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Lietuva gavo ‘neprigulmybę’
I I . .............. „ ....................  —-------------------------------------- --------------------------------- --- '----------------------------- -- • _________

Kaizeris davė Lietuvai 
o 

“neprigulmybę”
Bet Lietuva turės padėti vo

kiečiams kariauti z

DAUG NAUJŲ LAIVŲ 
PABUDAVOTA

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. 14. — 
Pirmas inilionas tonų laivų už-
baigta, pristatyta Suv. Valsti
joms ir tvarkant gabenimo ta
rybai yra išsiųsti į juras, pagel
bėti sumušti Vokietiją.

BOLŠEVIKAI MUŠASI SU 
ANARCHISTAIS

Mūšiai eina Maskvos gatvėse

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 15, 1918, 
ds reųuired by the act of Oct. 6,1917.

mestas nuo bėgių.
Susidūrime ir po to kilusioje 

panikoj, kurioj sumindžiota vi
siems skubinant prasimušti pro 
duris kelintas moterų, viso sun
kiau ar lengviau sužeista 20 žino 
nių.

Rusija vėl svarsto apie karę 
su Vokietija

Anglai atmušė vokiečius

periu statistikos, iki gegužės 11 
d., užbaigta viso 159 laivai, 1,- 
108,621 tonų įtalpos. Nuo sau
sio 1 d. daugiau kaip pusė tos 
įtalpos, 6 7,896 tonai, tapo pa
gaminta. Kas mėsneį skaičius 
pabudavojamų laivų didėja.

MASKVA, geg. 12. — Pereitą «■ ■ ■ .....-
naktį viduryj miesto prasidėjo! NEGAUNA PAŽADĖTO 
mušis tarp bolševikų kareivių iri PAKĖLIMO ALGŲ 
anarchistų. Sovieto kareiviai! ---------
apsupo anarchistų buveines, viršl 20,000 darbininkų ketina 
kurių buvo iškelta juoda velia- streikuoti, jei pažadėjimas 
va ir šaudė j vėliavą. nebus išpildytas.

Vokiečiai reikalauja
Maskvos

Amerika skubiai budavoja laivus
Tnie translation filed with Ihe post-master at Chicago, III., May 15, 1918, 
us reijuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

VOKIETIJA DUODA LIETUVAI KAIZERIšKĄ “NE- 
PRIGULMYBĘ”

Bet už ta kaizerio “malonę” Lietuva turės padėt “išliuo- 
suotojai” Vokietijai kariauti.

geg. 11 d. užbaigta 8 plieniniai 
laivai 48,150 tonų įtalpos.

Tuo pačių laiku nuleista į van
denį 14 laivų 57,100 tonų įtal
pos iš kurių 7 yrą plieniniai lai
vai 32,100 tonų įtalpos. Tarp pri 
statytųjų plieninių laivų yra du 
refrigeratoriais, du aliejui gaben 
ti laivai ir 5 tavoriniai laivai.

PASTATĖ MARKUI PA
MINKLĄ

Prūsijos junkeriai nenori lygaus 
balsavimo

VOKIETIJA REIKALAU
JA ATIDUOTI MASKVĄ

Taipgi nuginkluoti kariuo
menę ir pasiduoti visiškai 
vokiečių kontrolei.

nos valdžios, su kuria ji padare 
laiką, šiaurinės Rusijos 
mas žingsniu linkui jos 
ino.

iržemi-

AMSTERDAM, Geg. 14. — Kaizeris Wilhelmas išlei
do proklamaciją apie Lietuvą, kurioj jis sako, kad yra 
priimta, jog Lietuva dalyvaus nešime Vokietijos karės 
naštos.

Pasak Rheinische Westfalische Zeitung, kaizeris iš
leido proklamaciją, kurioj j«s pripažįsta Lietuvos "ne- 
p pigti Imybę."

Vien tik artilerija veikia 
- vakaruose, f

True translation filed with the posl- 
hi ister at Chicago, III., May 15, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, geg. 14.
>1118 pt-rtnošiiims 1-

<us artilerijos mušis siaučia 
Champagne,. Svarbiausiame Pi- 
eardy mūšio lauke įvyko tik pa- 
rolių žygiai.

- Ofici
Proklamacija sako:

^Vilhelmas, Dievo 
leista malone ciesorius, Prū
sų karalius ir tt.., šiuo paskel 
biame, jog, kadangi Lietuvos 
land ratas (šalies taryba), 
kaipo pripažinti Lietuvos 
žmonių atstovai, gruodžio 12 
dieną paskelbė atsteigimą 
Lietuvos kaipo nepriklauso
mos valstybės, sujungtos su 
vokiečių imperija amžinu ir 
tvirtu ryšiu ir susjtarimais 
ypatingai militariais reika
lais, susinešimo, muitų ir pi
nigų, ir prašė vokiečių impe
rijos pagalbos ir

Kadangi pirmesnių savo 
politinių ryšių Lietuva išsi
žadėjo, mes įsakome savo 
viešpatystės kancleriui, pa
siremiant augščiau minėta 
Lietuvos landrato deklaraci
ja, vokiečių imperijos vardu 
pripažinti Lietuvą kaipo lai
svą ir nepriklausomą valsty
bę. Ir mes esame prisiren
gę suteikti Lietuvos valsty
bei prašomą pagalbą ir pa
dėti jai atsisteigti.

Mes tariam, kad santar
vės, kurios bus padarytos, 
pasirūpins vokiečių imperi
jos interesais lygiai kaip ir 
Lietuvos, ir kad Lietuva ben
drai neš karės naštą Vokieti
jos, kuri ją išliuosavo.”

Bandymas tais pačiais pama
tais, ką ir Lietuvoj, sudaryti le- 

i ūkų armiją, nepavyko ir “Len
kijos legijortas“ liko paleistas.

Bėdino socialistų laikraštis 
Voraerts nesenai rase, kad tar
pe lietuvių platinasi didelė opo
zicija pavertimui Lietuvos į Vo
kietijos “pusią u-feudalę” valsti
ją, Reikalaujama visiškos nc- 
prigulmyjjes.

LONDONAS, geg. 14. —Field 
-maršalo Haig oficialis praneši
mas sako, kad vokiečių artileri
joj ugnis buvo smarki pereitą 
naktį Sotume ir Ancre sektoruo-

RUMUNIJA DUOS VO
KIETIJAI GRUDUS

Visą perviršį maisto turės 
atiduoti vokiečiams

True translation filed wlth tne post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, geg. 14. — Iš 
Vienuos pranešama, kad specia- 
lė ekonominė sutartis tarp Ru
munijos ir centralinių valstybių 
padavadija, kad Rumunija par
duos Vokietijai ir Austro-Veng
rijai 1918 ir 1919 m. visą savo 
perviršį visų grudų, įskaitant 
sėmenis, taipgi pašarą, ankšti
nius vaisius, paukščius, galvijus, 
valaknas ir vilnas. Rumunija 
taipgi sutinka parduoti tą per
viršį centralinėms valstybėms 
dar per septynis metus, jei to 
butų reikalauta.

14 kalva vėl vokiečių rankose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Su anglų armija Francijoj, 
geg, 14. — 44-ta kalva, nedidelė, 
bet svarbi augštuma arti Wy- 
vergeek upės, į šiaurę nuo Kem- 
mel kalno, 
mūšiai ėjo 
rodosi, vėl 
rankas.

Priešas pradėjo ataką vakar 
ryte ir laimėjo atramą šioj po
zicijoj ir sulig vėliausių prane
šimų vis dar atkakliai laikėsi ne
lygių pakalnių, nors smarkus 
Iraneuzai ir labai„spaudė užpuo
likus.

41-ta kalva buvo viena iš at
kakliausių mūšių vieta šiauri
niame mūšio lauke.

smarkusapie kurį 
nuo geg. 8. šiandie 
patekusia į vokiečių

Anarchistai atsakė granatomis —-----
ir kulkasvaidžiais. Panašus mu- Tru? translation filed with the post- 

. . . , I master at (Jiicago, III., May 15, 1918,
štai ištiko ir kitose gatvėse. Vie-I as reųuired by the act of Oct. G, 1917. 
na iš grupių, kuri žinoma kaipo WASHINGTON, Geg. 14. 
“anarchistai fikleralistai,” kurie t. L. Delahanty, prezidetnas lai- 
vartojo bombas, iškėlė baltą ve- Vų inžinierių padavė skundą na- 
liavą po pusės valandos mūšio, cionalei karės darbo tarybai, 

šiandie vidurdienyj mušis darĮ kad pereitą lapkričio mėn. val

džios algų komisijos pažadėtas 
pakėlimas algų 20,000 jūreivių 
New Yorke nėra išmokėtas.

Tidewater Boatmen’s Union 
prezidentas Brennan pasakė ta-

True translation filed with the post-l rybai, kad tos unijos nariai nu- 
hv'flEoM kr amioi5’harė ryto sustreikuoti, jei nebus 

as i’cquircd by the act of Oct. 6,1917. L . 
x.T^,r > t I užtikrintas pakėlimas algos.NEW YORK, geg. 14. — Jew-’ 1 * 1

ish Daily Forward Maskvos ko
respondentas praneša, kad geg. 
5 d. 100 metų sukaktuvėse nuo 
gimimo Karotinus Markso liko. t t .v
atidengtas Mąrkso paminklas Daugelį tuikai išske- 
netoli buvusių Rusijos enrų po. Įrdė- daugelis gi mirė iš bado 
locimis Kronui i n<>. Paminklus I ir val*Sro
tapo pastatytas bolševikų vald-l , , ““ ,, „ 
¥. ITrue translation filed with the post-
zios. Į master at Chicago, III., May 15, 1918,

___________________ | as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.
WASHINGT()N, geg. 13. — 

Vietos graikų legacija gavo ži
PRŪSIJOS JUNKERIAI 
NENORI LYGAUS BAL

SAVIMO

TURKAI IMA GRAIKUS 
KARIUOMENĖN

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, 111., May 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 14. 
—šiandie valstybės departa
mentas gavo iš Švedijos šal
tinių smulkmenas apie vė
liausius Vokietijos reikala
vimus iš Rusijos ir jis paro
do, kad iš Rusijos buvo rei
kalauta suteikti finansinių 
privilegijų, atiduoti vokie
čiams Maskvę ir kitus dide-Lii 
liūs miestus, sustoti K’iikla- 

vus kareivius ir paleisti ne- 
senai sudarytus karinius pul 
kus.

Bėgyje kelių savaičių Petro
grado ir Maskvos likimas bus 
nuspręstas, kadangi skaitoma,

siduoti Vokietijos viešpatavimui, 
ar rengties prie apsigynimo nuo

Pasekmingas priešinimasis 
butų sunkus be svetimos pagel- 
bos, kadangi trūksta techniškų

Didelė neapykanta prieš vo
kiečius dar padidėjo nemielašir- 

ingu užgriebi m ti Ukrainos ir 
matomas yra augantis pnlinki-

jei talkininkai pripažintų bol.še-

Ims lietuvius kariuomenėn
Lietuva yra viena buvusių 

Rusijos parubežinių valstijų, 
kurias Vokietija bandė padary
ti nominaliai neprigulmingo- 
mis šalimis po Vokietijos įtek
inę (karine ir ekonomine uni
ja). Vokietija deda visas pastan- 
į as. kad išnaudojus valstijas e- 
konominiai, bet ikišiol. apart 
Lenkijos, dar nebandė versti bu
vusius Rusijos piliečius kariauti 
kartu su vokiečių armija, kas, 
kaip parodo kaizerio paskelbi
mas, bus daroma su lietuviais.

ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIŲ ATAKAS

Gompersas siunčia delegaci
ją į Mexiko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 15, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 14. — Ata
koje vienos mylios fronte ties 
Morlancourt vienoje vietoje vo
kiečiai įsiveržė į anglų pozicijas.

Pield-maršalas Haig šiąnakt 
praneša, kad visose kitose vie
tose šioj linijos vokiečiai tapo 
atmušti su dideliais nuostoliais 
ir kad australiečiai vėliau atsiė
mė pražudytą poziciją.

VVASHINGTON, geg. 14. — A- 
merikos Darbo Federacijos pre
zidentas Sanniel Gompers šian
die paskyrė komisiją važiavimui

kų ryšių tarp Mcxikos ir Suv. 
Valstijų organizuotų darbinin
kų. Į komisiją įeina James 
Lord nuo Amerikos Darbo Fe- 
deracijos, John Murmy, sekre
torius Pan-Amerikos Darbo Ko
nferencijos ir Santiago Iglesias, 
prezidentas Porto Rico federaci
jos. 1

_______ sistematiškas pastangas sunai- 
Atmetė biliaus punktą, šutei- Kinti hellenizmą lurkijoj. At- 
kiantį visiems lygų balsą, vykstantįs į Salonikus turkų be- 

______ _________ ' I laisvini sako,, kad graikų civili- 
Trįe translation filed with the post- zacija Turkijoj aplaikė didžiau- 
inaster at Chicago, III., May 15, 1918. - niin |..ni.. 1453
as required by the act of Oct. 6,1917.1 sl smu8l nuo la,k0’ ka(Ia 1 l,)a 

AMSTERDAM, geg. U. - nb Pa5mS Kons-
Prūsijos žemesnysis butas at-l n*ndnopolį.

.. . v. . »• 11 Nuo 1917 m. pabaigos (laumele įnešima sugrąžinti punktą 1 .7
• 1 - n gkni kaip 200,000 graikų paini-apie lygų balsavimą Prūsijos s t 1 • , >•

... f .... - I ta kariuomenėn ir sakoma, di-rinkimų reformų bihuje. . . v
T v . , . nori 1,: J dėlė daugybė jų jau žuvo nuo Įnešimas atmestas 236 balsais , . . 7 * ,v. - r
. v T 1 , . I persekiojimų, bado, salėto ir li-pneš 18;x Lygus balsavimas 1 5. . , • ., o v- , ... . >. | gų. Daugiau kaip 1,500,000buvo 3-čiame biliaus paragrafe. s ,v 1 . •n >. Q 1 1 • 1 graikų išgabenta is 1 hracc į Ma-Paragralas .5 buvo svarbiau-p5 į h . . . . .

e .... 1 i- • I žąją Aziją. Visi gyventojai graišia reformų bihaus dalis, įve-| 2J1 .
. .. . . . 1 . . . . • I kų kainui išžudyti ar išvežti,dantį vieną balsą dėl kiekvienoI' v
Prūsijos žtnoagus tuo panaikin- Nekunuose atsekimuose puse 
damas pliuralį balsavim, ir j- iS deportuotųjų, sakoma ta- 
...... . 1 • | po išžudyta ar mirė nuo nedorovedantį visuotiną vyrų balsavi- 1 t J 

mą. Tas paragrafas buvo at-|(^imos* 

mestas dvi savaiti atgal. * y " t
Buvo pranešta, kad Prūsijos Vokiečiai turį Amerikoj tu- 

premieras von Hertling buvo Į kstančius šautuvų,
kaizerio įgaliotas paleisti seimą, --------- ., ,
. . .. ... .... I True translation filed yvith the post-
jei jis nepriimtų biliaus. master at Chicago, III., May 15, 1918,

. | as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
NFAV YORK, Geg. 14. -y Pa

sakojimai, kad tuksiančiai šau
tuvų tapo slapta importuota iš 
Kruppo dirbtuvių Essene, kad 

So. Cicagoje susidūrė gatve-1 “sugermanizavus” Suv. Valsti- 
kariai aJs» buvo atpasakoti šiandie ty-

--------- - J nuėjimuose, kuriuos užvedu val
stijos generalis prokuroras Lcw- 
is apie gandus vokiečių interesų 
krovimosi ginklų Suv. Valstijo
se.

Charles H. Murray iš VVashiu- 
gtono liudijo, kad tūlas Gustave

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 14. — 
Valstybės departamente gauta 
Švedijos presos žinia, kad Vo
kietijos ambasadorius Rusijoj 
grafas von Mirbach įteikė ulti
matumą, reikalaujantį nekuriu 
finansinių priemonių, kurios jei 
butų įvykintos, praktiškai pa
verstų Rusiją į Vokietijos kolo
niją.

RUSIJA VĖL SVARSTO 
APIE ATNAUJINIMA KA

RĖS PRIEŠ VOKIETIJA

Galvoja apie perkėlimą so
stinės iš Maskvos į Ekaterin- 

burgą. (

Kaukazas atkirstas nuo Rusijos.

FINAI SUŠAUDĖ 500
RUSŲ

Skerdynę surengė baltoji 
gvardija

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 11. — čia šią- 
die išleistas oficialis pranešimas 
sako, kad finų baltajai gvardijai 
užėmus Tammerfors, Finlandi- 
joj, tapo sušaudyta 500 rusų o- 
ficierių ir kareivių. Sakoma, 
rusai vakare buvo nuvesti i mu- 
nicipalį teatrą. Sekamą rytą jie 
buvo išvesti grupėmis po 50 žino 
nių, sustatyti eilėje ir sušaudyti 
kulkasvaidžiais.

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
SUSIDŪRUS GATVE- 

KARIAMS

Vakar vakare prie 92 gatvės ir 
Baltimore avė., So. Chicago su
sidūrė du pilni žmonių gatveka- 
riai. No. 5 gatvekaris tapo nu

Giedra šiandie, nepastovus o- 
ras ryto; permainos temepera- 
luroj nepermatoma; pietų ve
jas.

nias skaičius ginklų yra paslėp
ta Suv. Valstijose: 450,000 Mau- 
serio šautuvų, 250,000,000 kul
kų, 100,000 karabinų, 1,000 ma
gazinų kulkų, 1,000,000 šautu
vų ir 600 kulkasvaidžių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, geg. 10. — Paim
dami miestą Rostov-na-Donu, 
vokiečiai įgijo kontrolę ant 
Kaukazo, grudų distrikto Do- 
nec baseine ir anglių, geležies ir 
aliejaus laukų.

šiaurine Rusija dabar yra at
kirsta nuo Kaukazo apart vieno 
geležinkelio per Cariciną, pieti
nėj dalyj Saratovo gubernijos, 
kuriai vokiečiai dabar grasina.

Puolus Sevostopoliui ir nuve
rtus Ukrainos Radą ir įsteigus 
Ukrainoj buržuazinę valdžią, 
pilnai po vokiečių viešpatavimu, 
paėmimas Rostov-na-Donu, su
kėlė didelį neramumą Maskvo-

Visų bijomasi vokiečių ėjimo 
į ccntralinę Rusiją ir svartoma 
apie perkėlimą sostinės į Ekate- 
rinburgą, Uralo kalnuose.

Vokietijos nuvertimas Ukrai-

Svarbi Prelekcija 
Darbininkams

Ketverge, Gegužio 16, 7:30 
valandą vakare, Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd pi. 
Rengia Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. Tema:

Darbininkų atlyginimo 
įstatymas

Skaitys Marė Jurgelionienė. 
ši prelekcija išaiškins į-

ninkams už visokius sužei
dimus prie darbo, už mirtį 
ir lt.

vienam darbininkui reikia 
žinoti, kad reikale mokėjus 
apginti savo teises.

Kviečiame visus skaillin-

Chicagos Liet. Darb. Ta
rybos Komitetas.

v
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, Dabar pagal klerikalų paža 
dėjimo Lietuva turės sutaisyti 
lietuvių armiją po vokiečių ofi- 
eieriu komanda ir kariauti už 
kaizerį. Lietuvos jaunikaičiai 
dabar turės lieti kraują ir gy
vastis padėti už kaizerį, už ver
gijos palaikymą, už neteisybę.

lai tokios pasekmės! Tokios 
baisios kruvinos pasekmės kle
rikalų ir jų sėbrų politikos.

Vienas tegali būti atsakymas 
į tai viską:

Kariauti prieš kaizerį.
Kovoti prieš klerikalus.
Kaizeris turi būti galutinai su

muštas.
Iš Lietuvos turi būti iššluoti 

kli rikalai.
Tame yra Lietuvos išganymas. 

Tame yra musų viltįs.

Prue translation filed \vith the post- 
inasler ai Chicago, III., May t.), 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917.

Raudonasis 
Kryžius.

Kada šalis kariauja^ kada ka
rės lauke puola šimtai ir tuks
iančiai sužeistų ir užmuštą mu
sų brolių ir draugų, Raudonasis 
Kryžius turi virfur ištiesti savo 
pagelbos ranką.

O kad Raudonasis Kryžius lai 
galėtų atlikti, visi, kurie lieka 
namie, turi tapti Raudonojo 
Krvžiaus nariais. Tai yra žino- 
giškos mielaširdystės darbas 
privalus kiekvienam.

Raudonojo Kryžiaus fondai 
daugiausia susideda iš narių 
mokesčių. Ir todėl karės laiku 
visi piliečiai privalo tapti Rau
donojo Kryžiaus nariais.

Mažiausia narinė mokestis y- 
ra $1.00 į metus.

Amerikos Raudonasis Kry
žius šiuo mėnesiu turi surikti 
$100,000,000. Kad pagelbėjus 
Raudonojo Kryžiaus darbui, 
“Naujienose” bus talpinant 
trumpi straipsneliai apie Rau
donąjį Kryžių ir jo veikimą.

Amerikos Lietu
vių Darbininkų

Taryba.
Organizavimo būdas

L Am. L. D. T. susideda iš 
gyvuojančių lietuvių darbinin
kų draugijų. Pašelpinės drau
gijos, įvairių didžiųjų organiza
cijų kuopos, politiški kliubai, 
apšvietus draugijos, chorai, dra
matiški rateliai, korporacijos, 
kooperacijos, unijos, knygynai, 
žodžiu visokiausios darbininkų 
organizacijos turi susivienyti į 
vic ną A.L1). .Tarybą, kad vi
siems išvien pasekmingai galima 
butų kovoti už bendrus darbi
ninkų reikalus. Kaikurie drau
gai buvo įsi ve iždinę, buk ALI). 
Taryba lai busianti pavienių 
narių organizacija, kaip kad 
Socialistų Partija. Bet tiri bu
vo klaidingas įsivaizdinimas. 
ALI). Taryba nejungia pavienių 
narių; ji yra darbininkų organi
zacijų atstovybė, lyginai kaipir 
parliamentas. Prie Tarybos ga
li prisidėti ne pavieniai nariai, 
bet draugijos. Tik jeigu kur 
kokioj draugijoj didžiuma na
rių nesutinka, kad jų draugija 
prisidėtų prie Tarybos, o mažu
ma narių to nori, tai mažuma 
gali susidaryti j būrį ir prisidėti 
prie Tarybos kaipo Tarybos kuo 
-pa.

2. Kiekviename mieste ar a- 
pielinkėje darbininkų draugijos 
susideda j to miesto ar apielin- 
kės darbininkų tarybą, o visų 
miestų ar apielinkių tarybos su
siriša į viena Amerikos Liet. I). 
Tarybą. Taip susitvėrusi ALI). 
T. galės atstovauti ne mažiaus 
kaip kokį 100,000 darbininkų ir 
bus galingiausia lietuvių darbi-1 
ninku organizacija, prieš kurią 
turės lenkties darbininkų prie
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‘ ‘ Nep f igulmybe' ’.
Jau įvyko tai, ko musų kleri

kalai taip norėjo, kad eitų į ‘Die
vo ausį.” Tuo jų “Pievų pa
sirodė kaizeris. Į jo ausį tat nu
ėjo klerikalų maldos, ir jis ga
lutinai paskelbė Lietuvą “nepri- 
gtilminga.”

Klerikalu širdjs dabar džiau
gias. Ją maldos tapo išklausy
tos. Ją darbas apvainikuotas. 
Jie jau turi tą tuščią “neprigul- 
mybę.”

Ilgai jie jos maldavo nuo kai
zerio. ilgai slankiojo laižydamies 
aplink vokiečiu militarislą aba
zą, ilgai prisiekavo ištikimybę 
kaizeriui, kol pardavė jam vis- 
ką-o-viską...

Jie pažadėjo kaizeriu^ visas 
tvirtoves.

Jie pažadėjo kaizeriui visus 
strategiškus geležinkelius.

Jie pažadėjo kaizeriui visus 
javus.

Jie pažadėjo kaizeriui visus 
pinigus.

Jie pažadėjo kaizeriui visą 
žmonių laisvę. C C

Jie pažadėjo kaizeriui sostą.
Jie pažadėjo kazeriui Lietuvos 

jaunikaičiu gyvastis.
Ir vis užtai, kad lik jiems duo

tą valdžią ant Lietuvos — po 
“neprigulmybės” priedanga.

Kaizeris galą-gale susimylėjo, 
išklausė klerikalą maldą, ir pa
skelbė jiems tą “ncprigulmybę,” 
girdamasis prieš visą svietą, 
kad jis “paliuosavęs” Lietuvą.

Ir štai dabar Lietuva turi iš
pildyti klerikalą duotus kaize
riui pažadėjimus.

Pirmiausioj vietoj kaizeris 
reikalauja, kad už “paliuosavi- 
mą” Lietuva padėtą Vokietijai 
pakelti karės našią, ką jai žadė
jo klerikalai.

Tai reiškia, kad Lietuva turi 
tuojaus duoti Vokietijai karei
vių ir pinigų karės vedimui.

Iki šiol kaize ris galėjo imti iš 
Lietuvos pinigą tiktai plėšimu. 
Jis galėjo varu varyti žmones į 
darbus, liet jis negalėjo turėti, 
lietuvių armijos.

šai.
3. Kiekvienoj vietoj darbi

ninkų taryba gali susitverti se
kančiu budu:

(a) Pirmutinė draugija ar 
kuopa, kuri sutinka prisidėti 
prie ALDT., išrenka komisiją 
vietinės L. I). 'Tarybos tvėrimui.

komisija privalo pilnai susi
pažinti su ALDT. tikslais ir už
daviniais ir atsikreipti į kitas 
draugijas su paraginimu, kad 
jos prisidėtų prie L. D. T. Išaiš
kinimui ALDT. tikslų ir užda
vinių komisija gali atsilankyti į 
draugijų susirinkimus arba su
šaukti viešą mitingą.

(b) Kiekviena darb. draugi
ja, kuri pritaria ALDT. princi
pams ir sutinka prie tarybos 
prisidėti, privalo išrinkti dele
gatus į vielinę tarybą, po vieną 
delegatą nuo 50 narių arba da
lies. Tai yra, jeigu ,dra(igija 
turi 50 narių, tai gali išrinkti 1 
delegatą, bet jeigu turi 50 narių 
su viršum, tai gali išrinkti 2 de
legatu, jeigu 100 su viršum tris 
ir tt.

(c) Kada iš draugijų bus iš
rinkta ne. mažiau kaip trįs dele
gatai. tai jau iš jų gali susidary
ti vietinė taryba,. Bet delegatų 
gali bud ir 100 ir 200. Kur yra 
(langiaus draugijų, ten bus skai- 
tlingesnės tarybos; kur draugi
ją mažiaus, ten ir tarybos bus 
tik iš kelių delegatų. Jeigu ko
kiam miestelyj yra tik viena 
draugija ir ta nedidelė, tai to
kiai pavieniai draugijai reikia 
pršidėti prie kilo miestelio ta
rybos, kur yra daugiau draugi
ją. Jeigu keletas miestų ar 
miestelių randasi nepertoli vie
nas nuo kito ir kožname yra po 
viena ar po dvi darb. draugijos, 
tai tų miestelių draugijos suside
da i apielinkės darb. tarybą. 
Bet jeigu kur miestelis yra labai 
toli nuo kitų ir jame negalima 
sudaryti Tarybos, tai esanti to
kiam miestelyj draugija gali pri 
sidėti tiesiog prie ALDT. Cent
ro, užsimokėdama centrui po $3 
metams.

(d) Kada delegatai iš draugi
jų tampa išrinkti, tai ALDT. tvė
rimo komisija sušaukia pirmą 
vietinės tarybos delegatų susi
rinkimą. Tame susirinkime de
legatai apsvarsto ir priima ALI). 
T. programą, užsimoka draugi
jų paskirtas mokestis ir išrenka 
vielinės tarybos komitetą. Ko
mitetas gali būti išrinktas iš tfek 
narių, iš kiek delegatai nutars. 
Išrinklasai komitetas pasiskiria 
pirmininką, iždininką ir sekre
torių, kurie privalo pildyti jiems 
išpusiančias pareigas. Chica- 
gos Liet. arb. Taryba, kuri yra 
didžiausia vietinė darb. taryba, 
savo komitetą renka iš septynių 
narių šešiems mėnesiams, taip
gi pasilieka teisę atšauki neveik
lu narį dvie m trečdaliais baisuj 
Apie tai, kas gali būt išrinktas 
Komiteto nario Cbicagos tary
ba turi sekančią taisyklę:

“Komiteto nariu gali būti iš
rinktas kiekvienas draugijos 
prigulinčios prie Dar. Tarybos 
narys, nors jis ir nebūtų dele
gatu 'Taryboj. Ch'icagos komi
tetas renkasi kas dvi savaili, bet 
kur vielinių reikalų nėra taip 
daug, komitetas galėtų rinkties 
ir vieną sykį į mėnesį.

1. Kad Darbininkų Taryba 
galėtų veikti, kiekviena draugi
ja moka Tarybai mokestis — 
po $3.00 nuo 50 narių į metus. 
Mokestis priima tarybos komite
to iždininkas. Pusę sumokėtų 
mokesčių pasilieka pas iždinin
ką, kitą pusę jis pasiunčia AL. 
D. T. centram

5. Vietinės Darb. Tarybos de
legatų susirinkimai gali būti lai
komi kas mėnuo, kas du mėne
siu arba kas tris mėnesius. Chi- 
cagoje, pavyzdžiu, taryba regu
liariai susirenka kas du mene
siu. Bet reikalui esant, tarybos 
komitetas gali sušaukti extra 
Tarybos susirinkimą.

0. L. I). T. savo delegatų su-1 
sirinkiniuose svarsto ir sprend

žia sekančius dalykus:
(1) Komiteto ir komisijos ra

portai.
(2) Naujų deleg. priėmimas.
(3) Bėgančio momentą a|>- 

svars tymas.
(I) Kovos budai prieš darb. 

gerovės ir laisvės priešus.
(5) Rinkimas aukų Lietuvos 

Laisvės Fondai); paskyrimas au
kų rinkėjų, atskaitos, a jis varsty
mas būdų kaip geriaus auktiH 
rinkti ir lt.

(6) Darb. apšvietus reikalai; 
rengimas prakalbų ir paskaitų; 
literatūros ir laikraščių platini
mas, ir tt.

(7> Vietiniai tarybos reika
lai ir draugijų įnešimai dari), 
apšvietus, laisvės ir gerovės 
klausimuose.

(8) ALDT. Centro praneši
mai !ir įnešimai; jų aprūpinimas 
ir atsiliepimas į juos.

(9) Svarstymas ALDT. ap
skričio konferencijų arba ALD. 
T. suvažiavimo reikalų.

(10) Susižinojimas su kilų 
tautų darb. organizacijomis.

(II) Parama polit. darbinin
ką partijoms.

(12) ALDT. praplatinimas.
(1U) Rinkimai.
(11) įvairus sumanymai.
Besitvėriantįs ALF). Tarybos 

vietiniai skyriai, arba vietinės 
darbininkų tarybos, t esi vado
vauja čia paduotais organizavi
mo budo nurodymais.

A. L. D. T.
Laikinasis Komitetas.

KORESPONDENCIJOS '
C----- ------------------------------ --------

COLLINSVILLE, ILL.

Areštavimas L. Brodavičiaus.— 
Daktaravę'^ ir prigaūditiėjęs 

Žmonės. " .(.' , ‘ j ,
East St. Lpuis, III., Daily Jou

rnal, geg. 1 (įprašo:
Vakar tapo ęia sųijuįgę.Į^ęopo- 

le Brodavičius, lietuvis, gyvenąs 
537 CollinsvįUe avė., ir>nugaben
tas į BelIeviRe kalėjimą. Jo tei
smas bus subaloj. Po to jis bus 
atiduotas į De Kalb paviečių še
rifo rankas, nes jis ir ten kalti
namas už prigavystės, ir prak
tikavimą medicinos be leidimo. 
Areštavo jį švietimo ir registra
cijos departamento inspektorius 
John W. Falmer, kurs sako, kac 
Brodavičius pajieškomas dau 
gelyj Illinois valstijos vietų už 
įvairius prasižengimus. Areš
tuotojo namuose rasta parako ir 
Įvairios rūšies vaistų. Collins- 
villej jis gyvenęs jau ilgoką laiką 
ir čia, sako, užsiėmęs gydymu 
daugiausia tarp lietuvių. Prieš 
tai jis “daktaravęs” West Fran
kfurte, taipgi Chicagoj ir Ciceru.

Be to, pas Brodavičių rasta 
įvairių certifikatų, kuriuos jis 
pavartodavęs rinkimui aukų pa
statymui kokios tai labdaringos 
špitolės ir šelpimui beturčių lie
tuvių. Vienas toks certifikatas 
buvo jam duotas Illinois valsti
jos sekretoriaus Louis G. Stcven- 
sopo, datuotas birželio 14, 1915. 
Tai yra čarteris išimtas neva ko
rporacijai vardu “Sunitas Lith- 
uanian Charitable Hospital and 
Benevolent Institution for poor”. 
Po tuo dokumentu pasirašę šeši 
lietuviai, tari) jų ir Brodavičius. 
Nors nėra jokios tokios špitolės 
įsteigta, bet, kaip sako, jai buvę 
renkamos gausios ąjukos.

Apie Rrodavičiaus veikimą pa
skutiniuoju laiku parodo nese
nai jo išleistas plekatas po ku
riuo padėtas parašas “Komite
tas.” 'Tas plekatas buvo žmo
nėms siuntinėjamas, ir skamba v • • _šiaip:

‘Lietuvių Kliubas Sanitaras 
rengia bazarą, gegužės 5, 7,12 
ir 14. Surinkti iš bazaro pini
gai bus pavartoti įsteigimui 
lietuviškos aptiekos, kas Jiks, 
už lai bus nupirkta laisvės bo
lidų. Bazaras bus Sam Yo- 
cio svetainėj.”

Bet vietos žmonės nieko ne
žino apie jokį sumanymą steigti 
kokią-nors kooperatyvę aptiekę.

Brodavičiaus bute rasta taip
jau daugybe lapelių spausdintų 
svetimomis kalbomis, kuriais 
jis save skelbiasi. Suvienytose 
Valstijose jis gyvenąs jau apie 
dvidešimt penkis medus ir visą 
beveik laiką užsiėmęs “daktara
vimu” be laisnių. Suareštuota- 
sai pastatyta po kaucija $2000, ir 
iki teismui, kadangi kaucijos ne
galėjo itžsistatyti, laikomas ka
lėjime.

MONTELLO, MASS.

Iš chronikos.

— Apie Gegužio Pirmosios ap- 
vaikščiojimą ne ką galiu praneš
ti, nes buvau išvažiavęs kitur. 
Kiek teko girdėt, vis tik buvęs 
gražus susirinkipias ir publikos 
buvę gana daug atsilankę. Drg. 
J. B. Smelstorius iš So. Bostono 
pasakęs gerą prakalbą.

— Gegužio 5 įvyko apvaikš- 
čiojimas Karoliaus Markso 100 
metinių gimimo sukaktuvių. Bu
vo sutaisytas tinkamas progra
mas. Antanas Bačiulis dainavo 
solo, plei E. Stankiutei pianu pa
lydint. Tolinus dalyvavo plės 
Mineikiutčs, plės Petkunailės ir 
plė Norkiutė. Drg. J. Balsys tu
rėjo paskaitą apie K. Markso gy
venimą ir darbus. Publikos bu
vo gana daug. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta šeši doleriai su 
centais. Plė J. Joniškevičiutė 
pardavė šiek tiek darbinikiškos 
literatūros. *

— Gegužio 8 d. F. J. Bagočius 
skaitė lekciją iš popiežių istori
jos. Rengė Liet. Tautiškas Na
mas. — Kuršėnų Studentas.

ROCKFORD, ILL.

Pirmosios Gegužės įspūdžiai.

Nors dabartinės aplinkybės 
žymiai trukdo darbininkų judė
jimą, tečiaus Rockfordo susipra- 
tusieji darbininkai iškilmingai 
pasiliko Pirmąją Gegužės. Nes 
kiekvienam protaujančiam dar
bininkui ji yra brangi — Pirmo
ji Gegužės diena stovi augščiau 
visų kitų dienų metuose. Tai 
larbininkų klesos diena. Tai pa- 
ddžiaugimo ir broliškojo pasis
veikinimo diena. Tai vilties il
ki 1 tų siekinių diena. Tai darbi
ninkų tarptautinio solidarumo 
diena.

Apie aštuntą valanda vakaro 
publikos prisirinko artipilne di
džiule Layren svetainė. Visi jau
na kažin kokį iškilmingumą, vi
sų ūpas pakilęs. Žilagalviai se
niukai, nors vargiai jie besitiki 
sulaukt tos naujos gadynės, soc- 
i a 1 i z m o , tečiaus ir jų veidai 
žiba drąsa ir energija, ir jie yra 
dar pasiryžę aukot savo jiegas 
kovoj už laimingesnį rytoją. Jie 
karštai sveikinas su jaunikaičius, 
šnekučiuojas, sėbraująs. Iš ša
lies žiūrint daro nepaprastą įspū
dį, kad tokie seniukai turi dar 
tiek vilties, liek pasišventimo; o 
ką jau kalbėt apie jaunimą, ku
riam priklauso visa dar ateitis!

Aštuntai valandai išmušus už
griežė orkestrą Marsalietę, “Prie 
ginklo, ei, tėvynės sūnus, Įniks 
savo būvį mums apgint”. Publi
ka pasitinka didžiausiu entuzia
zmu, trukšmingais aplodismen
tais lydį giesmę, šaukiančią vi
sus “kovon, kovon” už laiminge
snį rytojų.

Švedų choras gana puikiai su
dainavo keletą xlainelių. Drg. O. 
H. Ogren savo prakalboj nurodė 
priežastis, kodėl praeitą Pirmąją 
Gegužės rockfordiečiai šventė 
demonstruodami gatvėmis tarp 
7-8 tūkstančių žmonių, gi šių me 
tų reikia tenkintis apvaikščio- 
jimu svetainėje. Antras kalbė- 
o d. Adolph Germer, socialistų 
>artijos sekretorius. Jo kalba 
nivo įspūdinga.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos socialistų partijos Milijo-

niniam Fondui ; surinkta 46 do
leriai su centais. — Reporteris.

WESTVILLE, ILL.

Margumynai.

Gegužio 2, 4 ir 6 dienomis čia 
laikė savo pamokslus M. X. Mo
ckus ir rodė paveikslus iš Jėzaus 
gyvenimo. Tarp jų buvo įkiša
mi ir šiaip kokio riebaus kunigo 
ar vienuolio paveikslai. Savo 
kalbose, paveikslų turinį aiškin- 
damos, pasakė daug tiesos apie 
kunigus ir jų juodus darbus.

Žmonių lankėsi vidutiniškai. 
Mat Mockus čia jau kelintu kar
tu lankėsi, taigi žmonės jau ap
siprato su jo “pamokslais”. Au
kų per visus vakarus surinkta 
apie 45 doleriai.

Vietos kunigas buvo labai ne
patenkintas Mockaus besilanky
mu, ir graudeno savo parapijo
mis neiti į prakalbas. Mockus 
esąs beprotis ir busiąs neužilgo 
paimtas į bepročių namus. Bet 
kur čia žmonės iškę^ neėję, kad 
Mockus taip gerai moka papasa
koti apie kunigus, dievus ir vel
nius Žmonėms juk tai įdo
miausi dalykai.

* * *
Gegužini 1 d. Rožancavos Pa

nelės Švenčia ilsios Draugystės 
balius. Žmonių buvo nedaug, 
tat ir pelno, turbūt, nedaug liks.

* * *

(h'gužio 13 d. tapo palaidotas 
J. Kilčiauskas, apie 50 metų am
žiaus. Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto. 
Priklausė čia prie šv. Kazimiero 
draugijos. Palaidotas Neprigul- 
mingos bažnyčios apeigomis.

— Senio Brolis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WESTVILLE, ILL.

Pašaukti kariuomenėn lietuviai.

Gegužio 13 d. iš Vermillion 
pavieto 2ro distrikto išvežė ka
riuomenėn devynioliką vyrų, 
tarp jų penkis lietuvius. Iš tų 
lietuvių trįs, būtent, J. Augusti
nas, V. Juraška ir J. Antanaitis 
buvo LSS. 26 kuopos nariai. Vi
sus išvežta į Jeffersono barakus, 
Mjssouri vaisi. Stotin palydėjo 
juos būrys draugų ir benas.

— Senio Brolis.

Redakcijos Atsakymai i
Svečiui, Chgo, — žinutė 

apie jūsų aprašomą balių dau
giau užgaunama draugiją negu 
teisinga. Todėl nesuvartosime.

P. M., Iferminie, Pa. — Labai 
įdomi jūsų korespondencija, ir 
norėtume ją suvartoti; bet dėl 
nepriklausomų nuo mus priežas
čių turime padėti ją archivan.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas t
1123 S. Halsted St. 127 N. Dearbom St.

Ant trečių lubų m -1S ttnity Bldg. i
Tcl. Drover 1310 Tel..Central 4411

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoj’e! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Musų Moterims

VAIKAMS SIUTELIS 
•Pavyzdys No. 8823

Dailus mažiems vaikams siūlelis, 
koks parodyta čia šiame paveikslė- 
lyj, galima siūti iš drobelės, Imliau 
Jlead, ruožuOto ginghamo, galatea 
arba chambrav materijos. Ilgas šva
rkelis susegiojamas priešakiu, palai
dai pajuosiamas neplaeiu diržu. Pla
tus balto pi(|ue kalnierius parišama 
šilkiniu kaklaraiščiu. Rankoves pa
sibaigia antrankoviais, nors, kas no
ri, gali daryt ir be antrankovių. At
skiros trumpos kelnaitės galuose tu
ri elastines juosteles, tuo budu jos 
keliuose pa veržiamos.

Tokiam vaikų siūleliui pavyzdys 
No. 8823 sukirptas trejopo didumo, 
būtimi vaikams 2, 1 ir (i metų. Ke
turių metų vaiko siūleliui reikia 2:ti 
jardų materijos 27 colių pločio, 17.s 
jardo 44 colių pločio. (

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam siūleliui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 1(1 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
taką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTEBN DEPT., 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS Paltcrn Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8823.—
Vaikui melų ...........

(Vardas ir pavardė)
/

(Adresas)

(Adresas) - '

Milda Teatras
VODEVILIUS III PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir t ’-ra GATVES

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D*ro Rlchter’io

PAIN*EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. Ir C5c. buteliukas visose aptiekose arba 

/ stačiai nuo
F. AI). RICHTER & CO.

74-80 Washlngton Street, New York, N. >'

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si į 4-rias lekcijas per 
pus-balso systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stema, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 Sįi. Union Avė.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.
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PASKUTINE BENDROVE
MILDA ’I'IIEATRE ASSOCIATION yra paskutinė bendrovė suorga

nizuota iš pono A. ODzesvskio kreditorių, paėmimui iš Irusio kompani
jos namų už A. ()lszewski Tnist Certificates of Interest, 'irusi No. 6940.

REGIS lilACt.lA Kreditorių, kuria parengiau Balandžio mėnesyje 
l.cisitikrinimui kokius namus kreditoriai nori paliuosuoli iš Irusio kom
panijos, parodė, jog Milda Teatras yra vienatinis namas kurio atėmi
mui iš trusto kompanijos apsimoka padėti pastangas ir padėti iškasėtus. 
Tas išrišo klausimą, ir lodei jokių kilų bendrovių neorganizuosiu!

DVI BI.NDBOVES—l>VI GEBIAl SIOS NUOSAVYBES.
MIBGA HALI. ASSOCIATION, paėmusi mum) po numeriais 3222-3221- 

3226 South Halsted St... kuri ateinančia Subala (Gcguž. 18), rengia puikų 
Rožini Balių Mildos Svetainėje ir MILDA i'HEATHE ASSOC.IA'I'ION, 
dabar baigiama organizuoti iš kreditorių pono A. Olszesvskio paėmimui 
Mildos Teatro, yra dvi bendrovės, kurios paliuosavo iš Trusto dvi ge
riausias buvusias pono A. Olsz.evvskio nuosavybes'.

si62.350.U0 Trust ('ertitikatą. ir $58,500.00 Pirmo Mortgage!
Paminėtos dvi iš kreditorių sutvertos bendrovės paėmimui dviejų 

I aminėlų nuosavybių grąžina trusto kompanijai I rusi Certifickalų ant 
sumos Kl62.550.00 .ir paima ant savęs Pirmą Mortgage ant sumos $58,- 
550.00.

Viso Trust Ccrlifikalų buvo išduota ant sumos *297,232.16. o Pirmo 
Mortgage imt sumos $90,000.00. Todi l, pas nesusiorganizavusius kredi
torius pasiliks Trust Certifikiilų imt sumos k 131.682.1 (i, ir pirmo mort
gage imt atlikusio jiems turto sumoje $31,450.00. sykiu $166,132.12 skolos!

BA.šYKITĖS PRIE MII.DOS TEATRO BENDROVĖS kuogreiėiimsiai. 
kad Mildos 'teatras butų kuogreiėiausiai atimtas iŠ Irusio kompanijos! 
Pako) suma si 10.000.90 Irusi ccrlifikalų nebus pilnai sudėta, Mildos te
atro negalima iš trusto kompanijos paimt?. Sudarymui los sumos dar 
trūksta arti s50.009.li0 lodei eikite ir rašyki t ės luojaus visi tie, kurie 
nenorite kini neatsiliktų su jumis tas kas atsiliko su Tananevičių, Ber- 
žinskio ir Marcinkevičiaus liaukų kreditoriais

TRI’STO CERTIEIKA'l'AI, už kuriuos yra duodamos pono Olszesvs- 
kio kreditoriaus. Mildos teatro šėros, yra antru morlgečiu, be procento, 
be užliixrinimo sumos, be, pažymėto laiko išmokėjimo! Laikant juos ir 
per 10 melu jus iš jų jokios naudos neturėsite!

Mli.DOS TEATRO BENDROVĖS ŠĖROS, kurias gausite už tuos Irusi 
Cerlifikahis, duos jums kas meta dividendas, arba procentą, didesni ne
gu bankų mokamas, .los bus šaltiniu įplaukų, kuriuos didinsis su pasi- j 
gerinimu laikų. Pagerėjus laikams, jus galėsite parduoti tas šėrns ne 
lik už pilną ių kainą, bet su žymiu uždarbiu, nes vertis nuosavybės y ra 
trigubai didesnė negu kaina už kurią bendrove ją gauna!

KUO GREIČIAU SUDĖSITE REIKALINGA SUMA TRUST CERIIl l- 
KATŲ -TEO GREIČIAU MILDA TEATRAS Bl S JŪSŲ! UŽSIRAŠYKITE 
Tl O.IAt'S! • ,

Mano ofisas yra jums atdaras kas dieną nuo 9 vai. išryto iki 9 vai.

J. J. HERTMANOWICZ
3133 Eineraid Avenue., • Chicago, III.

Vrue Ir .mslalion Yiled \vith the post-1 
inastcr ai Chicago, III., May 15, 1918,1 
as retĮ-.iired by the art of Ori. 6, 1917.

Iš kareivių stovyklų.
___ J'_ Tf

j WACO, TEX. Vėliausia pa
šaukti iš Chicagos vyrai dnu- 

Į ginusia siunčiami į Jv‘ffersono 
barakus ties St. Louis, Missouri, 
o iš čia vėl siunčiami į kitas sto- 

| vykias. Mes Įvažiavom į Toxas 
I valstiją, apie tūkstantis mylių į 
Į pietų vakarus nuo Chicagos. čia 
dabar labai šilta, kaip vasarų, 

I valgome šviežias bulves, daržo- 
I ves ir vaisius. Lietuvių esama 
čia labai daug; iš Chicagos dau
giausia nuo Vestsaidės ir Bridge- 
porto. Vakarais susieiname bu-

I riais ir linksminamės. Karei
viams čia ne bloga, valgymas 
genią, miegam devynias valau-1 
das. Muštro mokinamos smar
kiai; darome karinius manevrus, 
artilerija šaudo, aeroplanai la
kioja, bombas mėto. Kareiviai 
labai gražiai sutinka tarp savęs, 
kaip broliai. — S. Monkus.

Viena sauglausiųlų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.-saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 RLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEk 
pirklys prez. Pilsen Lumber Co
II. E. OTTE J. PESHEL

vice-prez. Nat. Citv Bank sekr. Turk Mnfg. Co 
GEO. C. WILCE OTTO KUBIN

prez. Atlai 
[Brewing Co

Laiškas į Redakciją.
(lerbiamoj i vedukcija :-

M. Petriukas savo korespon
dencijoj Naujienų nr. 105, ra
šydamas apie LSS. 8-to Rajono

W. KASPAR 
prezidentas 

r. TO KASPAR 
vice-prezideirtns 

•’II.LIAM OETI'ING
prez. Oeling Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

GEO. C. WILCE
vice-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

KUO®

Co.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. LeaTitt St.
Saite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2503 Phone Canal 4620

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

’ OR + LAYTON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—Vidurių, Plaučių ir Specialės Ligos—
SENO KRAŠTO GYDYMO METODOS

710 W. Madison St., kampas Halsted st. Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th Si. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
9511 16 W. 12th St., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina Si., arti 12lh 
St., Chicago, 111.

MES
T*

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

SPECIALIAI: Maleva malevojiinui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

Tel. Pullman 342.
i). .L Bagočius, M. 1).
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

REIKALAUJAMA 
Liberty Bonds už Cash 
ROOM 113, 305 S. LA SALLE St 

Atdara vakarais 
SUITE 9, VICTORIA BLDG. 
Western Avė. ir W. Madison st

tyt, visai nesuprato mano kal
bos, sakydamas, jog aš kritika
vęs draugės Petrikienės užreiš- 
kimą apie studijavimą socializ
mo mokslo. Stebėtina, ypatin
gai, jog aš neturėjau progos 
draugės Petrikienės prakalbų nei 
sykį ištisai išklausyti, ir kaip ga
lėčiau kritikuoti, O ką draugė 
Petrikienė pasakė kalbėdama lai 
kr vakarienės juokų dėlei, tai 
jau labai neišmintinga primesti 
jai panašų studijavimą socializ
mo. M. Petriukas, norėdamas 
bendradarbiauti kaipo korespon
dentas, turėtų daugiau suprasti 
draugiško pasijuokavimo išsirei
škimą ir atskirti nuo prakalbos, 
kurioje išreiškiama tikra sociali- į

> . . < r ■ • (•<•>('■<• j . . • > j •

žino idėja. Aš, pradėdamas kal
bėli, išsireiškiau priešingai drau
gės Petrikienės taipjau pasijuo
kavimo prasmėje, kas padarė ta
rp svečių juokų ūpą, o ne kriti
ką. Ką toliau kalbėjau, M. Pet
riukas nepasako, kad skaityto
jams butų visai aišku, jog jokia 
kritika nebuvo taikoma draugei 
Puteikienei. T. L. Dundulis

Redakcijos pastaba. — Viena, 
dalykas jau senas ir skaitytojai 
vargiai begu atsimena, ką Petriu 
kas parašė; antra, mums regis, 
kad d. Dundulis be reikalo ima 
nagan Petriuką. Jo pavartotas 
žodis “kritikavo” ne būtinai tu
ri reikšti peikė. Drg. Dundulis 
juk patsai sako*“išsireiškiau prie 
šingai” juokavimo prasme; 
taip, bet juk ir iš paties Petriuko 
privedamų kalbėtojų žodžių ai
šku, kad tai buvo pasi juokavi
mai.

Apie šį ir tą
Raudonasai tvanas” kįla.

•i
□•• zMr.

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

šYiesą, šviesą, kurią jisai yra matęs Lietuvoje, kur sau- 
lės spinduliai šviečia jam pirmyn, bet čia atvažiavo į 
svetimą kraštą ir papuolė į durnus ir į fabrikinį jungą, 
kur jis dirba 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.

Ateik kur saule 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.

■

Atvažiuok į Phelps, Wisconsin
Čia rasi žmogų kur gyvena su žmonėmis neski

riant—biednas ar bagotas—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 prie 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 žmogus 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 tikę- 
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
.‘I , J ‘ ‘ '

Phelps, Wisconsin
A A. J. BACHIJNAS, Kolionijos Direktorius

Tolėdoj nuo 28(k) ant 14,900. Ro- 
chesteryj nuo 1450 ant 8200.

Kaip visuose tuose miestuose, 
taip ir Davenporte, socialistų ba
lsų skaičius paskutiniais rinki
mais paĮkilo. Prieš
dvejus metus čia socialistų bal
sų buvo lik 423, o dabar socialis
tų kandidatas į majorus gavo 
3300 balsų. Republikonai čia 
buvo susijungęs su demokra
tais prieš “socialistų pavojų”, ir, 
sulig oficialiu balsų šJuškaitymu, 
gavo tik 25'balsais 'daugiau už 
socialistų kandidatą? Na, o rei
kia neužmiršti, kaip balsai skai
tomi... 1 "

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

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

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Jžsira.šyt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

x_

Iš Darbo Lauko.
Liejyklų darbininkai organi

zuojasi.

Gegužio 1 Chicagoj sustreika
vo daug daug organizuotų lie
jyklą darbininkų. Reikalavo 
geresnių darbo sąlygų, ir kaikur 
jau laimėjo. Sustreikavo ir 
Cliicag oStėel liejyklos darbinin
kai. Reikalpvo didesnės mokes- 
ties, bet samdytojai griežtai at
sisakė. Nuo 1914 metų, kada 
buvo sulaužyta darbininkų vie
nybė, jip čia unijos nebeturėjo. 
Taigi dabar vėl pradėjo rašyties 
j uniją. Bosams, žinoma, tatai 
labai nepatinka ir jie visokiais 
budais trukdo darbininkų orga- 
nizavimąsi, pavartodami iš tų 
pačių nesusipratusių darbininkų 
provokatorius ir šnipus. Vienas 
lietuvis, kurs pirmiau buvo šioj 
dirbtuvėj išdirbęs daugiau kaip

New Yorkel trejus melus ir buvo veiklus or-

Chicagoje socialistų tikietas 
191G metais gav 16,000 balsų, o 
1917 metais 85,000.
1913 m. socialistų kandidatas į I ganizacijoj, lapo įskųstas dagi 
majorus buvo gavęs lik 32,000 kaipo slekeris ir buvo atsakomų- 
balsų, o 1917 metais — 150,000.[jų agentų tampomas ir kvočia- 
('levt lande socialistų balsų skai- inas. Pasirodžius vienok, kad 
čius nuo 6000 gautų 1915 metais [skundai ant jo buvo .nopti mat ne
pakilo ant 27,000 1917 metais, ti ir neteisingi, jis buvo paleis

tas. Dabar tie skundikai nosis 
pakabiu vaikščioja, kad nepasi- 
pakabinę vaikščioja, kad nepasi- 
nti. —Darbininkas.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirininias pilvelio, inislabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
joj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rĄžinutF I popierų, tai galite gauti ko’žną kar-
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s* tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1660 svkių dėkuoju Salutaras įnylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitiKimais patariu nuoširdžui kre’plies pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrcnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

MONARCH BREWERY duodu vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų

gali daryt |>iznį. Kas norite snliuną
I pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite j

Į Monarch Brevvery,
21 ir S. Western avė.

1 Geo L. Ukso, Agent.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Sergėkite savo akis j

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.

Hfl5TEH 5Y5TEH

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pt 

darys jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir gerinusius kirpi- 

mo-designinR ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiSką patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos maSinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karas ir gauti specialiSkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — oile 
stailės arba dydžio, iŠ bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė, Kambarya 414-417. 
nrieė Citv Hali.

VALENTINE DRESSMAKING ; 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir Barny. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išipokėjimai. Gvarantuo-; 
ta išmokinu jus pasiūti suknes ui ; 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnki ,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystčs. 
stenografijos, type\vriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istoi'dos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstčs, dailiarašys- 
tCs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Dfover 9693

Valandos t 10—u ryto; 2—8 popiety 
7—8 vakare. Neddliomia 10—18 dieną.

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 ištyli jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie- 

u 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's 
Tėmykite į mano parašą 

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

A. M. KAITIENE
Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgaamUuoja Dykai

f ■ Tel- Armitage 984 . 
ir Tel. Drover 8448

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir CMrorjas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

Tel. Yarda 3654. AKUŠERKA

Mis. A. VIDU AS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
ms Pennsylvanijos ho- 
pitalėse ir Philadel-

?hijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 
ymo. Uždyką duodu 

rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.
113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

INKITESGA 
“NAUJIENOSE”

1

Skaitykite ir Platinkite
hV A TT T T P M A O ”

i

v Gyvenimas yra
t tuščias, kada pra 

nyksta regėjims. 
~ uėjMįBBKU/ Mes vartojame 

JT pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

4KL patingu doma at- 
kreipiama į vai

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 «t 

Telephone Yards 4317

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; G—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

TELEPHONE YARDS 5814.

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

So. Halsted St., Chicago.

■ ■
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Naujienų Bendrovės 
Direkcijos posėdis

Keguliaris N. B-vės direktorių 
posėdis įvyks seredoj, gegužės 
15 d., N-hų Redakcijoj. Visi di
rektoriai prašomi pribūti lygiai

streiko, bet jeigu samdytojai at
sisakytu išpildyt jų reikalavi
mus— gali būt visaip.

Nušovė tėvą-mušeiką
19 melų vaikėzas,* kolieka,

sios orlaiviuos krasos žygūne 
tarp Chicagos ir New Yorko. Sa
vo žygį ji attiksianti į vienuoli- 
kų valandų. Beje, ji turėjo iš
skristi užvakar, bet lą dienų ji 
nesulaukė iš Washingtono fede- 
ralės valdžios leidinio.

lies apsireiškė ir paas kun. Nan- 
senų. Kitos rolės išpildyta vidu
tiniškai. i

Pabaigoj buvo šokiai. Žmonių 
buvo nemažai ir, rodos, visi bu
vo patenkinti veikalu. — P-as.

8 vai. vakare. Dienotvarkis^bus 
paskelbtas ant vietos. J. šmotelis 

N-nų Ben-vės Sekr.

Atžagareivių žygis

Miesto taryba nusigando 
socialistų.

Demokratiški ir republikoniš- 
ki politikieriai, kur sėdi miesto 
taryboje, atliko dar vieną nedo
rą žygį šį syk prieš socialistus, 
dėl neva tariamo jų nelojalumo, 
('/.vakar tarybos sesijoj de
mokratų aldermanas iš 15 war- 
(los. Edward Kaindl, pasiūlė re
zoliucijų, reikalaujančią, kad t. 
v. apšvietus taryba nepavelytų 
sočialistalns naudoties mokyk
lų svetainėm, jeigu rastųsi nors 
menkiausia abejone apie jų lo
jalumų ir lt. Demokratiški ir 
republikoniški “darbininkų dra
ugai” kaip vienas balsavo už tą 
paika paiko demokrato rezoliu
ciją. Prieš ją balsavo tik du aid.

draugai Kennedy ir Johnson.
Tokie jie, tie demokratiški ir 

republikoniški gizeliai, “darbi
ninkų draugai" i

John Vcrbnrg, gyvenus 3625 Ki
lis Purk gatvėj, vakar ant vietos 
nušovė savo tėvų Verburgą. Nu
šovė jį gelbėdamas senų moti
nų ir seserį. Tėvas, sako,, visuo
met būdavęs girtas ir dėl men
kiausios priežasties mušdavęs 
pačia ir vaikus.

Tėvo užmušėjas areštuota ir 
laikomas Cottage Grovc polici
jos stotyj.

Gatvekarių darbininkai

nerimauja.
Reikalauja didesnių algų.

Organizuotieji gatvekarių ir e- 
levatorių darbininkai, viso 11 tu
ksiančių vyrų, rengiasi kreipties 
i samdytojus veikalavimu padi
dinti algas. Unijos prezidentas 
Quinlan tarp kita vakar užreiš- 
kė, kad gatvekarių darbininkai 
nebegali pragyventi gaunama al
ga, todėl jie yra priversti reika
laut naujo padidinimo algų — 
nors senojo samdytojų *ir dar
bininku kontrakto terminas dar (k i
neužsibaigė. Unijos prezidentas 
belo, sako, kad tas darbininkų 
re ikalavimas nebūtinai turi rei
kšti streiką: darbininkai tiktai 
prašo, ir tikis, kad kompanija 
išpildysianti jų reikalavimus.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininku konduktorių ir niolor- <. v
manų - algos ištiesų nekokios— 
nuo 30 iki 39 centų valandai, 
(ii gatvekarių valytojų ir taisy
tojų dar mažesnės—nuo 24 iki 
30 centų.

Nors unijos prezidentas ir ti 
krina, kad darbininkai! nenorį

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 

Duonos korčiukės Chicagoj ?

Viešbučiuose ir valgyklose įve
dama “karės porcijos’’.

Visa, kų jus galėsite šiandie 
gauti savo valgykloje, bus 2 un
cijų porcija t. v. “pergalės duo
nos". Tokį patvarkymų vakar 
paskelbė Illinois valstijos mais
to administracija.

Kitas patvarkymas sako, kad 
kasdieną nuo 5 vai. vakaro iki 
vidurnakčio bus wheatless" — 
bekviečią! valgiai, išskiriant tas 
dvi unciji “pagalės duonos", 
arba bandukes—rolls.

“Bemėsės” dienos betgi panai
kinama.

Sberman viešbutyj užvakar 
buvo susirinkę apie 1000 duonos 
kepėjų, kad išdirbus reikiamą 
pienų delei tariamų valdžios “ka 
rėš duonos korčiukių", taip kad 
kiekviena šeimyna negalėtų ga
uti daugiau negu jai yra leisti
na.

Schuttler jau Chicagoje
Pagalios vakar sugrįžo iš 

Floridos policijos departamento 
galva, Herman F. Schuettleris. 
Kol kas betgi jis dar neužimsiųs 
savo vietas kaipo policijos vir
šininkas. Tas pereigas pildys 
dabartinis jo pavaduotojas Al- 
cock’as. Schuettler dar vis ser
ga ir veikiausia turėsiąs tūlų lai
ka pagulėt ligoninėj.

Ettelsonos šeimyninkauja.
Miesto taryba 56 balsais prieš 

11 nutarė, būtent, kad miesto 
korporacijos advokatas Ettelso
nas nekištų savo nagų prie už
vestos bylos prieš Chicagos gaso 
kompanijų ir kpd jis netrukdytų 
adv. Bichbergui, kuris veda mi
nėta bylų.

O kų-gi padarė Ettelsonas? 
Spjovė į tarybos užreiškhnų ir 
vakar, nuėjęs teisėjo Tarrisono 
kambarin, apskričio teisme, už- 
rciškė, jogei vieninteliu miesto 
reikalų reiškėju dabar esąs jis, 
Ettelsonas. Adv. FUchbergas ir 
jo pagelbininkai nebeturi teisės 
vesti minėtų bylų. Kartu jisai 
pareikalavo, kad byla butų ati
dėta ant neaprubežiuoto laiko. 
Ir, neveizint adv. Richbergo pro
testų, jisai atsiekė savo. O atidė
jimas bylos yra skaitoma atvi 
ru lošimu į rankų gaso kompa
nijai, — dėl to juk ir buvo pra
šalinta adv. Richbergas.

Ettelsonas, vadinas, pasisavi
no majoro Thompsono privile
gijų: tik majoras gali pasiprie
šint tarybos nutarimui—vetuo
jant jį. Ret šį kartų jį pavadavo 
jo draugas Ettelsonas...

WEST SIDE.
Prelekcija.

Pėtnyčioj, gegužio 10, M. Mel- 
dažio Svetainėj L.D.L. Draugi
jos 45 Kuopa surengė, prelekcijų 
tema: “Lyties klausimas pas vy
rus“. Prelegentu buvo Dr. A. 
Montvidas. Reikia pasakyti, kad 
daktaras A. Montvidas labai 
nuodugniai aiškino nūn. klausi
mų. Nevienas tuo būdu gavo 
progos susipažint su dalykais, 
kuriuos žinoti privalo kiekvie
nas vyras, .lojo kalbų susirinku
sieji dažnai pertraukdavo griaus 
mingais aplodismentais.

Po protekcijos buvo duodama 
įvairus klausimai, į kuriuos ^dak
taras tinkamai atsakinėjo. Vy
rų prelekcijos pasiklausyti buvo 
susirinkus arti-pilne svetainė.

Norima surengti ir kitų tokių 
ar panašių prelekci jų. Lauksime.

Ant J ūsas.

atliko duetų. Pirmą dainelė su
dainuota neblogai, jbet antroji 
apipraščiai. Tikiu betgi, kad at- 
elyj jos dainuos gerai. Smuiki
ninkas (pavardes nenugirdau) 
taipgi savo užduotį atliko gerai. 
Matės, kad smuikų valdo gabi 
artisto ranka.

Vakaras užsibaigė šokiais. Pe
lno berods bus maža, nes publi
kos neperdaugiausia buvo. 

* * *
Cicero miestelis yra mažas, 

bet gražus, o ypač gegužės mė
nesiu: visur lapuoja medžiai, 
taip kad ištolo žiūrint jis dau
giau panašus j parkų, o nė mies
tų’. Ciceriečiai nors vakarais ga
li pasivaikščioti tom išpuoštom 
gatvėn ir tyresniu oru pakvepuo 
ti, negu chicagiečiai. ,

— Ant JuSas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Juliono Kničiuno. 

Girdėjau, gyvena Mine valstijoj. Pa
rimi iš Kauno gub., Raseinių pav.; 
šidlavos parapijos. Norėčiau greitai 
atsakymo, nes tuojau išvažiuoju ka
riuomenėn. Svetimas kas praneš^— 
gaus dovanų. Martinas Kničiunas, 
4947 Melvln Avė., East Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA MO1.DEHIA1 U: 

LEIBERIAI. Pastovus darbas. Gc 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

i

Pajieškau savo brolio Juozo Ja
nuškevičiaus, 5 metai kaip prasi
šalino iš Chicagos, turiu labai svar
bų reikalą, todėl jis pats ar kas jį ži
note meldžiu pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. Paeina iš Kauno g., 
Panevėžio pavieto, Šeduvos parapi
jos. Ig. Januškevičius,
734 Island Avė., Rockford, III.

REIKALINGA leiberių į lumberių 
jardą. Pastovus darbas. Mokestics 
$2.75 iki $3.00 i dieną. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Bros. Lumber Co.
Įėjimas nuo yardo.

35th ir Iron sts., Chicago
REIKALINGA leiberių dėl liejyk

los darbo. Pastovus darbas.
Link Beit Co.,

39th St. ir Stesvart avė., Chicago.

Pajieškau savo 5 pusbrolių Stani
slovo, Liudviko, Mateušo, Kazimie
ro ir Andriaus Vaicikonių, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pavieto, Ra
guvos parap., Budrionių sodžiaus. 
Jie patįs ar kas kitas prašau atsi
šaukti : \Vm. Vaicikonis, 
P O Udiigh, Mont.

__Pranešimai
Liet. Suv. Valgomų daiktų Bend

rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, geguž. 15 d. 7:30 v. vakare, 
A. VVoolbecko svet., po 370 Kensin- 
gton avė. Reikalinga atsilankyti vi
siems šėrininkams, nes yra svarbių 
reikalų. Kviečia Direkcija.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ne
paprastas susirinkimas įvyks gegužės 
15 <1., 9 v. v. 936 W. 33rd St., T. Ra- 
davičiaus svet.,. Chorb nariai malo
niai kviečiami atsilankyti

—M. M. Youdis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GRAŽUS KAMBARYS atiduodama 

veik dykai moterei arba vedusiems 
be vaikų, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namų. Dieną gali dir- 
bli bile ką. Atsilankykite tik vaka
rais.
4119 So. Maplewood avė. Chicago 

2-ras augštaK.

RANDAI

REIKALINGA abelnų dirbėjų į 
fabriką, prie trokų, krauti į karus, į 
yardą, ir tt. $3.40 į dieną ir augš- 
čiau. Darbo sanlygos labai geros, 
su visais moderniškais parankurnais. 
Darbas galima gauti moterims, vai
kams ii* merginoms virš 16 metų taip 
pat kaip ir vyrams. Atsišauk į Em- 
ployment Dept., Corn Products Re- 
fining Co., 63rd str and Archer avė., 
Argo, III. Archer avė., ir 63rd st e- 
lektrikinis^Jfaras privažiuoja tiesiai 
prie dirbtuvės.
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REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18lh St. Chicago.

A'FIDUODAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas. Naujai dekoruo
tu. Puikus šviesus fintas, gera su- 
siedija, tiktai $12.00 — 456 W. 42 St., 
raktas sankrovoje S. W. Kampas 
Normai avė ir 42-ros gatvės.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite j Consuiners Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

i I Moterįs! I
štai kenčiančioms nio- H 

terims yra pranešimas A 
nuo Mrs. \V. T. Price iš II 
Public, Ky.: “Aš kentė- H 
jau nuo skausmų... ji ra- I 
šo. “Aš sunykau dėl H 
silpnumo mano nugaros Ir 
ir narių... Aš jaučiausi ■ 
esanti be vilties, tie drą- ■ 
sos. Aš beveik nebesi- ■ 
tikėjau pasveikt kuomet H 
nors, kuomet draugė su ■ 
užsispyrimu reikalavo, IJ 
kad aš |j|!

< Imčiau UI

GARDUI
i Motery Tonikas
1 Aš pradėjau Gardui. 
. Trumpu laiku aš patė- 

mijau žymų skirtumą.

Moters užima vyrų darbus.
Great Northern viešbučio sa

vininkai nusitarė atstatyt vyrus 
darbininkus—elevatorių opera
torius ir vieton jų samdyties 
moterų ir mergelių. Tatai da
loma neva dėlto, kad ponas O’- 
Neiil, viešbučio manageris, ne
gaunąs užtenkamai vyrų darbi
ninkų. Bent pasakytų, kad vy 
rai nesutinka dirbti už tas bado 
algas, kuriomis tenkinasi mo
ters darbininkės.

Suvažinėjo vaiką
Neatsargus automobilio važ- 

nyčia, Arthur Hipnphreys, va
kar naktį užvažiavo ant būrio 
vaikų, žaidusių ties namu 1557 
California gatvėj. Pasekmėje 
to penkių metų mergaitė, Sa
rai) Hoffsberg, tapo mirtinai su
važinėta. Važnyčia areštuotas.

True translation filed with the post- 
master at Ghieago, III., May 15, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

Pirmoji orlaivinė krasa.
Vakar, 4 vai. ryto, iš Chicagos 

išskrido p-lė Katheryn Stinson, 
moteris orlaivininke — pirmo-

Sustreikavo prekių išvežio
to j ai

Vakar metė darbų virš astuo
ni tūkstančiai organizuotų dar
bininkų—prekių išvežiotųjų.
Reikalauja padidinimo algų- 

po 3 dol. į savaitę. Darbininkai 
metė darbų dargi prieš norų pa
čios unijos valdybos, kuri, sako, 
nenorėjusi sulaužyt senų j į kon
traktų. ..

Manoma, kad šiandie streiki
ninkų skaitlius pasieks virš 10 
tūkstančių žmonių. Samdytojai, 
kol kas, spiriasi; nenori išpildyt 
darbininkų reikalavimų ir šau
kiasi policijos pagelbos.

Uždarė septyniolika saliunų
Policijos viršininko Alcocko 

įsakymu vakar tapo uždaryta 
septyniolika saliunų. Pardavi
nėję svaiginamuosius gėrimus 
šventadieniais.

te, Ju» 
reikšmę

rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 

ii jus kenčin- 
ite pakočioti 
būt stipria ir 

sveika. Tūkstančiai mo
tery duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Gardui. 
Pas visus aptickorius.

E-73

Nariai Cook County 
Real Estate Tarybos

A. PETRATIS & GO,
Real Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par» 
duoda ir maino namui, lotus 

ir farmae

Apsaugoja turtų nuo ugnie*
Peržiuri apstraktus, %

Padaro popieras ' ’’

N0TARY PUBLIC
751 W. 35ta gat., kamp. Halsted 

Telephone Boulevard 6349

žinotina
Chicagos Liet. Dr-jos Sav. Pa- 

šelpos nariams ir norintiems 
tapti nariais arba turintiems 
taip kokių nors reikalų prie virš 
minėtos draugijos — kreipkitės

V. Ascila,
1940 N. Leavitt St., Chicago, III.

ROSELAND
“Du Kelių” scenoje.

Pereitų nedčldienio vakarų K 
of P. svetainėj vietos Lieuvių 
scenos Mylėtojų Ratelis, režisie- 
ruojant p. M. Dundulienei vaidi
no gražių trijų veiksmų dramų 
“Du keliu”.

Geriausiai lošė p-lč A. M. Du- 
iiclitliu to Ritos rolėje. Po jos se

kė 5.M. Dundulienė gailestingo
sios sesers rolėje. Kitos dvi sva
rbios rolės -- kunigų Nanseno ir 
Bronkaus liko išpildytos kiek sil
pnoka. Ypač kun. Bronkaus (J. 
A. Šimkus) kalba buvo pergreita 
ii: visai neaiški. Tas pats iš da

________ CICERO
Pramogų vakaras.

Subatoj, gegužio 11 dienų, Li
berty Svetainėj įvyko puikus 
pramogų vakaras. Rengė jį trįs 
Socialistų Partijos skyriai — lie
tuvių švedų ir čekų. Vakaro pro
gramas susidėjo iš trumpų mu
zikos gabalėlių dainų ir tt. Pir
mas dainavo p. Stogis pritaria
mas pianu; dainavo darbininkų 
Marsalietę. P. Stogis yra gerai 
žinomas cluęagiečiams daininin
kas, lodei nėra ręikąlo apie jį ra
šyti. Pasakysiu lik tiek, kad jis 
dar du syk buvo įšauktas publi
ka. Be to, .p-lč Giorgija Karlsen 
(svetimtautė) puikiai padaina
vo. Jos balsas toks patraukian
tis švelnutis. Publika išaukė jų 
dar kartų.

Vėliau dainavo LSS.138 kuo
pos mišrus gnomas, vadovauja
mas d. Dilipy Dainayo labai ge
rai. Cicerų lietuviai gali didž
iuotis turėdami tokį puikų Cho
rų. Dgės Dočkienė ir Babičiute

Dr. CARTERIO
AKINIAI

8
 Okulisto patarna
vimai už optiko 
kainas.
Prirenkami aki
niai dėl jūsų akių 
taip pat kaip ir 
jūsų veido.

Paauksuotų kaina $3, $4, 
$5,. $6, $7, $8.

Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10, rokuojant egzamina
vimą.

21 metas kaip gydau.
Prirenkama dirbtinės akįs

Dr. Franklin 0. Carler
120 South State Street

(Vienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

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

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnus pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 8. Halsted St, Chicago. III.

Bridgeporto laisvamanių d omai:— 
Draugai, kurie norite įsirašyti į Lie
tuvių Laisvamanių kuopą, taipgi ir 
tie, kurie jau esate padavę savo ad
resus dėl įsirašymo į LLS. kuopą— 
meldžiam būtinai pribūti pėtnyčioj, 
gegužes (May) 17 d. į Aušros svet., 
3001 So. Halsted St Pradžia lygiai 
8 vai. vak. LLS. Komitetas.

Rockford, III.—SLA. 77-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas, nedėlioję, 
gegužės 19 d. Moose Club svetainėje 
ant Mulbery St. Kalbės F. P. Brad- 
'*hulis, iš Chicagos. Pradžia lygiai 2 
valandą po pietų. Kviečia visus at
silankyti. .—Komitetas.

LSS. 81 kuopos lavinimosi susi
rinkimas įvyks ketverge, geg. 16 d. 
7:30 v .vak., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Komitetas.

LSS. 4tos kuopos valdybos nariai, 
o taipgi Biznio ir Namų parupinimo 
komitetai malonės atvykti specialiu 
susirinkimai) pėtnyčioj, gegužės 17, 
7:30 v. vak. pas kuopos organizato
rių I’. Mt'škauską, 3752 Wallace St. 
Svarstymui yra svarbių reikalų.

—Organizatorius.
Cicero, III. LSJL. 2 kp. mėn. susi

rinkimas įvyks ketverge, geg. 16 d., 
8 v v. Gudgalio svet., 1447 So. 49 avė. 
Visi nariai turi atsilankyt

—Org. A. Rudinskas.
Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi

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

Rašt. A. Meldažis.
LSS. VIII Rajono Konferencija į- 

vyks gegužės 19, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted str., Chicago, III. 
Kuopos kur priguli prie LSS VIII 
rajono ir neturi išsirinkę delegatų į 
konferenciją, malonėkite išsirinkti 
delegatus . LSS. VIII Raj. sekr., 

—J, Jurgaitis.
LMPS. 29 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoj, gegužės 15 
d., 7:30 vai. vakare, Northsidės Liet. 
Draugijų Sąryšio svet., 1822 Waban- 
sia avė. Draugės malonėkite atsi
lankyti pažymėtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. J. S.

Cicero, LSS. 138 kuopos susirinki
mas 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.

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

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

LSJL. 1 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyks seredoj, geg. 15 d. 8 v. v., 
Aušros svet., 3001 S. Halsted str.— 
LygieČiai, malonėkite atsilankyti vi
si, nes turime išrinkti delegatus į 
Y. P. S. L.” konvenciją, kuri įvyks 
nedėlioj, geg. 19 <(. Nepamirškite.
____________________ —Valdyba

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Barboros Pu- 

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

Pranciška Puzaraitė,
F. Ankevičienė 1633 So. Jefferson 
st., Chicago, III.

Pajieškau Antano ir Rafolo Mi- 
lei-iij. Kitimo SiiiuHtj pnvieto.
PnštišvOs parap.. Dauznagių sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti greitu laiku.

Izidorius Letunikas
1622 So. Halsted St., Chicago, III.

KAS ATVAŽIAVOTE į C1IICAGA? 
Giminių ar pažįstamų ir manęs pa- 
Jieškojote, tai meldžiu kreipties j 
mano po šiuo antrašu:

Jonas Grįunas;
4546 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
riai, maudynė ir toiletas, 1117 \V. 
57 St; kieto medžio grindis puiki 
vieta, 1-mas aug.štas, tiktai $14.00 Pa
matyk šį fialą. Jus panorėsite. 
Mayes, 35 So. Dearborn str. Chicago 
Tel. Central 6310.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai bnėernė, su 

namu, gera vieta, elektriką, gesas, 
viskas geroje tvarkoje.
937 W. 18th St., Chicago.

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 namas. Šie fintai jums patiks. 
Joe. Rcminswki, 3559 \Vallace Str., 
2-ras augštas užpakalyj1.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vieloj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj.
4330 S. \Vood st

PARDUODU visai pigiai sankrovą 
(štorą) visokių daiktų. Aš turiu iš
eiti į kariuomenę.
919 W. 351h St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ PARSIDUODA greitu laiku ir pi
giai, fotografiška kamera “5x7”, le- 
nsai 8”xl0”.

Peler Stanikunas, 
1318 S. 50th Avė., Cicero, III.

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

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

REIKALAl.’J^MA vaikinų virš 16 
melą mokyties šerių ir karčių išdir- 
bystės (Hair drawing Irade). Gera 
užmokestis laike mokinimosi.
2210 S. Halsted St)., Chicago.

REIKALINGAS lietuvis vargoni
ninkas. Darbas nuolatinis. Alga ne- 
žema. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Kun. F. A. Mikalauskas, 
Lock Bpx 19, Westville, 111.

REIKALINGA kalvio prie vežimų 
ir pagelbininkų. Vien tik 1-nios kle- 
sos. Limousine and Carriage Co., 
3515 Michigan Avė., Chicago.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
(laibo ofise. Patylimas nereikalin
gas. Michael J. Kiras,
3331 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA moterų prie plovi
mo bonkų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Patyrimo nebūtinai reikia.

Atvvood and Steel Co., 
1428 W. 37th St., Chicago.

REIKALINGA pakuotojų į rakan
dų dirbtuvę. 30c valandoje.

J. I). Freese and Sons Co., 
2501 Homer St., 1 blokas* į vakarus 
nuo Milw*aukee and Western avės.

REIKALINGA stickerio “hand 
sund” ir kitokių darbininkų prie ra
kandų dirbtuvės.

J. 1). Freese and Cot, 
2501 Homer St., 1 blokas į vakarus 
nuo Milwaukee ir Western avės.

REIKALINGA senų vyrų atėmimui 
stako nuo mašinų. $10.00 į savaitę.

J. I). Freese and Sons Co., 
2501 Homer St., 1 blokas į vakarus 
nuo Mihvaukec ir Western. avės.

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

Bach’s Dcptf Store., 
3611 S. Halsted St., Chicago

REIKALINGA prityrusių vyrų į 
yardą, ir karpytojų dėl “serkp iron 
vard” Fefferman and Morris, 
2627 W. 12th St., Chicago,

REIKALAUJU gero kriaučiaus, 
kad galėtų dirbti skiurtus ir kaulus 
prie kostumieriško moteriško darbo. 
Mokestis gera. Atsišaukite tuojaus: Wm Pocius,
3549 Ogtlen Avė., Chieafio.

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

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na. Plaut drapanų nereikia. Kreip
kitės adresu: V. MESSAGE, 
3548 S. Halsted st., Chicago.

PARDUODU labai pigiai grosernę 
ir smulkmenų sankrovą, lenkų ir 
lietuvių apgyventoje vietoje. Išva
žiuoju ant faunos.
4618 So. Rockwell st., Chicago.

PARSIDUODA šiaučiaus varstotas 
finisheris elektra sukamas, Singer 
mašina ii' kurpaliai. Viskas verta 
$200. Parduodu tiktai už $75.
1316 So. 48th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA lengvų gėrimų iš- 
dirbystė (Soda \Vater factory), su 
visom geriausiai pritaisytum maši
nom ir 30(1 keisų butelių. Apsiimu 
išmokyti šilą darbą. Gera proga lie
tuviui. Savininkas išvažiuoja ant 
ūkės. Mikolas Balanas,
]523 Oak SI., Ručine, \Vis.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Ford” automobi

lius, išrodantis kaip naujas, gerame 
veikiančiame padėjime ,su daugeliu 
prietaisų. Parsiduoda pigiai.

3604 S. Paulina Street.

PARSIDUODA geras truck’as, tin
kamas grosernėms ar bučeruėms. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Taigi pasinaudokite gera proga. 
Atsišaukite šiuo adresu: 3212 \Val- 
lace sti\, Truck — Abets (?) darbo.

NAMALžEMfc
FARMOS .

Centralėjc Wisconsin, išdirbtos su 
namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Price ir CJark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,000.60 ii' 
augšČiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir II. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not i ne.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių name
lis, maudynė, gesas, elektriką, pe
čius, kubilai. $1700. Ant išmokė
jimo. 639 \V. 46 Place. Chicago.

RAKANDAI

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut save puikius 5 kam
barių rakandus. Elegantis 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 piaųas 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.

$200 DUBELTAVAS springsas pho- 
nographas, su deimentn adnla ir re- 
koiclnis, Bus parduotu už $55. tii-n- 
jma visus rekordus ir gvarantuotas 
ant 10 melu.
, 3645 W. Polk SI., Chicago.

$55.00 nupirksi mano $250 Viclro- 
la $215.00 paimsi mano .*850 player 
piano, 1918 Mnode) mandoliną prie- 
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoįi vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.




