiai. 
Ji su savo vyru prisideda prie 
jų ir prasideda veikimas, atsar
gus ,nedrąsus, nedėkingas —rei
kia viską slėpti, galima ką tik 
puse lupų pasakyti, nes reikia 
saugoties ir žandaro, ir kunigo 
Įr tamsesnių savo brolių.

Bet ateina nauja nelaimė 
vyras jos suserga džiova ir 
poros metų vargo miršta.

Po kiek melų ji- apsiveda 
d. Bukevičius ir atvažiuoja į 
met iką. Audringos revoliucijos 
dienos juos užtinka Philadelphi
joj. Audringos tai buvo dienos, 
audringos ir tarp lietuvių, o vi
sų tų audrų centru buvo Phila- 
delpbia. Ji su savo vyru visur 
dalyvauja, veikia. Turbūt ne
buvo Philadelphijoj nė vieno 
progresyvio judėjimo, kuriame 
jie nebūtų dalyvavę.

Politiškas seimas, vėliau ko- 
virčai su šliupu, o dar vėliau su 
širvydu ir garsiąja 13 kuopa, vi
sur ji dalyvavo.

Josios vyras neišgalėjo tų au
driu pernešti, perdaug jautrus bu 
vo ir perdaug skaudus buvo jam 
tie nuolatiniai lietuvių nesutiki
mai —

Bilius liko priimtas 63 balsais 
prieš 13 ir daugelis senatorių, 
kurie priešinosi administracijai 
laike ilgos kovos už pasiūlytus 
priedus, prisidėjo prie didžiu
mos kada priėjo prie galutino 
balsavimo.

Bilius dabar eina atstovų bu
tui.

r

ORAS
Giedra šiandie su tebesitęsian

čiu šalčiu; šiaurvakarių vejas.

po

su

susirgo ir prisiėjo jį iš-

Pasiliko ji viena vargą vargti. 
O čia dar reikėjo ir sergantį vy
rą užlaikyti. Josios sveikata ir-

sirgti.
Po kelių metų josios vyras mi

rė Lietuvoj. Ji gi vargo Ameri
koj, jau sirgdama, bet nenusto
dama veikusi.

Dar pagyvenusi kelis metus 
Philadelphijoj, ji išvažiavo į Chi 
cago, bet ir čia radusi tą patį 
juodą vargą, sugrįžo atgal į Phi- 
ladelphiją, bet neilgai buvusi 

išvažiavo į pietinę dalį Illinois 
valst., kur ji po kiek Įniko apsi
vedė su d. Julium Andžiulaičiu, 
su kuriuo vėliau persikėlė gy
venti į Chicagą.

čia jau nebegalėjo daug veik
ti, nes liga vis labiau ją kanki
no —- ir štai jos nebeliko — ji 
mirė...

Kaip liūdna... Liūdna tai bus 
žinia visiems jos draugams ir 
pažįstamiems, kurių ji daug tu
rėjo ir pas kuriuos visuomet pa-

SKUBINA BUDAVOTI 
LAIVUS

8 laivai nuleisti j vandenį 
į vienų savaitę.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, April 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Bal. 29.
Atsakydami atsišaukimą sku
bintas su laivų budavojimu, A- 
merikos yardai pereitą savaitę 
nuleido į vandenį 4 plieninius ir 
4 medinius laivus, viso 41,105 
tonų įtalpos.

Nuo to laiko, kaip Emcrgcn-| 
cy Flect Corporation pradėjo 
veikti, nuleista laivų 1,4(15,000 
tonų įtalpos. Apie 50,000 tonų 
įtalpos plieninių laivų liko už
baigta ir pristatyta pereitą sa
vaitę.

IšSMALAVO IR APIBĖRĖ 
PLUNKSNOM

Kam nepirko laisvės bondsų

True translation filed wilh the post- 
master at Čhicago, April 30, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WICHITA FALLS, Texas, Ba
landžio 27. — Kadangi George 
Geanapulos, saldumynų sankro
vos savininkas Etectra miestelyj, 
30 m. į šiaurę nuo čia, atsisakė 
pirkti laisves bondsus ar gelbėti 
Raudoną jam Kryžiui, govėda iš 
200 biznierių šiandie jį nuvilko 
į pakraštį miestelio, išsmalavo 
ir apibėre plunksnomis, o pas
kui jį vedžiojo didžiąją gatve. 
Po to jis pėščias išėjo iš miesto.

AR JUS ŽINOTE KAS YRA 
LENINAS?

Tai Anglijos karalius

True translation filed with the post- 
tnasler at Chicago, April 30. 1918. 
as required by the act of Oct. G, 1917.

FBANKLIN, Ind., Bal. 28. - 
Franklin High Sehool studen
tams buvo užduota 10 klausimų 
apie karę ir štai jų atsakymai: 
Leninas yra Anglijos karalius, 
Haig yra paločius Vokietijoj, 
Lloyd George yra Franci jos pri
ncu, 0 periskopas yra didelė 
sunkiojoj artilerijoj vartojama 
kanuolė.

Tarp kitų juokingų atsakymų 
yra dar šie: bolševikas yra vo
kiečių oficierius; periskopas yra 
submarinos cibukas; “U-boat” 
(submarina) yra toks dalykas, 
kur plaukia po vandeniu ir pa
naši į raidę U; kulkosvaidis gi 
yra didelė kanuolė gabenama iš 
vietos į vietą machinerijos pa- 
gelba.

Iš 75 užklaustų studentų davė 
teisingus atsakymus į tuos 10 
klausimų tik 9 studentai!

siliks apie ją šviesi atmintis.
Velionė be vyro paliko dar dvi 

dukterį—Marę Stanelienę, žino 
ną buvusio LSS. iždininko An
tano M. Stanelio, gyvena Brook 
fyn^N. Y. ir Oną Paznočiutę, gy
venančią Chicago, III,

Laidotuvės bus seredoj. Lai
dos Tautiškose kapinėse.

Ilsėkis ramiai, Ona, apverkia
ma visų tavo draugų.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Suteiks prezidentui daugiau 
galės

Vokiečiai visur atmušti

Vokietija veda tarybas su Kauka 
zu ir Krymu

ANGLAI SULAIKĖ VO
KIEČIUS PRIE YPRES

Vokiečiai niekur negalėjo 
paeiti priekyn ir aplai- 

kė didelių nuostolių

metus naujas divizijas ir prive- 
žus kanuoles, ketviloji armija 
pradėjo smarkų bombardavimą 
šįryt apie 3 vai.

Pėstininkų atakosi padarytos 
dvi valandi vėliau.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 30, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

I LONDONAS, Vai. 29. —Field- 
maršalas Haig šiąnakt praneša, 
kad stiprios vokiečių atakos ant 
anglų ir franeuzų pozicijų tarp 
Meteren ir Zillebeke šiandie, li
ko atmuštos ir vokiečiai aplaikė 
didelių nuostolių.

Atakos buvo padarytos po 
smarkiausio bombardavimo.

Anglų linija visur pilnumoje 
išlaikyta, bet įvairiose vietose 
vokiečiai buvo įgiję atramos 
franeuzų pozicijose, tečiaus pa
skui jie liko išvyti iš didžiuo- 
mos tų pozicijų.

Belgai taipgi atmušė dideles 
atakas, pridarydami priešui di
delių nuostolių.

Nekurtose vietose talkininkų 
frontuose mušis dar tebesiau- 
Čia.

Postas arti Festubert, į šiaurę 
nuo Givenchy, paimtas vokie
čių pereitą savaitę, liko anglų 
atgautas pereitą naktį. Daugiau 
ka>p 50 belaisvių suimta čia, o 
daugiau belaisvių ir kulkasvai- 
džių atvesta užklupimuose sek- 
toruose toliau į pietus.

Priešo ataka, kuri išsivystė va 
Locre apygardoj, į pietus 
Kemmel kalno, liko almuš-

Francuzai sulaikė vokiečius.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, April 30, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS. Bal. 29. — Karės 
ofisas praneša, kad pereitą nak
tį vokiečiai kelis .sykius bandė 
užpulti franeuzų pozicijas Han- 
gard miške, fronte prieš Ami- 
ens, bet liko sulaikyti franeuzų 
ugnies.

—■■■■■ii h... .. ............................

Kaizeris dabojo mūšį už 
Kemmel kalną.

True trnnslatlon filed with the 
mastei’ ai Chicago, April 30, 
as required by the act of Oct. G,

AMSTERDAM, Bal. 29. —Bė
dino Lokal Anzeiger korespon
dentas sako, kad kaizeris Wil- 
belm dabojo mūšį už Keiynnel

post- 
1918, 
1917.

VOKIETIJA VEDA TARY
BAS SU KAUKAZU IR 

KRYMU

Be Rusijos leidimo ar žinios.

piet 
nuo 
ta.

MŪŠIAI TĘSIASI 15 MY
LIŲ FRONTE

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 30. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Su Anglų armija Francijoj, 
Bal. 29. — Ketvirta vokiečių ar
mija šįryt smarkiai atakavo tal
kininkų frontą Flandrijoj. Su
imtieji belaisviai pripažino, kad 
vokiečių tikslu yra bandyti pa
imti Ypres.

Smarkus mušis siaučia ang
lų ir franeuzų frontuose. Ata
ka tęsiasi apie 15 mylių fronto.

Belgai Yserio fronte irgi bu
vo užpulti.

Vokiečių aeroplanai buvo au
štant atskridę dideliame skai
čiuje ir žemai skrisdami virš 
kalvų už Kemmel, bandė atakuo 
ti anglų kareivius ir transpor
to traukinius ant kelių, kaip tas 
paprasta prieš mūšį.

Šįryt priešo smūgiai buvo at-

MASKVA, Bal. 20. — Vokie
tija veda atskiras tarybas su 
Kaukazo ir Krymo valdžiomis, 
be pritarimo ar oficialės žinios 
Sovietų valdžios.

Vokiečiai klausė Švedijos at
stovo Tiflise, ką atstovaujanti 
Sovieto valdžia Kaukaze ir ko
kia jos yra vėliava.

Vokietija taipgi reikalavo, kad 
Krymo valdžia praneštų apie 
savo vėliavą ir laikytus taisyk
lių apie jos vartojimą, kad iš
vengus sunaikinimo jos laivų.

Rubsiuviams 
žinotina.

Organizuotieji — Amalgama* 
ted Clotbing VVorkers Chica- 
gos darbininkai rengia didelį ge
gužinį apvaikščiojimą seredoje, 
1 dieną gegužės Guyns Paradise

kalvą, j vakarus nuo Bailleut, 
linkui Hazebrouk.

Po dviejų dienų pailsio,

Washington gatvių. Pradžia 2 
vai. po pietų. Bus kalbų, dek- 
lemacijų, dainų otc. Kiekvienas 
rubsiuvis privalo dalyvauti! In- 
žanga sulig tam tikrų kartų, ku
rias gausite nuo savo dirbtuvės 
“chairmen’ų”. Reikalaukite jų.

—Rengimo Komisija.
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nei iŠ Amerikos nei iš Lietu- tuviai darbininkai negalės 
i, iki šiol beveik nėra da-j atlikti, jeigu jie neišaugins 
jokios aiškios žinios kitų.užtektinai didelio Lietuvos 

ų darbininkams apie 
tai, kokios laisvės jie nori

840 SO. HALSTED 9T. I Lietuvai ir kaip stovi reika-
CHICAGO. ILLINOIS. lai ju kovos už laisvę. Lietu-

LITHUANIAN DAILY NEWt

ihed Daily except Sunday by k ra 
Jthuanian News Pub. Co., Ine.

--------------------- t

Laisvės Fondo. Blėdis iš to

nualini vaikai, reikia, kad jų tė
vai butu tinkami, sveiki ir nor- v
moliai.

Kiekvienai civilizuotai valsly-

True translatlon filed vvilli the post- 
maste-r ai Chicago, April 30, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917. Ir ranka likimo stiprioji, 

štai, bloškia mane pragaran, 
Kur draugų jaunų milijonai

------------------Į_-----------------------

I ’
Musų Moterims!

Tslephono Canal 1506
HtuJicnos eina kasdien, išskiriant 
Mdėldienius. Leidžia Naujienų Ben* 
4. įvė. 1840 S. Ilalsted St., Cbicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
i Mraftje-—pačtu: 

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

i hlcagoje—per nešiotojui
Viena kopija
Savaitei.............. .
Mėnesiui ...........................

vių darbininkų pozicija Lie
tuvos laisvės klausime be
veik visai nėra žinoma ypač 
talkininkų šalyse. Darbini
nkų ir socialistų organizaci-

86.00
3.50
1.8*

.10
Suvienytose ValgtijotA €21icafoj<\ 
pačtu:

Metams .......................
Pusei meto ....•*«•« 
Trims mėnesiams .. 
Dviem mėnesinei 
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams ..........
Visur kitur užsicniuoao
Pinigus reikia siųsti Pačto luocey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

IKI 
145 
1.25 
.65 

7X» 
8.00

RaivtoJu i r9 korespondentu praiornt 
tiunčiamus išspausdinimui latkr:iš: 
tyj rankraščius adresuoti tiesia. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
trakiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia kratos 
ženklelių pakankamai persiuntime 
lėšoms apmokėti.

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

True translation filed wilh the post- 
mastei' at Chicago, April 30. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvos
Laisvės Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas, 
kurį įsteigė Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos ko
vo 3-čios dienos konferenci
ja, darosi reikalingesnis su 
kiekviena diena. Kuo dau
giaus darbininkai kaipo dar
bininkai stoja aktyviai į ko
vą už Lietuvos laisvę, tuo 
daugiaus reikia, kad Lietu
vos Laisvės Fondas augtų.

Lietuvos Laisvės Fondo 
uždaviniai aprėpia platų vei
kimą dėl Lietuvos laisvės — 
kaip čia Amerikoj, taip ir

Lietuvos laisvė negali būti

ganizacijos tam tikslui, be 
aiškaus jų supratimo, kokia 
laisvė Lietuvoj yra pagei
daujama darbininkams. Kad 
to atsiekus, reikia nuolatinio 
darbo šitoj linksmėj, reikia 
spėkų, reikia pinigų.

Lietuvos Laisvės Fondas

gelbėti darbininku susiorga- 
nizavimui po Lietuvos Lais
vės darbininkiškais obal- 
siais> Turi beto išleisti ir 
paskleisti tokių raštų, ku
riuose butų aiškiai nurodo
ma, kokia turi būti tikra 
Lietuvos laisvė, kas yra tos 
laisvės priešai ir kas drau
gai, ir kokie yra darbininkų 
kovos budai už Lietuvos lai-

Lietuvos laisvė negali bū
ti iškariauta vienų lietuvių 
darbininkų spėkomis. Kovoj 
už Lietuvos laisvę lietuviai 
darbininkai turi susižinoti! 
ir vienyties su viso pasaulio 
darbinjnkais, kovojančiais 
už pasaulio laisvę.

Savo širdyj, savo jaus
muose lietuviai darbininkai

pasaulio darbininkais ir re
mia jų kovą už laisvę. Bet

tuvos laisvei, o per tai ir pa
saulio demokratijai. Jeigu

svės Fondo, kurs bent infor
muotų kitų šalių darbinin
kus, tai kitų šalių darbinin
kai turės Lietuvos reikale 

jos Anglijoj, Francijoj, Bel-’remties tuo, ką sako musų 
gijoj ir Italijoj gali tiktai, klerikalai. 0 taip jau iš da- 
spėti apie tai, ką sako apie “ --- i^i
Lietuvos laisve Lietuvos ii

žinių. Šioj valandoj, kada 
pasaulio darbininkai nusta
to busimą pasaulio tvarką, 
viskas turi būti aišku, ir 
tarptautinėse darbininkų 
konferencijose turi būti iš
gvildenta kiekvienos šalies 
darbininkų troškimai ir sie
kiniai. Lietuvos laisvės kla
usimas tuo tarpu darosi vie
nu iš tų svarbiųjų pasaulio 
klausimų, ant kurio remiasi 
busimoji pasaulio taika. Sa
koma yra, ir ne be pamato, 
kad Lietuvos ir Baltijos kra
štų klausimas galįs tapti an-

simu. Iš šito aišku, kad Lie
tuvos laisvės klausimas yra 
kartu ir pasaulio laisvės ir 
pastovios taikos klausimas.

Todėl šiandien yra neap
sakomai svarbu, kad lietu
viai darbininkai savo tarp
tautines simpatijas realizuo
tų darbe. Reikia užmegzti 
ryšiai su kitų šalių darbinin-

mis. Šiuo tarpu ypač su tal
kininkų šalių organizacijo
mis. Kol Lietuvos darbinin
kų organizacijos, kol Lietu
vos socialistai, negali to pa
daryti, ta pareiga gula ant

kų. Mažių-mažiausia kas 
šiame atveju j reiktų padary
ti — tai prirengti platų me
morandumą apie Lietuvos 
laisvę ir lietuvių darbininkų 
poziciją tame klausime, ir iš
siuntinėti tą memorandumą 
viso pasaulio darbininkų ir 
socialistų organizacijomis. 
Tai yra neatidėtinas darbas.

Tarptautinio veikimo ne-

daugiaus, Lietuviams darbi
ninkams tai yra naujas da
lykas. Bet tai šiandien yra 
svarbiausias dalykas. Dar
bininkai turi veikti tarptau
tiniai šiuo laiku daugiaus, 
negu kada-nors pirma. Lie
tuvių darbininkų dalyvavi-

mat reikalingas. Iš Ameri
kos, žinoma, lietuviai darbi
ninkai, jeigu ir siųstų dele
gatą, tai tik informacijos ti
kslais, o ne su ingai lojimais 
kalbėti už Lietuvos darbinin
kus. Bet Amerikos lietuviai

gelbėti Lietuvos darbinin
kams finansiškai, kad iš Lie
tuvos galėtų būti pasiųstas

delegatas. Lietuvos darbi-

nuvargę ir jiems sunku bu
tų be musų pagelbos savo de
legatą ar delegatus kur-nors 
siusti.

i Iš ateities tarptautinių 
j darbininkų kongresų vienas 
bus svarbiausias — tai tas, 
kur bus sušauktas taikos 
tarybų laiku, kaip tai yra su-

bininkų ir socialistų konfe
rencijoj, įvykusioj Londone.

praktiškai jie labai nedaugi’'* būti — iš Lietuvos, o jeigu 
yra padarę net palaikymui;bus galima, tai ir iš Amcri- 
bent šiokiu-tokiu ryšiu su ki-i bos.i kos.

tuviai darbininkai, tautinės svarbos darbų lie-

lies yra. Jau vienoj-kitoj 
šalyj socialistai apie Lietu
vos “neprigulmybės” reika
lą sprendžia pagal klerikalą 
informacijų. Turime tokių 
dalykų nedaleisti.

Tokie tai yra darbai, ku
rių atlikimui, reikia skubinti

Auginkime tat Lietuvos 
Laisvės Fondą.

Aukaudami ir rinkdami 
aukas į Lietuvos Laisvės Fo
ndą, mes prisidėsime prie iš
gavimo Lietuvai tikros lais-

Apžvalga
SVARBUS KLAUSIMAS.

Kada ši karė sunaikino, nai
kina ir dar sunaikins milionus 
stipriausių vyrų. Europoje seka-

mo klausimas turi būti vienu 
svarbiausių klausimų. Ir tas 
klausimas jau yra ten rimtai 
svarstomas, ir ilgainiui atkreips 
i save vis daugiau (lomos. Jis

mintingu bildu, jeigu žmonija 
nenori amžinai nupulti po šios 
karės. Pečiaus nematyt kol-kas. 
kad toks būdas kur-nors butų al-

Anglijos mokslininkas Have- 
lock Ellis žurnalo “Physical Cul- 
ture” paskutiniame numeryje 
rašo apie vokiečių pastangas 
“priveisti kareivių sekančiai ka

vokiečiu valdžios rūpinamasi pa-

mui, apie pripažinimą daugpa
tystės, ir tt. Bet Ellis tikrai ži
nąs tik tiek, kad:

“Berlino draugija rasės hy-

padavė reichstagui memoran
dumą, kuriame pataria pri
verstinai egzaminuoti svCiku-

vineti paliudijimus tiems, ku-

apsivedimui.
v • • v •žinia, ar sis

Bet iki šiol ne-

ti. Eitis taipgi nurodo j pro
pagandą, kurią vienas Vokieti
jos profesorius (Chr. von Eh-

lystę ir naują lytinę moralybę.

ti daugiau pasisekimo, bet Vo-

atžagureiviška, kad tokios pro

11. Ellis betgi nurodo, kad dau
gpatystė ar vienpatystė, kaipo 
tokios, negali būti išrišimu to 
klausimo, kurs stovi prieš Eu
ropą. Ne tamedalykas, kad bu-

tame - - kokie lie vaikai bus:

li, ar jie išaugs į žmonės su svei
ku normaliu protu, ar bus silp
napročiai ir idiotai. Skaitlingas

gerai stovi.
Anaiptol:

“Augsią gimdymų skaitli
nė yra ženklas tautos nesub
rendimo, žemos civilizacijos, 
ir apskrito netiknmo. Kuo 
labiaus mažinąs gimdymų 
skaičius įneš čia nepaiso*

sėkmė tuo daugiaus pasi
kelia tinkamumas.”

bei lodei visuomet turėjo rupė-( Kareivių ir jūreivių apdrauda. 
ti atsakomas tėvų parinkimas.
Bet šitas rūpestis turės dešini te- tų, taigi už metų nuo laiko kaip 
riopai pasididinti po karės. Nes Amerika stojo karėn, valstybes 
netinkamų gimdymui žmonių 
per karę visai nesusimažėjo, o 
tinkami turėjo mirti. 11. Ellis 
apie lai sako:

“Netinkami pasilieka to
kiais, kokiais buvo, ir nieko 
iki šiol nepadaryta jų vaisin
gumo sumažinimui; kiekvie
na šalis stengiasi apsaugoti 
savo netikusius narius nuo 
karės pavojų ir vargo. Bet 
tinkami — sveiki, stiprus, vi
krus ir energiški vyrai — yra 
kaip lik tie, kuriuos kiekvie
na šalis natūraliu bildu sten
giasi pastatyti j mūšio lauką, 
kur didelis jų skaičius tam
pa išmušti, sutriuškinti, su
žeisti, ar pagadinti nerviškai, 
ir tuo bildu begalinis geriau
sių vyrų skaičius kiekvienoj 
kariaujančoj šalyj tamipa am
žinai pašalintas”.

Prie to II. Elllis nurodo, kad 
žmonijai gręsia dar didesnis už 
šią karę pavojus — tai lytiškų 
ligų pavojus. Yra žinomas fak-

Iki balandžio (i dienai siu tne-

pinigynas apdraudė daugiau 
1,700,000 kareivių, jurininkų, 
slaugytojų ir šiaip tarnaujančių

vyne asmenų, visa ant sumos 
arti 14,000,000,000 (keturiolika 
tūkstančių milijonų) dolerių. 
Aplamai imant, kikvienam iš
puola apdraudos 8,500 dolerių.

Didžiausia suma ant kiek leis
ta apsidrausti, yra 10,000 dole
rių, mažiausia 1,000 dolerių.

kaip 1,700,000 čekių visa ant su
mos daugiau kaip 50,000,000 do
lerių visokiems atlyginimms už 
tuos kurie neteko sveikatos arba 
kurie žuvo karinėj tarnystėj. Per

rininkų apsidraudė viso ant su
mos 400,000,000 dolerių.

Naujai pašauktieji kariuome
nėn vyrai, norėdami įsigyti val
džios apdraudos, turi išpildyti 
tam tikrą aplikaciją bėgiu 120 
dienų nuo įstojimo kariuome
nėn. 'Koksai mat yra įstatymo 
a pribuvimas.

Jšduoli Molocho nagams.

Mintis — žmonių 
valdytoja

(Tąsa).

MERGĄITĖMS SUKNELĖ 
—Pavyzdys No. 8798

Jieškojau aš laimės seniau

Tik įsivaizdinkite sau žmogų, 
kurs praleidžia eiles metų, kad 
įgijus mokslą ir kitas metų ei
les, kad išsilavinus savo profesi
joje, visą laiką persekiojama

Buk sveikas, nelaimių pasauli!
Jaunulis.

6736

išsivystyti koki nors prigimta 
baisi liga, nuo kurios yra miręs 
jo tėvukas arba tėvuko tėvukas

lėktinai galinga, kad užgniau-

prasiplatina karės laiku. Sifilis 
prasiplatino visoj Europoj nuo 
penkiolikto šimtmečio, kada 
franeuzai kariavo prieš Italiją.

vienas žinovas

užstelbsianti visas buvusias ka^ 
ros. Taigi milionai išlikusių

šia liga, ir bus netinkami veisi
mais; jeigu jienifš butų leista 
dalyvauti gimdyme vaikų, tai 
kariaujančių šalin sekančios

išmintingos

dar labiau bus neišvengiamos 
kiekvienoj šalyj. Gimdymo 
kontrolė tampa būtinybe, be 
kurios užlaikymo tautos nupuls 
fiziškai ir protiškai, ir nebetu-

me gyvenime.

Šliaužlių gadynė.

šliaužlių ve'islei tai dabar pats 
gyvenimas.

Tik pasižiūrėkite j (uos kleri
kalinius ir tautininkinius liūnus 
į tuos jų. laikraštinius šiam lynus,

1'0.

trilinki, keturlinki

tiems, kur stiprią kumščių turi; 
ir šnypščia, putoja, nuodais

kuriems kvėpuot sunku.
Taip, taip. Dabar tai lietuviš

kiems rcpl'iliams gadynė.
Bet tegul gi jie pasiraičio- 

ja, tegul savo puotą turi ir pa
sidžiaugia, kol žmogus jiems ant 
labojiės neužmins. —Pbr.

L. L. S. A. Rengimo Komisijai, 
Roscland, III. — Pranešimą ga
vome kada jau laikraštis buvo 
atspauzdintas. Pranešimus rei
kia siųst i šauks to.

Pittsburgiečiui. — Mums la
bai mialonu gaut juodažnian ži
nučių, bet juo mažiau polemikų 
dėl menkų dalykų. Dėlto kai 
ką iš jūsų korespondencijos ap
leidome.

Valdžios paskolos ūkiams.

Bėgiu šių melų kovo mėne
sio federaliai ūkių bankai davė 
paskolos ūkininkams Suvienyto
se Valstijose viso apie 13,500,-

ūkio bankų įstci-
nietu balandžio 1 c

žmonių ypatiškai palaiko savo 
omenėje liguistas ir neramias 
mintis. Jie nuolatos mąsto ir 
kalba apie savo negales. Jie 
drūtai laikosi savo simptomų, 
daboja juos, studijuoja, j ieško, 
koliai nesuranda ką jie tikėjosi 

kadangi toks tokį pagimdo 
ir negali nieko kilo pagimdyti. 
Minčių permainymas — mąsty

giųio iki šių 
dienos išduota viso labo 78,000,- 
000 dolerių. Įvairių ūkių bankai

Parodytas čia suknelės stylius pa
tiks kiekvienai molinai, mėgstančiai 
savo dukrikes nebrangiai, bet grak
ščiai parėdyti. JSuknelės stuomenė- 
lis kiek ilgokas",ir daug grakštumo 
teikia platus ir ilgas sumetamas kal
niomis, paprastai baltos pique ma
terijos. Ilgos rankovės pasibaigia 
ilgais antrankoviais. Kas nori, ga
li daryti rankoves ir trumpas. Sijo
nėlis lengva padaryt, nes jis iš vie
no gabalo, aplinkui po plačiu diržu 
paraukiamas. Sijonėlis ir rankovės 
gali būt daroma taipjau iš adyto šil
kelio (embroidery flouncing), o 
stuomenėlis ir kalnierius iš plynios 
materijos—kaip viršutiniame pavei
kslėly! parodyta.

Suknelės pavyzdys No. 8798 su
kirptas penkeriopo didumo: mergai
tėms 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus. 
8 melų mergaitės suknelei reikia 394 
jardo materijos 27 colių platumo 
ha 2% jardo 36 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai suknelei 

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešim
tuką), pasiusti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 
S. Ilalsted Street, Chicago, III.

ar-

Sll-

veikslo

imi:v

retų i gręsiančius pavojus. Da
lykas eina apie išlaikymą žmo
nijos.

leptikų, silpnapročių, degenera
tų.
' H. Ellis ragina, kad visuome
ne mestų j šalį savo veidmaini-

JIEŠKOJAU LAIMĖS.

Spokanc bankas $12,651,905
St. Paul 55 12,554,600
Wiehita 55 10,422,800
Omaha 55 9,526,090
Houston 55 6,240,947
Bcrkcley 55 5,237,000
Ncf\v Orlcans 55 4,910,960
Louisville 55 4,650,900
St. Louis 55 4,112900
Baltimore 55 2,806450
Columbia 55 2,455,170
Springfiekl 55 2,357,245

kos mintįs yra didžiausiu vais
tu pasaulyje.

Daugelis žmonių netik supa- 
raližuoja savo veikimą, bet ir 
didesnį laiką serga arba esti pa-

pusių suremti, vieni tik iš tos 
priežasties, kad jų mintis vi-

yra reiškiamos panašiai: 
šiandien nesijaučiu gerai 
jaučiuos gana blogai”; “i 
silpnas”; “aš neįgaliu”; “i
gu”; “mano maistas buvo neti-

a s
esu

1810 S. Ilalsted St., Chicago, Iii.
čia Įdedu 10 centų, ir praša’u at

siųsti man Pavyzdį No 8798 Mer
gaitei metų..........

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daru 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 3. Ilalsted 31.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
127 K. Peirborn St.

111 -13 ifmty OldE.
Td. Central 4411

.1 ieškojau aš laimės seniau 
Po Lietuvos girias žalias, 
Bet veltui tos mano svajonės, — 
Aš niekur ten jos neradau.

ėjusią naktį, taigi šiandie nesiti
kiu nieko gero nuveikti”.

55

1 langiau ten laimingų žmonių

siai
Daug puikių didžturčių namų.

galite pasitikėti būti drūti ir 
sveiki? Jūsų žodis stojasi kimu.

ir vikrumą, jeigu nuolatai de
juojate apie savo silpnumą ir

Visas savo spėkas aukodams, 
Vos duonos kąsnelį turi.
Tada pasiryžau išskristi

Kur sako, kad laimės fontanai 
Verčias, ir aukso kalnai.
Nors gaila man buvo namų,

teisingumas, grynumas ir pil
numas. Jeigu jus kalbėsite a- 
pie ką nors kita, jus tą patį ir 
susilauksite, kadangi jūsų žodis 
stojasi kurni.

Įsivaizdinkite save advokatu,

te visus trupinius priparodymų

Ir savo jaunučių seselių, 
Kur pievose žaidėm linksmai.

atiduokite bylą savo priešui, bet
i

Čia laimę tikrai aš rasiu!

Ir savo teveliu brangių.

Bet šta'i atsivėrė vulkanai

Ir gaisre paskendo šalis.
Ir tėvus, ir brangias sesutės, 
Kai paukščius iš lizdo ramaus, 
Išblaškė po girias ir laukus — 
Atidavė bado nasrams.

Jie šaukias, kad gelbėčiau juos. 
Ak! jųjų širdis nenujaučia, 
<ad pats esu mirties nasruos. 

Ne laimę radau aš svetur,

Dr. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Ilalsted st.
Tclephone Canal 2118

Ofisas: 
1900 S. Halai ed SL 

Virtoj Blschoff’o AptUkM. 
Telephone Canal 114.

liakiriant Nedėldiaaiua

Skaitykite ir Platinkite

kyli omenėje idealą prakilnaus 
žmogaus, kokiu sulverlojas jam 
lėmė būti, o ne žmogaus pavi
dalą, kurį sudarkė įstatymų ne
paklusnumas, netikės gyvent

as ir nuodėmės, jeigu mes ga-(
sekinės jūsų tokios atydos lin
kių savęs, linkui savo sveikatos, 
nustebins iumis.

Mes mažai tenuvokiame, kaip 
mes nusilpniname save, kaip 
mes sunaikiname savo spėkas 
pasipriešinimo ligoms ir kaip 
gerai ims prirengiame dirvą li
goms, nuolatai kamuodamies li
guistomis, nesveikomis min
timis, palaikydami idealus fiziš
ko silpnumo ir nepajieglumo.

tos, drūtumo, gaivumo ir vikru
mo idealus, idealą spėkos vieto
je silpnumo; Idealą tobulumo, 
teisingumo ir čielybės — vieto
je nepasitenkinimo ir menku-

mi„ tuomet nebūtų vietos ligui
stiems idealams — silpniems, 
nepajiegliems ir nukaršėjilsiems 
idealams.

mintis bus geriausiu apsaugoji
mo vaistu visai žmonijai ir kie-

žmogus papildė nuodėmę min
tyje. Humboldt’as sako: “Ateis 
laikas, kuomet apsirgimas bus 
vokuojamas pažeminimu, kuo
met pasaulis žiūrės į ligas kai
po prasižengimą — pasekmę ne-

(Bus daugiau).



Utarninkas, Baland. 30, 1918
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IŠKILMINGAS GEGUŽINIS DARBININKŲ DIENOS

Teatras ir Balius koRESPONDBNCIJOS J

Rengiamas jiegomis penkių progresyvių draugijų 
D.L.K. Keist., Apšvietimo Brolių, Draugystes L. B. ir S. 
Am., Jaunų Vyrų Pašelp. Kliubo ir Jaun. Dainos Myl.

Seredoj, GegužioMay 1,1918
M. Meldažio Svetainei

2212 West 23rd Place

INDIANA HARBOR, ILI
V""“” 1111

•ir visados tyli, išskiriant nebent 
kada eina klausimas apie rengi-

Pradžia 7valandų vakare. Inžanga 35c ypatui.

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija
“TAI POLITIKA”

Po perstatymo—monologas juokų, prakalbos, deklemacijos ir kitkas 
šiuo užkviadKune visus jaunus ir senus į šį puikų ir linksmų parengimų, 
o mes iš sfovo pusės irgi stengsimės svečius užganėdinti. KOMITETAS.

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas
Rengia

Dideli Gegužini Balių
Su Dovanomis Muzikalio Instrumento—“REGINA” 

NEDĖLIOJĘ, Gegužės 5 dieną 1918
LIBERTY SVETAINĖJE, Kampas 30-tos gatvės ir Union Avenue. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Malonėkite atsilankyti į musų balių, 
kur galėsite į valias pasišokti. Tik nepamirškite dienos ir vietos.

Baliaus Komitetas taipgi praneša visiems Kliubo nariams, kurie 
x ra paėmę serijas, kad suneštų seredos vakare. May 1, j Radavičiaus 
svet., 936 \V. 33 pi. arba pas Komiteto narius: .1. Maskaliunų. 3236 
l.ime St., K. Kuncų 3J26 Lowe avė. RENGIMO KOMITETAS.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolcktuojame nuo nestropių skolininkų 

senas ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beras!iškas skolų išjieškojimus ant nuošimčiu. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką. Hile tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolektuoti, ne
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus. kolektorius ir advokatus prižiū

rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. KODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YRA ATDARAS dėl ypntiškai atsilankančių: Pancdė- 
fiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro. 
Ularninkais, Ketvergius ir Subalomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c marke atsakymui ant sekančio antrašo.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kumpas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

tik pagal sutartį

1553 W. Madison st.
Su i te 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
1‘hone Haymarket 2563

Nedėldieniais
Rezidencijos Telephone Albany 5546

j Balandžio 23 d., vakare, Iva
novo svetainėj, buvo prakalbos, 
surengtos LSS. 217 kp. Kalbė
toju buvo drgė Pctrikienč, “Mo
terų Balso” redaktore. Ji biskį 
pavėlino atvykti ir keletas atsi
lankiusių, nesulaukdami, aplei- 

I do svetainę. Bet pribuvus kal
bėtojai ir pradėjus kalbėti, liku- 
sis žmonių būrelis interesavosi 
ir visfl prakalbų laikų ramiai ir 
atidžiai klausėsi. Dr-gė Petri-, 
kiene. kaip jau laikraščių skai-1 
tytojai girdėjo, yra gabi kalbu-1 
loja. Nupiešimui darbininkų I nešęs apie audėjų reikalavimus 
padėjimo, aplinkybių keitimosi, j pastatytus savo samdytojams, 
propagandos kilimo, ir Rusijos I Tie reikalavimai nebuvo neišpil- 
perversmų žodžių jai netrūksta į dyli. Tad balandžio 22 dieną, 
ir jie iš kalbėtojos lupų be ma-1 kaip 10 valanda ryto, visi kaip 
žiausių mikčiojimų tarytum I vienas apie 500 darbininkų au-

I veržte veržiasi. Tokia klabėto-Idėjų mete darbą. Tiems sustrei- 
Įja, kaip dr-gė Petrikienė, mes, I kavus, turėjo ir kili darbai sus- 
lietuviai darbininkai, turime I toli, kaip antai pagaminimas vi- 

Į džiaugties. Paprašius kalbėto-j šokių reikmenų audėjams, kur 
jai aukų LSS. Apsig. Fondui ir I dirba suviršuin 2600 darbinin- 
padarius pertrauką susirinkusis I kų.
būrelis klausytojų tame parodei Vietos laikraštis skelbia, kad 
savo pritarimą gausiu aukavi-Laj (iar pirmas toks streikas čia 
mu. Po dolerį šukavo sekau-1 Įvykęs nuo laiko šios dirbtuvės 
tįs: J. Kolas, F. Gavėnas, J. Ra-Į Įsisteigimo.
gelis, S. Jckaulis, J. Kondraška. I , , • • . ......V £ ’ . . A ,, . I Darbdaviai stengiasi visokiais
J. S. Stnpcikis, M. Mauncas, P.l t i • i i - • i • »f. I budais darbininkų vienybę pa-
Y'",.<,k?S "F“S:. P°50c J krikdyti, bet streikininkui stip- 

V- Vinckevicms, P. Leitnnas, .1:1^ laikoai
Pukėnas, P. Rekaušnis, P. Kolas, I
J. Jokšas, P. Dinopas, V. Kelno-Į Yisi rašosi j Audėjų Dj binin- 
rskis (?), V. Preikšas, J. Bru-1 klJ UnijQ ir jau beveik du treč- 
žas ir T. Avižėmis; po 25c.: p. I Juliai užsimokėjo įstojamąją 
Baltrušaitis, J. Kolas, J. Dilis, V. Į aiokeslj tuojau, o kurie neturėjo 
Slrumkis, J. Kekašius, A. Grižu- PUiigų, padavė savo vardus il
tis, V. Megila, J. Sidauga, M. Le-1 Prisižadėjo urnai pasirūpinti už- 
venauskienė, E. šeškiene, T. Pa-« simokėt.
lubickaitė, S. Lauricienė, S. Vai- 
nis, T. Mcokonis, J. Tibelis, P. 
Mačiulškis ir B. Jasiulis. iI IVJjclIlIo.

Viso su smulkiomis aukomis I 
pasidaro $19.10. Aukautojams I 
tariame ačiū ir meldžiame at-1 1*1 
leisti, jeigu kieno pavardė butų I 
iškreipta. K-pos Korespond. Lietuvių Naujokų išleistuves

Gerbiamas Šventaklipris kita 
kartų turėtų būt atsargesnis kal
bėdamas apie koziras, nes mes 
kuopoj tokių neturime ir susi
rinkime to, rodos, niekas nesakė.

S. L. A. 146 kuopos pirminin
kas. — J. F. Gumauskas,

EASTHAMPTON, MASS.

Iš darbininkų judėjimo.

Naujienų 97 mini, buvau pra

Kaip dalykai eis, rūpinsiuos

— F. S. Balch.

GARY, IND.

Iheloght toHly this Fla£

laukusi 47 metų amžiaus.
NahaŠninkė buvo narė

Ka-tik išėjo iš spaudos

MirS
Ona Andžiulaitlene

Balandžio 29 dienų, 7:30 vai. 
vakare New Municjpal ligon
iui ty jo Ona Andžiidadienė per
siskyrė su šiuo pasauliu, su
niukusi 47 metų amžiaus.

Naba.šninkė buvo narė Liet. 
Moterų l’rogr, Susiv. 29tos kuo- . 
pos ir ilgus metus priklausė 
prie Liet. Socialistų Sąjungos. 
Paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Skersnemunės miestelio.

Nubudime paliko vylų ir dvi 
dukterį.

Laidojama bus iš ligonbučio ■ 
į Tautiškas kapines seredos ry- I 
tų 9 vai.

Draugai malonės atsilankyti 
adresu: 3323 S. Halsted St.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Prie šių kainų priskaitdna ir 

1c ir 2c kariškos inokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir S’.-ra GATVĖS

RACINE, WIS.
Balandžio 25 buvo surengtas 

vakarėlis draugams naujo-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CQ.

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

VlANATlNia K8GI8TKUOTA* KUBAS APTIKKOKIUK ANT BRIDGKrORTO
VYRĄMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso rtaiuoca nuo 11.09 ir aw- 
gėdiau. Sidabro rėmuose nuo 11.H Ir 
augidiau. Pritaikoma akiniu* uldyka. 
AtmiaAitt Galvot topdjimM, narvllka- 
mu*. akių Bkauddjiniaa, ut v tikini aa 
tt yra viiMiU* {vairių ligų, kuria gali 
būti prnlallntoa garų akinių pritaiky
mu. Utyrima* uddyk*. jai pardti ar 
■kauda aki*. Jai joa raudonos, jai Vai
va Mipa, jai blogai matai, jai akla »U- 
pata, n«tv»k ilsiau, o jiadkok pagalbaa 
aptiel.'oj, kur klakvianam pritaikoma a- 
kiniai utdykų. Atmink kad mm ka*~ 
n am cvarantuojam akiniu* ir kiankia- 
onm garai oriranltam

■ M. MrtitOFF. Ktaoartaa Optikas.
Jai jųa sargais ir raikalaujata patarimo arba vaistų, stalk it pas mana. Al bavaa ap- 
Uakortus Rusijoj viri 10 matų, Amartkoj II matų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 

aoaiua ruatlku* a* rakomanduoju tik GERUS daktarus. Al een
atauga* įmonių M1C8IRQFF. 1140 80. MORGAN ST., CHICAGO, OA,

Pranešimas Naujieniečiams!

vielos valdžiai įskųstas lietuvi* 
sali uninkas', A. VVisterda, užtai, 
buk jis išsitaręs, kad nereiklų 
pirkti laisvės bondsų. Dalykas 
buvo toks. Balandžio 21 dienų 
tūlas A. Petronis, “geras katali
kas”, su kitu savo sėbru (pavar
dės nežinau) atėjo pas VVisterdą 
i saliunų. Sako, abudu buvę jau 
užisgėrę, ir čia pradėję kabinė- 
ties prie sėdinčių prie stalo žmo
nių, vadindami juos “Mockaus 
bernais”, “cicilikais” ir tt. Saliu- 
ninkas, matydamas juos berei
kalingai priekabių jieškant, pa
prašė, kad liautųsi taip darę, bet 
jie vis vien nesiliovė kabinėties. 
Netekęs kantrybės, VVisterda 
paėmęs Petronį ir išmetęs pro 
duris. Tada pastarasis, įtūžęs, 
pagrūmojęs, kad jis jį pamo
kiusius, ir nubėgęs įskundė, kur 
•reikia VVisterdų, kad buk tasai

gražiai pasilinksmina su drau

gais paskutinį kartų, ir atsisvei
kinta, o ant rytojaus 26 dienų ba
landžio, 6 vai. ryto išlydėta juos 
stotim Išvažiavo kariuomenėn 
šie lietuviai: Vincentas Budai-

minskas, Jonas Telmanas, Jonas 
ITibis, Motiejus Sabaliauskai ir 
Albinas Juraitis.

28 bal. Lietuvos Brolių Mok
slo Draugyste rengia teatrų ir ba
lių. Bus statoma scenoje “Gud
ri Našle” J. B. Aglinskas.

MINDEN, W. VA.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Sergėkite savo akis)

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta lik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akįs, silpnins 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai 
ra priežastimi akių nuovargio.

a-

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

li Gamos per specialę gydymo metodų. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, rusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymų ir opera
cijas.

Nosjs:
Bėdos pagelbėtu. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjiurtfs 
ir dusulis išdydomi per speciali gim
dymų ir operacijų.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosuojaina. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operacijų.

Aš Esu 20 Mėty ant State gt.

F.O.Carter,M.D
Phisician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

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

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki S vak. 
nedėldien. nuo 1(1 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 at 

Telephone Yards 4317

, "J,.......... JI.?■!_■■■--------------- g,
i Tel. Yards 3654. AKUŠI K K A

Mrs. A, VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika, 
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadei- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

r Dr. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS 
Akis Egzandsuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinfia doma at
kreipiama i vai-

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

Kaina 15 centų.
Gaunama “Naujienų”

Knygyne.

PASIKALBĖJIMAS 
Velnio su Dievy.

■hiiiim

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12 i,/fi H

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotiii, vertės nuo 
930 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, (taryti 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 
.S4.5O. Vaikinams siutai nuo $3.00 iki $7.50.Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

Telephone Yards G87

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 Et. 
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki O ryto, nuo 12 iki 2 po j>iet ; ... , . : i, s i .

Atminkit ant visados!

ir liberty bondsus. Balandžio 
24 d. VVisterda buvo pašauktas 
teisman ir nuteistas užsimokė
ti 25 dolerius pabaudos ir teis
mo išlaidas. —Vilnis.

šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų“ pla
tintojams, “Naujienų“ rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų“ Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikų.

Reikale kreipkitės:

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

narsiu kis ‘Naujienose’

MINDEN, W. VA.

Naujienų 9J) numeryj išspau- 
zd'intoj korespondencijoj iš Min- 
deno, korespondentas šventaku- 
pris biskį apsilenkė su teisybe, 
nupasakodamas, kad visi čia, iš
skiriant LSS. 218 kuopos narius, 
esu fanatikai. Ištiesų gi čia, be 
218 kuopos narių, yra gana daug' 
susipratusių žmonių. Kas dėl1 n 
tautininkų, čia jų kaip ir nėra, y 
bent oficialiai., kad S.L.A. kuo-1 
pos susirinkime, kame buvo at- j 
mesta piešimas siųsti delegatų j 
S LA seimų, “fanatiškai, su tau-

• liniukais” (kaip korespondentas 
juos vadina) tylėjo, tai taip jie

Balandžio 21 “viską žinantie
ji” vyrai, susirinkę tam tikron 
vieton, kortoms pliekė ir trošku
lį malšino svaigalais, kokių tik 
da galima gauti (nes mat čia 
“sausa”). Apsisvaiginę, korto
mis baladodami iš pinigų, us- 
sipešė. Pasekmė to buvo tokia, 
kad s t ubą liko be langų, durų ir 
rakandų, ir skylės galvose ir ki
tose kimo dalyse. Pagalios at
vyko policija ir visus, “be skirtu
mo lyties, tautos ir tikėjimo”, 
išdangino į Fayettvillę. Balon- 
džio 23 buvo pastatyti prieš tei
sybės tribunolų, kurio dekretas 
buvo toks, kad kiekvienas užsi
mokėtų po 23 muštinius pabau
dos, o vienas dagi 41 dolerį.

Taip, šaunus vyrai mindcnic- 
čiai, kelkite, kelkite lietuvių ta
utos vardų. —Trampas.

n ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių re!- 
kalais eiti į tas sankro- 
vas, kurios skelbiu! 
Naujienose

Knyga yra 
svarbi iš ke
lių atžvil
gių jos turi
nio: s v. pa
veikslų, ir 
švnetraščio 
dieviškos 

kalbos.

Tel. Pullman 342.

D.J.Bagočiiis.M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

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

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

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

/?

PAVEIKSLAI. MONARCH BREWERY duoda vi- 
1. Dievas, sit'Dts žinoti, kas neturite pilietiškų 

sutvSrS A-popierų, lai gttlite gauti kožną kar
domą iš mo- tų. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 

Ho. t pufams jam dvasi, per n»»|. g11.j.į<!a7rt ^‘'atldarvH
2. Adomas, pu Jevą, Rojaus darže. PPį* Jį. ’ at t,a
3. Velnias pasivertė i anlolą: Gabri- aisisauKiic i

Šilus su Arhanioiiįpo jo sparnais.
4. Adamas, Jieva, žaltys ir dievo 

Balsas.
5. Šv. Petras, ir Gaidys.
6. Mergina ir $malęas septin-galvis.
7. Adomas aria žemę.
8. Jėzus, išvijęs velnius iš žmogaus, 

užleido juos ant kiaulių.
9. Lozorių, aniolai, nešasi l dangų.
10. Kainas, užmuša savo brolį Ablių.
11. Velnias, su aniolų, varžosi už R€zįd. 933 s. Ashland Blvd. Chicag<

Maižešaus kūną. Telephone llaytparket 2544
12. Didžuvė išvėmė pran. Janošių. TV D A A
13. Velnias, užneše Jėzų, ant bažny- L/Ke A.e x4.e JNLU 1 JT1

žios bokšto. ’ RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
14. Dievas, išmeta Velnius is dangaus. gp^cja]į8fag Moteriškų, Vyriškų,
ANTRA KNYGA PO ANTGALVIŲ: Vaikų ir visų chroniškų ligų

niLiM n- x n 1/ iz Ofisbs: 3354 S. Halsted St., ChicagiBiblija Riešučio Kevale. VA1,AND
Su dešimt paveikslų, Švento Rašto 7~8 vaknrr Nedžliorui* 

Patriįarhų, minėtinai paveikslai: Ado-
mo, Nojaus, Abraomo, Loto, Jokūbo, -—g ■ ....... - ......  .

Monarch Brevvery, 
21 ir S. Western avė.

Gco L. Ukso, Agent.

Maižešiaup, Jozuvo, Dovydo, Saliąmo- jj 
no, Elijošiaus, ir kitų. Prie kiekvieno\r
paveikslo bus ir Biografija, svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.
Kiekviena knyga 5x8 32 pusi., kaina 25c.
Arba penki egęempliprai už .... $1.00. 

Dėl stokos kapitalo tramdosi jų spauda. 
Norinti turėt olas knygas, pasiskubin
kite su prenumeratoms iškalno. Pagal 
norą Jūsų, vardai bus pakvituojami ant 
paskutinio ■ptlslapid knygoje.

I?iaigU3 siuskite per "NIoney Order.”

BUTKAUS .SPAUSTUVE 
2613 W. Fort St.

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

’ ' ' j ‘ ' ■ - į '

Tel. Armitage 981

DR. A. J. KARALIUS
GMis Ir Chirurgas

N^SPIN BULIAI 

2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryto;
2—9 vakare.

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

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

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

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

Tel. Canal 5838.

TELEPHONE YARDS 5814.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 

! Ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
I 8325 So. Halsted St., Chlcaga

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELJS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

TELEPHONE YARD8 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

'k
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Chicago ir Apielinke
True translation filed with the post- 
muster ui Chicago, April 30, 1918, 
as reųuired by the ačt of Oct. 6, 1917.
977 Chicagiečiai iškeliavo į 
Camp Grant.

Vakur išvežta iš Chicago ir

Išpradžių tokios šeimynos bu
sią tik persergstimos. Jei tatai 
pasirodys nepakankamu, val
džia stversis griežtesnių priemo
nių.

už klastingą nudaviiną esant S. 
Valst. armijos oficieriu, vakar 
atsiuntė iš pavieto kalėjimo lai
šką apskričio prokuroro pagel- 
bininkui, Franciss’ui Borrelli- 
sui. Cameron žadą pasitaisyti, * 
vadinas, įstoti armijon, jeigu tik 
jam busią suteikta “gera pro
ga”.

A

arti 1000 — tikrai 977 — vyrų 
kariuomenės tarnystei, šiandie 
bus pašaukta dar apie šeši šim
tai. Tarp vakar išvežtųjų pa
duodama šios lietuviškos pavar
dės:
George Bizeratis, Davenport, Iowa 
Walter C. Kustis 3020 Prairie av 
John Kulinski 4350 S llermitage av 
Joseph NVabalas, 4624 S Paulina st 
Andy Mautis 4358 S. Ilonore st 
Leon Tamasauskas 4037 S Richmond 
Stanley Rutkowski, Lemonl, III. 
Ignalz Braniskis 2358 S Oakley avė 
Paul Dombrauckas 2055 \V Coulter s 
Anton \Vaiehikonis 2122 \V 22nd pi 
John Baravalle, 2332 \V 24th St 
Nicholas Masokus 2326 \V 23rd st 
Mlchael Poplowski 2321 S. Hoyne av 
Jurgis Mikalunas 2331 S. Leavitt st 
Stanley Gracinski 1912 \V 201h si 
Vincent Godlevvski 2120 N Winchest 
VViHiam Kalėta 1959 Harvey st 
George E. Jankowski, 1944 N \Vood s 
Anton VVysocki 1400 \Vabansia avė 
Steve Danecki 1616 N Wood st 
Ton y VVisocki 1302 \V. North avė 
John Kal1nowski, 1647 N VVood st 
John Adam Daugard 1709 N Paulina 
Mieczyslavv Juszkis 1615 \Vabansia a 
Clemenls Krusinski 1959 Armitage a 
Michael G Skinder 1644 Bloomingd. 
Harry E. Kjellis 4231 N Albany ave 
Willis Anikės 1218 S Millard ave 
Joseph M. Shableski Norwood Park

Iš pramoniečių bylos

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Liūdna žinia
Kazimieras Paliulis — auka vo
kiečių submarinos.

Petras Paliulis, 1749 S. Hals
ted st., Chicago, gavo iš Austra
lijos šitokį pranešimą apie sa
vo brolį Kazimierą, kurs apie 
šeši metai kaip buvo išvažiavęs 
iš Chicagos.

“Brisbane, Queensland, Aus
tralia, Kovo 19, 1918. — Ger
biamas Tamsta: Noriu praneš
ti jums apie jusų brolį Kazimie
rą Paliulj. Jis buvo kareivis 
Australijos imperinėj armijoj ir 
Lipo submarinos užmuštas regis 

dieną gegužės, 1917 metais, 
bekeliaujant į Angliją. Laivas 
pa taikyta garinių pečių dalin, ir 
Kazimieras tapo ant vietos už
muštas. Man pavyko išsigelbė
ti atsargos valtyje ir gailaus pa
siekti Angliją. Pabuvęs kur 
laiką ligoninėj aš sugrįžau at-

Išplėšė teatrą
Nežinomi blogdariai vakar 

naktį įsilaužė Strand kintamųjų' 
paveikslų teatrėlin, 3031 N. Lin-1 
cohi gatvėj, ir suplaišinę sau-( 
giąją šėpą dingo su 400 dolerių. 
Policija j ieško blogdarių.

Atėmė žiedą ir 500 dolerių

Du apsiginklavę banditai va
kar naktį užpuolė Robertą Golt-'

DIDELIS APVAIKŠ
ČIOJIMAS DARBI
NINKŲ ŠVENTĖS 

Pirmos dienos Gegužės ir 
šimtmetinių gimimo suka
ktuvių Karolio Markso. 
Rengia Chicagos Lietuvių 
Pirmeiviškos darbininkų 
draugijos gegužės 1-mą 

dieną, Mildos svetainėje, 
(3142 S. Halsted st.), ant 
abiejų lubų. Bus įvainis 
programas: Deklamuos p- 
lė Aldona Trainiutė ir bus 
kitokie pamarginimai. Kal
bės Dr. A. Montvidas, K. 
Trainis, A. A. Vasiliauckas, 
P. Dubickas ir P. Kukutis.

Kviečia visus atsilankyti 
—Reng, Komitetas.

i

M. X. Mockaus prakalbos. — LSS.. 
22 kuopa rengia dideles prakalbas 
seredoj, Gegužės 1, 7:30 vai. vak. P.
<arwowskio svet., 2301 22nd PI.— 

W>est sidėj. Kalbės M. X. Moč
ius tema “Reikšmė gegužinės šven
tės” Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, nes šis kalbėtojas dar pir
mu kartu šioje apielinkėj kalbės tą
jį tema. Kviečia Komitetas.

šiandie “Birutės” dr-jos pasilink
sminimo vakaras Mark White S. 30ta 
ir Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Nauji šokiai ir kiti įvairumai. Inžan
ga dykai. Kviečia visusf “Birutė”.

East Chicago, Ind.—SS. 201 kp. su
sirinkimas įvyks gegužės 2 dieni, 
7:30 vai. vakare, K. Grikšo svet., 
150 st. ir Northcote ave, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir naujų na
rių atsiveskite . —L J. Kazlauskas.

..L. S. J. Lygos 1 kp. rengia prelek
ciją gegužės 2 d., 8 vai. vakare, Mil
dos svet. Tik vyrai bus įleidžiami 
ir lai ne jaunesni 18 metų. Skaitys 
Dr. A. J. Karalius tema “Lyties klau
simas pas vyrus”. —Komitetas.

PARDAVIMUI RAKANDAI

Paliuosavo du teisėju
teisė

stein,, gyvenantį 2615 N. Troy Nusižudė turtingas pirklys.
gatvėj. Blogdariai jį susistab
dė ant kertės Washington ir 
Wood gatvių. Atėmė 500 dol. 
pinigų ir deimantinį žiedą 265 
dol. vertės. Blogdariai nesu
sek Ii.

Vietoj da labiau pralobti, p- 
as Jacob Wiekman viską pralo
šė kortomis ir pereitą naktį gi
minės jį rado nusišovusį savo 
krautuvėj, 430 N. Cicero gatvėj.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks gegužės 
1 d., kaip 7:30 vai. vak. S. Maženio 
svet., 3834 S. Kedzie ave. Draugai ir 
draugės, malonėkite atvykti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

kainas kariuomenėj tarnauti. 
Kazimieras buvo mano draugas 
ir davė man savo giminių adre
są, kuri aš užsižymėjau savo

Persergsti automobilistus.
Teisėjas Hopkin išleido perser 

g ėjimą į trokų ir automobilių 
savininkus bei jų važnyčias, bu- uet. Soc. Jaun. Lygos 1 kuopa 
ten t, kad ties kiekvienu kryžke
lių automobilius ar trokas bu
tų pilnai sustabdoma. Nepilda
ntis šio patvarkymo, jeigu įvyks 
kokia nors nelaime, busią skau
džiai baudžiami.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie

ro PuČinskio, ir dviejų puseserių — 
Barboros ir Mortos Pučinskaičių. Jie 
palįs ar kas kitas praneš jų adresą.

Uršulė Repšiutė
300 Hinkson St., Chester, Pa.

teisėjas

Rinkimas prisaikintųjų 
jų teismini 113 kaltinamųjų I. 
\V.W. unijos narių dar vis ne
užsibaigia, atpenč
Landis vakar dargi paliuosavo 
du laikinai priimtu teisėju, bū
tent tulu W. J. Blaser, plumbe- 
rį, ir Lyle Osmondson. Abudu 
paliousuota delei tūlų neišven
giamų klinčių. Kaip greit užsi
baigs prisaikintųjų rinkimas 
nieks negali pasakyti.

VIEN TIK VYRAMS RANDAI

Cramtyton, George St. Post Of
fice, Brisbane, Australia”.

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
;{eroj vieloj, lietuvių apgyvento] vie
toj. Biznis eina puikiai ir kas pir
ktų jį gerai pelnytų. Savininkas tu
ri eiti į kariuomenę ir iš tos prie
žasties parduos jį pigiai,
671 W. 181h St., Chicago.

Už $50 NUPIRKSI $2i0 dvigubais 
springsais phonografą, 2 JevveI 
loints, ir recordus, taipgi puikų pl
aną 10 metų gvprantuotą ir keletą 
rakandu už pirm, pasiūlymą. Divo- 
nus 9xi2? $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestern av., Chicago

PARDl’ODU čeverykų taisymo ša
pą. Vieta yra išdirbta per 8 metus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
dų siuvama mašina kaitinama yra 
ant elektros. Visa mašina yra 22 pė
dų ilgio. Darbo užtektinai dviem 
vyram žiemą arba vasara. Kaina v- 
ra $1500, bet per priežastį savininko 
ligos pali pirkti už prieinamą kai
ną, taipgi viena padų valoma maši
na 18 pėdų ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. GRIGOLIS, 
2290 Milwaukec Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA CIeaning, pressing 
shop Savinikas važiuoja j kitą mie
stą. Gera proga pirkti pigiai — už 
$150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas 
“klyning” visoj apielinkėj. Kas nori
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie
jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa $8. M. Cohen, 
Main Street, Limont, III.

PARSIDUODA duonkepykla liet, 
apgyvento! vietoj. Biznis gerai išdir
btas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju į ka
riuomenę. 645 VVest 381h St.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam- 
jarlų rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55.* 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA motorcycle India

na arba Excelsior pigiai .Dykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis, 
2917 So. Lowc ave. Chicago

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos Ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

True translation filed with the post 
master at Chicago, April 30, 1918, 
■s required by the act of Oct. 6, 1917
Sergės maisto eikvotojus.

Maisto administracija ren
giasi nuskirti specialių tyrinėto
jų, kurie turės daboti visas tas 
šeimynas, kurios yra įtariamos 
maisto reikmenų eikvojime. E- 
są mat žinoma, kad tūlos šeimy- 
ninkės nesinaudoja tais “priedi- 
niias miltais”, kur yra duodama 
kartu su kiekvienu 5 svarų kvie
čių miltų pirkiniu. Tas priedas 
esą paprastai laikoma kol su
genda, o tuomet — j garbage’ų.

Apvaikščios K. Markso gi
mimo dienos sukaktuves

Cook pavieto socialistai ren
gia didelį apvaikščioj^mą-susi- 
rinkimą paminėjimui 100-meti- 
nių K. Markso gimimo dienos 
sukaktuvių nedėlioj, gegužio 5 
dieną, Chicago teatre, kertė 8 
ir VVabash gatvių. Lietuviai,

atsilanko į min. parengimą. Pra-1 
džia kaip 2:30 v. po pietų.

Nevykęs žygis
Du apsiginklavę banditai va

kar susistabdė tūlą Ziną Kralil- 
skį ant kertės Washington ir Bi- 
shop gatvių. Kralilskio butą ne
svietiškai bailaus vyro: pamatęs 
revolverį jis neiškentė neriktelė
jęs. Jo riksmą išgirdo du neto
liese stovėję detektyvai, kurie 
veikiai pasigavo a b u d i 
blogdariu. Blogdarių vardai— 
Roger McGuire ir Albert Odeli.

rengia prelekciją

Ketverge, Gegužės 2 d.
Mildos svet., Halsted ir 32nd st.

Pradžia 8 -tą valandą vakare 
Tiktai vyrai bus įleidžiami ir tai 
ne jaunesni kaip 18 metų amž. 
Lekciją skaitys gerai visiems ži
nomas ir pa tyręs tame klausime

DB. A. J. KARALIUS 
Lekcijos tema: 

“Lyties klausimas pas vyrus” 
Malonėkite visi atsilankyti, nes 
bus išaiškinta daug svarbių ir 
naudingų vyrams dalykų.

Rengimo Komitetas.
(Apgars.)

ATIDUODAMA randon štoras. Ge
ra vieta dėl bučernės ar grosernės, 
didelė vieta, dei automobilių ir ar
klio, sykiu ir pagyvenimai, prie pat 
geležinkelio stoties. Kreipkitės šiuo 
antrašu: — P. L. 346 W. lllth SI. 
Roseland, III.

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių krautuvė geroj liet, ir 
lenkų apgyvento] apielinkėj. Greitu 
laiku parsiduoda. Priežastis—karino 
menė. 905 W 20th St., Chicag(

PARDAVIMUI gera grosernė iš 
priežasties savininko išvažiavimo 
ant ūkės (Parmos). Užlaikoma rūky
ta mėsa. 2800 Emerald ave. Chicago.

i
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REIKIA DARBININKU

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, ei biznio ir namų. Vie
tos du os dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Pfeone Seeley 1643

SARA (PATEK, Plrmtnlaki

Pranešimai

REIKALINGA merginos, arba*'Jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
west side | Bed Spring šapą. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir Canal galvių.

REIKALINGA leiberių — dirbti į 
medžio išdirbystės dirbtuvę. 26c | 
valandą. Atsišaukite tuojaus.
917 W. 20lh Place. « Chicago

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos (la
ibo. Gera mokestis. Atsišaukite. 
Einpl. Gate, 1700 Pcoria St., Chicago.
^RlJkALINGI vyrai ant burdo: su 

valgiu ir kambariu $6 į savaitę. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTELIS
1606 So. Halsted St., Chicago

GERAS SALIUNAS, gera buveinė 
dėl lietuvio. Kreipkitės į P. Schoen- 
hofen Brew Co. —Pasiklausk it M. 
Preib, 18-ta ir Canalport avė. Chgo.

NAMA1-ŽEMĖ

PARSIDUODA 2-.jų augštų* namas 
6, 3 ir 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apmo
kėta. Randa $30 į mėnesį. Kaina 
$2,500, apie $300 įmokėt, likusius po 
$30 į mėnesį drauge su nuošimčiais.

McDONNELL,
2630 West 381h St., Chicago

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

Didelis Apvaikščiojimas.
Darbininkų šventės — Pir

mos Dienos Gegužės ir 
šimtmetinių Karolio Mark

so gimimo sukaktuvių.
Apvaikščiojimą rengia Chi
cagos lietuvių progresyviš- 
kos darbininkų organizaci
jos. Apvaikščiojimas įvyks 

Pradžia 7:30 vai. vak.
šiandie. Balandžio 30 dieną 
LIBERTY SVETAINĖJ!*:,

3925 So. Kedzie ave ir kam
pas 39-to place. Chicago. 
Visus kviečia atsilankyti, 
nes bus įvairus programas 
ir geri kalbėtojai: Drg T. 
Dundulis ir KL Jurgelionis, 
ir J. Brijunas ir kiti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 30, 1918 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvių Paroda
Lietuvių parodoj, įvykusioj 

Užvakar dieną, viso dalyvavo a- 
pie septyni tūkstančiai žmonių. 
Tiek bent susirinko jų Septinto
jo Begimento svetainėj, ant 
Went\vorth ave. Kalbėjo teisė
jas Carter, kongr. McCormick, 
B. K. Balutis ir kiti. Agitavo 
pirk lies trečiosios laisvės pas- 
kdlos bondsų.

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, April 30, 1918, 
ts reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Sužeidė devynis jūreivius.
Subatos naktį netoli Summer- 

dale stoties greitasis traukinis 
užbėgo ant kito traukinio, ve
žusio 7(X) jūreivių. Devyni jū
reiviai sužeista, o daugelis kitų 
daugiau ar mažiau sukrėsta.

4U. ‘9‘PO jo pa aqj £q pajjnbaj sb 
‘8161 H’dV ‘o8b3U|3 jb .i^snui 
•įsod q> qjfM papj uoįpj[subj| aruj 

žada pasitaisyti
Eva n L. Cameron, kuris bu

vo areštuotas ir vėliau įkalintas

Prakalbos
Kokių dar nebuvo Westsidėj.

Seredoj, Gegužes 1-mą d
7:30 vai. vakare.

P. KARWOWSKI. SVETAINĖJE,
2301—22nd Place.

— —■ — ■ - .............- - - -------------------- ---- - ■ -

Kalbės visiems gerai žinomas drg. M. X. Mockus te
ma “Reikšmė gegužinės šventės”. Kviečiam visus skait
lingai atsilankyti, nes drg. Mockus pirmu syk kalbės to
je temoje Westsidėje. Inžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

Farmeris pateko bėdon.
Policija areštavo tūlą Merle 

Birminglulm ala George C. Rb- 
berts, George C. Vance etc. Poli
cijai jisai užreiškė esąs turtin
gas farmeris iš Stilhvater, Min- 
nesotos valstijoj. “Dėdės” betgi 
neliki jo užreiškimui, kadangi 
jiems tapo pristatyta bevertis 
čekis $92.15, po kuriuo yra 
pasirašęs ponas George C. Ro- 
berts. Turės arba užstatyt savo 
“turtingą farmą”, arba — pasė
dėt šaltojoj.

- r
Visi Lietuvos Mylėtoją Draugystės 

nariai, sulig pereito susirinkimo nu
tarimu, turi dalyvauti Pirmos Gegu
žės apvaikščiojime bendrai su vi
som progresy.vėm draugijom. Lietu
vos Mylėtojų Draugystės nariai to
dėl malonės susirinkti Mildos sve
tainėje (ant trečių lubų) 1 dieną ge
gužės kaip 7:30 vai. vakare. Nepa
mirškite! —P. Orlauskas.

LMPS. 9-los kp. ekstra susirinki
mas įvyks utarninke, balandžio 30 d. 
8 vai. vakare Aušros svetainėj, 3001 
So. Halsted St. Visos 9-tos kuopos 
narės malonėkite atvykti laiku .

—Organizatorė

REIKALINGA VYRAI į SCRAP 
IRON YARI).
CHICAGO METAI. REFINING CO., 
3000 So. KEDZIE AVE., CHICAGO

REIKALINGA vyras į Douglas 
pirtį.

BATILS CO
3516 W. 12th St Chicago.

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
dti leiheriai į geležų kiemą. Atsišau
kite į: Nortnwestern Serap Iron 
Machinery Co., 1717 N. Western Av.

PARSIDUODA farma Michigan va
lstijoj, didžioje lietuvių kolonijoje. 
Farma susideda iš 160 akerių, 60 a- 
kerių dirbaipos, o likusi miškas ir 
ganyklos. Žemė labai gera; galima 
augyti kviečius, dobilus ir šiaip vis
ką, ką tik nori. Kas norėtų, gali pir
kti ir su visais įrankiais ir su gyvu
liais. Karvių yra 12, veršių 25, ark
lių 4, kiaulių, vištų ir taip daug vis
ko. Norintis gali pirkti ir su užsė- 
liu. Ta farma parsiduos visai pigiai 
iš priežasties blogos sveikatos savi
ninko. Reikalaukite platesnių žinių 
šiuomi adresu:

Wm. Karroll, 
Box 66, PeacOck, Mich.

nfl5TER 5Y5TEn
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AF’RĖDALŲ
Mubu eietema ir ypatiikaa mokinimu pa- 

dnrys jus žinovu j trumpa laik<.
Mm turime didžiausiu* ir geriauiiut kirpt- 

rno^lesigninlt-Tr Hiuvimo akyriun, kur m*a »n- 
teik«ime praktiški} patyrimą kuoinat jų mo
kykitės.

Elektra varomos mažino* musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialižkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jusų mitrą — bile 
stailės arba dydžio, it bile madų kpygoa.

MASTER DES1GNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinis,

118 N. La Baile gatvė. Kambarys 41B-417. 
prie* City Hali.

Tos moters...
“Jeigu tamsta norėtumėt at

lankyti Aaron Krol’o krautuvę, 
214 N. State gatvėj, jus ten ga
lėtute rasti mano vyrą, kur 
lošia kortom... Jis visuomet 
ten lošia ir lošia...” Tokią žinią 
užvakar suteikė tūla moteris Ce
ntral policijos stotin. Savo var
dą ji atsisakė išduoti. Policija 
teČiaus patikėjo “ant žodžio” ir 
nuvykusi nurodyton vieton ra
do keturis įsismaginusius “ka- 
zirninkus”. Visi nugabenta į 
šaltąją, kur turėjo išbūti iki pa- 
nedėlio ryto ir burti: kurio pri- 
sieka galėjo būti tokiu “judo- 
šium”.

Pavogė 13 automobilių
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 

nežinomi blogdariai pavogė try- 
liką automobilių. Nei vienas 
nepagauta.

Pakvaišęs vaikėzas
Ant kertės Madison ir Market 

gatvių vhkar buvo areštuotas pa
kvaišęs vaikėzas apie 14 metų 
amžiaus. Iki šiol policijai dar 
nepasisekė patirti nei vaikėžo 
vardo, neigi gyvenamosios vie- 
os bei jo giminių. Vaikėzas 

nesukalbamas. Vaikėzas tuo 
arpu laikoma Central policijos 

stotyj. Jeigu niekas neatsišauks
— atiduos į beprotnamį.

Bridgeville, Pa. SLA. 90 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žio 12 d. kaip 1 vai. po pietų papra
stoje vietoje Owls salėje: bus bal- 
savimas-rinkimas pildomosios tary
bos, svarstomi įnešimai seimui ir de
legatų rinkimas. Visi privalo atsi
lankyti! —SLA. 90 k. org. S. Bakanas

REIKALINGA 25 patyrę lekeruoto- 
iai, rubberiai ir polišeriai. Gera mo
kesti. Pastovus darbas. Nėra darbi
ninkų netvarkės. Atsišaukite:

Herzog Art Furniture Co., 
Saginaw, Mich.

West Pullman, III. — LSS 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, Gegužės 2 d., 720 W. 1201h St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi draugai ir 
draugės maloniai kviečiami pribūti, 
turim daug reikalų aptarti.

Sekr. S. Tilvikas

LSS. 22-ros kuopos lavinimosi va
karas įvyks šiandien, balandžio 30d. 
7:30 v. vak., M. Meldažio mažojoj 
svet.. Bus paskaita “Kokių sąlygų 
reikia, kad įvyktų socializmus”. Skai
tys d. P. Balčiukonis. Visus kvie
čiame atsilankyti. —Komisija

Didelis apvaikščiojimas Darbinin
kų šventės — Pirmos Gegužės bus 
šiandie, balandžio 30 dieną, Brigh- 
ton Parke, Liberty svetainėj 3925 
So. Kedzie avė. Kalbės d. Kl. Jur
gelionis ir T. Dundulis. Komitetas.

Didelis apvaikščiojimas Darbinin
kų šventės—Pirmos Gegužės [vyks 1 
dieną gegužės, Mildos svet., 3142 S. 
ant abiejų lubų, Rengimo Komitetas 

Lietuviškos Teatrališkos Dr-stės 
Rūtos No 1. susirinkimas bus sere
doj, gegužės 1 dieną, 7:30 v. v., J. 
Chernaucko svetainėj, 1900 Union 
ave. — Draugai ir draugės, susirin
kite visi paskirtu laiku, nes yra sva
rbių reikalų svarstymui.

—-Jonas Doveika, pirm.

Liet. Kriaučių Kliubo S. P. mėne
sinis susirinkimas įvyks gegužio 1 
dieną, kaip 7:30 vai. vakare Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia avė.— 
Visi nariai kviečiami atsilankyti i šj 
susirinkimą, turime svarbiu reika
lų. —Valdyba.

REIKALAUJAMA pagelbininkų 
prie mašinų, 38%c į valandą, be pa
tyrimo, vyrų prie eleveiterių, ali'e- 
juotoJą, 35c į valandą, pečkurių ir 
pagelbininkų, 35c iki 40c, į valandų. 
Janltorių be prityrimo, $3.25 į die
ną, porterių į saliuną, karpenterių, 
45c iki 50c . valandą, dryliuotojų ir 
punčiuotojų prie presų, tapytojų 
(painters) | mašine Šape, be patyri
mo, leiberių, 35c iki 38c į valandą, 
viduje darbas. Darbininkų į hotelius 
ir restoranus prie įvairių darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

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

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

PARSIDUODA labai pigiai kad 
užbaigus turtą. Mūrinis Coltage, 6 j 
dideli kambariai ir skiepas su 3 ka
mbariais ir maudynė. Viso 9 kamba-1 
riai. Atsišaukite: 3350 Emerald Ave.

FARMAi — Priverstas parduoti 
farmą 60 akrų. Gražios triobos. Di
deli sodai; mylia nuo miesto; $7,300. 
su gyvuliais ir mašinom $8,000. Ver
ta $10,000. Atsišaukite į “Amerikos 
Ūkininką”, Box 96 Hari, Michigan.

J Lotynų *1 
jAritmetikos

DIENINE Mni/VIf
Vakadne Pi Vii 111

Jei nori greitai ir pasekmingai iimokti Ang 
dkai kalbėti, skaityti ir raAvti, tai lankyk matų 
mokykla. Ap.nl Alinių kalbos, Čia mokinama’.-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos LaUkų Ralymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekyboa Teblų
* ' “ S. V.Pilietybes Gramatikos

i Gcoyi.ifilos Retoiikos. ir tt
jlr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gy v 
nanCius toliau mokiname per laUkus. Viską 

laiškinama UetuviAkaL

I American College Preparatory School 
|3lO3 S. Halsted St. Chicago lu.. 
N KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

REIKALINGAS apsukrus vyras į 
rakandų sankrova, kuris gali važiuo
ti su troku. Wolr Furniture Store, 
3818 So. Kedzie Ave., Chicago.

REIKALINGA žmoniųi į “serap 
iron yard” A. Blackstone.
2457 So. Loomis St., Chicago.

REIKALINGAS šiaučius prie tai
symo senų čeverykų, prityrusio ta
me darbe. Atsišaukite šiuo adresu. 
3239 S. Auburn Ave., Chicago.

REIKALAUJAMA 10 prityrusių 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus (laibas. Gera mokestis.
P. Goldman, 1820 W. 14 St. Chicago

REJKALINGA vyras už leibcrį. Ge
ra mokestis. Pastovus darbas.
S. Joffe (Ine.) 1510 S. Pcoria st.

REIKALINGI 4u vyrai prie kriau
čių ant naujo ir seno darbo Jonas 
Karnelskis, 4601 So. Hcrmitage avė.Roseland. — LMPS. 25 kuopos 

choro pirmos repeticijos įvyks se-l 
redoj, gegužės 1, 7:30 v. v. Palmei* .
Park didžiulėj svet. Narės malonė- REIKALINGA prityrusių važny- 
kite visos atsilankyti ant pirmų re- čių ir “yard men” į "serap iron 
peticijų, kad butų galima viską len- yard”. Feffermąn and Morris Co., 
gviau sutvarkyti. — Komitetas. 2627 W. 12th St., Chicago, III

Ateikit ĮEagle River,Wisconsin
Nes čia yra

LIETUVIŲ KOLONIJA IŠ ŪKININKŲ 
KURIE PELNO PINIGUS

Karės kaštai čia yra. Mieste maistas ir drabužis kasdien brangsta. 
Jus turit mokėt, kiek ūkininkas reikalauja. Jusų uždarbis nedidėja taip 
greit kaip brangsta pragyvenimas. Ar jus permalote, kad gali jums 
greit prisieiti suvartot savo sunkiai uždirbtą taupinimą?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk pasinaudolojas iš karės aplin
kybių. Tai yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
augštų kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt*? 
Jie čia atėjo vos keletas melų atgal. Jie visi puikiai gyvena ir šis jiems 
bus geriausis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE DISTRIKTAS

ir bulves yra pinigų vertos. Jos gali Imt sodinamos iki vėlyvam laikui 
birželyje taigi kurie dabar perka ukes, turės užtektinai laiko šiam sezone.

JUS GALIT DARYT, KA TEN APSIGYVENI*: LIETUVIAI DARO 
žmonės iš jusų pačių gimtinio krašto jūsų čia laukia. Jie išsiilgę smo
gių, gyvų žmonių lietuvių, kaipo sayo kaimynu. Sanborn Žemės kompa
nija reikalauja ūkininkų, arba lokių, kurie norėtų ant visados pasilikt 
ant ūkių ir visokiariopai jiems gelbės, kad šiems pasisektų.

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų.

Mes galime parduot jums kiek lik jus norit žemės, pagal jūsų pačių 
terminus. Mes turime keturių dešimtų akrą ukes. kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už $600 ir tiek brangiai, kiek $1600.

Ateikite į kaimynystš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kilančin kalnu. Duo

kite savo vaikams progą pabūt tyrame ore. Išdirbkite ūkę, kuri jums 
gerai apmokės ir padarys save neprigulmingu ant viso gyvenimo. Ap
lankykite mums ir palįs pamatykile. Jeigu Jus negalite to padaryti, ra
šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..

SANBORN LANI) COMP^Y 
Eagle River, Wisconsin.
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