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Vokiečiai užkrečia belais 
vius ligomis

Finlandija irgi patapo vokie 
čiu vergu

Ukrainai sumušė vokiečius

Vokiečiai suėmė beveik visų Rusi 
jos Juodųjų jurų laivynų

BARIZMAS
Ukrainoj

Įvairiose gubernijose. A

laisvins limpančiomis ligo
mis.

'I'rue translation filcd xvilh Ihe posl- 
rnaslcr ai Chicago, III., May 
as rcquired by tbe act of Oct

\VASI11NGTON, geg.

27. 1918, 
. 6, 1917.

21.

nu sti naująjį diktatorių gen. 
Skoropadskį, jei jis neužgniauž 
augančio sukilimo.

UKRAINOS VALSTIEČIAI
PERGALĖJO JUODAŠIM

ČIUS IR VOKIEČIUS

a vėliausiu žiaurumu, varto-,Tru); lrans|alion fi)c(| wllh )hc post. 
mu dvilypėj monarchijoj. ; oin-ter rl (’hieago, III., May 25, 1918, 

. J • 1 as miuircd by the act of Oct. 6,1917.Daugiau kaip lO.fMHI ibdu ir
MASKVA, geg. 18 (suvėlinta) 

\';ikariniai laikraščiai praneša 
'apie valstiečių sukilimus prieš 
j naująją Ukrainos valdžių.

Černigovo gubernijoj valstie
ti.-. i išxijo naujus valdininkus ir 
sumušė vokiečių-ukniinų karoi-

biją, kad ten platintų užkrėli 
mą ligomis.

VOK1EČIAI VISAI PA-

įimą Pollavoj.

ir Finlandija turės duoti! 
vokiečiams kareivių.

True Itanslalion filcd svilti Ihe post- 
maslcr al Chicago, III., May 27, 1918, | 
as i eqinred by Ihe. act of Oct. G, 1917. |

COPENHAGEN. ucu. 25.

dideliu nuostolių.

LEIS IŠVAŽIUOTI

> gerų šaltinių”, 
i i r Vokic- 
pirklybinę su-

t i iš Ukrainos.

konomin< kontrolę per 20 metų.

'l’riic translation filed vvith the post- 
m:tsl<-i- ;d Chicago, III., May 27, 1918, 
as required by ihe act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 25. — Ex-

gynimo sarysj 
surinks armiją 
niu, kurie bus 
priežiur i. jei I

100.000 žino-

ą laiko arės.
Maniu i licim smarkiai

gramoj .datuotoj geg. 18, kad 
sulig vokiečių ambasadoj Mask
voje gautos žinios, dabar esan- 
tii ms Kijeve Romanovų dinas
tijos nariams leista išvažiuoti iš 
Rusijos per Vokietiją. Didysis 
kunigaikštis Nikolai Nikolaje- 
vič važiuoja į Černogorijų, o na
šlė carienė — į Copenhagen.

UKRAINIEČIAI DEGINA

Maisto riaušės Rusijoj

VOKIEČIAI SUĖMĖ 19
RUSŲ KARIŠKŲ LAIVŲ

True translation filiui wilb Ihe post- 
ina-.ter ai (’liicago, III., Mas 27, 1918, 
as reųnirrd by Ihe act oi’ Oct. 6, 1917.

praneša apie mai-

Beveik visas Juodųjų jurų 
laivynas pateko vokiečiams.

---------- <
True translation filcd with the post- 
masluu ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, Geg. 25.—Pa-
sak Frankfurtu* Zeilung, kuo 
mot du dideli laivai ir du dideli 

Į torpedinių laivų naikintojai lai- ‘i 1 •
mingai paspruko kuomet vokie-

10,000 darbininkų j kliuvusių į vokiečių rankas yra 
bluvėj priėmė re- 1 kariški laivai nre-dreadnautu

zoliuciją, raginančią sušaukti
Steigiamąjį Susirinkimą ir pa-

bmarinų.
Korespondentas sako, kad be

veik kiekviename atsitikime lai
vai, mašinos ir kanuolės yra ge
rame stovyje.

suoti.
Manoma tęsti antpuolius kol 

| bus žmonių ant gatvių.

miesto salės siekia kelis tuks
iančius dolerių.

VOKIETIJA IR HOLAN- 
LIJA SUSITAIKĖ

Triic translation filed vvith the post- 
inaster ai Chicago, III., May 27, 1918, 
us rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

HAAGA, geg. 25. — Sulig o- 
ficialio pranešimo, tarybos tarp 
Holandijos ir Vokietijos apie 
pildymų pirmosios šalies sutar
čių pilnai pavyko. Vakar pra-

PASKANDINO DIDŽIĄJĄ 
VOKIEČIŲ SUBMARINĄ

Nauja didelė submarina ne
atlaikė mažos submarinos 
atakos.

Truc translation filed with ihe post- 
inaster at (’hieago, UI., May 27, 1918, 
us rcquired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 25.— Pir-

zcrių •submarmų“ tapo patikta

Kaizeris neįsileidžia sociali
stų karės tikslų

i'rue translation filcd with Ihe pojt- 
maslcr ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKIIOLM, geguž. 25. -

Imar Brantiug rašo Sočiai De
mokratėm kad jis pildydamas

perduoti Vokietijos Socialistų 
partijai Londone memorandu-

pastangos buvo įiepasrkmingos. 
Berlino socialistų laikraštis Vor- 
\vaerts tvirtina, kad už nepri- 
statvma memorandumo kaili v- *• C. c/
ra Vokietijos valdininkai.

LIEPIA VYKINTI LAIS
VĖS VARŽYMO ĮSTA

TYMUS

Bet nekliudyti teisingai kri
tikai valdžios.

True translation filed with the post- 
ninslcr at Chicago, III., May 27, 1918, 
as required by the act of Oet. 6, 1917.

WASHINGTC)N, geg. 25 .
(i nuralis prokuroras Gregory

rams aštriai vykinti naująjį 
priedų prie šnipinėjimo aklo,

reiškinius, bet taipgi ypač da
boti, kad nepakenkus “teisin
gam, legaliam kritikavimui ad
ministracijos ar svarstymams

AREŠTAVO 2,000 SLAKE-
RIŲ

Medžiokle Phoenix, Ariz. tc-

Truc translation filed with the posl- 
inaster al Chicago, III., May 27, 1918, 
as required by the act of Oct. G. 1917.

PHOENIN, Ariz., geg. 26.
Federalės valdžios vedamuose 
antpuoliuose daugiau 2000 žmo-

kant išsisukinėjančių nuo drat- 
to žmonių.

Manoma kad iš to skaičiaus a-
pie 30 žmonių yra nesiregistra-

man kol nebus padaryti platese-

JOOOsargų lapo pastatyta apie 
miestų tuoj po perėjimui Rau-

važiavo į vidurmiestį, o taipgi 
atvyko daug žmonių iš kilų 
miestelių.

Nė vienas negalėjo išeiti iš bi
znio distriklo kad netapus sulai
kytu ir išegzaminuotu. Tie ku
rie buvo manomi esant drafto

TURKIJOJ PRASIDEDĄS 
REVOLIUCINIS JUDĖJI

MAS

Jis Prasidėjęs Mažojoj 
Azijoj.

True translation filed with tne post- 
niaster al (’hieago, III., May 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHJNGTON, geg. 25.— 
Graikijos legacija šiandien ga

j imas prieš Turkiją Arden, Smi-

Tie laivai yra didelės įtalpos, 
gerai apginkluoti ir turi daugiau 
kanuolių ir jos toliau šauna, ne
gu ant kilų submarinų ir jos 
buvo skiriamos plaukioti toli
mose jurose ir ten jieškoti au-

Bct pirmas iš tų baisūnų lapo 
sumuštas ir paskandintas ma-

rinos“. Nuo vokiečių submari
nos niekas neišsigelbėjo.

Kitas vokiečių kruizeris, per-

tu pasinėrimu.

ant kitu miestu, i. v
2,006 turkų kareivių toj apy-

ZO1UI.C. -

CHICAGIEČIAI ATSILIKO SU 
AUKOMIS RAUDONAJAM 

KRYŽIUI

Nesurinko reikiamos kvotos 
$6,000,000.

True translation filed vvith the posl- 
niaster at Chicago, III., May 27, 1918, 
as .;2<iuircd by tlic act of Oct. G, 1917.

TRANSPORTAS PASKA- Stijų miestai nelik sudėjo pa- 
skirtųjų sumų anlran Raudo
nojo Kryžiaus karės fondan, o

NDINO SUBMARINA
Amerikos transportas šuva- (|;lllgeiis kuone 

žinojo submarinų. gidu savo kvotos sudėjo, didžiu-
True translation filed with the post- le (Jiicago atsiliko toli užpaka- 
master at Chicago, III., May 27, 1918.
as rcquired by the act of Oct. 0, 1917.

Aliau liko uostas, geg. 25. — 
(icg. transportas, kuris vožė 
daug kareivių skersai Allanlikų, 
suvažinėjo ir paskandino didelę 
voki'ėiu submarina. Laiva: C v
traukė 18 submarinos įgulos 
rių ir atvežė juos į portą.

lyj su savo aukomis. Ji netik 
nesurinko savo kvotos $6,000,-

na-

ne pusės — arti $2,500,000.
Kad davus Cbicagiečiams 

progą pasivyti kitus miestus, 
ka,mpi?nija bus prailginta dar

Mėsos barono didele 
piktadaryste

Parduoda kareiviams neti 
kuštą mėsą

Iš karės lauko
Pakele algą geležinkelių 

darbininkams
GYVULIŲ SKERDYKLOS
PARDUODA KAREIVIAM

NETIKUSIĄ MĖSĄ

Daug mėsos sunaikinta kai
po netikusios.

Kaltininkai negali būti 
nuteisti.

True translation filcd wilh the post- 
nuisler ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

WASI11NGT()NAS, geg. 26. -- 
Federalė pirklylbos komisija 
šiandie išleido apkaltinimų, kad

los Wilson and ('.o. ir Morris 
... , _ . A.

karciviams 'lcxas valstijoj “ne
tinkamų žmonių vartojimui ’ 
jautieną. Daugiau kaip 10,000 
svarų mėsos tapo sunaikinta ka
mpoj Travis, Tex., paliepimu 
maisto administracijos, 'l ai bu-

frigeratorių vagonuose ir neva

plano.

TIK MAŽI VEIKIMAI 
VAKARUOSE.

I’rue translation filcd with the post- 
. niaster at Chicago, III., May 27, 1918, 

as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.
LONDONAS, geg. 26.— Ka

rės ofisas praneša apie padidėju-

ir šiaur-ryčius nuo Amiens, taip 
jau vakarinėj pusėj Lys sekto- 
ne Flandrijoj.

Anglai antpuoliuose suėmė 
daugybę belaisvių ir kulkasvai- 
džių. Antpuoliai ėjo dienų ir

Vokiečių kanuolės tęsė savo 
baisų bombardavimų talkininkų 
linijų apie Vilers—Brettoneux, 
raktų į talkininkų pozicijas prieš 
Amiens,parodydamos, kad at
naujinus vokiečių besiveržimo

PaF.kandino submarinų
True. translation filcd svilti the post- 
niaslęr ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as i ccj.iired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 25.— Šia
ndie paskelbta, kad vokiečių 

submarina, kuri paskandino an
glų laivų Inniscarra, tapo neuž-

Laimėjo pakėlimą algos
Pasak maisto administrato- 

riauus Ilerberl Hoovcr, įvairiose

ra netoli..

Ant submarinos paimti bclais- 
vra išsodinti.

N ADOJ E

Reikėjo šaukties kitų karei" 
vių pagelbės numalšinimui 

maištininkų

True translation filed with tbe post- 
inastcr ui (’hieago, III., May 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

HALIFAX, N. S„ geg. 25.
Smarkiausios riaušės šio miesto

grįžę kareiviai bandė paliuosuo- 
li kitus kareivius, kuriuos poli

cija buvo areštavusi. Minia 
bandė sugriauti ir sudeginti mie
sto salę ir policijos stotis, per
pjovė šmirkštynę kada atvyko

Minia siaubavo kol neatvyko 
garnizono pulkas su užtaisytais 

šautuvais, šimtai jurininkų, 
išsodintų nuo kariškų laivų, su 
užtaisytais šautuvais ir durtu- 
vais pagelbėjo išvaikyti minias.

Keli žmones lapo sužeisti, jų 
alrpe trjs policistai. Nuostoliai

klasifikacijos kortos, buvo pa
siųsti į “exemption board” kva-’

ORAS

ei 1ICAGO, — 1,000 skrynių 
darbininkai, dirbantis 16 firmų,

Amerikiečiai suėmė belais
vių.

diena

pabrangus pragyvenimui, 
bildukai 
limo ir kompanijos bijodamos 

suliko išpildvli reika-
lavimą.

BUDAVOJA LAIVUS

Skaičius pabudavojamy lai“

True translation filcd wilh the 
niaster ai Chicago, UI., May 27, 
as rcquircd by the act of Oct. G, 1917.

WASilINGTON, geg. 21. — 
Iki šiol gegužės mėli, užbaigtų 
budavoli plieninių laivų skaičius 
yra didesnis, negu kuriame pir
mesnių mėnesių. Iki geg. 23 d. 
pabudavota 29 laivai 171,661 to
nų įtalpos. Keturi plir niuiai lai
vai 28,200 tonų įtalpos Įirislaly-

post
ui 18,

Pasimirė reichstago prezi
dentas.

True translation filcd with the post- 
inuster ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

BEBLINAS, geg. 25. — šian-

n tas Dr. Johanuos Kacmpf.

prezidentu nuo 1912 m. Pri
klausė Progresyvei Žmonių par
tijai. J buisvo 76 m. amžiaus).

gonai mėsos..
Negali nuteisti

Laisniu neatimta.c

kaltininku.c

pilno teismo.

slo įstatymų punktu, kuris netu
ri bausmės ir reikalauja iš vald

True translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., May 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Amerikos armija Franci- 
joj, gcg.25.— Amerikos štabo 
oficialis pranešimas sako, kad 
pėtnyčioj Picardy sektone ame
rikiečių kareiviai padarė tylų

riai Kague klcsos, 3 moderniški 
naikintojai, 7 seni torpedinių tierų ištyrimui. Giedra ir šilta šiandie ir gal-i
laivų naikintojai ir daugybė su- Tie kurie galėjo prirodyti sa- būt ryto.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

jimo ar naikinimo maisto.
Federalė pirklybos komisija 

neturėdama kriminalės teisės, 
dabar gali gauti lik “morali ap
kaltinimų”, jei tas jos žingsnis

adminislraloriui 1

raporto apie utarninkų.
Kuomet visa mėsa buvo švie

žia, o ne “balzamuotos jautie
nos“ rūšies, kuri sukėlė tokį di
delį skandalų laike* amerikiečių

bos komisijos paskelbimas yra 
pirmu atviru oficialiu nurody 
mu, kad kareiviai gaudavo ne-

ANGLAI NUŠOVĖ 21 AUS
TRŲ AEROPLANUS

Savo nepražudė nė vieno

'I'rue translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., May 27, 1918, 
as rc^iji ed by the act of Oct.45, 1917.

LONDONAS, geg. 26. — Ka
rės ofisas sutraukoj veikimo an
glų spėkų Italijoj oficialiai pa
skelbė, jog anglai nuo geg. 18 
sunaikino 24 priešo aeroplanus 
Italijos fronte. Tame laike ne-

antpuolį, pridarydami priešui 
dideliu nuostoliu užmuštais ir C v
alsivesdami belaisvių.

PAKĖLĖ ALGAS GELE
ŽINKELIŲ DARBININ

KAMS

Pakėlimas paliečia apie 
2,000,000 darbininkų

True translation filed with the post- 
master ai (’hieago, III., May 27, 1918, 
p > required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, geg 26. —
Gcneralis direktorius paskelbė

dviejų milionų geležinkelių dar
bininkų. Tas pakėlimas algos

veikia nuo pereito sausio 1 d. 
Tuo pakėlimu išpildyta dalinai

misijos rekomendacijos.

$30,000,000 j metus, kurio pusė 
bus išdalinta bėgyje ateinančių 
kelių savaičių bendromis sumo
mis nuo $100 iki $200. kiekvie
nam darbininkui.

GRAYSON, Ky., geg. 25. — 
Melvin Collins, 23 m., iš Olive 
Dili šiandie nušovė tris žmones. 
Paskui užsidarė namuose ir tu-
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gramo, kurį priėmė vasario 
mėnesyj Anglijos, Francijos,

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
01.—Telefonas: Canal 1506.

UŽKiaakomoji Kaina:
Ch trikoje—pučiu:

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

Chicagoje—per nešiotojus?
Viena kopija...................
Savaitei ....................... ..
Mėnesiui ..................

Suvienytose Valstijoft.% Chicafofo 
vačtu:

Metams  ............ .................... SS.00
PiKfi meto ............ ..
Trims mėnesiams •••«••.. t.65

- Dviem mėnesiam
Vienam mėne siui ...........  -6*

Kanadoj, metams ..................  7.00
Visur kitur užsteniaoM..........806

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

ir darbininkų konferencija. 
Tam tikroje rezoliucijoje 
Darbininkų Tarybos susirin.- 
kimas pabrėžė svarbiąsias 
minėtojo programų mintis ir 
išreiškė pageidavimą, kad 
lietuviai darbininkai išstudi-

savo draugų tarpo, nes tuo

eoo
3.50
įsi

U

Rašytojų ir korespondentų praĄome 
•iunčiannis išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Itedakcl j ii, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos f'opieros pu
sės, be lo paliekant pi dosnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
|ei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jy ir 'atsiunčia krasos 
ienkleliy pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

nykitės —K. Marks.

Redakcijos
Straipsniai

Truc translation filed \vilh the 
maslcr at Chicago, III., May 27 
as rc<|uired by the act of Oct. (i

post
ams, 
1917.

rnui ir įvykinimui tų dalykų,

Visapusiškai išgvildenta ir

klausimas. Draugijų dele
gatų susirinkimas pavedė 
Laikinamjam Komitetui pri-

nutarimai.

ferencija, įvykusi vakar, bu
vo bene vaisingiausia savo

žymėsime sekamus: “Bėgan
tis momentas” (apie Lietu

Lietuvos atbi

niniasi lietuviais kareiviais;

žavimas.
Jau vien trumpas šitų 

klausimų paminėjimas rodo,

vkščia konferen-

gatų susirinkimui prisėjo at-

ėmė gerokai laiko ir delega
tų energijos, — išklausyt ko
miteto ir komisijos raportus, 
išrinkti naujus komitetus ir 
komisijas, išgvildent keletą

sumany
mų ir tt.

Kaip-gi atliko tą savo di
delį uždavinį Ch. L. D. T. ko
nferencija?

Viena, ji priėmė svarbią 
rezoliuciją sulig Lietuvos; 
skaitytojai ras ją kitoje vie
toje, šiame “Naujienų” nu
meryje, lietuvių ir anglų kal-

nuomonę apie KaizensKog 
valdžios ir lietuvių klerikalų 
žygius Lietuvos reikale, ir 
mes neabejojame, kad jai 
pritars protaujantis lietuviai 
darbininkai ne vien Chicago- 
je, o ir kitose kolonijose.

Diskusijose apie darbinin
kų karės (taikos) tikslus ta-,

Gerinau kaišei* has violatcd the 
right of the Lithuanian people 
to seif-deterinination;

VVHEREAS, the proclamation 
of the salirical independencc of 
Lithuanian on condition that 
Lilhuania “\vill participate in 
the \var burdens of Germany” 
was made, by the reason of the 
plot eoneoeled by the Lithuanian 
clergy whose acknowle<lged 
lender Bisliop Karevičius of Ko- 
vno wcnl to Gt*n. Lundendorff 
ai headipiarters where* “a comp-

depcndence of Lithuania was es- 
tablished,” and then the Lilhua- 
nian Landesral acted as a sub- 
missive tool in the hands of kai
šei* - clericals inlriguers;

VVHEREAS, in furthcrance of

of the Lithuanian Landesral to- 
gcther vvilh the representiitives 
of the clerical Lithuanian Natio
nal Council of the United States, 
Rev. Ft. V. Baltuška, have

land a doeument demanding for
Lithuania a 
blood (i. e. a Germini prince),

king of

jvykdinimui sUOrga-Įendeavoring thereby to absolv . • « • • • t • 1 . • • • . 1 • 1 • . • . .gramo ]
nizuot tam tikri veikimo ko
mitetai atskiruose distrik- 
tuose.

’C
the kaišei* of bis heinous crimes

NOVV, TIIEREFORE, \ve, the
išklau-

konferencija

pasitenkino tuo, kad pavedė

mitetui pasirūpint to klausi
mo išttiškiuimii mvisvi cljirbi- 

ninku miniose.
Tai tokie buvo svarbiau

sieji konferencijos darbai. Iš 
jų skaitytojas gali matyt,

bininkų Taryba veikia rim
tai. Darbo ji turi didelio ir

jos darbavimasi, šiandie žmo iz €• '
gus nenoromis nusišypsai, 
kuomet atsimeni, kaip tūli

bejojo, ar Darbininkų Tary
ba “turės ką veikti”. Kad 
tai ji turėtų pakankamai 
jiegų, atlikti visus darbus,

Well, reikia tikėties, kad 
ir kitu miestu darbininkai 
paims ant savęs tos naštos

Laikai šiandie svarbus. 
Kasdiena jie neša darbinin
kams vis painesnių ir sunke
snių problemų. Tegul tad 
musų darbininkai vienija į 
daiktą savo morales ir mate-

svarsto dalykus ir bendrai 
veikia. Tiktai tuomet jie į-

gas linkui savo klesos ir lin
kui visos žmonijos.

Resolution of 
Protest.

VVHEREAS, the Germini gov- 
< rment \vhose urinics have laid 
\v;isle Bvlgiuni, Serbia, Kotinia- 
nia, and commiltcd uncounlcdl 
atrocilies in defenseless Russia, 
busTccently proclaimed Lilhua- 
nia an independent stati* undt r 
Germini military prol< ctorate so 
as to dra\v the blood and the

in furlherunce of ils plunderous 
amhitions;

VVHEREAS. The Lithuanian

der the prcssure of the Gerinau 
military goverment, by ils sanc-

žengė Lietuvos žmonių apsi
sprendimo teises;

Kadangi šitokia lik pajuokai 
Lietuvos nepriklausomybė tąja

savęs Vokietijos karės naštą” ta
po paskelbta ačiū sąmokslui Lic

Kauno vyskupas Karevičius, bu
vo nuvykęs į generolo Ludendo- 
rffo buveinę, kame “buvo pada- 
ryt i pilnas susitarimas Lietuvos 
ik priklausomybės klausimu”,

■^9*

po jų valios išreiškėja, atiduoda

Atsakymai į klausimus .

taras turi tai atlikt, duodant rei
kalingus patarimus apie maistų,

gu kariais nu tuk Ii šiek-tiek šioj

Mano nuomone, mes visi

už jo finikų įnešimų ir tuo- 
jaus riti pre išpildymo jo įneši
mo. Mes — pionieriai švietime 
liaudies ir prie to dalyko turime

B. S. R. iš Clevcland, Ohio, 
rašo: “Jau ke turi metai, kaip aš 
nesijaučiu gerai. Nuolatos skau
da paširdžius ir esu sotus valgęs 
ar nevalgęs. Rodosi, kad skilvis

vaikščiot visai nusilpnėjo ir ima 
skaudei galvų. Žodžiu, lieku ti-

je jio lo Lietuvos Taryba veikė, kras ligonis. Mat nedoras žino
jau kaipo palankus įnagis kai- gus mane taip užgavo į pašir- 
zerinių klerikalų intrigantų ran- džius, kad buvau apsvaigęs ant 
koše; kelių miliutų ir nuo lo prasidė-

džius, kad buvau apsvaigęs ant

Kadangi, tam sąmokslui vy- jo mano liga: skaudėjimas, dic- 
kinti, keletas Lietuvos Tarybos gliai, silpnumas ir tt. Pirma da
atstovų, o kartu ir Amerikos 
klerikalų Lietuvių Tautos 'kary
bos atstovas, kunigas V. Bartas

meiuorandumų, kuriame reika-

ralių svetimo kraujo (t. y. kokį 
vokiečių princą), tuo norėdami 
numazgoti bjauriausias kaizerio

organizacijų delegatai, reprezen
tuojantis 15,000 žmonių, susi-

nimas nuo senųjų užsiėmimų ir 
rupeščių, medžioklė, žūva vilnas 
ir žaismės gali pagelbėti. Arse-

vadinti bereikaligu užsiėmimu, 
tai — dalykas, kuris...

nu). Dr. A. Montvidas.

Santūri Ingman.

Beuodegis veršis
Verte K. V. B—nis.

dėl liaudies.
Rektorius ir policijos komi

saras taipgi išsireiškė už priėmi
mų įnešimo, dagi daktaras ne
prieštaravo ir pasiganėdino tuo, 
kad ką-tai burbtelėjo sau į bar-

kelia pilvų, bet dabar jau nega 
liu. Skilvis pilnas gazų, gurgėji 
mus žarnose nakčia ir žaksė

Musų miestuko toli negalima 
pavadinti užkampiu. Jame jau 
nuo seniai yra leidžiamus laikra
štis ir turi spaustuvę, o yra daug 
miestų, kur nėra nė to, nė kito.

pė susirinkimo protokolą. i-

of (’hieago, representing a con- 
stituency of 15,000, assemhlcd 
in conference of the Ghicago 
Lithuanian Workers’ Council, 
on the 26lh day of May, 1018,

That we declare our utmost 
indignalion and pro les t againsl.
(ierman imperialisto hrenslavc 

Lilhuania in the forui of “inde- 
pendencc” or in auy olhcr forui 
whatsoever, or to impose the 
burdens of war upon the help- 
less Lithuanian people, or to 
draw on Lilhuania’s man-powcr 
for the prosecution of thcir in- 
fcrnal \var;

That we mosi firmly condemn

Bisliop Karevičius of Kovno, 
Bev. Ft. V. Barluška of the 
United States, and olhcr trail- 
ors to the eause of frce Litįma
nia, and anuouncc our readiness 
to resist them and thcir kind to 
the lašt in order to save Lithua- 
nia fron^ kaiser-clcrical servi- 
ludc;

That we declare thcir infam- 
ous agreemenls with the Ger
umu govcnnent as nuli and voii 
and of no conseųiiencc;

oi’ the world for inlercession am 
assistance to the people of Lillin- 
ania, and for determination to 
shake off the murderous gra.*>p 
of the conųųeror iii all Europe;

AND BE IT FURTHER RE- 
SOLVED:

That at the conclusion of the 
war Germany be compelkd to 
inake f uit reparations for all the 
ravages done in Lilhuania since 
the begining of war, and that 
the fale of Lilhuania be determ- 
ined by the people and for the

T. L. Dunduli

Protesto Rezoliucija
Kadangi Vokietijos valdžia, 

kurios armijos sunaikino Belgi-

gų nelekusioj Rusijoj, nesenai 
paskelbė Lietuvą kaipo nepri
klausomą valstybę po Vokietijos 
militare globa, idant tuo budu 
galėtų pavartot Lietuvos žmonių 
kraują ir gyvastį savo plėšrie
siems tikslams atsiekti;

Kadangi Lietuvos Taryba

at home and abroad, has never namie ir svetur gyvenančių pro- 
been recognized by the Lithua-
uian people as a representative žios spaudimu įsisteigus ir jos 
of thcir will, and in driving sankcionuota, niekados nebuvo

lestų. Vokiečių mililares vald-

ninkų Tarybos konferencijon šią 
gegužės 26 dieną, 11)18, taria
me: —

Jog mes išreiškiame savo di-

perialislų pasistengimus paverg
ti Lietuvą pagalba teikiamos jai

vos žmonių kares našta, arba 
imti Lietuvos vyrus vedimui su

Jog mes kuogrieščiausiai pa
smerkiame tokius begedingus

kos, Ivgiai ir kilu Lietuvos išda- 
vikų žingsnius, ir užreiškiame,

panašius į juos, iki galui, idant

Mes paskelbiame, kad jų 
daryta su Vokietijos valdžia

nieko nereiškianti;
Mes atsišaukiame į viso 

šaulio žmones , prašydami i jų

pilnai esu nusilpnėjęs. Vienas 
daktaras sakė, kad turiu skilvio 
nupuolimą žemyn ir liepė ne
šiot juostą, neq esą nėra kitokio 
budo gydyt. Tiesa, ta juosta

vo aprūpinta sulig paskutiniu 
žodžiu technikos. Bet viena ina-

su atidą: — joje nebuvo ko 
spausdinti, l iesa, išleidimas lai
kraščio užimdavo kas savaitę du 
vakaru ir du rytu, bet tame pro-

niekas daugiau nebeprašė žod
žio, pirmininkas pakilo:

Mums buvo pasiūlytas ver
tas visokios pagarbos įnešimas,

vėjinius suveržia raumenis, ku-

pino.

o raidžių rinkėjai tinginiavo, rei
kalavo apmokėjimo už neišnau
dotą laiką ir valkiojosi po kar
ėdamas, keldami visų neapykan-

Prieš tą įnešini kiek aš patė- 
mijau, nebuvo paduota nė vieno 
balso. Dėlei to aš statau balsa
vimui įnešimą pradėti musų 
spaustuvėje spausdinimą abėcė-

Taip, taip!
Reiškia, mes spausdisime 

•pti' .ui v;n t vi ve it- k i • 11 < ‘t

be-’
ir

uz-

kaip ją dėvėl — ar aplink pašir
džių ar žemai ant pilvo? Kitas 
daktaras sako, kad tik “šaltį” 
skilvyj turiu.”

Atsakymas. — Aš nespėsiu jū
sų ligos, jūsų neišegzaminavęs,

jime^ Skilvio “šaltis” (teisin
giau sakant, tupėtų bul skilvio

vio “šalčio” bei slogų nėra) var
giai darytų visus jūsų paminė
tus symplomus ir juostos nešio
jimas nepalengvintų. Užgavi- 
mo laike galėjo arba nuplyšti 
tūlos plėvės, kurios laiko orga-

temptos arba sužeidimas galė-

is vietos. Iš symptonų reikia 
spręsti, kad turite cnteroptosį 
t. y. žemyn nupuolimą arba iš 
vielos išėjima skilvio, žarnų, ke-

si šitie arba tūli organai gali bu t 
išvaryti iš vietos. Symptomų nuo

nėms, o taipgi pasistengimo, i- kote. Žinoma, daktaras turi jie- 
dant atsikračius žmogžudingo škot, ar neturite kokių kilų ligų, 
pergalėtojo, besikėsinančio pa- bet turite ar neturite, visliek rei- 
signiaužti visą Europą. kia gydylies iš šios. Ims įiema-

r r , . M . žiau kaip 6 mėnesius, o gal me-Gahaus nutariame: mani,1 1
karei pasibaigus, Vokietija bu-

ninių už visas, nuo karės pra-

skriaudas, ir kad Lietuvos liki-

Bet be gydymo nepasilaisysite. 
Labai retuose atsitikimuose ope-

luvos žmonėms nuspręsti.

met, žinoma, išgydymas trumpe
snis. Didžiumoj atsitikimų rei
kia gydylies kilom priemonėm. 
Yra keturi svarbus dalykai šioj

rių užkietėjimų ir suteikti me
chaniškų paramų nupuolusiom 
organam. Pastarasis dalykas gu

Abėcėlė!., 'lai buvo nauja ir 
įšaukė pritarinius.

— Aš karšiai pritariu tam įne
šimui, — užreiške krasos viršini-

LSS. XI Rajono kuopų 
domai

Konferencija perkelta. jimu tinkamos juostos, kuria 
nupuolę organai sukeliami aug-

kurių priežaščių lapo perkelta
chišką užganėdinimų. Juosta 
turi būti prilaikyta prie ligonio 
ir nupuolimo laipsnio, tuomet

Todei meldžiame kuopas įsi-

Posėdžiai bus Aurora Hali, 1167 
(dieno st., Detroit, Mieli., ir pra-

kare, toj pačioj svetainėj.
P. Pekoraitis,

į viršų, kad nespaustų ir kad ne
nupultų pats žemyn. Kad at- 
laikyt nuo nupuolimo juosta tu
ri kaboti parišta petnešom. Pa
ti per save ji negali ne apetito 
sunaikinti, ne prie vidurių užkie
tėjimo privesti, ne nusilpninti —7 
žodžiu, tik gerų, o neblogų ji turi 
daryt. Žinoma, jei ji nclinkan-

Ii padaryt blogumų. Vietos da
ktaras turi pamokinti. Kaip pra-

Aukaukite Lietuvos Laisvei 
Fondan.

Dalykai taip ilgiau tęslies ne
galėjo. Akcionierių draugija, 
iriai priklausė spaustuvė, jau

apsvarstymui klausimo apie tai 
ką reikėjo daryli.

Kalbėjo daug ir ilgai, bandė

kainus užsakymus, davinėjo pa- 
sinlimns. svarstė, paklausi
mus; bei įnešimai nuolatos buvo 
užbalsuojami, užsakymai atme
tami ir dalykas nesijudino iš vie
tos. Karta akcionieriai vėl buvo 
išnaujo sušaukti ir, matomai,

kas neatrasdavo tinkamo dalyko 
spausdinimui, ant ko sutiktų vi
si kili. Kiekvienas pasiutimas 
rasdavo kokį-nors užkliuvimą, 
susitikdavo pasipriešinimų, lik
davo sukritikuotas ir atmestas.

laipgi turėjęs vieną

vus svarstymuose.

pradėjo jis, — kuri amžinai sto
vi tuščia, nenešdama pelno. Ge
ra ir akcionierių draugija; ren-

daro jokio nutarimo. Aš nesup
rantu ir nesiimu spręsi, ko trūk
sta visiems atmestiems įneši
mams. Bet aš nurodysiu vieną 
dalyką, kuris, manau, bus visų

kiekvieną įnešimą ir pirmas 
pirmas kiekvieną įnešimų užbal-

siūlyčiau išrašyti paveikslėlius

Aš sutinku su tuo, — at
siliepė pirklys Bokanen. — 'tas 
dalykas jokiame atsitikime ne
padarys mums nuostolio, o bė-

pelninga komercinį dalyką. Al- 
spauzdiniiuo išlaidos negali būti

me paveikslėlius šiam leidiniui; 
apart to neprisieis mokėti gono- 
raro autoriui, kas visada sun
kiai gula ant leidimo. Prieg-

ir turis labiau idealų pažvalgų,
kietėjimų ir dyspepsijų, apie tai!negu i 
negaliu atsakyt, nes perdaug bu- Šimų.

Taip, taip!
Ir paveikslėlius išrašysime

— 'l’aip, iš Vokietijos.
Pirmininkas paukštidėjo kuja- 

liu į stalą ir nušluostė prakaitą 
nuo pliko kaušo, 't uo budu, pa- 
(•ulios pjuhiiyt;« nuturimas

ir visi po šio sunkaus karžygiš-

nusirito.
Akcionierįus apėmė linksmas 

ūpas nuo supratimo, kad paga-

dų užsilikėjimą į ateitį. Po iš
rinkimui komisijos iš penkių

vienbalsiai buvo nutarta nueiti 
į artimiausią restauraciją ir iš
traukti po stiklelį už pasiseki
mų pradėto dalyko. ..

Prabėgo vienas mėnuo, pas
kui kitas. Tekstas buvo parašy
tas — puikiai sustatytas iš 
naujos ir senos medegos. Pa
veikslėliai buvo išrašyti iš Vokie-

tas susirinkimas apsvarstymui 
komisijos pasiūlymas ir galutino 
aptarymo dalyko.

tik padarytų, buvo atnešta į su
sirinkimą. Reikėjo tik pradė
ti spausdinti. Pirmiausiai snsi-

mui.. 'tarp paveikslėlių buvo vie 
nas, vaizdinanlis Juozapą, ga-

Taip ir veršiukas, kuris zi-

veršiukas nupieštas taip nenaln-

to paveikslas nieko neiškišta.

pridūrė redakto-

taip ir civiliškuose tose, i 
visokius dokament tu i: i optvr
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Funkhouser 
suspenduotas.

Policijos viršininko pavaduo
tojas, John Alcock, užvakar sus
pendavo antrąjį policijos supe
rintendentą ir moralybės reika- t •
lų inspt ktorių, maj. M. Funk
houser j. Jo vieton bukinai pas
kirta \Vilham II. Luthardl'as.

Kodėl tapo suspenduotas maj. 
Funkbouseris, niekas nežino.

cenzūravimu. Pastaruoju laiku 
maj. Funkbouseris ir jo cenzu-

jimo kapoję krutamųjų paveik
slų tealrelių filmas. Miesto la-

nynias pakasu 
cijos cenzorius.

Brovv n. Pagauta 
pienų nuo svetimų

tūlų Sadie 
vaginėjant 

durti. Po- c

jo, kad “Sadie Broxvn” yra mo
teris įnirusio “ižvmaus” 18 \va-i v -

rdos politikierio llarry Peikus.

rde. I ie, kuriems “politikie
rius” Peikus rinko balsus da
bar pasijuoks iš jo alkanos mo

Nelaime.

ATSKAITA

l-tos vvardos pavasarinių 
Aidernuino Rinkinių Komiteto

Dukterų, nuo prakalbų, Mildos 
svetainėn*, $7.00; Prakalbose 
kovo 8 d.„Mildos svet., aukų su
rinkta $57.00; Prakalbose kovo

ulbose kovo 28 d., $1 1.03.

P. Suptis $2.00; J. Mišcikaiti-s 
$1.00; J. Macijauskas $1.00; 
Macijauskienė ir J. Grincas po 
50 centu. c

Klimkom surinko: J. Jamišc-

y .A'. ■ ' ■ 1

GAHY, IND.

NAUJIENOS, Cbicago, Iii
-'"rtBB" " "■ i ■ ..... . ..... ...

!lmk Nuxated Iron, Jeigu Norite Už
, s.8, tektinai “Laikytiesi ~

20!) kuopa dabar gana tvirtai sto
vi. Savo mitingams laikyti tll-

Naujienų distrikte
Halsted ir 

rytinis kampus.
Halsted ir W. 11th si., anl Atletas! 

šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, štoro).

Halsted st. ir 18 st, ant šiaur-

” Sveikatoje Kaip

kvieno mėnsio, 11 vai. priš pie- vakarinio ir šiaur-ryliiuo kam- 
tus, Justino Vaitkaus svetainėj, pų.
2101 W. 15 avė. Naujienų ofise, 1840 So. Hal-

Musų 20!) kuopoj moterų-na- sted st.
rių yra penkios. Vadinasi, mo- llalsted ir W. 22nd st., anl 
terš pradeda dalyvauti visuome- šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio

čia moters kiek daugiau pasidar
buotų ir įkurtų Liet. Mot. Prog
resyviojo Susivienijimo kuopą, I llalsted ir Archer avė., šiaur- 
hiomel galėtume bendrai dau-1 vakarinis ir piet-vakarinis kam- 
giau ką nuveikti.

Kad vietos kunigas ir smar- 
kiauja prieš progresyvųjį ir ypa
tingai socialistų judėjimą, į tai 
nėra ko žiūrėti. Dagi geriau.

(ia.siunu.s $5.75; S. Meškauskas IJ"" jis 1,lbiau kvikiu- 'ui’ *Il,u-
$.3.50; P. liin.lokas $3.75; .1. Ei- l,n,,le<la labiau si‘
bulis $1.(10; W. Kliauba $3.75; socialistams ir stoti į
r...i.tt «->. v ii..;..,ik. «*><ui t JM eiles. — Draugas.

Brldgeporto distrikte.

llalsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

llalsted.ir 35 st., reikalaukite

Ig. Gunčius $2.00 S. Juškeviče 
$0.85. K. Gasiunas $1.25; M. Ti- 
liškis $1.50; J. Shmcauskas $2. 
55; J. Gasiunas 25c; A. F. Kaz
lauskas $1.00; A. Miežinis $1.00;

CIIRISTOPHER, ILL.

lai anglių kasyklų miestelis. 
Yra (ris didelės anglių kasyklos, 
šiaip kitokių išdirbyščių maža te 

$3.00; K. («. I rainis $1.00. Isiranda; paminėtina nebent so- 
\ iso surinkta $213.01. įdės, icc-crcamo, ledų fabriką 
Išlaidos.. I ž svetaines $!.>.()(). I jį. viena chemiška skalbykla 

l ž spaudą $80.00 Benda už 10011apskritai, eina gerai ir 
krc.slų $20.00. Paveikslai, (euts) I uždarbiai neblogiausi, nes uždir- 
$17.13. Iškabos $15.3<>. I rokas I bama nuo še šių ir dagi iki de- 
$0.00. Muzikantams $2.75. Ske-| šimt dolerių dienoje. Darbo ne- 
Ibimai teatruose $2.25. Popiera, 
slumpos ir kitokios mažos išlai
dos $13.25. Lietuvių čia yra apie dvide

šimt’ šeimynų ir apie trisdešimts 
.pavienių, nevedelių. Sugyvena 

Ižde lieką $11.21). I . i • vi i,r. . , . . . I gražiai. Draugijų yra dvi—SLAvisiems aukavusiems ir pasi-|,.», . . ..... ,, , .... . , . I Ibi kuopa ir LSS. 2.18 kuopa,darbavusiems, minėtoje rinki-i ...... .. , .... . ,. .. | Abidvi kuopos nedideles. Kaimu kampam o e, tariam širdin-|. . .. . v ,

Halsted st. (Naujienų stotis).

Atlantic City distrikte.

Miesto gydytojas sako:
Dclikalmis, ncrviioliiH. b.iivarj’ii' 

hiuh žmones padare Stipresniais j 
dvi suvaiti laiko, daugume atsiti
kimų.

Dauguma žmonių rodosi nesu
pratingai mano gausių atnaujin
tų sveikatų ir jiegų ir per tūlas 
stimuliuojančias gyduoles, paslap
tingus arba narkoliškus vaistus, 
kuomet lai yra faktas, tikra ir 
teisinga jiega galėtų ateit vien 
nuo maisto, kuri jus valgote. Bet 
žmonės ncvisiiomel gauna jiegų iš 
savo maisto, nes jie neturi užtek- 
liimi geležies savo kraujuje, kad 
pastarasis pajioglų permainyt ma
istų j gyvų jiegų. I.š savo nusil
pusių nervų padėjimo žmones su
pranta, jog kas nors yra Uoga, 
bet jie nežino, kas luom bloga. 
Jeigu jus nejaujale stipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam savo išegzaminavimui: l'a 
lemykilc lų, kiek ilgai jus galite 
dirbti, bei kirk toli jus galite be 
nuovargio nueiti. Po to paimkite 
dvi penkiagraurs plolkeles pa
prasto NuxalV(l Iron’o tris karius 
j dienų po valgiais bėgyje dviejų 
savaičių. Tuomet vėl išmėgink

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahlųnd Avė. Chicar 
Kampan 18-tos gatvės 

3-Čios lubos, virš Platl’o aptiek m 
Tėmykile j mano parašų 

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

J-F.Suinvdn.MD.

JferJT.t3ji

kuris paeina

kiek pasilaisiai. Aš mačiau tuzinus 
iiefviiolų, suvttigiisiii žmonių, kurie 
kentėjo visų laiką; jie slųltetiniau- 
siiti padidino savo sveikatų ir pa- 
kanlrnma vien liktai per vartojimų 
Iron’o atsakančioje formoje. Bet ne
vartok senų formų sumažiido Iron’o, 
Iron Acetate, arba Iron’o Tinktūra, 
vienlik keleto centų surėdymui. Jus 
(mite vartoti Iron’ų tokioje formo
je. kokioje jis galėtų bul lengvai su
naudotas, kaip Nuxaled Iron’as, jei 
jus norite kokių naudų iš to gaut, 
nes kitaip jis gali bul dar blėdingu. 

land ir Gross avė., šiaur-rytinioI Ihnigėlis atletų, kaip ir kumštininkų 
, . .. .. ... ,IZ D' i/ns, laimėjo dienų vien lodei,kampo ir .Naujienų stotyj pas kad jie žinojo paslaptį didelio siip- 
agenlą A. Bartošių, 4601 So.___________________________
Hennitage avė. (John Karucls-Į ...... . .... — .........

Ant Wentworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

llalsted ir 47 st., ant šiaur-ry
tinio ir piet-vakarinio kampų.

Tovvn of Luke distrikte.

West Side distrikte.

vitt st. Pas agentų A. Ambro- 
zavičią, 2337 So. Leavitt Street

pas Blue Island ir Western avė, 
prie Macormicko dirbtuvės.

North Side distrikte.

rūmo ir pakantrumo, 
pertekliaus Iron’o kraujuje, kuomet* 
vėl kili pralaimėjo, nueidami j nega
lę vien tik dei stokos Iron’o ju krau
jui;
Išdirbėjų Paataba: — Nuxaled Iron, 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo- 
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaisias, bet gerai visiems ap- 
liekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajudina jų, nei nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir ridai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrųžins jums pinigus.* Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
liekorius.

AKIŲ SPECIALISTAS . 
Akis EgzaioiMuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
•. tuščias, kada pra 

“yksta regėjime. 
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
ČJ thalinomeler. Y- 

patinga doma at- 
9^ kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317
LIETUVIU PAŠELP1N1S KLIUBAS We»t Pullinan, Illinois rengia

DIDELĮ PIKNIKĄ
KETVERGE, DECORATION DAY

Gegužio-May 30, 1918
GARDNERS PARKE, 123 Gatvė ir Michigan Avė.
Pradžia lt vai. ryte. 
Bus linksma muzika.

’.IMKV.

D5L G. M. GLASER
Praktikuoja
Gyvenimas

3149 S. Morgan .
Chicago

kų ir Vaiky

OFISO VA' 
rvlo, nuo 1

NDOSt

leetrie kompanijos budinko sie
nų, 21)1 N. Desplaines gatvėj.

nuo 10 pėdų augšlumos. Tru
ko virvė, kuria buvo pririšta 

la). \ it nas darbininkų E. 
Stedmeyor, ant vielos užmušė; 
antrasai. \Villiam(iib.son, biau- 
riai susižeidė* ir veikiausia mirs.

EXTRA
Geriausias Išvažiavimas

Dccoration Day

Kelv., Gegužes 30
kare ir pagrįžl subaloje. Vamalysit 
gražių apielinkiy, gražių nebrangių 
farniŲ.
pids, o iš ten j Hari, Michigan.

irkite likiclų i Graiid Ba-
Mes

VI. lAKl'BKA ir M. VVALENČIUS 
Box. 96, 1 tart, Michigan.

Prelekcija
Vien tik vyrams 

rengia

Utarninke

Gegužio 28 dieną
Meldažio Svet

i

DR. A. MONTVIDAS 
Jaunesni kaip 20 metų 

ga 10c. Kviečiame skai
tlingai visus atsilankyti. 
Tik nesivėluokite, nes 
Dr. A. Montvidas pribus 
į laika. Komitetas

.u.u, ju../, vo kuopaSi bet į allglų sosaides.
bos mes nubūtume gale e nuvei-|.. . . - . . ,.V1 ., . . . ?. , , I Kad ir nemoka gerai angliškai,kli tiek daug naudingo darbo. |. . . . , ...v 7 , , I ir nesupranta visa, kad kalba-Nurs ir neisrinkome savo atsto-| . ... .. . Ima ir tariama milinguose, betvo i miesto tarybą, bei isdahiio-| . .. . ,.vl ...

i V ■ VIC ll4»Lr   4) 11 f f 11 V tz «k lim

naujų narių į Socialistų partijų, 
gavom** per puse (langiaus musų 
kandidatui balsų, negu kada 
nors pirma buvo gauta ketvirta
me varde, žodžiu praėjusieji ri-

1-tos vvardos S. P. Kinkinių
Komitetas.

1 I įvairiose miesto dalyse, dažnaiKORESPONDENCIJOS 'U;kur butų gali- 
,Į | ma gauti dienraštį pavieniais 

numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais. Štai 

, j°s* 
Vermillion Distrikto išvežta ka
riuomenėn 31 vyras, tame skai
čiuje penki lietuviai. Trįs jų, bu-

True translation filed with th post 
maslcr at Chicago, III., May 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, "917

\VESVILLE, ILL.

A. Stokis buvo finansų raštinin
kas ir šiaip veiklus narys. Išva
žiuojančius išslolies palydėjo 
draugų būrys ir benas.

— Senio Brolis.

FOREST CITY.

laikyti.

užėjo. Keikė Naujienas, Kelei
vi ir džiaugėsi, kad Michelsonas 
buvęs areštuotas, nes tai esąs 
biaurus eretikas. Išdergė Tėvy
nės redaktorių V, K. Račkauską,

Kažin, argi SLA. valdyba ne
galėtų kaip nors pasirūpinti, kad 
tokiam šmeižikui uždarius bur
nų. Juk SAL. yra legulė, val
džios patvirtinta organizacija, 
taigi neturėtų leistis, kad koks

rotų ii’ diskredituotų.
— Angliakasio Sūnūs.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” 

gensnė negu savoji, lietuviška.
Saliunų čia nėra, miestelis 

visiškai “sausas”.
— Christophero Monologas.

Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

Vidurmiestyj.

State ir Madison, šiaurvakari-

State ir Van Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevatorioriaus sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis

llarrison ir Wabash avė., šia
urvakarinis kampas.

Ilarrison ir State Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Vau Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avenue ir Van Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio

Adams ir La Saliu st., šiaurva
karinis kumpas.

Franklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

llalsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kani- 
PM-

Jaekson blvd. ir Halsted st., 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st., ant 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir W. 12 st., ant šiau
rvakarinio kampo ( prie 12 st.1
štoro). GARSINKITfiS NAUJIENOSE!

Mihvaukee ir Robey, imt šia- 
ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir Mihvaukee avė., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukee ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

nas į namus kasdieną, malonė 
kitę užsiprenumeruoti “Naujie
nų” ofise. Chicagoj “Naujie- 

pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus.

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisų 1810 So. Hal- 
sted st., Chicago, III.

N-nų cirkui, užžiurėtojas.

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS FONDĄ.

e — prisidėkite prie auginimo

Aukaukite ir rinkite aukas 
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 

dų.
Siųskite savo asmeniškas au-

Lietuvos Laisvės Fondas ran
dasi Amerikos Lietuvių Dar-

Aukos reikia siųsti A. L. Dar- 

ninkui K. Gugiui 3323 S. llal
sted str., Chicago, 111. — su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės 
F ondui.

p ERB. Naujienų skai- 
• tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

........  "i'iv......-r--..................

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

mis va!'

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

uždarytas.
s 687

1553 W. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Ihiymarkel 2563

2225 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone (ginai 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

Tel Yards 3654. AKUŠEIIKA , 

-»Mrs.A. VIDIKAS 
U*/||§||!!hdgusi Akušerijos Ko- , 
I i|Kai piaktika-

W|viisi Pennsylvanijos 
w|hosi)italėse ir Phila-1

X Įlfidelphijoj. Pasckmin- 
patarnauju prie 

|Hginidymo. Duodu rodų 
jflv i sakiose ligose mote-

* kJHlrims ir merginoms.
13 So. Jlalstcd Str. 

IfesžMa (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Užtikrinu, kad smui-1 
ka ir mandolina groji-. 
si j 4-rias lekcijas per Į 
pus-balso syslemų — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
slcma, kad net dyvai 

• kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 

t jųja anksčiau.
L FRANK
E BAGD21UNAS

3343 So. Union Avė.

Geriausias būdas dėl Itriniino
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro RIchteHo____PAIN-EKPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas ktuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. buteliukas visose nptlokoso (irbu 
st učiai u<w

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVaBhington Street. New ^rk, N. Y.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdelyj, Ketverge if Subatoj 

Pirmas Floras 16c. Balkonas 16c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDĖTI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Tel. Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENfi

Šunakiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip {vairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Cbicago

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS

Gcrni lietuviams žinomas per !t> me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgus 
ir akuSeris.

Gydo aitrias 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 Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais, 'l’elephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 -yto, tiktai.

yriškijDiapany Baronai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
.$30 iki .$50, dabar parsiduoda po .$15 
ir 25 dolerius.
, Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

<$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

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

Atdara kasdienų, nedaliomis ii va
karais.

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Jr. M. Stipiski
3109 S. Morgan si Chicago

ir nuo 5 iki 8 valu

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tel. Ganai 4367.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicsfl 
Telephone llafinarkel 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Ilslsted St., Chicagt 
Telephone Drover 9693

VALANDOS! 10—11 ryto; 2‘--8 popietėj 
7—8 vakare. Nedėliomia 10—12 dien*.

TELEPHONE VAROS (114.

B r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandoj nuo 8 iki 11

1325 So. Halated St., Chleage. *

Boulevard 9812

DR, A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

Tel. Pullmun 342.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė. 
Roseland, TU.

----- o-----
AUKAUKITE LIETUVOS 

LAISVES FONDAN. 
----- o------



NAUJIENOS, Chicagf III.
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I Chicago ir ApielmkeI . - r __ ■ --
dais pasiėmę krautuvės savinin-

neužtėmyti. Krautuvėlė yra

veikt, tai ir L.S.J. Lygos 2 kuo
pa vienbalsiai nutarė prisidėti 
prie anglų jaunuolių. Valio!

— J. Aceris.

REIKIA DARBININKŲ

Richbergas pergalėjo

Ettelsonas galėsiąs būti tik .
Richbergo pagelbininku.

Miesto korporacijos advoka-

savo “failą“, 'kaip užvakar nu
sprendė teisėjas Osciir M. lor- 
rison, apskričio teisme, ’luo bil
du Ettelsono pastangos, pavary
ti adv. Richcbergą, kuris veda

esamuosius įstatymus. Jie ten 
bus laikomi iki pabaigai karės. 
Didžiuma jų yra iš Chicagos. 
Visi kili iš Detroito, Indianapo- 

lio, Topekos, KansasCity, St. 
Loitis, Clevcland, Cincinnati, 

Springfield ir Milwaukcc. Tar
pe internuotųjų užtinkame vie
ną lietuvišką pavardę — Albert 
Balčiūnas (Balčiūnas?), iš Chi-

ir ten nieks nepatemyjęs.
Min. krautuvėlė jau nebepir- 

iną kartą apiplėšiama. Nese
nai atgal, taipjau vidurdienyj,

lamas vyras ir prašęs paskolinti

rodžius duris. Jis, sako, grasi
nęs atsimokėjimu. Gal tatai da
bar ir “atsimokėjo”, kas gali 
žinot.

Ton pačion internavimo sto-

.Pranešimai
LSS. 158 kp. extrn susirinkimas 

atsibus utarninkc, geg. 28 d., 8 vai. 
vak. Geo Gaubaus name, 1257 So. 
Crawford avė.—Draugai turi būti
nai atsilankuti, nes turime labai 
svarbių dalykų apkalbėti. Sis para
ginimas duotas iš National ofiso per 
rajoną. —A. B. Liutkus, rast

REIKIA medkirčių, $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; nrie tar- 
okų $2.50 iki 3.50 i dieną. Pamaty- 
dte superintendentą čia. Siunčiama 
casdien į Michigan ir Wisconsin 
Lumlier Company. Augščiausios al
ios. Gera mokestis. Išsiunčiama 
iasdient atsišaukite.

DIAMOND AGENCY
557 W. Madison str., Chicago, III.

Parsiduoda Cigarų 
Išdirbystė

niją, nuėjo niekais.
Kaip žinia, miestas reikalau-

tų 10 miiionų dolerių, kuriuos ji 
sulupo iš žmonių, priversdama 
juos mokėti už gasą daugiau,

numojo skerdyklų karaliaus 
Louis F. Svvift’o žentas, James 
Minotto.

i Nušovė moterį ir pats 
nusišovė.

Gegužės 19 dieną musų pę- 
tronės buvo surengę didelį “sh- 
ow” gatvėse. Sako, šventinta 
sosaidės karūna. Moterėlės 
maršavo sušilę—suplukę, neši
nos visokius šventintus ir neš
ventintus “liuksus”. Praeiviai

Birutės draugijos metinis susirin
kimas |vyks šiandie, gegužės 27 d., 
8 vai, vak. Fellowship Bonse, 831 W. 
33-rd place. Bus rinkimai naujos 
valdybos, kadangi daugelis valdybos 
narių apleidžia Chicagą. Yra ir dau- 
r[i|iu svarbių ir neatidedamų reika- 
ų. Kviečia Birutė

Iš priežasties, kad savininkui trumpu kuku rei
kia išeit į kariuomenę, parsiduoda labai pigiai 
cigarų išdirbystė. Biznis išdirbtas labai gerai 
per keletą metų, ir parsiduoda už prieinamą kai
ną. Prašom tuojaus atsišaukti. Nepraleiskite 
progos.

velyjus. Jau trįs metai, kaip 
tęsias toji byla. Jos vedimui 
miestas išleido apie 300,000 do
lerių. Kompanijos advokatai da-

Mathias Bouzek, namo savi- 
nkas 3018 So. Cofton Park

rėjo į tą keistą procesiją. Jiems, 
mat, nežinoma musų Šidlava ir

Seniuose. Jie net buvo bandę 
atiduot min. bylą kitam teisė
jui. Jų atakas pasekmingai at
mušdavo adv. Richbergas. Ir

rio šūviais nušovė savo meterį 
Mariu. Vėliau jis paleido vie
ną šūvį sau į vidurius, šeimyniš
ki nesutikimai.

Praktiškas sumanymas: Ar

goninėn.

Lietuvių laisvamanių Kliubas tu
ri svarbų reikalą prie M. X. Moc
kaus. Jis, rodos, dabar randasi We- 
stvillėj. Malonėkit greitu, laiku atsi
liepti šiuo adresu: Paul Galienskas, 
2320 W. 23 St., Chicago, III.

L.L.K. Komitcats.

REIKIA moulderių .bench gray i- 
ron ir brass. Gera mokestis ir pa
stovus darbas.

Mason, Davis and Co., 
7741) S. Chicago Avė., Chicago.

F. KAZLAUSKAS,
922 W. 33rd St.,

ga jon įsimaišė majoro Thomp- 
sono sėbras Ettelsonas ir užsis
pyrė, kad ji butų atidėta. 
Adv. Riclibergas, suprantama, 
nenusilenkė teisių departamento

da Biclibergas kreipėsi į miesto

Miesto 
pusėn.taryba

Ji atkartotinai reikalavo, kad 
Ettelsonas nesikištų į bylos ve
dimo reikalus. Pora kartų ji 
įgaliojo adv. Richbergą tęsti 
min. bylą. Bet teisių departa
mento galva to nepaisė, ypač

stovėjo VVilham Hale Thomp
son, tas pats, kuris runijant į 
majorus sakėsi suvaldysiąs ga- 
so kompaniją. Etlclson taigi 
nubėgo teisman ir ir paprašė 
teisėjo {didėt min. bylą, kartu 
užreikšdamas, kad adv. Rich-

tovautu miesto reikalus, Rich- K
bergas, remdamosi miesto ta-

tavo. Teisėjas Tiirrison tuomet 
paskyrė dieną išklausymui abie
jų pusių argumentų. Ji buvo 
praeita subata. Išklausęs jų— 
teisėjas nusprendė, kad bylos 
vedimo reikalas turįs pasilikt 
adv. Ricbbergo rankose. Beje,

Bet šiame at-

Ricbbergo nurodymais.
Ettelsonas, suprantama, neųo- 

ri nei girdėt apie nusilenkimą— 
dargi jo palios pavarytam Bich- 
bergui! Jis žada kreipties į a li

kotų. Manoma betgi, kad jam 
ir ten “neišdegs”.

50 tūkstančių doi. 
tyrinėjimams.

Miesto tarybos t. v. finansų

ant kiek pamatingas yra telefo
nų kompanijos reikalavimas pa
didint kainas privačia ms telefo
no nuomotojams. Mat, kom
panija tvirtinanti, kad prie da
bartinės brangenybes $1.50 mė-

ir kompanija delei to turinti di-

mastei’ at Chicago, III., May 27, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.
Internavo 50 priešo 
valdinių. c

cagos j internavimo stovyklą— 
Fort Oglethorpc, Gcorgijos vals
tijoj — 50 priešo valdinių, kurie

Tai bent pateko 
bėdon. q t

Viena beda, tai ne bėda. Nu
gi! Pasiklauskite pono Louis 

Jisai užvakar nete-Rogersono.
ko jaunos graikščios pačiutė# 
Mitrės ir... 19 tuksiančių dole 
rių. Teisėja# suteikė jaunąjai

limonijos.
a-

jos biurą, kuris išekspleinytų 
yankėms, kas tai yra šidlava ir 
jos “eudauni” lankytojai?

— J. B. Aglinskas

Springfield, III.—Draugei Petri- 
kienei rengiamos antros prakalbos 
|vyks panedėlyj, gegužės 27 d., Ili- 
ron Hali kertė 4 ir Jefferson gatvių. 
Visi nepraleiskite šių prakalbų, nes 
tai antros ir paskutinės d. Petrikie- 
nės prakalbos. Taipgi bus 
programas iš eilių ir kitokių 
ginimų.

panini-

137 k p.

NORTH SIDE
Prelekcija.

Ketverge, gegužės, 23., vietos 
draugijos, priklausančios Chica-

bai, surengė prelekciją Draugi-

tė buvo gerb. M. Jurgelionienė. 
Skaitė lema “Darbininkų atly-

‘Solid six”. Į ginimo įstatymas”. Prelekcija
Apsvil tos taryboje randasi I buvo rimta ir pamokinanti. Po 

šeši vyrai—tarybos nariai. Jieįprelekcijos duota įvairių klausi- 
yra uolus majoro T’hompsono Į inų, į kuriuos prelegentė davė 
salininkai. Visais keliamais toj I aiškių-patenkinančią atsakymų, 
taryboj klausimais jie laikosi I Apskritai, prelekcija žmonėms 
vienokios pozicijos, sako ma- j patiko. Tik gaila, kad žmonių 
joro Thompson padiktuotos. I buvo neperdaugiausia. Gal tai 
Kaip kada jie labai sugadina Į dėlto, kad prelekcija nurengta 
kraują didlapią redaktoriams. Į paprastos darbo dienos vakare. 
Jie mat, nors ir netoliau bėgę!Sunkaus darbo darbininkai ne

ninku, vis dėlto nešokinėja su- silset, gaut naujų spėkų ryto- 
lig momento upu... Didlapiai jaus darbui.
juos užtai vadina “sold six”. I

tu vadinti l‘šeši kietasprandžiai”. I Birželio 9 dieną LSS. 81 kp. 
Dabar, sako, rengiama karštaI len8*a draugišką išvažiavimą į 
pirtis tiems “šešiems kietaspra- Ne^ersono girias. Busią puikus 
ndžiams”. Juos vanosianti t.v. I I)ro8ra,nas- Lauksime, lauksi- 

vietos Asociacija. Girdi, me* 
kietasprandžiai” esą visiški)___
ižikai”, neatsakantįs augš-

tie

šis ir tas.
CICERO

niui ir tt.
Pirtis — neblogas daiktas. Į| Kad nedėlioj, gegužės 19 die- 

ją butą pravartu įvaryt netik Iną, mišparų laike, tūlas svirdu- 
tuos “šešis kietasprandžius’’, Į liuojanfis žmogelis atsikorė iš

būt visus “mokytuosius” tarybi-1 kalos langiui, tai minykų Drau- 
ninkus. .gas nr. 119 pasak: “Matyt, jis nė
.. v . . . i ra geras žmogus. Tai bus koksĮdomus pasnekesis. L. , .X1 . „

ta T i- tz- jono o. J lietyviskas progresyvis . Ponia Lihan King, 4866 Sbc- ,7, „ \. , . v , . .. , _ Well, tiek to su tuo nunyktiridan Rd.» užvakar naktį ture-) lv... . . | organo spėliojimu: tai jo “džia-jus Įdomų pasikalbėjimų. Apie ... ., .......... ... ... .......

inas balsas:
Atiduokite savo deimantus,

sau ir duokit man ramybę —

Vagilis dar spyręsi, norėjęs 
priparodyt, jogui jis turįs tei
sės reikalaut ponios Lilian dei
mantų. Bet pastaroji pasirodė 
nepalenkiama. Vagilis išeida-

Et, su boba diskusuoti ne-

BRIDGEPORT
Iškraustė krautuvę.

Scredoj, gegužės 23 d., neži
nomi vagiliai iškraustė p. Sa
na uskio krautuvę, 3222 So. Au- 
burn gatvėj. Blogadariai įsi
laužė krautuvėn apie 1 vai. po 
Įlietų.’ Jie, matoma, nutykojo, 
kada p. Sanauskienė apleidžia 
krautuvę ir išliaužė per šoninį' 
langą. Blogadariai, surinkę vi-

kuo nors švaresniu užtaisyti.

nesiliauja užpuldinėję ‘‘Naujie
nų” agentą d. Matulį. Andai 
nešiojant dienraštį tūla užpuo
lė jį burnoti: Kam, girdi, jis čia 
vaikštąs su bedievišką gazieta.

Daugelis “Naujienų” skaity
tojų skundžias agentui, kad 
jiems neesant namie, kažkas nu
kniaukiąs dienraštį. Nekurie 

tiesiai sakosi, kad tai darą kle-

Vietinis Jaunų Socialistų Ly
gos anglų skyrius puikiai gyvuo
ja. Vos tik antras mėnuo, kaip 
susitvėrė, o jau turi virš šimto 
narių. Didžiuma susideda iš 
čia gimusios ir augusios jaunuo
menės.

Socialistai, kartu su Jąunuo- 
nienės Lyga, rengias įtaisyt nuo
savą daržą pasilinksminimams 
ir 11. O, kad geriąus galėjus

Roscland. — Vietinė LSS.
ir West Pullmano LSS. 235 kp. bend
rai rengia draugiška išvažiavimą su 
programų j Wcst Pullmano miškus— 
prie'120 gatvės ir Michigan avc., bir
želio 9 d. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtų dienų nerengti jokių pra
mogų. —P. F. Grybas.

Cicero, IIL Socialistų Partijos Tar- 
ptautiškas susirinkimas įvyks pane 
dėlyj, gegužės 27 d., 8 vai. vak. Li
berty Svet., kampas’ 25 avė ir 22 pi 
LSS. 138 kp. nariai malonės atšilau 
kyli, nes yra svarbių 

—Org. A. K.
reikalų.
Labanauskas

P.V.D. ChicaLiet. Viešo Knygyno 
gos mėnesinis susirinkimas bus pa- 
nedėly, gegužės 27 d. 8 vai. vakare, 
Knygyno bute, 731 W. 18 st. Atsto
vai malonės atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų. —Rast. T. Budginas

Išleifituvių vakarėlis. — Keistučio 
Pašelpinis Kliubas, Brighton Park, 
rengia,..vakarėli kariuomenėn išva
žiuojantiems draugams išleisti. Va
karėlis bus panedėlyj, gegužės 27, 
8 vai. vakaro, Tarno Mažcnio svetai
nėje, 38 place ir Kedzie avė. Kvie
čiame visus narius ir šiaip vielos 
jaunimą atvykti. Bus įvairios pra
mogėlėj. K t, —Valdyba.

jauną Liet. Amerikoje Tautiškas 
Kliubąs praneša visiems gerb. Kliu- 
bo nariams, kad būtumėt malonus 
atsilankyti gegužes 30 d., (Memaria 
day) apt Lietuvių Tautiškų Kapinių, 
10 vai. išryto. Kliubas dalyvauja tą 
dieną in corporc kapų apvaikŠčioji- 
me. Su pagarba, M. M. Youdis, prez.

Sus Laisvamanių rengia prakal
bas su puikias paveikslais Gegužės 
27 d., 7:30 vai. vakare Brighton Par
ke, Liberty svetainėje, 2325 Kedzie 
aye., kertė 391h pi. Kalbės d. Tadas 
Kučinskas, Ado.s kolegijos studentas.

Kviečia Sus. Laisvamanin

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

J ieškau savo brolio, Vincento Jo- 
našio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
šviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš
važiavo i Ameriką apie 1904 m. Jei 
kas žinotumėt jį meldžiu pranešti, o 
gal jis pats malonės atsišaukti.

P. Rauktis,
1717 E. Adąms St., Springfield, 111.
CTyrassgg!.... __'_l_'  »

JIEŠKO DARBO

PAJ IEŠKAU darbo už šoferi (ir 
kaipo už mechaniką). Turiu šoferio 
laisnj. Esu blaivas vaikinas. Geisti
na ne ant troko. Dirbęs prie kepyk
lų viduj ir ant lauko. Moku kelias 
kalbas. Atsišaukite tuojau ypatiš- 
kai ar laišku^ Pažymėkit kiek galė
site mokėti. Antanas Mikelionis, 
4133 So. Maplevvood Avė., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMĄ rendon švarus ka

mbarys dviem arba vienam vaikinui. 
Yra inaūdyn.č, telefonas; prie karų. 
Atsišaukite po 6-šių vai.
3538 S. Wallace St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išslunČiam kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos ševelavimą 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 j 
dieną.

DIAMOND AGENCY 
557 W. Madison str., Chicago, III.

n

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

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA jaunų vyrų, virš 16 me

vvood rašomomis mašinėlėmis.
Link Beit Co., 

39th St; ,ant Stevvart Avė. Chiia

REIKIA leibcrių į liejyklą, pasto
vus darbas. Gera proga j ateitį.

Link Beit Co.,
39th St. and Slewart Avė., Chicago

NAMAI-žEMfc
PARDAVIMUI BARGENAI NAME

LIU IR DVIEJU PLATU

AUTOMOBILIAI
IDI ODU Limousine.
Arcade Garage.

7516 So. Halsted St.,

PARDUODU naują automobilių 
‘TOrd”, 5 sėdynių. Visos lulšįs, cx- 
tra tyerai. Visas geroje tvarkoje. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No 21.

PARDUODU Excclsior inotorciklį, 
dviem cilindrais, išrodo kaip naujas, 
gerame stovyje, pigiai Savininkas ti
na i kariuonicnę. Galima matyti nuo

REIKIA LEIBERIU 1N LIEJYK
LA, YARD’A, DIRBTUVE. DIENO
MIS IR NAKTIMIS DARBAS. ATSI
ŠAUKITE:

CHANE CO.. EMPL. DEPT.
40 ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

REIKIA prityrusių operuotojų 
prie vests. 1936 North Avė., kampas 
nuo VVinchcster a ve. Viršutinis augs.

REIKIA pagelbininku j liejyklą ar 
ha prityrusių leibcrių, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

American Building Foundry Co., 
2300 S. Springfield Avė. , Chicago

REIKIA 5 moterų prie sorlavimo 
senų popierų. Gera mokestis^ Pas
tovus darbas.

S. JAFFE (Ine.)
1510 S. Peoria St., Chicago.

REIKIA “whitner” pYic apskri

bns. Gera mokestis.
Turner Mfg Co.,

1444 S. Sangamon St., Chicago.

3938 S. Arlesian, I kambariai, 
augštas apatnamis .......... $1600

4001 So. Arlesian, 6 kambariai, 
maudynė, gazas, augšlai apat
namis ................................. $2000

3336 Charlton St., .4 kambariai $1(1.>0
Į 4048 So. Campbell Avė. 6 kam., 

maud., gasas, ištaisyta gal. $1900
P5147 So. Euclid Avė. 4 kamb. ir 

atikas, lotas 50x125 .... $1200
5110 Kostner Avė., I kamb., aug

štas apatnamis, elektra, garu- i 
džius 4-ms automobiliams, na
ujas, lotas 60x125 ..

5921 So. Keeler, 5 kamb. naujas 
lotas 30x125 ...................

3204 So. Leavitt St., <1 kamb. .
I 32nd ir Archer, 7 ksimbariai 

niaudynf.
(lįs augštas apatnaniis, ištai
syta gatvė ............................. $161)0

3320 So. Oakley Avė., 6 kamb. $2109
3248 So. Oakley, (i kamb., mau- 
(lynč, gazas, pečium šildomas

| ištaisytas apatnamis ........... $1900
| 3326 So. Seeley Avė., 5 kamb..

plytų, 5 kamb. apalnamyj ..$1900 
| 4 kambariai, Braidsvood, III., pil

nai ištaisyti, 1’4 akro ..
3331 So. ' -

fialas,
I viskas

3631 So.
plytų, 
125 ..

3416 So.
ištaisyta, 2 pagyvenimų

11761 So. Jlalslcd SI, \Vesl Pūliniai), 
III

RAKANDAI

PASINAUDOKI! E PROGA

*2000 
si 100

guzas, ąžuolo grin-

Pardavimui rakandų krautuvė. Par-
I davimo priežastis — savininkas 

n.a i kariuomenę. Pasiskubinkite. Ai- 
$_.>IIO sišaukite laišku arba ypatiškai j K.

Jamonlą nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo 11 
iki 1 vai. dieną ir nuo 5 iki 10 vaL 
vak. 1810 S. Halsted St. < hieago.

$200 Dl BELTAVAS springsas pho- 
nographas, su deimenlo adata ii- i e-

REIKALINGAS atsakantis bučeri.s 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago ,111.

$700 
Ashland Avė., 6 kamb. 
4 kambar. priešokyj, 
gerai pataisyta .... $2300 
Leavitt St., 2 fialai, 
ant akmens, lotas 26x 
........... ......................... $3200 
Wood Si., plvlų, visas

“---------- ‘ j .... $3500
MCDONNELL,

2630 West 38th St., Chicago
Atdara 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir nedėliotnis.

jina visus rekordus ir gvarantuotas 
ant 10 metų.

3615 W. Polk St., Chicago.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitūs.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1414 So. 
Sangamon St., kampas lito place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas lito place.

REIKIA greitai atsakančio kriau- 
čiaus prie kostmnieriško darbo. Ge
ram darbininkui pastovi vieta.

Tel. Drover 6836
911 W. 33rd Slr., , Chicago.

; FARMOS
Centralčje Wisconsin, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
ralon, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiati. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti, 
duodame arklius, karves ir tt. 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Nol ine.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

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

V. Mišeika, Vedėjas.

Dar
ant

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

reikalinga stiprios, sveikos, ja
unos moterĮs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios.' 900 W. 18lh St. Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas. •

kaine komišina.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

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

5-kių akerių farnia valanda va/.ia- 
svimo galveĮkariais nuo vidurinius-, 
ėio Chicagos ant Kedzie gatves. Ge-1 
ras juodžemis, grynai lietuviška a-| 
pielinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arli daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar-, 
bildukams geriau mokama m*gu ChU

REIKIA tuojaus karpytojo ir 5 ki
tokių vyrų dirbti i serap iron yard.

Reliance Iron and Steel Co., 
2141 Sį- Savvyer Avė., pusė bloko į 
žiemius nuo 22-ros. Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grocernę. 

Biznis išdirbtas per 10 metų. Vieta 
gerai apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Rašykite laiškų i Naujienas pažymė
dami No 20.

Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1175 žiūrint į virtą. Reikia įmokei 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 10

VALENTINE DRESSMAKING t 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2107 W. Ma
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dei biznio ir namų. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

PARDUODU barbernę ir pool rui- 
tnį. Biznis išdirbtas per ilgus me
lus. Savinikas eina kariuomenėn. 
611 E. Lincoln Highway DcKalb, III.

PARDUODU greitai saliuną, viela 
apgyventa lietuvių ir lenkų. 10 me
tų nuo įkūrimo to biznio. Pardavi
mo priežastis — vyras mirė. Atsišau
kite šiuo adresu. Ona Tamoliunicnė, 
1447 So. 49th Avė., Cicero, 111.
Tel, Cicero 193.

PARDUODU Garage
Arcade Garage,

7516 So. Halsted St., 
Tel. Stewart 6532.

PARDUODU už pigią kainą seifą. 
39 coliai augštumo ir 25 platumo.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu: 
M. P. Jankaitis, 4837 W. llth SI., 
Cicero, III. — Tel. Cicero 2051.

REIKIA leibcrių. Gera mokestis1. 
Aermotor Co.,

2500 W. 12 St., Chicago.

ATKREIPK1TE ATIDA ! —Pirmos 
klesos grosernė ir bnčernė su mimu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduota. Neims al
mėsią teisingas pasiūlymas. Baili į- 
renginiai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avc.

PARDAVIMUl — Astuonių kamba
rių namelis, augštu apatnamiu prie 
3326 Auburn avė. (*1I50'.00) Cash. 
Telephone Drex 7810

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA Packards 1916 mo
delis už nepaprastai pigiai. Packards 
pirmos klesos. Ant septynių sėdynių. 
Naujai nudažytas, su dviem naujais 
extra gurnais. — Vasarinis automo
bilis. Pardavimo priežastis — savi
ninkas pašauktas kariuomenėn, lo
kiu bildu automobilius turi būti par
duotas už pusę kainos mažiaus negu 
vertas yra. Savininką galima matyt 
visada 3315 So. Auburn avė., Chica
go, III. Phone Yards 1138

(1A5TER 5Y5TEn

MOKYKIS KIRPIMO IR DE81GN1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistemų ir yptitlikns mokinimas pf> 
durys jus žinovu j trumpų laikų.

Mess turime didžiuusitis ir trenHiisiua kirpk 
mo-desi^iii>>K siuvinio skyrius, kur m<4į su 
teiksime praktiškų patyrimų kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos malino* musų siuvimo «ky 
rhiose.

Jus esate utkvlefiiami aplankyti ir pama 
tyti musų mokyklų Lile laiku — dienų ir va
karais ir Kauti apectalitkai i>ixi<* kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų —- ni!« 
stailes arba dydžio, i* bite madų knygos.

MASTEI! DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėlinis,

118 N. La Būtie gntve. Kambarys 411 417. 
nrieį Cit* liuli.

AMERIKOS LIETUVI! MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės. 
stenografijos, typesvriting, pirki-bos

uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilirlyslės, dailiarašvs-

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




