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Rusija taikosi su Ukraina negali priimti tokios pažvalgos 
ir užprotestavo prieš Vokietijos 
karinį besiveržimą.

Vokiečiai neap 
kenčia austrų

Gen. Semionov laimėjęs 
Si beri joj

LENINAS PRAŠO PAGEL- 
BOS PETROGRADUI

Našlė carienė ir Nikolai Nikala 
jevič pakliuvo į vokiečių rankas

RUSIJA PERTRAUKE MU

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, III., May I I, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 13. — Nu

ma praneša, kad laikos tarybos 
su Ukraina prasidėjo, mūšiai

Briansko frontuose ir skiriamo-

vokicčiu-ukrainu <le- v v

virto valdžia patvirtina praneši
mą, jog buvęs caras Nikolai Ro- 
manov, buvusi carienė ir viena 
jų dukterų liko perkelti iš To- 
bblsko į Ekaterinburg, susekus 
valstiečių suokalbį padaryti ca
rui pabėgimą. Buvusis sosto į- 
pėdinis Aleksei pasilieka Tobol- 
skle iš priežasties ligos.

Buvusi caras yra belaisviu 
mažame name, turi vieną ar du 
tarnu ir pašaliniams neprilei- 

džiama prie jo prieiti. Jis skun
džiasi. kad sargyba pastaruoju 
laiku buvo šiurkšti ir įkiri. Bol
ševiku kabineto narvs Sverdlov v *
pasakė, jog Mikė turi sutaikinti

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, UI., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Geg. 13. — Bolše
vikų premieras Nikolai Lenin iš
siuntinėjo visur sekamą telegra
mą apie Petrogrado “katastro- 
piškų padėjimą“ ir reikalauda
mas pagelbos:

“Kontr-revoliucija kelia savo 
galvą, atkreipdama neužsiganė- 
dinimą badaujančių masių prieš 
Sovietus.“

SAKO, AUSTRIJA TIK AP
SUNKINANTI VOKIE

ČIUS

Reikia austrus gelbėti, o 
jų nesą jokios naudos.

žada atkeršyti Austrijai.

• v 
ts

su kuriais mes kariaujame, y- 
pač Anglijos ir Amerikos, dėlto 
kad jos stovi ant kelio prie tai
kos, bet Austrija taipgi stovi ant 
kelio prie musų pergales. Jei
gu mes nelaimėsime šios kares 
taip kaip turėtume laimėti, mes 
neužmiršime, kad mes skolingi 
už sumušimą ne musų priešams, 
bet musų draugams ir talkinin
kams. Jie turės užmokėti už 
tą!”

Rumunija turi užmokėti už vo 
kiečių pridarytus nuostolius
Laukia vokiečių ofensivo

SEMIONOV
SI BERI JO J

LAIMĖJĘS

Talkininkai duodą jam gink
lus.

Žinia priduria, kad klausimas 
apie tolimesnį caro likimą bus

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PAKLIUVO j VOKIEČIŲ 
RANKAS

VOKIEČIAI NUŠOVĘ 
AEROPLANĄ

Patjs pražudę tik 123 aero
planus

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, geg. 13. — Gene- 
ralio štabo oficialis pranešimas 
sakę}:

“Priešo nuostoliai orinėse spė
kose laike balandžio mėn. vo
kiečių fronte siekė 15 žvalgų or
laivių ir 171 aeroplanų, iš ku
rių 122 nukrito už musų linij- 
jų, o kiti matyti krintant už prie
šo pozicijų. Oriniuose susirė
mimuose mes netekome 123 ae
roplanų ir 14 žvalgų orlaivių’’.

jos kazokų vadas gen. Semionov 
užėjo iš šono didelėms bolševi
kų spėkoms ir rengiasi eiti ant

Nikolai N i kola jevič ir 
motina

caro
Sunaikino 39 vokiečių aero

planus

nov kontroliuos geležinkelio ko-

barovsk ir kitus didelius mies
tus.

Tečiaus iškilo klausimas, ar tal
kininkai ir tolinus duos ginklus, 
amuniciją ir karines reikmenis. 
Be jų p: 
negalėtų ar

(iii į tolimesnius miestus,

lingu gynimui komunikacijos li
nijos.

NE, JIS NE KONTR-RE-
VOLIUCIONIERIUS.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 13. —Uk
rainos presos biuras gavo žinią 
iš Odessos, kad buvusi carienė- 
našlė Marija Feodorovna ir di
dieji kunigaikščiai Nikolai Ni- 
kolajevič ir Alenksandr* Niko- 
lajevič (Micbailovič?), kurie gy
veno Dulbare, arti Aitodar, Kry
me, yra vokiečių rankose.

(Specialės žinios iš Maskvos 
pereitą subatą pranešė, kad naš
lė carienė atvyko į Kijevą. Tai 
buvo surišta sų žinia, kad naujas 
Ukrainos djktatorius gen. Sko- 
ropadski buvo vienu iš carienės 
pažų, ir kad didysis kunigaištis 
Dimitri Pavlovič, kuris sakoma, 
irgi buvo Kijeve, sulošė žymią 
rolę perversme, kuriame buvo 
nuversta Ukrainos valdžia ir į-

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 11. — Sulig 
oficialio pranešimo, ketverge 
buvusi giedra pagelbėjo anglų 
aviatoriams ir 27 vokiečių ae
roplanai liko nušauti, o 12 ne
teko kontrolės ir nukrito žemėn.

True translation filed with the flost- 
masler at Chicago, III., Mav 14, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, geg. 13. — Ro
landas, kuris sugrįžo iš Vokieti
jos šiandie, pasakė:

“Jeigu paklaustumėt manęs 
ar karė yra populiarė Vokieti
joj, aš, žinoma, pasakyčiau, ne. 
Bet jeigu paklaustumėt manęs, 
kokia karė toje šalyje butų po- 
puliariškiausia, aš pasakyčiau 
be jo jokio svyravimo, kad su 
Austrija už kokių dviejų ar tri
jų metų. Neapykanta prieš Au
striją yra ypatingiausiu žymė 
viešosios Vokietijos nuomonės.

“Kur aš nė buvau, aš tai pa-1 
tėmijau. Pirmuose karės mė
nesiuose buvo visoj imperijojel 
didelis neužsiganėdinimas aust
rais delei jų menamo negalėji-l 
mo atsilaikyti prieš rusus, kurių! 
suslabdymui reikėjo vokiečių! 
kareivių, ypač vokiečių vadovųj

“Tečiaus paskutiniai atsitiki-Į 
mai, ypač paskelbimas karaliaus 
Karolio laiško apie Elsace-Lor- 
raine privedė neapykantą prie 
augščiausio laipsnio. V Jaučia
ma, kad jeigu Vokietija nelai
mės karės, tai vien tik delei sto
kos tinkamos pagelbos iš Aust
rijos ir Austrija daug nepralai-

‘‘Nors Vokietija turėjo pakel
ti musių naštą, kad išgelbėjus 
Austriją kada jai tikrai gręsė 
Rusija, Serbija, Rumunija ir I- 
talija, dabar Austrija įgijo tai
ką su Rusija, nekurtuos strate-

PAŠALINO GEN. MAU- 
RICE

Jis tik nori “išliuosuoti” Si- 
beriją.

True translation filed wilh the posf- 
inasler ai Chicago. III., May 1 t, 1918, 
ax ^ųuired by the act of Oct. G, 1917.

PEKINAS, geg. 9. - limbine

KODĖL VOKIEČIAI VER
ŽIASI KRYMAN

J _______
True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 11.’ šią
nakt oficialiai paskelbta, kad i 

armijos taryba padėjo ant pa
sitraukusio algos gen. Maurice* 
buvusį karinio veikimo direkto
rių.

Taryba apsvarstė Mauricė pa
siaiškinimą apie sulaužymą tai
syklių, parašymu ir išspausdini
mu laiško, abejojančio apie tei
singumą premiero Lloyd George 
ir iždo kanclerio Bonar Law ir 
nutarė, kad jis butų tuoj aus pa
dėtas ant pasitraukusio algos.

užima dalį Italijos. Vokiečiai 
labai piktinasi Austrijos atsisa
kymu siųsti kareivius į vakari
nį frontą, kur jie galėtų atlikti 
naudingą darbą dabartiniame o- 
fensive.

“Dabar kada vokiečių vargas 
su Ukraina didėja, Berlinas vėl 
įsaukiasi austrų kareivių, bet 
Austrija atsisako juos siųsti, pa
siremdama tuo, kad ji yra tai
koje su Ukraina ir siuntimas au
strų kareivių prieš šalį, su ku
ria Austrija du mėnesiu atgal 
iškilmingai prižadėjo gyventi

šcvikus gen. Semionov paėjo pa-

ki Adrianovsko į vakarus nuo 
Onon upės, atbudavodamas per 
upę tiltą, kuri bolševikai sunai
kino.

Gen užtikrino 
, kad jo 

judėjimas nėra kontr-revoliuei-

CARAS SKUNDŽIASI

Nepatinka jam sargyba

True translation filed with th post 
mastei- at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 917

ima

Kam rusų laivai bombarda
vo vokiečius. Austrija galvoja apie beduo

nę dieną

—i i, ...................... ■

PALIEPTA INTERNUOTI 
SWIFTO ŽENTĄ

Bet liko paliuosuotas už 
kaucijų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CHICAGO. — Grafas James 
Minoto, Chicagos gyvulių sker
dyklų savininko Louis F. Swift 
žentas, vakar prezidento war- 
rantu liko internuotas. Jis tuo- 
jaus pareikalavo iš federalio tei
sėjo George Carpenter paliuo- 
suavimo pasiremiant “babeasl 
corpus” ir tapo paliuosuotas už 
$50,000 kauciją, kurią užstatė 
Swift ir jo advokatas Henry 
Veedcr.

HINDENBURG MIRĘS

Sako vokiečių belaisviai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Geg. 13. —Pa
sak Daily Expr<'ss, anglų oficic- 
rių laiškuose iš vakarinio fron
to pranešama, kad visi Francijoj 
suimtieji belaisvei! vokiečiai sa
ko, jog field-maršalas von Hin
denburg yra miręs. Tuo pačiu 
laiku keliama aikštėn vardas 
gen. von Mackensen, kaipo di
delio žmogaus, kuris turi duoti 
vokiečiams pergalę. Express 
mano, kad žinia apie Hindcn- 
burgą tyčiomis platinama išaiš
kinimui nepasisekimo didžiojo 
ofensivo.

VOKIEČIAI PRIVERTĖ
HOLANDIJĄ IŠPILDYT 

REIKALAVIMUS

Vokiečiai turėjo sutraukę 
kariuomenę ir butų tuoj 

įsiveržę į Holandiją.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
p; reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGT()N, geg. lę. -

liu* nesenai padarytus apsimai- 
nymus pasiaiškinimų tarp Rusi
jos ir Vokietijos apie Vokietijos 
tikslus Kryme. Pasak vokiečių 
paaiškinimo, vokiečių ėjimas

las delei Rusijos Juodųjų jurų 
laivyno miestu.

Vokietijos ambasadorius pra
nešė rusams, kad Vokietijos val
džia neturi tikslo uždėti kokios- 
nors ypatingos formos valdžią 
Kryme ir Krymo gyventojams 
bus duota apsisprendimo teisė. 
Karinis besiveržimas nekliudys 
Vokietijos politiškiems tikslams.

Sovieto valdžia atsakė, kad ji

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 13. -- Pa
sak London Daily News, Aust
rijos maisto kontrolierius svar
sto apie įvedimą vienos dienos 
savaitėje be duonos. Vienuos 
laikraščiai rašo, kad valdžia ma
to mažai prospektų gauti dau
giau kviečių prieš sekamą pju-

sudraskymą tos sutarties.
“Vokiečių neapykantą didina 

tas faktas, kad sulig Berlino ir 
Vienuos susitarimo apie išdalini 
mą Ukrainos maisto, pirmutinis 
maisto siuntinis turi būti pasių
stas j Austriją.

“Hamburgo laivų magnatas 
pasakė man: “Mums Vieniui pa<-i 
kartotinai grasino Austrijos ta
rybomis už atskirą taiką. Tegul 
tik austrai pabando. Bet ar jie 
tai darys, ar ne, Austrijos die
nos suskaitytos. Mes sumušėm 
stipresnius priešus. Mes žinome 
Austriją. Mes sumušime ją ka
da tik mums patiks. Supranta-

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

LONDONAS, Gefi. 12.
torio telegrama iš Amsterdamo 
sako, kad pasak stovinčių Hola- 
ndijos parubežyj vokiečių ka
reivių, Holandija buvo priversta 
išpildyti Vokietijos reikalavi
mus.

Kareiviai sako, kad jeigu butų 
išlikę tikri ginčai su Holandija, 
jie butų nuvedęųjrie susirėmimo. 
Vokiečių pienu buvo tuoj įsiver
žti į Holandijos Flandriją ir už
imti Scheldt upės pakraščius.

Tūkstančiai kareivių stovėjo 
prirengtais įvairiose parubežio 
vietose. 80,000 kareivių, įskai
tant kavaleriją ir artileriją, bu
vo sutraukta Ghent, Belgijoj.

Reu-

NUŠOVĖ SAVO TĘVA

CHICAGO. - 
Verburg, 3625 
dviem šūviais 
vą Joną. Jis 
ręs todėl, kad 
motiną.

Loušas John 
Eitis avė. vakar 
nušovė savo tė- 
sakosi tai pada- 
lėvas nušovė jo

F

ORAS
Giedra ir šilčiau šiandie; ry

to apsiniaukę ir šalčiau; vakarų 
vėjas, ryto pasikeičiąs į šiaur-va- rezignavo, 
karių veją. tJu vice-pr

vai stovėjo Ghent pasirengę 
plaukti į vedantį į Ycrneuser 
(Terneuzen) kanalą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, geg. 13. — Iš 
Budapešto pranešama, kad gra
fas Andrevv Barkocsy, preziden
tas Vengrijos augšlesniojo buto 

Rezignavo taipgi ir

Vokietija užmezgė artimesnius ry 
sius su Austrija

RUMUNIJA TURI UŽMO
KĖTI VOKIETIJAI

Už vokiečių pridarytus nuo
stolius Rumunijai

(kiečiai vargiai laimėjo pėdą že
mės ar tai Flandrijos, ar tai 
Picardy fronte. Tečiaus anglai 
ir franeuzai paėmė nekurtas ina-

True translation filed with the post- 
I maslcr at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, geg 13. —Pa
gal priedinę taikos sutartį tarp 
Rumunijos ir Vokietijos, Rumu
nija turi atlyginti vokiečių kon
sulatų valdininkams už visus jų 
aplaikytus laike karės nuosto
lius, ar padarytus nuostolius 
konsulatų budinkams.

Rumunija atsižada atlygini- 
nio už nuostolius pridarytus Ru
munijai vokiečių karinių prie
monių, įskaitant visas rekvizici
jas ir kontribucijas.

Bėgyje šešių mėnesių nuo ra
tifikavimų taikos sutarties, Ru- 

I mtinija turi iškeisti visas notas 
išleistas Banka Generale palie
pimu užėmusios Rumuniją vo
kiečių administracijos.

'Kitas punktas sako, kad Ru
munija turi atlyginti vokiečiams 
už visus nuostolius vokiečių ap
laikytus Rumunijos teritorijoj 
per karines priemones vienos iš 
ka r ia u j a n či ų va Is lybi ų.

Rumunija taipgi turi atlygin
ti nuostolius, kokius vokiečiai 
aplaikė kaipo akcionieriai Ru
munijos pirklybinėse ar pramo
ninėse įstaigose. Komisija su 
neutraliu pirmininku nustatys 
(lydį tų nuostolių.

Rumunija taipgi atlygins neu- 
tralems šalims už jų aplaikytus 
Rumunijos teritorijoj nuosto

zicijas nedidelėse atakose. Pas
kutinį paėjimą padarė frapeu- 
zai nuo Kejnmel kaimo paimda
mi 14-tą kalvą ir sale esančią fa- 
rmą.

Jaučiama, kad vokiečiai nebe
gali ilgai atidėlioti savo stiprių 
atakų ir kad svarbus sektoriai į 
pietvakarius nuo Ypres ir tarp 
Arras ir Somme vėl bus vieta 
smarkių musių. Dabar gi abie
jų pusių kantinius leidžia tūks
tančius šovinių j priešo pozici
jas, ar už jų.

Veikia tik artilerija

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 14, 1918, 
a s reųuired by the act of Oct. G, 1Ų17.

LONDONAS, Geg. 13. — Ka
rės ofiso pranešimas sako:

“Priešo artilerija, veikė per 
naktį Somme klonyj ir Albert 
sek toruose, taipjau tarp Locon 
ir Nieppe miško (Flandrijos fro
nte)”.

PARYŽIUS, Geg. 13. — Ofi
cialis pranešimas skelbia apie 
smarkius artilerijos mūšius Pi- 
cardy fronte, abejose pusėse A- 
vre upės.

*

VOKIETIJA IR AUSTRIJA 
DAR LABIAU SUSIVIE

NIJO

lius iš priežasties vokiečių kari- Užmezgė tarp ty šalių arti
nk) veikimo.

Vokiečiai, kurie buvo viešoje 
tarnystėje Rumunijoj prieš ka
rę, bus priimti atgal į tarnystę 
lygiomis algomis, ar bus duotas 
teisingas atlyginimas.

mesnius karinius ir eko
nominius ryšius.

Ru-

ku-

duotos įvairios! teisės vokiečių 
bažnyčioms ir mokykloms 
munijoj.

Rumunijos skolos

Konservatyvų laikraštis,
ris pasirodė Bucharestc po pada
rymui taikos, sako, kad Rumu
nijos skolos siekia 10,000,000,- 
000 lei (normaliai $2,000,000,- 
000). į tą skaičių neįeina sunai
kinta medega.

Tiesioginiai mokestįs bus pa
didinti, bus uždėti mokesčiai 
nuo įeigų ir bus pravesta visa ei
lė finansinių įstatymų, kad iš
pildžius iždo reikalavimus.

VOKIEČIAI TURI PRADĖ
TI NEUŽILGO OFENSIVA

Talkininkai sustiprino savo 
pozicijas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 13. — Jau 
dvi savaiti praėjo nuo skaudaus 
ai mušimo vokiečių į šiaurę nuo 
Kemmel kalno ir lame laike vo-

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, Ui., May 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

BERLINAS, geg. 13. — Ofici
alia pranešimas sako, kad svar
biausieji dalykai sutarties tiks
lu sustiprinti sąryšį tarp Vokie
tijos ir Austro-Vengrijos yra pa
tiekti.

Pranešimas sako:
“Karalius Karolius nedėlioj 

apsilankė pas kaizerį \Vilhchną 
štabo kvatieroj, lydimas užru
bežinių reikalų ministerio Bu- 
rian, field-maršalo von Arz ir 
princo Hohenlohe, Austrijos 
ambasadoriaus Bert i ne.

“Vokietija buvo atstovauja
ma kancleriu von Hertling, field 
-maršalu von Hindenburg, gen. 
von Ludendorff, užrubežinių 
reikalų ministeriu von Knebi
niam) ir ambasadorių Viennoje 
grafu von Wedel. K J

ir pamatiniai politiniai, ekono- 
mipiai ir kariniai klausimai, pa
liečiantį dabartinius ir ateities 
ryšius tų dviejų monarchijų liko 
nuodugniai apsvarstyti. Buvo 
pilniausias susitarimas klausi
muose didinančiuose esantį są
ryšį. Vadovaujamos linijos ko
ntraktinės sutarties jau nusta
tytos principuose.”

į IMPERFECT IN ORIGINAL
?
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NAUJIENOS
1HE LITHUANIAN DAILY NEIMS

Publtshed Daily except Sunday by 
Ihe Litkuanian News Pub. Co., Ine.

1841) SO. 11 M STI’i) ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

, Tai]> yra su šituo “brolių a įs
tatytojų” sumanymu.

Panašiai dalykas stovi ir su 
tai]) vadinama Lietuvos Atslaty-

ir>o«

Naujicnos eina kasdien, Išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. -Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje—pačiu:

giau vadinas Lituanian Develop- 
mt'ul Corporation, kas reiškia 
“lietuvių kapitalistiško išplėtoji
mo koi’poi'aeijti”) . S»itos bentli'o- 

vės tikslai aprėpia visą kapitalis
tišką pramonę ir pirklybą; •sup
rantama. praktikoj ji to niekad

kas nėra jąja pakankintas. 
Bet nieko nepadarysi l Jie 
prievarta anitmetė mums bai
sias sąlygas. Laukiame pa
geliais iš alijanlų. Jie su
teiks mums tikrąją laisvę lai

mas iš Petrapilio Iš lietuvių 
komisariato padaryti pas ka
rybos narius kratą. Visi po-

Nuo 'karybos narių paimtas 
parašas, kad neišvažiuos iš 
Voronežo. Taryba darbuo-

sišaukdami į “Amerikos dar
bininkus priimti tą pačią re
voliucinę dvasią pritaikant ją 
prie Amerikos aplinkybių”.

Susirinkusieji apreiškė, jog 
vienatinis kelias užkirsti ke
lią ateities karėms “yra tas, 
kad» pasaulio darbininkai turi

ingi žmonės vedimui reikalų ne- 
vien kurie moka kalbėti apie ko
operacijas ir pasekmingai jąs or
ganizuoti, bet jie turi turėt sup
ratimo ir pažinti žmonių psycho- 
ogiją, su kuriais jie turi susidur
ti, kad teisingai ir atsakomai 
jiems patarnavus. Vengti, kad

neturėsim mažiausio patyrimo 
apie pirklybą ir kooperatyvu da-

Šiai]) ar taip, mums būtinai

sirupinus savais reikalais, šian
die darbininkai išdrįso rūpintis

kia aliantams, kad nori Lietuvai 

monarchijos su vokišku kara-

Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ..... 
Dviem mėnesiam .........
V li nam mėnesiui .. ..

Cklcagoje—per nešiotoju* 
Viena kopija ....... .

Savaitei ................ .
Mėnesiui .................. ..

36.00
3.54
IX*

jog bendrovės sumanytojai dar 
gal tikrai nežino kokią pramonę 
ar pirklybą jų bendrovė pasi
rinks. Tuo tarpu iš to, kaip yra

konstitucijoj, galima manyti

ti štai kokie esą ministeriai 
neprigulmingos” Lietuvos:

Artimiausiu laiku Liotuvo-

pačtu:
Metams ...............
Pusei meto .....
Trims mėnesiam® 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams .................
Viaur kitur užsieniuose.........4.04

Pinigus reikia siųsti Pečto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

H.00

1.M

RaAytojų ir korespondentu praloti* 
tiunčiamus išspausdinimui laikiaž- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO 
rlaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 
lo visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių autorių? 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso? 
ženklelių pakankamai persiuntime 
lėšoms apmokėti.

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

Visų kraštų proletarai, vie 
itės” —K. Marks.

giausia spekuliavimu:

Kandidatai yra šie: Ališaus
kas — kulto ir apšvietus, Vol
demaras — finansų, Smeto
na — teisių, Gabrys — viduri-

Koks nc-iinaras: Yčą areštavo 
jo paties vardu gimnazijos gim
nazistai!

Ir dar-gi vieta, kur buvo lai
komi areštuoti “didvyriai” bu
vus labai nekokia:

Areštuotieji Jau išbuvo vi
są naktį ir dieną bjauriame 
pusiau rūsyje, prirūkytame, 
prispjaudytame ir prišniauk- 
šlamc.

valdymą gyvenimo reikme
nų”.

Konferencija taipgi priėmė 
rezoliuciją protesto prieš įve
dimą Suvienytose Valstijose 
kariško lavinimo.

Išrinktas iš 17 ypatų rezo
liucijų komitetas, kuris veiks 
ir konferencijai išsiskirsčius. 
Komitetas turės rūpintis kitų 
konferencijų sušaukimu ir

ir tuo pačiu laiku suteikti savoivaldančus, kas jiems neblogai sc- 
broliui ir sesutei gružą irdrau-j kasi; taigi reikėtų nenuleisti ran- 
gišką pavyzdį. Jis iš to pasinio-j kų,-kad rūpinusis ir kitais musu 
kins, o antra, jis ant visados pasij gyvenimą artinančiais dalykais, 
liks rėmėjų jūsų užmanymo, ju
sli kooperacijos.

Kad kooperacija turėtų pasi
sekimo ir augtų kaip nariais, tu
rtu, rėmėjais, o taipgi neštu ge
rą nuošimtį tiems, kurie įdeda

r

Redakcijos
Straipsniai

Truc translation filed with the post 
mastei' at Chicago, III., May 14, 
hs reųuired by the act of Oct. 6,

Lietuvos
atstatytojai.

191H 
1917

atlikinėti visokias pinigines ope
racijas, siųsti ir mainyti pini-

kš ir pardavinėti žemes ir tl. — 
Tai viskas yra gryno, vandens 
spekuliacija. Reiškia tokiai spe-

lybės. Orgaųizuoti tokį ne-konst-

lovos re-konstrukcijos kapitalu

tvoto Bendrovė ” tik tąsyk galė-

jeigu ji iš savo konstitucijos iš-

sius, o paliktų tik konstrukti- 
vius . Kol ji to nepadarys, ji 
turėtų vadinties tik Pasinaudo
jimo iš Lietuvos Nelaimės Bend
rovė.

įpie milioną dolerių, tai visas 
jos darbas turėtų apsirubežiuo 
Ii pastatymu Lietuvoj poros fa
brikų. Tai butų visas konstru- 
ktivis darbas, kokį už milioną 
lolerių galima butų padaryti.

Bendrovės veikimas ateityj ir

nok ra t i ja, tai bendrovei bus tieBroliai kunigai Žilinskai 
karės laiku, sako, netikėtai 
lobę, įsigiję “karės pelnų”. • Ii I ‘iimti. Tąsyk ne tik žemės pir- 
jie labai intikėjo į tai, kad šioj r<imu ir pardavimu ji visai nega- 
kapitalizmo gadynėj tikrai “pi | 'č* užsiimti, bet veikiausia ne- 
nigas pinigą daro”, ir jie labai I lalės prikišti nagų ir prie ini]M)r- 
jianorėjo, kad taip ir visuomet 1 h> ir exporto.
butų, ir jie pradėjo darbuotios. I Darbininkai turi, neapsigauti 
kad taip dalvkus sulvarkinus ii I ;u k’is “Lietuvos atstatymais”.

pra

I.ielovoj po karės.
.... r . I ’teoy jie neturi. Jų pienai kol- lodcl ne pasiskelbė Lietuvoj I ........... ... . ... .. 1 ... I <as > t*k pasinaudojimo, leng-

atstatytomis, .r Įsteigė 1 L.etuvo; I pasipelnymo plen(ti n.lrbi. 
žemės Bankų’ - apskaithavę ,inkų ntsin,.šin,ils jc ,()ki lc. 
kad Lietuvoj, tik maklernio an: I ... .. . . ..... J . . . . . I būti tiktai negativis, iržeme, galima bus t augiausia pi- I - * . • . . .. ... . ., . 1 I iteilyj darbininkams reiks tiktai

Žinoma, to niekas jiems nega I uiikinus. Tik jeigu kokį tikrą 
Ii uždrausti: jie gali ir skaitliuo Į’construktivį, nors ir mažą, atsta- 
ti ir tikėties didelių pelnų. Ji, I tymo darbą tie “atstatytoje!” su-

būti labai teisingi ii jų Linkima Inesijiriesinti; nes galėtų rasti vie- 
gali išsipildyti — ypač jeigu š Į >os lain (]nrbui savo plačioj Lie- 
karė pasibaigtų vokiečių milita I ]UVOs atstatymo programoj.
ristų pergale. Matomai, žilins | Demokratijai laimėjus, Lietu
kų apskaitliavimai tue> ir remia
si. linkai, ir pagal jų nurodymų te

galės veikti įvairios kapitalisti 
nes bendrovės.

privačiam kapitalui pasidaryt I 

tvirtai tikime. I
kad vokiečių imperialistai neper- Į' Apžvalga
O kada jie bus sumušti, pasaulie 
rekonstrukcija nebegalės būt

pamatais, bet eis sulig progra
mos, kokią turės išdirbę įvairiu C- ir V <

I rue translation filed with the post 
naši r at Chicago, III., Mav 14, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
AETUVOS“NEPRK
SULMYBfi”.

darbų, Meištavyčius — ūkio.

Graži kompanija
sakyt! Ališauskas

— nėr ko 
— juodojo 

Rymo atstovas ir Gabrys — kle
rikalu šarlatanas — Lietuvos v
minisiteriais. Kai]) tokion kom-

Kairys stačiai stebėtina. Var
giai ir baisiausios a])linkybės to
kį žingsnį galėtų pateisinti.

Kun. V. Bal tuška tai]) išaiški
na Lietuvos laisvės parda vi- 
ma:— Ar

nės ir tvarkos, bet tas labai 
sunku atsiekti. Vokiečiai no-

dalis: sau pasiimti Gardiną, 
Suvalkų guberniją, Kauną ir

lį atiduoti Rusijai.

Musų žmonių skurdas dide 
ja diena iš dienos. Teutonai

Bet delko-gi jus užrėkėt visam

kiško karaliaus? Tai tik jūsų 
klerikalų judošystė — dauginus

Fruc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 14, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VORONEŽO TARYBOS 
AREŠTAS.

“Darbininkas” gavo smulkes
nių žinių apie areštavimą Voro

bos Rusijoj”, apie kurią mes bu

rio mėnesyje.
Pasirodo, kad areštuoti buvo 

sekanlįs žmonės:L

Kun. Julius Jascnskis,
Kun. Pranas Penkauskis,

M. Sleževičius.
J. Jablonskis,

Juozas Vokietaitis
Liudas Daukša
Adomas Varnas (per klaidą)

lų-liaudininkų partijos narys

24, 25, 26, 27 ir 28 d.
štai ką pranešė dpie kratą tos 

“vyriausios” darybos iždininkas 
L. Daukša:

Kratą davė pagal orderio 
“voenno — administrativnago 
otdiela gor. Voronežą” su pa-

sėlkų kitų suareštuotų: karei
vių ir šiaip žmonių. Daugu
mu jie slankiojo po gana pla
tų pusiaurusį. Nei lovų, nei 
šiaudų, nei kur atsigulti. Vie
nas kitas stalas, vienas kitas 
suolas.

prie sušaukimo visuotino su
važiavimo. Į tą nuolatinį ko
mitetą, tarp kitų, įėjo šios

dinamas techniskasai darbas t. 
y. vedimas visokių tam reikalin-

Dali fe musų yra pasakę, ir

—J. Dementis.
Valparaiso, Ind.

P. S. Lietuviai, gyvenamieji Ind., 
i III. ir Mieli, valstijose norėdami 
tverti savo kolonijoj kooperaci- 

1 jas, bet neturėdami pakankamai 
nusimanymo, aš mieliai stitinku 
patarnauti laike vakacijų. Gali
ma rašyti man “Naujienų” ad- 

I ręsti — J. Dementis.

Lochncr.

“Darbininko” koresponden
tas su nubudimu pridurta nuo 
savęs apie tuos “didvyrius”, taip, 
sako, “Prasideda jų Golgotos 
keliai”. >

Truc translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Ilk, May 14, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.
DARBININKŲ IR SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA.

“Laisvė” praneša apie įvyku-

5 diena Amerikos darbininkų ir 
socialistų konferenciją, kurioj 
dalyvavo darbįninkiškų, socia- 
lisliškų ir racmcališkų organiza
cijų atsilovat, i {J Į

Kiekvienbje sesijoj konfe
rencija pabrėžė reikalingumą 
viso pasaulio darbininkams 
organizuotis ir vienytis. Da-
bar konferencijoj dalyvavu
sieji tuoj aus pradės rengtis 
prie visuotino Amerikos dar
bininkų suvažiavimo, į kurį

stovai.
Tokios darbininkiškos konfe

rencijos yra tuo svarbios, kad 
jos sutraukia įvairias organiza- 
sijas vienon vieton ir sulaiko jų 
veikimą. Š’lai kiek įvairių or
ganizacijų dalyvavo New Yor- 
ko konferencijoj:

valstijas, 15 darbo unijų, 20
Žmonių Tarybos kuomi, 17

centralę socialistų

zacijų, buvo atstovaujamos 
sekančios progresyvės organi
zacijos: Jaunų Socialistų Ly
ga, Fabiono draugija, Moterų 
Taikos partija, Nacionalis Ci- 
vilės Laisvės biuras (kurio 
buvo visas pildomasis komi
tetas), Amerikos Militarizmo

militarė lyga, Mažųjų tautų

betgi kartu su musų buržuazD 
škais “bolševikais” ])asilieka

darbininkų tarybos vardo.

lykėlis ir nevertas atydos, bet tai 
didele klaida ir priežastis nepa
sisekimo. Knygų vedimas turi 
būt atsakomas, teisingas ir aku- 
ratingas, kad kiekvienam butų 
viskas matoma, žinoma ir sup
rantama, kas tik turi dvi aki ir

Sveikatos Skyrius

Atsakymai j klausimus
Dom. M—lis iš Cicero, III.., ra

šo: “Mano mergaitei t mėnesių 
senumo pradėjo labai ašaros te-

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

Kooperacijos

tas kūnas, susidedąs iš los arba 
kitos apielinkės gyventojų vie
nam ir tam pačiam tikslui, su
lig tos kooperacijos ar bendro
vės užsibrėžtu pienu. Koopera
cija, kailio tokia, kuri susideda 
iš didesnio ar mažesnio skaičiaus 
narių, yra didelė spėka ir neša

' moralę naudą tiems, kurie skai
tos josios nariais, o kartu ir vi-

šiandie pas mums mažai kal
bama laikraščiuose ir šiai]) vie
šuose susirinkimuose apie koo
peracijas. O betgi kooperacijos 
pas mus, lietuvius, jau nebe nau
jiena. Kai-kuriose lietuvių 
kolonijose kooperacijos, k. t. va
lgomų daiktų, rodos, surado der-

auga ir bujoja; kitur gi jos mi
rė.

Tai, žinoma, liūdnas apsirei

siryžimai ir gėrį noęai liekasi 
neikunyli gyvenime. Bet reikia 
pasakyti štai kas: Kiekvienas da
rbas reikalauja tam tikrai išlavi
ntų žmonių; kiekvienas sumany
mas reikalauja gero ir nuodug
naus apsvarstymo; ir ne gana to, 
kiekvienas naujas pas mums su
manymas buvo iki šiol sutinka
mas su pagieža ir neajiykanla 
nors jis savimi geriausias butų. 
O tai, žinoma, labai kenkė mu
sų organizuotam darbui.

Bet šiandie mes jau turėjom

truputį sveikų smegenų. Bet kol vienos nkies ir net pūliais 
kas pas mus lietuvius į šį dalyką j j apeina, 
buvo mažai kreipiama atydos, ir neteka, 
dėlto musų kooperacijos vietoj 
augus, dažnai, nykdavo nepalik
damos ženklo savo gyvenimo.

Kalbant apie kooperacijas, rei
kia pasakyti, kad jau valanda 
steigimo kooperacijų beldžiasi į 
musų gyvenimo duris ir ankš
čiau ar vėliau mes busim pri
versti su tuo skaitytis. Ir kuo

Kada miega, ašaros 
Ketinu nešt pas dakta

rą, bet tūli žmonės man sako, 
kad kudikui turi varvėti arba a- 
kis arba ausis. Bijau, kad dak
taras blogiau nonadarvlu. Mel-
džiu jūsų patarimo.”

Atsakymas. Neškite tuojaus 
pas daklara. Greičiausiai lai

nojimą ir suprasim reikalingu-

etielių, kurios jau ir taip per il
gai mito musų triasu ir darbo

Kokia nauda iš kooperacijų?
Pirmiausiai reikia pasakyt

nariu, jis pradeda vartoti savo 
smegenis, protą, o lavinimas pro 
to ir išmokimas protauti yra vie-

mas, tečiaus gali būti užsibloka
vimas triubelės, per kurią ašaros 
teka žemyn iš akies į nosį, žo
džiu, be egzaminavimo nega-

taringų žmonių, kurie kalba,

ar varvėti pas kūdikius. Svei
kas kūdikis tokių dalykų neturi. 
Kadangi didelė dalis biednų žino 
nių yra tamsus link sveikatos (la

narni kūdikiai pas juos tankiai 
galinti tai ausų ligas, tai akių, 
todėl jie ir mano, kad taip reikia.

vojingos ir jas reikia anksti gy-

apie koo])eraciją mąsto ir serg
sti kiekvieną jos žingsnį, kuomet 
jis yra jos narys ir jaučiasi da
lininku. Jis trokšte trokšta ge- i Pradžioj atakos užeidavo kas ke-

B. Pivariunas iš Burlington, 
N. J., rašo: “Sergu nuoma ralio 
liga per 3 pastaruosius melus.

kad jos neapkentus, nes neapy
kanta ne tik nieko gero nealne-

turi mėnesiai, jiaskui pradėjo 
lankėti ir dabar kas 12 ar 13ta

gaus progresui kenkia.
Antra, jeigu kooperacija nori, 

ii parduoda savo šerininkams

diena. Kas daryt?”
Atsakymas.— Reikia valgy! be 

druskos arba su mažai druskos. 
Mėsos arba ne valgyt arba val-

jautieną, veršieną) ir ne taukuo-

lauja.
Trečia, šėrininkai gauna ne

palyginamai didesnį nuošimtį už 
įdėtus į kooperaciją savo pini
gus, ne kai]) pasidėję juos banke 
laikytų.

Ketvirta, kooperacija ])atar
nauja visai apielinkei teisinges
nėmis kainomis ir geresnėmis
prekėmis nekaip privatiniai pir- nių, žiūrėkite, kad viduriai eitų 
kliautojai ir sankrovininkai, ku-l liuosai, nenusivarginkite niekur,

ba šutintas, arba tiesiai ant ug
nies keptas. Tečiaus ir tų mėsų 
reikia valevt tik retkarčiais. Ne-

valgis turi būti paprastas, be 
daugelio prieskonių ir daugiau-

gėrimų, kavos, arbatos ir net so-

privačiam “žemės bankui”, jo
kiems makle ravimams žeme, jo 
kiems pelnants iš tokio maklera- 
vime>.

Taigi, jeigu musų viltįs išsi
pildys jeigu pasaulio demokra
tija pergales, o ne kaizeris, tai 
ne begalės išsipiklyti brolių Žilin
skų viltįs: jų “žemės” bankas 
nrgnlrs gyvuoti, jų Šerai neneš 
žadamų dividenlų, ir neprae'is 
nei me tų kaip tie* šėrai turės but, 
visai panaikinti.

iė po reikalavimu “svetimo krau

Amerikon laišką vienam ku- 
dgui (J Valaičiui) apie Lietuvos 
polilikinį padėjmą. Laiškas bu-

uime, balandžio 9 d. 1918, taigi 
’)o to, kaip vokiečiai jau buvo 
‘paskelbę” Lietuvą “neprigul- 
ininga”. Laiške V. Bartuška sa
ko:

cialislų liaudininkų partijos 
nario Plepio. Kratė keli ka
reiviai ir trys lietuviai gimna
zistai: Vilkaviškio gimnazijos 
Valaitis ir Griškelis ir Yčo 
vyrų gimnazijos Bendoravi- 
čius.

Paklausus telefonu, kada

mino unija, Darbininkų Ra
telis, J. Connolly socialistų 
kliubas, Demokratiškos Kon
trolės lyga, Profesionalė lyga 
ir Naujos Minties draugija.

■ Buvo du iš svetinių šalių de
legatu, I. Bainbridgė, redak
torius laikraščio “FonVard”, 
kuris yra oficialiu Canados 
socialdemokratų organu, ir 
James Larkin, atstovas airių 
darbininkų ir airių socialistų

patingai, kuomet tarp darbo ir

kuomet tik tas skaitosi geras ir

kloti tos medžiagos, kurią mes 
vadiname pinigu.

Nekurtose vietose musų bro-

pinigų pasidarius, kuomet koo- sierzininių ir įsitempimų. Gau
kite daug.tyro oro ir pasilsio. 
Daktaras užrašys tinkamus vais- 

Penkta, žmonės organizuoda- tus pagal jūsų amžių ir didumą.
lu.v

Kaip žinai, teutonai paskel
bė musų neprigulmybę. Nie-

mentai. Plepys atsakė, kad pa
ėmę dokuinentus greitu lai
ku ii< jus visus “upečem”. Gi
mnazistai, kur dalyvavo kra-

“Laisvė” pažymi sekančius:

Apart nutarimo šaukt tą 
visuotiną darbininkų suvažia
vimą, 213 susirinkusių dele-

cijas pastatyti ant tvirtų kojų, kad jie rūpinas savais reikalais | ti rasta ir prašalinta, tik vielos 
bet čia, rodos, negalima kaltin
ti pačią kooperaciją.

Jeigu man leistų tarti žodį tie 
žmones, kurie bandė sutverti ko
operaciją ir jiems nenusiseke, aš 
pasakyčiau: kad pas juos nebuvo

ir moka tuos reikalus tvarkyli daktaras legali atlikt šilą darbą,

arba žmonių, kurie butų mokė

yra panaši į didelę ir painią ma
šiną: jeigu vienas, nors ir ma
žiausias, ratelis nesisuks ir ne
atliks savo užduoties, tada gen
da ir visa mašina. Taip lyginai

ir kas jiems rodės per dideliu, 
persiunkiu ir negalimu daiktu, 
dabar pasirodo kitaip, virto ki-

kuri reikalauja arba operacijos 
arba kitokio gydymo.

Dr. A. Montvidas.

sirodo plati dirva ekonominiam 
veikimui, apšvietai, ir tt.

šešta, nereikia pamiršti, jog
Kazimieras Gugis

girdami “revoliucinę darbini
nkų dvasią ir |K*rbudavojantį 
rusų tarybų ir aliglų darbini
nkų partijos programą”, at- ir su kooperacijoms, čia reika- pirklybą suirus. Kai]) atstatyti

nevienas

kti sugrįžus? Viskas išgriauta,'

taip ir civiliokuose teismuose. Daru 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlesto Ofisas r
127 N. Dcarborn St.

III -13 Unlty Rldg.
Tel. Central 4411
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Kokia tai “Maža mergaitė" ku
nigų Drauge (num. 106) norėtų 

/pajuokt dgės K. Pdrikienes pra- 
I kalbas, o kartu ir pašmeižti kal
bėtoją. “Maža mergaite” pavar
toja tokh] kolojimo žodžių, ko
kie tik geram katalikui tinka. 
Tai]), ištikro, labai gražu, labai 
“katalikiška"... Ką dgė Petri- 
kienė kalbėjo, nėra ręikalo man 
čia pasakoti. Westviliečiai, kas 
tik buvo tose jirakalbose, girdė
jo jos kalbą ir žino, ko verti to
kie kunigų Draugo koresponden-

Su Naudingomis Prakalbomis ir Balium
Parengtas per

Liberty Land & Investment Co.
LIETUVIŲ KOLIONIZACIJOS BF.NBROVftS

' kuris atsibus
Pėtnyčioj, Gegužio (May) 17 dieną, 1918

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2214 West 23rd Place
Inžanga (Tikietas) 25c porai 

ApvaikšČiojimas prasidės 2-rą valandą po pietų
Visi šėrininkai. kurie važiuotumėt ant apvaiksčiojimo, malonė

kite pribūti su savo automobiliais prie korporacijos ofiso, po No. 
3301 SO. HALSTED ST. nevėliau, kaip 2-rą valandą po pietų. Tu
rėsime puikų BENA (muzikos) su gražiai aptaisytu vežimu, lydint 
benui dalyvausime po visas lietuvių apygardas Chicagoje iki nu
važiuosime j Meldažio svetainę.

Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare.
Kalbės gabus lietuvių kalbėtojai ir keletas amerikonų kalbė

tojų, iš kurių bus galima išgirsti daug naudingų dalykų.
\ Po prakalbų bus puikus BALIUS; muzikė grieš lietuviškus šo

kius, kur visi praleisite vakarą linksniai ir busite užganėdinti.
Meldžiame patiems ateiti ir atsivesti savo draugus.

Didelė Gramafonii Krautuve
Užlaikau geriausius gramafonus. Kai 
na nuo $10.00 iki $215.00. Turiu dide

Kaina

Kaina $45.00

po 75c kiekvienas.

Kaina I
$18.00 ■

NAUJI REKORDAI:
E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Jusiu maniai pasakyti. 

(M. Petrauskas). 
Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę (M. Petrauskas) 
Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.

, (A. Kvedaras),
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas. 
Lietuva, Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsalielė ir Sukeikime kovą. 
Sukruskime Broliai ir Lina gai sas nuo mbežiaus. 
Naujoji Gadynė ir Dainius. (M. Petrauskas).
Prirodino seni žmonės man jaunam mergelę ir Kur las šal-

98

l

1 2358
3313
335(1

3.348
3625 
1621

f.'
2397

Suktinis ir Vala Valuže. (M. Petrauskas).
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
Sienapiutč ir Kur tųtelis teka.
Mano Palvis ir Velnias ne boba.
Klumpakojis ir Polka Kokietka.
Krakoviakas.
Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Julių melsvumas. Mazurka

Pinigus galite prisiųsti iš kalno arba užmokėti tuomet, kuo
met lavoną priimate.

Katalogą Rekordų ir gramofonų siunčiame dykai.
Užlaikau laikrodžių, žiedų, branzalietų, ir kilus auksinius ir 

sidabrinius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas.
Krautuvė atdara nedėlioję visą dieną.

J. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Ic, iSkolektuojame nuo nestropių skolininkų senas ir ne
būnamas skolas, notos ir visokius beraAtišku* skolų iš- 
kojimus su palakiau ant nuošimčių, nuo privatinių ypa- 
biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
ir uš ką. bile tik teisinga, mes galime jums iškolektuoti 

iai ant nuoJimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. I’aniėginimas ir ro*la jums nieko nekaštuos.

to viso turime drauge savo ofise gabius 
e veda visokias provas civiliškuos 
asikaltimus, sužeidimus fabrikuos 
err.s gero ir gabaus advokato, 
e.kaluvimo. Už pasitarimui 
mus šiandie.

įtikimus ad- 
ir kriminališkuose teia- 
ir kitokius nuostolius, 

musų ofise visados atrasite 
ir rodą nieko neimame. Itašy-

Reikalau jauti 
keno jūsų pat 

ateikite pas 
OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, Se-

I

3111 South Halsted Street

L»m.< nuo 1 po pietų iki 6 vuk. Ut 
.•tų iki 9 vakaro. Su v u žminėtai: 
ai* nnt sekančio antrašo: 
INTERSTATE I.EGAL SERVICE AGENCY

reikalai* kreipkitės pas mus

Chk.ro. III.

VIENATIMS KKG1BTKUOTA* BUŠAM APTUKUSIUS ANT flRIDGBPOBTO

VYRAMS IKt SUAUGIEMS
Akiniai aukso rtmuois nuo SI.M ir aa- 
ątčiau. Sidabro rimuota nuo |1.M ir 
•uąičiau. Pritaikoma akiniu* uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimą*, usrviAka- 
ma«. akių skaudėjimas, uftvilkimaa 
tt. yra vaisiais įvairių litrų, karia sali 
būti praialintos gerų akinių pritaiky
mu. Uty rimas uldyką, j«i parlti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, j*l gal 
va sopa, jai blogai matai, jei ak|s sil
psta, netąsk ilgiau, o jieikok pagelbat 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kai
nam gvarantuojam akinio* ir kfeafria 
nam gerai prirenka®.

S. M. MKfllKOrr, Uugertaa Optikas,
Jei jų* sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas etane. Al kova* ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 14 matų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
išdaryti bile kokius nuiikus vaistus. Ai rekomenduoja tik GERUS daktarus. Ai esu 
4r...vu įmonių * H. MBolgnyp. I14» 80. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

i a

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madison st. 2225 So. Leavltt St.
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pitone liayinarket 2563 Phone Canal 4626

Nedčldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephotae Albany 5546

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
I ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
J SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išviriau*, po $1.19 už gal.

CARR BROS. VVRECKING CO.
9 3003-3939 S. Halsted St., Chicago, III.

T

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4SI7 W. 14th Street, Cicero, UI 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcagt 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

SpecialiNtna Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir vihu chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicag* 
Telephone Drover 96*3

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—B popletu
7 8 vakare. Nedčlioinh 10—12 dieną.

Garsinkis Naujienose

Kada Žmogui Akys Prašvinta
Tada jam akįs prašvinta, kada jis mato pirm savęs 

šviesą, šviesą, kurią jisai yra matęs Lietuvoje, kur sau
lės spinduliai šviečia jam pirmyn, bet čia atvažiavo į 
svetimą kraštą*!r papuolė į durnus ir į fabrikinį jungą, 
kur jis difba po boso ranka, bet jis tada tiek težinojo. 
Bet dabar žmogau žinai jau daugiau ir žiūrėk pirmyn, 
nesiduok kitam tave valdyt, buk pats savo bosu, trau
kis iš tų durnų, eik į lauką iš to didelio miesto kur tavo 
prasimaitinimas kaštuoja neapsakomai.

Atvažiuok į Phelps, Wisconsin

Je, tas Draugo koresponden
tas žino dagi, kaip vietos “rau- 
donosiai mokinę Petrikienę, 
kaip kalbėti. Pasakysiu, kad 
tarp socialistų čia “raudonosių” 
visai nesiranda. Tiesa, Westvi- 

raudonosių” netrūksta, bet 
irbingi žmonės priklauso 

prie geriausių parapijom; ir vy
čių, bet su tai žmonėmis dgė Pe- 
trikiene nesikalbėjo.

Galinus, “Maža megailė“ rašo, 
kad Račkus išaiškinęs ir žmo
nėms parodęs visus socializmo 
blogumus ir westviliečiams ati
daręs akis. Na, ir kam čia me
luot? Kaip Račkus “aiškino" ir 
“parodė socializmo blogumus", 
westvilliečiai labai gerai žino. 
Jis taip nusimano apie socraliz-

kvietė tą Račkų į debatus, tai jis, 
ir vietos vyčiai, ir kunigėlis ka- 
žiu-kur pasislėpė. Papliaukšt už 
akių tai mat kiekvienas gali, bet 
kad reikia susidurt akis į aki ir 
atsakyt į klausinius, tai tada Ba
čkai ir visi klerikalų “moksli
ninkai" kai pelės po šluota su- 
landžioja. — Senio Brolis.

Svarbus pranešimas.
Laisvoms Lietuvių Draugijoms 

bei kuopoms.
Kadangi Lietuvių Laisvama

nių Susivienijimo centras yra

rių vietų su reikalavimais, idant 
jiems nurodžius bei prisiimtus 
kalbėtojus, ir kadangi aplamai 
stoka lietuvių laisvamanių bei 
socialistų kalbėtojų, tai I'LS. cen 
Iras pakvietė d. Tadų Kučinską 
Atlos kolegijos studentą, idant 
jis laike vakacijų apkeliautų su 
prakalboms sekamas vietas:

Indiana valstijoje: — Indiana

r re Houte.
Illinois valstijoje: Westville.

Benton, Christopher, Herrin

risville, Pana, Kast st. Louis, Ma- 
ryville, Collinsville, Auburn, Di-

ley, Crerry, Kewanee, Benold 
Rockford, Waukegan, W. Fran- 
kfort, De Kalb, Livingston, St. 
Charles, Moline.

Iowa valstijoje: Dės Moines, 
Cedar Rapids, Sioux City.

Nebraska valstijoje: So. Oma-

Michigan valstijoje: Detroit, 
Grand Rapids, Muskcgan.

VVisconsin valstijoje: Mihvau- 
kee, Kenosha, Racine.

Missouri valstijoje: St. Louis.
Todėl virš paminėtų miestų

geidžiantįs pasitarnauti apšvie
tus reikalui, privalo pasidarbuo
ti, kad jų kolonijoje įvyktų drg. 
Kučinsko prakalbos.

Virš paminėtų miestų draugi
jos, kuopos bei draugai kurie re
ngsite drg. Kučinskui prakalbas, 
malonėkite urnai pranešti LLS. 
centro sekretoriui šiuo adresu:

Julius Mickevičius, 1505 N. 
Paulina str. Chicago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedčlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Ateik kur saulė šviečia
visiems lygiai

Čia kur žmogus yra liuosas nuo bosų ir dirba pats 
sau ant savo ūkės, nes tai jo locna, ir prasčiausiuose lai
kuose jisai bado nekenčia, nes jisai savo užsiaugina ir 
gražiausiai-skaniausiai pavalgo. O jis tau tik tada į 
miestą atsiunčia kada jo pilvas yra pilnas, ir tada tai 
TU turi mokėti jam neišpasakytą kainą.

Čia rasi žmogų kur gyvena su žmonėmis neski
riant—biednas ar bagetas—jisai pagelbės visiems, ji
sai jau ne vieną lietuvį yra pagelbėjęs, bet dešimčiais 
jų. Dabar yra laikas žmogau ir tau veikti, nes dar pri- 
pirkome 10,000 akrų prįę gražaus PHELPS miestelio, 
kur žemė labai derlinga prie upelių ir ežerų, keliai gra
žiai ištaisyti, mokyklos netoli ir prie geros transporta- 
cijos, ir dar turime 20,000 akrų aplink ten, tai iš 30,000 
akrų žmogt\s gali išsirinkt žemės kokios tiktai nori, 
kainuojančios nuo $10.00 iki $25.00 už akrą, ir norė
dami žmogui pagelbėti duodame žemę ant lengvų iš
mokėjimų. .

MES NEGALIM PRIVERST ^JUS, kad jus tikė- 
tumėt mums per laikraščius, bet atvažiuok ir persitik
rink dėl savęs, o pamatysite, kad tai yra viskas teisybė, 
ką mes garsiname. Jeigu jus to negalite padaryt, ra
šykite šiandien reikalaudami paaiškinimų, o mes šir
dingai jums suteiksime. Adresuokite.

5anborn Land Co
Phelps, Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolionijos Direktorius
■■r
4

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

DR. M. HERZMAN Sergėkite savo alus

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

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

.. __ Mokestis nc-
Užsirašyt galima kiekvienu 
AUSROS MOKYKLA

m., Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

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

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

Ofisas ir Labaratori ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi«k St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dr. F. 0. Carter
Akly, Ausy, Nosies ir Gerklės 

Daktaro, patama- 
uvimas gydime ju- 
isy akių Urba pri
rinkime akinių. 

120 METŲ PRIE 
STATE GATVĖS 
Iškaba ** besisu- 

>> kanti šviesa
Dr. Carterio pagelliininkai yra 

gydytojai ir chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimas už 
optikų kainas. Akinių kainos 
prasideda nuo $4.00 ir aukš
čiau.

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
tumas, insomnia ir nedirbimas 
vidurių yra nuolatinė priežas
tis akių ligų. Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Carler, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State Street

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.

n
08L 0, 6LSSE5Ž

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, PI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, V> riškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Neužsitikėkit 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 patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie

ti 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 Platl’o aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

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

(Vienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

Valandos: 9 iki 7. Nedeliomis
10—12. Central 837.

Vyriškų Drapaną Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa-'< 

kvmo siutai ir overkotai, vertės nuo 
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 $1.51) iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėlidmis ir va
karais.

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

HA5TER
A. M. KAITIENfi

va

uil«

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
MOKYKIS KIRPIMO IK DES1GNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pt 

larys jus žinovu i trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su 
telksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitšs. /

Elektra varomos mašinos musų siuvimo »ky 
riuose.

Jus esate uikvieSiami aplankyti ir pama. 
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir 
karais Ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygot.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinis, 

118 N. La Baile gatvė. Kambarys 411-417. 
nrieš City Hali.

*-- >>* ■■ i. ——- —- — — — w

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES .

4205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 

[šigning, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukues ui 
$10. Phope Seeley 1643

SARA PATEK, PlrmlnlnH <

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzandsuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pfa 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thahnoineter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Virtoj Biaehoff’o Aptiekė*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
liaklriant Nedėldienlua ir Berods*

Telephone Yards 5032

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

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
papierų,. tai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt bizni. Kas norite sąliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brevvery,
21 ir S. Western avė. 

Geo L. Ukso, Ageųt.

---- o----
Aukaukite Lietuvos Laisvės

Fondan.

Tel. Yard* 3654. AKUŠERE A

Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legija; ilgai praktika
vus PennsylvanijoR ho- 
spitalėsa ir Philadel- 
,)hijoj. Pasekmingai 
oatarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų loby) 
Chicago^

’ ' REIKALAUJAMA
Liberty Bonds už Cash
ROOM 413, 305 S. LA SALLF St

Atdara vakarais 
SUITE 9, V1CTOBIA BLDG.

. VVestern Avė. ir W. Madison st

Tel. Arinitage 984 
ir Tel. Drover 8148

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roselnnd, Tll.

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

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

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

TELEPHONE YARDS fc«4.
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Chicago ir Apielinke
Naujienų Bendrovės 
Direkcijos posėdis

Reguliaris N. B-vės direktorių 
posėdis įvyks seredoj, gegužės 
15 d., N-ny Redakcijoj. Visi di
rektoriai prašomi pribūti lygiai 
8 vai. vakare. Dienotvarkis bus 
paskelbtas ant vietos. J. šmotelis

N-nų Ben-vės Sekr.

t ris mirs, jisai bus teisiamas kai
po pirmo laipsnio žmogžudys.

Be abejonės, jisai yra pikta
darys. Kiekvienas užsigrįš nuo 
jo su didžiausiu pasibiaurėjimu. 
liet jus, kurie dar galite ir mo-

Jus žinote ko reikalaujate
KAS ATVAŽIAVOTE į CHICAGA? 
(iiminių ar pažįstamų ir manęs pa- 
jieškojole, tai meldžiu kreipties į 
mane po šiuo antrašu:

Jonas Gramas, 
4546 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Baisi piktadarybė

Bijojo patekti skurdan—

Kėsinos nužudyt savo nėščią 
moterį

Praeitus subntos rytą name 
6844 Perry gatvėj, buvo atlikta 
žmogžudingas pasikėsinimas, 
kuris turėtų sudrebinti kiekvie
ną protaujantį žmogų. Name 
gyveno tūlas Harace G. Noakes 
su savo jauna nėščia moteria 
Marie. Harace dirbo New York 
Central geležinkelio kompani
joj kaipo vagonų inspektorius. 
Algos gaudavo 90 dol. mėnesyj, 
taigi apie 21 dol. savaitėj. Jau
noji pora gyveno laimingai, nors 
ir neišteklingai, nes prie dabar
tinės brangenybės tokia alga rei
kia būti tausiu, kad galėjus su
durti galą su galu.

Jaunosios poros laimė betgi 
neilgai tęsėsi. Neužilgio Hora- 
ce’o moteris patapo nėščia. Vy
ras pradėjo rupinties: kas bus, 
kuomet gims kūdikis? Iš kur 
reiks užtaikyti šeimyną? To
kios ir panašios mintįs kasdieną 
kankinę laukiamojo kulikio tė
vą, Kurių tečiaus jis neatidengęs 
Savo moteriai. Ir jis pradėjęs 

ffieškoti išėjimo. Pastaruoju lai- 
' ,ku Horaceas rimtai pradėjęs ga
lvoti apie ... nužudymą savo 
nesčios moters Mares. Gėda, 
gailėsis ir baimė betgi jį nuolat 
sulaikydavo nuo to žomgžudin- 
go žygio. Bet... praeitos suba- 
tos rytą jisai neteko sąmonės. 
Mieštą valandą ryto moteris link
sma atsikėlė ir rengė vyrui pu
sličius, nei nemislydama, kad 
Įvirta vyro-budelio ranka moja- 
si ant jos iš užpakalio.

“Oh” buvo vienintelis jos su
dejavimas, kuomet stora geleži 
nė lazda sutriuškino moters ka 
ukuolę,

Vyras-budelis atlikęs savo 
“darbą” išvartė rakandus ir iš
ėmęs iš moters piniginės pasta
ruosius 45 dolerius, ramiai išėjo 
darban. Ir tik po ilgų dvylikos 
valandų kančių jai buvo suteikta* 
pirmoji daktariška pagalba. Vy
ras mat mane, kad su ja viskas 
jau užbaigta ir t(xlel tyčia tulu 
reikalu kreipėsi į jos tėvą tele
fonu, kuris nuėjęs rado ją be są
monės paplukusią baloj krau
jo.

Išpradžių nieks nei nemįslijo, 
kad tikruoju žmogžudžiu yra 
jo8 mylimas vyras, kol policija 
surado jo kruvinas kelines. Ne
tikėdama tam ji betgi atsilankė 
i Naokės namus ir pradėjo kva- 
ršinimą. Vyras-budelis neišlai
kė ir išpasakojo viską,—kas pri
vedė jį prie to pasibaisėtino dar-

sekamo: Kodėl Noake žudė sa
vo nėščią moterį? Ar jisai yra 
žinogžuda, kuris užpuola ir už
muša žmogų kad iš to pasipel
nius? Ne, jisai neužpuldinėjo 
praeivių jisai kėsinosi nužudyti 
savo moterį, kuri buvo tokia prt 
neturtinga, kaip ir jis. Jisai— 
sakėsi policijai — žūtie moterį 
todėl, kad bijojo negalėsiąs iš
maitinti šeimynos. Tie, kuriems 
jisai dirbo, mokėjo jam tik 90 
dolerių mėnesyj.

Kapitalistinis teismas pas
merks Noakę, bet bukite tikri— 
jisai nepasmerks tų aplinkybių, 
kurios jį padarė budeliu savo 
nesčios moters Marės.

Nunuodino “kostumerj
Ponas John Sheehy, gyvenąs 

9108 Brau don gatvėj, vakar įėjo 
Louis Guilfy krautuvėn, 9302 
Cottage Grove gt., ir paprašė sti
klą sodos, kurią jis išgėrė sumai
šęs su degtine. Išgėrė ir jau ne
beišėjo iš krautuvės. Pavieto li
goninės vežimas jį nusivežė į li
goninę. Nėra vilties išgelbėti jo 
gyvastį.

Pasirodė, kad krauluvninkas 
vietoj sodos savo “kostumeriui” 
įdavė nuodų, kuriuos jis laikęs 
ištuštintoje sodos bonkoje.

Ettelsonas “aiškinasi”

Noakes moteris dabar guli tė
vo nftme. Daktarų pastangos 
atgauti jos sąmonę kol kas dar 
nedavė pasekmių. Pats Noakė 
gi sėdi kalėjime ir, jeigu mote-

Miesto korporacijos advoka 
las, Samuel Ettekon, pagalios 
paskelbė viešą pasiteisinimą 
būtent kodėl jis atstatė ad. Riel 
bergą, vedusį miesto bylą prieš 
gazo kompaniją. Tas “pasileisi 
nimas” betgi tik apkaltina jo 
autorių. Jisai rodo, kad ponas 
Ettelsonas ištikrųjų daugiau ru 
pinasi gaso kompanijos reika 
Jais negu miesto. Savo pašilei 
sinime jis tarp kita sako:

“Ką-gi reikštų išlaimėjimas 
šios didelės bylos, jeigu neri 
progos atgauti priteisimą? Ga
so sunaudotojo! negaus jokie 
rabato ,kadangi kompanija ne 
turi tam pakankamo fondo.”

Vadinas, nuo 1911 metų gaso 
kompanija savavalingu bildu 
lupo nuo gyventojų pinigus ir 
dabar — ve ji tokia neturtinga 
lik pasigailėjimo verta...

Sulig to “paaiškinimo” išeina

tvirtindamas, kad Ettelsonas pa
dedąs gaso kompanijai ir nore 
tų, idant miestas bylą pralaime

Kuo pasibaigia tasai skanda 
las, negalima pasakyti. Miesto 
taryboje dižiuma palaiko adv. 
Richbergą. Bet už Ettelsono 
nugaros stovi pats majoras Tho
mpson — tikras republikoniš- 
kas vijurkas. Gi Ettelsonas at
virai sako, kad jis nepaisys mie
sto tarybos. Jis esąs “bosas”, o 
ne žmonių išrinktieji. Visa, ko 
jis dar klausysiąs, tai vieno ma 
joro Thompsono. Suprantama!

Paika motina.
Walter Dizelle, 17 metų vai-

Pranešimas!
Duodame žinoti, kad serai LIBERTY LAND & IN- 

VESTMENT CO. pakįla, pabrangsta, nuo BIRŽELIO (June) 
PIRMOS DIENOS. Šerai pakįla iki $12.50, arba $2.50 dau
giau ant kiekvieno Šero.

Norintieji greitu laiku turėti pelną, tai dar turite pro
gą pirkti šėrų už tą pačią kainą iki birželio (June) 1 d., o 
paskiau bus brangesni. Nepraleiskite progos.

Su pagarba,

LIBERTY LAND & 1NVESTMENT CO. 
>o. Halsted Str.. CHICAGO, ILL.

The Brldgeport Clothing Co
3246-48 S. Halsted St., Chicago, III.
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kežas, andais nusipirko porą 
kurpių už 4 dolerius. Walterio 
motina labai įširdo ant sūnaus.

dargi už keturis dolerius. Išė
mė warrantą ir “dėdes” jau bu
vo besirengią jį areštuoti. Vai
kezas spėjo ištrukti ir nubėgęs 
“sočiai Service” biuran išpasa
kojo biuro užveizdėtojai* savo 
bėdas. Užveizdėtoja nusivedė jį 
j vaikų teismą, kuriame jauna
sai prasižengėlis turėjo būt nu
baustas, ir pareikalavo teitojo

Teisėjas tatai ir padarė. O pai
ka motina dabar dejuoja, kad 
“nėra pasaulyj teisybės”.

Stambi auka

ROSELAND Pranešimai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA puikus švarus 

kambarys. Elektros šviesa, maudy
nė,. Ant antrų lubų iš fronto. Be 
valgio 1 ar 2 vaikinam.
3231 Emerald Avė. Ghicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS, — prie visokio da- 

i bo žmogus į galiūnų ir likierių san
krovų. Gera mokestis.

Atsišaukite tuojaus.
EI lis Co.,

5728 So. Stale str., Chicago 
***- ........... ................-........................... - • i i

REIKALINGAS bučeris mokantis 
ietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 

1645 VVabansia Avė. Chicago.
Tel. Monroe 2545

RANDAI
ATIDUODAMA rendon — 4 kam

bariai ir toiletas. Naujai dekoruo
ta. Puikus šviesus fialas, gera su- 
siedija, tiktai $12.00 — 456 \V. 42 St., 
raktas sankrovoje S. W. Kampas 
Normai ttve ir 42-ros gatvės.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
riai, maudynė ir toiletas, 1117 \V. 
57 SI; kieto medžio grindis puiki 
vieta, 1-mas augštas, tiktai $14.00 Pa
matyk šį fialų. Jus ptinorėsite. 
Muyes, 35 So. Dearborn str. Chicago 
Tel. Central 6310.

ATIDUODAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas, $8, taipgi 4 kam
bariai ir toiletas $9.00 Taipgi 7 ka
mbariai ir toiletas ir maudynė $16. 
Viskas naujai dekoruota. Geras mū
rinis tutinas. Šie fintai jums paliks. 
Joe. Reminswki, 3559 Wallaee Str., 
2-ras tuigštas užpakalyy*.

ATIDUODAMA rendon sankrova 
ir 6 kambariai ant viršaus fialas. Pi
giai. Gera vieta dėl bučernės arba 
keptuvės. 951 W. 191h St Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA—piano finišerių ir 
rubberių. Room 1920—139 N. Clark 
St., Chicago.

REIKALINGA bučeris. Turi kalbė
ti lietuviškai, lenkiškai ir angliškai.

I. Lyon,
1731 So Union avė. Chicago, 111.

REIKALINGA moteris dėl prida- 
bojimo dviejų kūdikių. Jeigu rastų
si toki moteris meldžiu atsišaukti.

R1. Marcinovvskis,
263 E 115th St., Kensington
Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dėl liejyk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co.,
39th St. ir Stęvvart avė., Chicago.

REIKALINGA abelnų dirbėjų į 
fabrikų, prie trokų, krauti į karus, j 
yardų, ir tt. $3.40 i dienų ir augš- 
•čiau. Darbo sanlygos labai geros, 
su visais moderniškais parankamais. 
Darbas galima gauti moterims, vai
kams ir merginoms virš 16 metų taip 
pat kaip ir vyrams. Atsišauk į Em- 
ployment Dept., Corn Products Re
ti n i ng Co., 63 rd str and Archer avė., 
Argo, 111. Archer avė., ir 63rd st e- 
lektrikinis karas privažiuoja tiesiai 
prie dirbtuvės.

Laidotuvės.• t ’ ’ j
Gegužio 9 d. palaidota d. aa. 

Kazimieras Meištas. Kazimie
ras prigulėjo prie pašelpinės Dr
augystės L.D.K. Vytauto No. 2 ir 
prie LSS. 137 kuopos. Mirė siį- 
laukęs vos 24 metų amžiaus. K. 
M. buvo laisvų pažvalgų žmogus/ 
ir išvažiuodamas į ligoninę pra
šė draugų, kad jį palaidotų į 
Tautiškas kapines, jei jisai mir
tų. Ten jgm teko išimti vos vie
ną naktį: geg. 7 d. 6 vai. ryto K. 
M. mirė. ■

LMPS. 29 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, gegužės 15 
d., 7:30 vai. vakare, Northsidės Liet. 
Draugijų Sųryšio svet., 1822 VVaban- 
sia avė. Draugės malonėkite atsi
lankyti pažymėtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. J. S.

Roseland, III.—“Aušros” Knygyno 
palaikančių draugijų delegatų susi
rinkimas įvyks utarninke,, gegužės 
14 d., 7:30 vai. vak., 10900 Michigan 
avė. Delegatai maloniai prašomi 
atsilankyti. Rašt. F. Bruškaitė

LDLD. 1-mo Apskričio kuopų raš
tininkai malonėkite priduoti savo 
antrašus, nes reikalui priėjus, neži
nia kur kreipties. Tik, meldžiamie
ji nesivėluokite, priduokite kaip ga
lima greičiau. —J. Klikunas,
LDLI)? 1-mo apskr. Nut. Raštinink., 
2116 So. 48 Ct., Cicero, III.

------ o------

REIKALINGA—('abi net dirbėjų. 
Pastovus darbas dėl dviejų vyrų prie 
visokio darbo, Room 1920 — 139 N. 
Clark str.

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, į 
(’alnnu'l, Michigan, 50c valandoje* ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
dienų. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisų su bagažu gatavai de 
išsiuntimo. Kreipkitės į

Ehners Labor Ageney, 30 South 
CanaI Si., Chicago, III.

Dailės Institutas aplaikė stam
bią auką — 50 tūkstančių dol. 
Tą auką Institutui įteikė tūlas 
Ferdinand Schapper, buvęs up- 
tiekininkas iš Bhie Island, IH. ’ komitetui

Keistas banditas.
Aštuoniolikos metų amžiaus 

banditas, tūlas Leonard Petzel, 
gyvenęs 4649 Patterson gatvės, 
vakar nusitarė “kvitint” savo 
“amatą.” Apiplėšęs du praeiviu

žimą ir trenkdamas sale jo re
volverį užreiškė:

■I H.

Ir policija “apsidirbo”: paso 
(lino jį pavieto kalėjime 
“duonos ir druskos”.

imt

Beprotis supjaustė 
policistą.

Staigu netekęs proto žmogus, 
vardu John Brenan, vakar rytą 
sukėlė dideliausį triukšmą vie
noje valgykloje didmiestyje. Be
protis biauriai supjaustė peiliu 
bandžiusį jį suvaldyt policistą. 
Vėliau jis betgi buvo nugalėtas 
ir nuvežtas į psychopatų ligoni
nę. .

BRIDGEPORT
Lavinimosi 
reikalu.

Gegužio 9 d. Aušros svetainė
je buvo Apšv. Kom. susirinkim
as bendro lavinimus reikalu. Nu
tarimai: 1, užtvirtinta, dabarti
nis lavin. programas, 2, nutarta, 
paįvairinimui dabartinio progra
mų, laiks nuo laiko pakviesti ką 
nors su gera protekcija. Dabar 
mat vien tik kuopų nariai lekci
jas duoda; 3, nutarta, perkelti 
lavinimosi susirinkimus iš Feį- 
lowsbip svetainės į “Aušros” sve
tainę. Tai padaryta dėl pačių 
rengėjų ir lankytojų paranka
mo. M. Petriukas.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.0(1 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.
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REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35lh St., ir Normai avė., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kriaučių šttpa lietu

vių apgyventoj vietoj. Biznis eina la
bai gerai. Kas nupirks — nesigrau- 

Del platesnių žinių kreipkitės 
adresu:

And re w K Smith,
S. Halsted st., Chicago, III.

šiuo
3305

ANT PARDAVIMO — bučeriškas 
nisbaksiš (ice box) labai geras ir pi
giai galima pirkti.
1645 Wabansia avė., Chicago

karą sušaukė susirinkimą, kad 
išrinkus komitetą, ipalaidojimui 
savo narini Į ‘susirinkimą atsi
lankė ir mirusio brolis Juozapas 
Meištas. Valionio1 brolis dėl tū
lų priežasčių betgi atsisakė užsi
imi brolio laidojimu. Todėl visas 
darbas tapo pavestas laidojimo 
_______ i. Susirinkimas, beje 
nutarė parinkti aukų nupirkimui 
vainiko. Surinkta 9 dol.

LSS. 137 kuopos nariai smui
kavo 10 dol. nupirkimui vainiko 
ir parūpino kalbėtoją. Ketver
ge ryta prisirinko pilna stuba 
žmonių ir laukė kada bus išlydė
tas kaip 9 vai. ryto virš trjs de- 
šimtįs lydėtojų nuvažiavo į ka
pines. PrĮ.e kapo d. T. Dundu
lis pasakė pritaikinta prakalbą.

lydovus.
Isėkies ramiai, drauge Kaži 

miere! .
Laidotuvėse Dalyvavęs

• v

! CICERO_______
šluoja davatkas iš 
valdiškų darbų.

Kiek laiko atgal neteko savo 
vietos ponas Shingehnanas, ku 
ris čia buvo sveikatos komisio- 
nierių. Džiabą jis gavo lodei, 
kad karštai rėmė klerikališką 
“nepriguhningųjų partiją”. Kuo
met ta partija laimėjo ji neuž
miršo ir Shingelmaią. Tuo ne
maža didžiuodavosi ir Antaninė, 
kad \‘ponas komi^niierius yra 
parapijpnu”. Bet! i&publikoniš- 
kieji inįę^įp gaspa^oriai dabar 
jį at.state1Bj’9dos, jis Jau nebepa- 
rapijonas,u z

Dabar vaikšto 4 gandai, kad 
šluojąnia ifjįajiig ir jaugiau tų 
“neprigulmingųjų” ponų. Tar
pe jų esą ir keli lietuviai, būtent 
poliemonaj Kakanauskis ii‘ ug- 
negesis Jocius. Viso Ciceroj bu
sią prašalinta iš įvairių valdiškų 
vietų apie 13—16 ypatų.

— J. Aceris.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Cicero, LSS. 138 kuopos susirinki
mus įvyks seredoj, gegužio 15, 7:30 
v. va., Gudgalio svet., 1447 S. 49th 
Avė. — Visi draugai ir draugės su
sirinkite paskirtu laiku. Yra svar
bių reikalų tarimui.

—A. A. Labanauskas, Org.

REIKALINGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie trokevirno ir ko
davimo vagoną verliauzėj. $2.75 
dienų 10 valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengę dirbti

Joseph b’. Hermann and Co. 
3209 W. 30th Si., Chicago.

PARDAVIMUI pigiai bučernč, su 
namu, gera vieta, elektriką, gesas, 
viskas geroje tvarkoje.
937 W. 181h St., Chicago.

Cicero, III. LSJL. 2 kp. mėn. susi 
rinkimas įvyks ketverge, geg. 16 d. 
8 v v. Gudgalio svet., 1447 So. 49 avė 
Visi nariai

PARDUODI’ — čcverykų taisymo 
dirbtuvę. Darbo užtenka dviem vy
ram. Atsišaukite tuojaus.
1316 So. Cicero avė., Cicero, III.

Imi atsilankyt 
—<Org. A. Ručinskas.

Roseland, III.—Liet. Mot. Progr. 
Sus. 25 kp. choro repeticijos įvyks 
seredoj, geg. 15 d, 7:30 v. vak. Pal- 
hner Park didžiulėj svet. Draugės, 
nepamirškite atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. —Komitetas

REIKALAUJAMA dviejų patyru
sių “dry-goods” pardavėjų-merginų. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Reikalingi paliudijimai.

Bach’s Dept. Store*., 
3641 S. Halsted.St., Chicitgo

Sietyno Mišraus Choro repeticijos 
bus seredoj, gegužės 15 d. G. Cher- 
naucko svet., kaip 8 vai. vak. Dai
nininkai ir dainininkės maloniai 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas

LS.IL. 1 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyks seredoj, geg. 15 d. 8 v. v., 
Aušros svet., 3001 S. Halsted str.— 
L> ginčiai, malonėkite atsilankyti vi
si, nes turime išrinkti delegatus ; 
A'. P. S. L.” konvencijų, kuri įvyks 
nedėlioj, keg. 19 d. Nepamirškite.

—Valdyba
Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyks gegužės 19 d. 
kaip 1:30 vai. po pietų. Vogti Hali 
svet., kertė 15th avė ir 19lh SI Drau
gai ir draugės meldžiu atvykti pa
skirtu laiku. Norintįs prisirašyti 
prie kuopos taipgi kviečiami ateiti.

Rašt. A. Meldažis.
LSS. 22 kuopos lavinimosi susirin

kimas utarninke, gegužės-May 14-tų 
d., neįvyks. Atidėtas ant kito utar- 
ninko— gegužės 21. —Komitetai

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
įvyks utarninke, geg. 14 d., Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansiti av. Daini
ninkės ir daininikai prašomi atsi
lankyti ir atsivesti naujų daini/kui- 
kų. —K. Jokaitė, sekt.

LDLD. 45 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvvks utarninke, gegužės 
14 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
rd PI. Pradžia kaip 7:30 v. vak. Na
riai nialoniai prašomi atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. —Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajicškau pusseseres Barboros Pu- 

zaraitčs, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Akmenės parapijos, Raudžių sodos. 
Pirmiau gyveno So. Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino- 
e praneškite, busiu labai dėkinga.

Franciška Puzaraitė,
F. Ankevičienė 1633 So. Jefferson 
si., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juliono La- 
kžemio ,pirm 4 metų gyveno Chica
go, III,, paeina iš Naujamiesčio, Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti, ar kas 

‘jį žinote, praneškite jo adresą. Aš 
gavau iš Lietuvos laiškų nuo tėvų.

Olesė Pranauckienė, 
Box 91 Minden, W. Va.

Pajieškau Antano ir Rafolo Mi- 
erių, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
’ašušvės parap., Dauzmigių sodžiaus. 

Meldžiu atsišaukti greitu laiku.
Izidorius Letunikas

1622 So. Halsted St., Chicago, III.

______ ________________ Lt_____________________________ _ ___________________ •_ La____________________ t_____

REIKALINGA prityrusių vyrų į 
yardų, ir karpytojų dėl “serąp iron 
vard” Fcfferman and Morris, 
2627 W. 12111 St., Chicago,

PARSIDUODA bučernč ir grdser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj virtoj.
4331) S. Wood st

PARDUODU visai pigiai sankrovą 
(storų) visokių daiktų. Aš turiu iš
eiti į kariuomenę.
919 \V. 35th St., Chicago.
\PARSIDUODA greitu laiku ir pi

giai, folografiška kamera “5x7”, le- 
nsAi* 8”xl0”.

/ Peter Stanikunas, 
1/18 S. 50th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA 50 vyrų. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.
Great VVestern Smettiijg and Fefin- 
ing ('o., lįst St. and Wall:tee si.

NAMAI-ŽEMĖ

REIKALAUJU gero kriauČiaus, 
kad galėtų dirbti skiurtus ir kautus 
prie ko.stuinieriško moteriško darbo. 
Mokestis gera. Atsišaukite tuojaus:

Wm Pocius,
354!) Ogden Avė., (Jiicago.

ATKREIPKITE ATIDA! —Pirmos 
klesos grosernė ir bučernč su namu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduota*. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Balti j- 
rengimai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazskv
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

REIK ALINGA leiberių, gera mo
kestis. Pastovus darbas.

Leopold, Cohen Iron Co., 
31st and Roman avė., Chicago.

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų. Chicago Window Cleaning 
Co., 62 W. Washington St.,

REIKALINGI pardavėjai pardavi- 
nėt ant užsako padarytus siutus nuo 
$16.50 iki $40.00. Tinkanti vyrai už
dirbs nuo $40.00 iki $60.00 į savaitę. 
Gera proga atsakantiems' vyrams. 
Patyrimas nereikalingas, išmokinsi
me mes patįs. Atsišaukite pas:

Mr. RECK1£R, Room 632, 
220 S. State St., McCormick Bldg.

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. $8 į savaitę.

Mrs. Ziemont, 
3252 S. Halsted st^ Chicago

REIKALINGA MOLDERIAI 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Ruhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mieli
REIKALINGA mergina prie minių 

darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na. Plaut drapanų nereikia. Kreip
ėtės adresu: V. MESSAGE, 

3548 S. Halsted st., Chicago.

FARMOS
Centralėje VVisconsin, išdirbtos su 

mimais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelią, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Priee ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOl-R-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

PARDAVIMUI 
Mūrinis mimas, 
kambarių fialas. 
951 \V. 191h St.,

RAKANDAI

namas ir lotas. 
Didelė sankrova 6 
Labai pigiai.

Chicago.

IR 
Ge- RETA PROGA.—Jauna pora pri

versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros skil
ios seklyčios setas, 8 šmotai, dainių 
rmnio 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 Vietrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba Šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kędzie Avė. Pirmos lubos.

REIKALINGI kriaučiai prie naujo 
ir seno darbo. Pastovus darbas ir 
geni užmokestis. Atsišaukite tuo
jaus šiuo adresu:

J. Karnelskis,
4601 S. Hermilage avė., Chicago 

Tel. Yards 3333.

$200 DUBELTAVAS springsas pho- 
nographas, su deimento adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gra- 
jina visus rekordus ir gvarantuotas 
ant 10 metų.

3615 W. Polk St.
REIKALINGA leiberių į himberių 

'jardų. Pastovus darbas. Mokesties 
$2.75 iki $3.00 į dienų. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Bro& Luinber Co. 
įėjimas nuo yardo.

35th ir Iron sis., Chicago

Chicago
$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 

la $215.00 paimsi mano $850 player 
•pianų, 1918 model mandolinų prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.




