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Vokiečiai eina prieky n vakaruose
Suėmė 15.000 belaisviu

Paėjo apie 10 mylių priekyn
Pasiekė Vesle upę

Vokiečiai paėmė 12 miestų, bet 
užmokėjo brangią kainą

VOKIEČIAI SUĖMĖ 15,000
BELAISVIŲ

masler at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.
. BERL1NAS, geg. 28. — Ofi 
dalis štabo pranešimas sako, 

jog ikišiol suimta 15,000 belai-

VOKIEČIAI EINA PRIEKYN

True translation filed wilh the post- 
m .ster at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BEBLINAS, geg. 28.— Ofici
alis štabo pranešimas šiąnakt 
sako: **

“Mes dabar kariaujame už

Vakarinio Blieims ir paėmėm 
pietinį krantų abiejose pusėse 
Fismes miesto.

MUŠASI Už VESLE UPĖS 
PERĖJIMA.

True translation filed with the poft- 
m.isier at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, geg. 28. — Pa

ule, vokiečiai bando pereiti Ve
sle upę ties Fismes, kuris yra la
bai svarbus komunikacijos ce
ntru.

Fismes guli pusiaukelėj tarp 
Bheims ir Soissons, į rytus nuo 
susijungimo Bheims-Dieppe ir 
Verdun-Rheiins-Paris geležinke
lių.

VOKIEČIAI PAĖJO PRIEKYN 
10 MYLIŲ.

Perėjo Aisne upę ir pasiekė 
Vesle

True translation filed with the post
ai.:slcr at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 28. — Vo
kiečiai po paėmimui svarbios 
Chemin dės Daines augštumos 
pradžioj savo naujo ofensivo

i pietus greitai pasistūmė ir pe
rėjo Aisne upę tap Vailly ir

Belo jos matomai niekuriose 
vielose pasistūmė į pietus nuo 
upės ir mušasi už Vesle upę, kuri 
didžiumoj fronto eina paraleliai 
Aisne upei ir yra vidutiniškai už 
5 mylių nuo jos.

Vesle yra labiausiai į pietus 
šiame sektore ir jos pasiekimas 

žios ol'ensivo paėjo 10 mylių, 
nors matomai tas paėjimas pa

darytas siaurame fronte.
Šiandie siautė smarkus mušis 

Aisne fronte ir visas sunkumas 
gulė ant franeuzų, prieš kurių 

didžiausias spėkas ir dėjo vy 
-riausias pastangas.

Tečiaus šiame sektore franeu
zų komunikacijos yra labai pui
kios ir galbūt yra skubiai siun
čiami gręsiančiom vietom re
zervai sustabdymui vokiečių be-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 12 
MIESTŲ.

Naujame mūšio lauke.

Truc translation filed vvith the post- 
maslei ai Chicago, 111., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BEBLINAS, geg. 28. — Vo
kiečių oficialis pranešimas sa-

“Vokiečių kronprinco ataka 
į pietus nuo Laon pilnai sumu- 

gon, Fort Malmaison, COurte- 
con, Cctny, Winterberg,Craon- 
ne, Beny—au—Bac tapo paim
li. šturmu.

“Po piet tapo paimtas Vailly. 
Tarp Vailly ir Beaurieux mes 
pasiekėm augštumas į šiaurę

Priešas tapo išmuštas iš stip-

Maine kanalų; Cormicy, Cauroy 
ir Loivrc tapo paimli šturmu.

“Gen. von Boehm armija pa
ėmė šturmu Chemindes Daines”

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
MILŽINIŠKI.

Laimėjo tik vietų reikalingų pa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PABYŽIUS, geg. 28. — Ko- 
mpetentiškuose franeuzų rate- 

mos dienos ilgai laukto vokie

čius. Skaitoma, jog yra neiš- 
vengtina, kad priešas užmuši- 
nčdamas kainą turi įgyti žemės. 
Po baisaus mūšio siautusio va
kar per visų dienų, vokiečiai 

baisiausia kaina paėjo priekyn 
daugiausia tris ir pusę mylios.

Karininkai sako, kad priešas susitaikinti su samdytojais apie 
pakėlimų algų. Darbininkai rei
kalavo pakelti algų 10c į valan
dą, kompanija gi suliko pakelti 

toj neprasimušta per talkininkų!3c į vai. Streikas bus paskelb- 
liniją. tas birželio 1 d. ?

(lojimui savo žuvusiųjų, bet

BELAISVIAI DIRBA

52,000 belaisvių Anglijoj 
pristatyta prie darbo.

True translation filed wilh the post- 
maslei at Chicago, III., May 29, 1918, 
as rcųuircd by Ine act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 28. — Ka
rės ofiso parlamentinis sekreto
rius James lan MacPerson šian
die pranešė atstovų butui, ka<

rės belaisvių. Iš jų 32,000 dirba 
prie ūkių ir kitų svarbių šaliai 
darbų. Dar 10,000 belaisvių pa
skirta panašiam darbui.

MAX EASTMAN VĖI 
APKALTINTAS

Kartu apkaltinti dar 4 žmo
nes

True translation filed wilh llie posl 
mastei* at Chicago, III., May 29, 1918 
as reąuired by Ihc act of Oct. 6,1917.

NEW YORK, geg. 28. -- Fe- 
deralis grand jury šiandie vėl 
apkaltino buvusį Masses redak
torių Max Eastman ir keturis jo 
draugus už peržengimų šnipinė
jimo akto, sumoksiu kliudyti 
drafto įstatymams, išspausdi
nant laikraštyj straipsnius, ku
riuos valdžia skaito esant kur
stančio pobūdžio. Pirmame 
Eastmano ir jo draugų bylos na
grinėjime prisaikintieji teisojyi-

PADĖJIMAS AUSTRIJOJ 
BLOGĖJA.

Keliose vietose paskelbta 
karės stovis.

master at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

BYMAS, geg. 28.— čia gauto
sios žinios sako, kad padėjimas 

tose Austro-Vengrijos dalyse ei
na blogyn. Sakoma, kad karės 
stovis paskelbtas keliose provin
cijose.

AUSTRALIJOS PREMJERAS 
WASHINGTONE.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, geg. 28. — 

ras VVilliam Morris Hughes ir 
kili Australijos valdininkai.

VVilsona.v

300 žuvo ligonbučiuose
88

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., May 29, 1918, 
as revjuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 28. —An- 
dre\v Bonar Law šiandie pasakė 
atstovų bute, kad vokiečių avi- 

užniušta ir sužeista.
ligonbuėius Francijoj 300 žmo 
imi

Nutarė streikuoti.

CinCAGO Aurora, Elgin 
and Chįcpgo Electric Bailroad

Kas deportavo Bisbee 
darbininkus

KASYKLŲ VIRŠININKAI AP 
KALTINTI DEPORTAVIME 

DARBININKŲ

Tai jie išvarė 1,186 streikierius 
iš Bisbee

■——o-----
Truc translation filed with tno post- 
nuisttc ai Chicago, III., May 21), 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TUSCON, Ariz., geg. 28 Dvi- 

ninku iš Bisbee ir Douglas šian
die turėjo stoti fcd^ralin teis
man delei apkaltinimo suokal- 
byj sąryšyj su deportavimu iš 
Bisbee į Ne\v Mexico pereitų lie
pos mėn. 1.180 streikuojančių 
variakasių ir jų pritarėjų. Tarp 
lų, kurie turėjo stoti teisman yra 
gerai žinomų finansiniuose cent
ruose rvluose. *

Tarp jų yra Grant H. Dowell, 
generalis manžierius Coppcr 
Queen Consolidlcd Mining Co.;

aipernilendentas Coppcr Queen 
kasyklos; H .H. Stoti t, superinte-

Douglas’e; Hobert Rąc, audito- 

vakariuose; Bisbee bankierius 
M. J. (ainningham; kapt. Joseph 

inžinierius; Lemuel C. Shattuck 
irczidentas ir generalis manažie 
riiis Shattuck kasyklų; M. J. 
Brophy, manadžierius Phelps- 
)odgc sakrovos Bisbee ir Dr. N.

C. Bledsoe, vyriausias Calumct 

as, kuris vakar tapo išrinktas 
3isbee aldermanu. Basset \Vat 
<ins buvo antruoju iš apkaltintų 

diirmanu.
Manoma kad ir daugiau žmo

nių liko apkaltinta, bet kadangi 
nepadaryta areštų, tai apkaltini-

Korporacijos prezidentas 
apkaltintas.

frue Iranslation filed with the posl- 
masler at Chicago, III., May 29, 1918. 
as sųuired by the act of Oct. G, 1917

TUSCON, Ariz., geg. 28.

smo Tuscorie apkaltintų daly

vavime Bisbee deportavime lie
pos 21 d. yra Waller Douglas iš

Dodge korporacija.

žmonės žuvo oriniame 
puolime ant Cologne.

uz-

True translation filed with the post- 
mi'Ster at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

11AAGA, geg. 28. — Pasak 
Les Nouvelles 88 užmušti žmo
nike anglų orines eskadros už-

tapo palaidoti viename kape. 
Korespopdentas sako, jog tarp 

miesto gyventojų viešpatauja

ORAS
Nepastovus oras su lietum

tverge; šiaurryčių vėliau rytų Aukaukite Lietuvos Laisvė? bai didelės.
vėjas. " Fondan. , * Valstiečiai suorganizavo dide-

RUSAI NORI JAPONŲ INTER
VENCIJOS.

Esu susivieniję visos partijos 
intervencijos.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 28. — Iš 
Maskvos pranešama apie susi
darymų komiteto iš atstovų vi
sų parti jų, apart bolševikų,p pr

ašyti talkininkų intervencijos 
Busijoj. Komilcas nurodys Suv. 
Valstijų atstovams būtinų rei
kalų Japonijos intervencijos Si-

(ši žinia yra prisiųsta Ilcars- 
lo International Nc\vs Service

Orine k ras a tarp Londono ir 
Paryžiaus.

True translation filed wilh Ihc posl- 
master ai Chicago, III., May 29, 1918, 
as re(|uircd by the act of Oct. 6,1917.

PABYŽIUS, geg. 28. — Va
kar aviatoriai de Vien ne ir Lor- 

nu perskrido iš Paryžiaus į Lon-

minučių. Tai pirma orinės kra-

anrijos.

Dar daugiau laivu pabudavota.

Truc translation tllcd with the post- 
inaster ai Chicago, 111., May 29, 1918, 

reąuired by the act of Oct. G, 1917.
WAS1IINGTON, geg. 28. — 

šia savaitę užsibaigusių geg. 25 
dėl gabenimo tarybos užbaigta 
0 plieninių laivų, (>3,486 tonų 
talpos. Tuo pačiu laiku nulei

sta 18 laivų 109,700 tonų į tol
ios. 15 jų yra plieniniai laivai, 

o 3 mediniai. Viso šį mėnesį 
nuleista 55 laivų, jų tarpe 30 
dieninių. Iš pristatytųjų 8 y- 
ra rekvizuoti, o 2 pabudavoli

NUBAUDĖ 12 SANKROVI- 
NINKŲ.

Už pardavinėjimų netikusio 
maisto.

True translation filed with the post- 
mastei* ai (’hieago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

CHICAGO. Municipalis tei
sėjas Haas vakar nubaudė 12 
groserninkų, duonkepių ir bu- 
čerių užsimokėti $j.5O teismo 
kaštų už peržengimų maisto įs
tatymų.

Tarp kilų Ben Schulman, 1817 
VV. Taylor st. rastas kaltu už 
pardavinėjimų nelikusių kiau
šinių. Chemikas E|)slcin išeg- 
zaminavęs tuzinų kiaušinių 11 
rado nelikusių. 5 dėžės užgricb-

Nulinčiavo negrę

BEAUMONT, Tex, — Govėda 
nulinčiavo 1D m. negrų arti Wo- 
odville. Negras buvo kaltina 
nias užpuolime ant baltos nier-

Vagiliai “darbuojasi”.

Automobiliu vagiliai “darbuo
jasi”. Bėgiu pastarųjų 48 va
landų pavogta šešiolikų auto
mobilių apie už 28 tuksiančių 
dol. vertės. Policija ir vėl “rū
pinasi”, kaip čia juos suvaldžius.

Vokiečiai vėl veržiasi 
Rusijon

Rusija pradėjo taikos tarybas 
su Ukraina

VOKIEČIAI VĖL ATNAU
JINO KARE SU RUSIJA.

Užėmė Valuiki Voroniežo gu 
bernijoj. Veržiasi Dono 

apygardoj..

master ai Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, geg. 25. — Nors 
laikos Tarybos tarp Busijos ir 
Ukrainos ir prasidėjo Ki jeve, vo
kiečiai sulaužė pertraukymų 
mūšių Voroniežo fronte, užim
dama po keturių dienų mūšio 
Valuiki miestų ir paeidami prie
kyn kitose vietose. Bolševikų

siveržimų kaipo vokiečių pasi- 
rįžima užgriebti tas dalis Voro
nežo gubernijos, kurių nori Uk- 
rfdna.

Tuo pačiu laiku vokiečiai da
ro plačius prisirengimus Kauka- 

no apygardoj kur nesusitarta a- 
pie pertraukimų musių. Laikraš
tis sako, kad matomai vokiečių 
siekiniai labai praplečiami.

Pranešiimai apie pirma posė
dį Kijevo laikos konferencijos, 

vokiečiai nesiskubina apie pa
darymų taikos tarp Busijos ir 
Ukrainos. Ukrainos delegatai 
pasakė rusams jog jų mandatai 
fra netikę, kadangi jie nepažy
mi niekurių įgaliojimų apie pa

mušių, taipgi nepažymi iš kokių 
Busijos dalių susideda Sovieto 
respublika. Bušai paprašė laiko 
atsakymui ir tam tikslui duota 
viena diena.

Chinai protestuoja

Chinijos atstovai Busijoj po

kalų ministeriui čečerinui prieš 
Busijos muilo ir kitokių valdi
ninkų konfiskavimų cbinų fir
mų turto Mongolijoj ir Serbi
joj.

UKRAINIEČIŲ SUKILI
MAS PRIEŠ VOKIEČIUS 

PLĖTOJASI

Vokiečiai naudoja artilerijų 
malšinbnui sukilimo.

nu-

True translation filed wilh the posl- 
master it Chicago, III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

— Ukrainos valstiečių opozicija 
prieš vokiečius ir remainčius ce- 
ntralines valstybes rusus, greitai 
plėtojasi.

Valstiečiai degina miškus, nai 
kiną budinkus ir visaip trukdo 

čių atiminėti maistų.
Vokiečiai buvo priversti pa

siųsti daugiau kareivių į Polta- 
<vą, kur riaušės, sakoma, yra la-

kulkosvaidžiais ir šautuvais.
Vokiečiai vartoja artileriją 

užgniaužimui riaušių.

1,000 ŽYDŲ PABĖGĖLIŲ 
ŽUVO ANT LAIVO

Laivas paskendo Kaspijaus 
juroj

maslcr ai Chicago, III.,1 .Mav 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

laikraštis Day šiandie gavo kab- 

gėrė, kada nesenai Kaspijaus ju
roje paskendo laivas Oriol.

PABYŽIUS, geg. 28. — Pasak 
žinios iš Italijos fronto į Temps 
žymiausias italų tūzas maj. Ba- 
raeca nušovė 32 priešo acroplttr 
na.

KAZOKAISUTVĖRĖ
NAUJA VALDŽIA.

Nenori kad svetima valstybė 
maišytus j jų reikalus.

True translation filed with th post, 
master at Chicago, III., Mav 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, "917.

AMSTEBDAM, geg. 28.— Per
duotos iš Kijevo presos žinios 
iš Bostov-na-Donu sako, kad Do
no kazokai sutvėrė nauja mini
sterijų, vadovaujamų gen. Boga- 
jevski, kuris užėmė kazokų va
dovo vieta po nusižudymui geh. 
Kalcdiiio.

Naujoji Dono valdžios dele- 

itgal, išvažiuo- 

delegacija priešinasi kokios nors 
svetimos valstybės maišini uišAj 
Dono respublikos reikalus. >

800 ČECHŲ AREŠTUOTA 
PRAGOJĘ 

1,000 areštuota kituose mie
stuose

Truc translation filed \vilh the post- 
niaster at Chicago. III., May 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N,
Pasak čia gautos žinios, įlipusios
Tribūne de Geneve, 800 cechų 
areštuota Pragoję ir yra kalti 
narni suokalbyje sukelti maištų. 
1,000 cechų areštuota kituose 
Cecilijos miestuose.

28.

Pertrauks posėdžius
True translation filed with the post- 
jnaster at Chicago, Ilk, Mav 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kongresiniai vadovai abiejų pa
rtijų šiandie sutarė apie pertrau- 

d- po priėmimui paskyrimo bi- 
lių iki rugp. 1 d. Tuo laiku at 
stovų buto biudžeto komitetas 
išdirbs naująjį mokesčių bilių.
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NAUJIENOS nebūty įvykusios respublikos.
Trečias gi argumentas, t. y.

True translation filed with the nost- 
inasler at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

vės priešus, idant nedavus jų 
pienams įvykti.
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kos ir disciplinos kaip tik ir 
parodo, kad lietuviams nerei
kia monarcho, nesą lietuviai 
patjs mokės save valdyti be

DVIVEIDfi POLITIKA. Todėl Konferencija milą-

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
ihoyi, 18 tO S. Halsted St.. Chlcago, 
Uj.—Telefonas: Canal 1506.

K šliaukomoji Kelną:
Chie*<oj«—pačtu:

Taigi lokių “laisvę" rengia klc

varymui jie renka pinigus nuo

Laisvėje skaitome sekančių 
žinią:

Ne\v Yorko klerikalai dar
buojasi išvien su tautininkais.

Pasekmingesnei kovai už

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

ChtcaRoje—per nešiotojuss 
Viena kopija ...... • •••« 

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

. 3.59 

. 14* 

. 14*

“ i evyne” neabejoja, kad “me
morandumo autorium, kaip ir 
kitokių politiškų sensacijų apie 
Lietuvą, yra pats ponas J. Gab
rys, paskirtas Lietuvos “ambasa-

jimui Lietuvos reikalų. | su
sirinkimų atsilankė apie 300

mokslų garsino. Pirminin
kas perskaito protesto rezoliu- 
cijų-pi ticijų prieš Vokietijos

priklausomybės". Paskui ei-

fačtu:
Metams ..................•
Pusei meto .......... •
Trims mėnesiams • • c
Dviem mėnesiam e • •
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams ........
Visur kitur uisiealaoaa

Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu tu užsakyto*.

IMI 
KM 
14*

rio darbavimosi ant naudos Vo- €
Lidijos kaizerio ir klerikalų jai 
senai buvo žinoma. Jų “infor
macijų” biuras buvo vokiškos

Raiytojų Ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrai- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tė*, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinamų arba grąžinami atgal, 
|ri bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėloms apmokėti.

guoju biuru buvo ir yra užlaiko
mas viro tiktai Amerikos lietu
vių klerikalų pinigais. Ameri
kos lietuviai klerikalai sužiniai 
palaikė pragaištingiausią Lietu
vai darbą, palaike kaizerį. Dar 
lik vasario mėnesyj šiais metais 
klerikalų Tautos Fondas išsiun
tė Gabriui .$2,(HM) ir $6,000 kito
kiems komitetams Šveicarijoj. 
Tie pinigai didžiai sudrulino vo-

rijos. Atsistoja vienas kuni- 
gužių ir sako:

“Gerbiamieji! Aš visgi tu
riu dvi nuomones linkui šios 
rezoliucijos. Mes po šia pro
testo rezoliucija pasirašysime 
ir paduosime savo antrašus^ 
Labai gerai, jeigu vokietis 
taps sumuštas, tuomet musų 
protestas vietoje, bet jeigu 
vokiečio nesumuš ir Lietuva 
liks po j uotui, tuomet kas iš
eis? Vokietis neįleis j Lictu-

gi Lietuvos Laisvės Fondų, 
įgaliojanl A. L. D. T. Laiki
nąjį Komitetų pagamini ir pa
skelbt jo įstatus;

Lietuvos Laisvės Fondan 
įplaukiančius pinigus vartot: 
1) lietuvių darbininkų orga
nizavimui kovai už Lietuvos 
laisvę; 2) Lietuvos hiisvės 
idėjos skleidimui ir kovai su 
jos priešais; 3) tiesiogincį 
Lietuvos Darini žmonių pa- 
gelbai jų kovoje su savo 

skriaudikais ir jų pastangose 
susiorganizuot ir palaikyt tar
ptautinę darbininkų vienybę.

balsų gavo lllinojaus Valstijoj ir 
apskritai vakaruose, priskaitanl 
vakarinė Pensilvanijos dalį.

Bytuosė Susivienijimo socia
listų ir pažangųjų žmonių kon- 
troliujamų kuopų yra maž daug 
vienas kelvirtdalis, tuo tarpu va
karuose tokių kuopų yra dau
giau kaip du trečdaliai.

Bytinėse valstijose, kurioš iš
rinko St. Gegužį, balsai buvo pa
sidalinę maž daug sekančiai:

Paklausimas.
“Gerb. Noriu paklausti: ar 

galima rašyt į laikraštį straips
nius, tiesiog juos perrašant ar j 
išverčiant iš kitų laikraščių ar! 
knygų ir po jais padedant savo 
parašą (kaip lai daro vieno tau-

Musų Moterims

DVIEJŲ PALŲ SIJONAS.
PavyzdystsNo. 8821

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:39 vai. vak.

•Visti kraštų proletarai, vie 
utės" —K. Murks

Apžvalga
master at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reiiuired by the act of Oct. 6, 1917.
“DIPLOMATŲ” MEMO
RANDUMAS.

bą naiviai vadina “juokų krėti
mu", ir sako:

Prie užbaigos turime paste
bėti, jog musų kadetai (krik* 
ščionis-demokratai) daro la
bai neišmintingai, pavelyda
mi jų užlaikomiems švcca ri
joje žmonėms krėsti tokius 
pavojingus juokus. Musų mi
niose jau įsigyveno troškimas 
išvystyti laisvų Lietuvą su res
publikos valdymosi forma.

si rašę po šiuomi protestu"
Kilo triukšmas, pirminin

kas ėmė šaukti, kad vokietis 
nesumuš viso pasaulio ir kad 
nereikia bijotis rašytis po tuo- 
mi protestu ir tt.

Nutarta vaikščiot po stubas

kimu. Jeigu tik jie matytų, 
kad vokietis lieka pergalėto
ju, luojaus pultų prie kojų ir 
garbintų, kaip kad Laukaitis

kalba kunigužis Amerikoj gy-

kyt A L.D.T. Laikinojo Komi
teto globoje, iki nebus suor-

rikos lietuvių Darbininkų Iš
taigi, kuriai bus nubalsuota tų

Lietuvos Laisves Fondo 
Taisyklės.

yra laikomas Amerikos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite-

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už

Fotldo gali bul’i išmokami dvie-

Iro komiteto nariu nutarimu, v
4. Lietuvos Laisvės Fondas

kurias lietuviai darbininkai liuo-

“Tėvynė” gvildena tą memo
randumų, tą juodą dokumentą, 
P<> kuriuo tarp kitų yra pasira-

riai pasijuokia iš gražiausio jų 
idealo Gabriai su Bartuško- 
mis ir jiems panašus, kuriuos 
Tautos Fondas amierikiečių

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo rem 
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas

atstovas kun. Bartuška.

“Meinorandum relating b 
the reconstruction of Indepen 
dent Lit įmania.

“‘Schme for the ręst orą- 
tion of an Indcpendent Lith 
uania. Prepared by the Per 
manent Delegation of the Li- 
thuanian Stiprume National 
Council."

parcikalauti detališkos atskai
tos iš politiškojo kadetų dar
bo; Ir kas žino, ar tas išeitų 
ant sveikatos?
Kalbant apie klerikalų “juo

dis”, “ Tėvynės” redaktoriui ver
ptų prisiminti, kad ir su juo čia 
)at Amerikoj klerikalai iškrėtė 
'erų “juokų”, kada jį pasivadino 

\Vashingldnan parėmimui jų ad-

tų kunigų, kurie dabar randa
si Lietuvoj, vokiečių užimtoj? 
Juk jie ten su dusia ir kimu 
atsidavę kaizeriui, bile (ik pas 
jį įgyli malonybę.

Kiikia pastebėti, kad tau
tininkai, dalyvavę tame susi
rinkime, neužprotestavo prieš

naudai.

Laisves Fondų užsiima visi AJ.. 
I). karybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie (ai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras

konfidencialis... Mat, visokia 
pardavystė turi būti atliekama

nė ta klerikalu užreikima adre- v C £
e prezidentui, kad Lietuva jau
ipsisprendusi Lietuvos Landes-

kli, kad vokietis nesumuš vi
so pasaulio ir kad mums nė
ra pavojaus rašytis. Išeina, 
kad ir tautininkai varo tokių

lai, lik jie už klerikalus tru-

1'. vietiniai komitetai ir draugi-

tro komiteto.

initetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga

| as amžinas L 
memorandu-l sivienijimas su

su-

josi rašytis po protestu.
Ir po to viso kaip vieni,

nia sutikti, yra sekančios:

I. — “Lietuva turi būti ap
skelbta neprigulminga mona
rchine valstybe, su karaliumi, 
kaipo valdonu."

ižreiškimas klerikalų adrese nie

ias jie veda savo pinigais švei-

valdžia tėra konstitucionalėl f /. fIJ>' 
monarchija.” I?’*“ sl' lcvync* ‘vihktoim?

“ lai galėjo būti arba dėlto, kad 
‘'Tėvynės” redaktorius visai ne- 
mvo skaitęs jų adreso,* arba 
(kaitydamas nejsigilino į jo pra
smę. Svarbiausia-gi priežastis 
ur-hut yra tame, kad 'Tėvynės 
redaktorius “neprigulmybės"

re-

Lietuvai valdžios formą? 
klausia Tėvyne, ir atsako: 
I (istorijos precendentais ir lie
tuvių budu! Anot memoran-

buvusi monarchija; 2) Lietu*

Mindaugas, Gediminas ir Vy

odei ir jam “visi keliai veda į 
tymą." Prie “neprigulmybės"

uunus uuvt Kuiaiuu, aj i.ic-1 ik,.(1<. hlisvfs yn) |j|( virnĮJ!) k(, 
tavos žmonės, “nežiūrint to. !ills _ |ai <letnokralijos k(,|iag> 
kad JM gyvenimą išdalies nuo- ;li žl„onių , ,,is ,endi. 
dijo Lenkijos anarchija”, pa- kelias> ,ai k(,|ia, ž|;1()ni 
sdiko linkę “prie tvarkos ir hmonims ir per žmones. Jeigu 
disciplinos, - todėl vienintelė n c.vvnfs- redaktorius laikytųsi 
išganinga Lietuvos valdžios Uto k(,li(, ir šit(( rcika|avimOi |ai 
forma ir tegalėtų būti kons- kk.ri|«,lni to “juoko” su juo ne- 
titucionalė monarchija". Pir-| |...fll Lr.-,fo

vairui nupuola; jei valdžios 
forma butų remiama histori- 
jos proccndentais, tai niekur į.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

«—• H.UU

Ir po to viso kaip vieni, lul i bl,li su vic,inio k,,ll,i- 
taip-ir kiti drįsta šaukti, buk ldo P'«inininko ir iždininko pa- 
socialistai pardavė vokie- l‘,‘sa,s’ 
čiams Lietuvą.

I’riic translation filcd wilh the post- 
mastei1 at Chicago, III., May 29, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Lietuvos Lais
ves Fondas

.... —

L. L. Fondo tikslas.

komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia ALDT. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. G ūgio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted slr., Chi- 
cago, Ilk

Iš S.L.A. Politikos.
Susivienijimo rinkimuose vėl 

pasirodė skirtumas tarp “Vaka- 
. . v. . ..... , rų” ir “Bylų" (tarp vakarinių ir
jųsekancK., rezoliucijoj: Lytinių vals,iiŲ) Ki|.p y.

A. L. D. T. Chicagos Bajo-1 suomet, “Vakarai” vis daugiau 
no Konferencija, (kovo 3 d. pirmeiviški, o “Bylai", daugiau 
11)18) apsvarščiusi kovos bu-1 konservativiški. “Vakarai” į S. 
dus už Lietuvos laisvę, alran-l L. A. valdybą turėtų išrinkę nau
di!: I juosius, o “Bylai" išsirinko se-

Kad Lietuvos laisvės nrie-1 n uosius. *
Į pirmininkus, kaip ir perci-šais yra ne tiktai svetimi pa

vergėjai, o ir “savieji" darbo

Kad tie Lietuvos laisvės 
priešai, remdami vieni kitus 
jau dabar pienuoja, kaip už
dėjus jungą ant Lietuvos;

Kad darbininkai privalo 
statyt suvienytas savo pastan
gas prieš tuos Lietuvos Lais- pereitais rinkimais, daugiausia

porcionaliai daugiausia balsų ga-, 
vo Noav Yorko valstijoj, kur cenl 
Iro raštinės intekmė turini t yra 
didžiausia. Po New Yorko se- I 
ka Connecticut, New Jersey ir 
rytinė Pensilvanijos dalis.

Kl. Jurgelionis, dabar kaip ir

FžGeguž. UžKl. Jurg.
Pa. 910 610
N. Y.* 227 71
N. J. 101 (i()
Conn. 185 52
Ohio, 102 66
Md. 14

Vakarinėse valstijose, kurios 
išrinko Kl. Jurgelionį, balsai bu
vo pasidalinę maž daug sekan
čiai:

Už Gcguž. Ui: Kl. Jurg.
IH. 359 635
Ind. 51 66
Wis. 33 38
Midi. 27 32
loAva 25 27
Okla 2 14
W. Va. , 6 14
Canada 6 18

tinikiškai-klerikališko laikraš
čio redaktorius) ? Jeigu galima, 
lai aš prirašyčiau Naujienoms ir 
kitiems laikraščiams daugybę 
straipsnių, nes turiu nesvietišką 
norą rašyti straipsnius. — K. S. 
Cleveland, O."

Naujienoms ne. Bet tam tau- 
tininkiškam-klerikališkam reda
ktorių galite padėti.

KLAIDOS ATITAISYMAS^
Buvusiųjų Brid\vellio kalinių 

“Viešam Padėkavojimc", kuris 
tilpo “Naujienose" 28 d. geg., 
pastebėjau vieną klaidą, kurią 
čia noriu atitaisyt. Tenai^Kisa- 
kyta, kad minėti kaliniai gavo 
per mane po 3 dol. aukų iš LSS. 
4 kp., Chieagoj; tuo-gi tarpu 
tos aukos buvo iš Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos, ir aš 
aplankiau kalinius, kaipo mi
nėtosios Tarybos Pildomojo Ko
miteto įgaliotinis. A. Petratis.

Bcikia pastebėti, kad socialis
tų ir pažangųjų balsai šiais rin
kimais labai žymiai paaugo. Jau 
beveik nėra tokios kuopos, kur 
nebūtų socialistų Pastebėtina 
taipgi ir tas, kad daugelis (gal 
dauguma) S.L.A. naujų kuopų 
paskutiniuoju laiku tvėrėsi ir 
tveriasi iš pažangių elementų. 
Tas parodo į kurią pusę krypsta 
Susivienijimas. Laiko dvasia vi
sur mat apsireiškia.

Žvalgas.
l—bll. Il.hl .1 I I... III.. ■ ■■ H

1 1 1 .'J ...........

Pabraižos
----------------- ----------------- -■----------------------------- --- —

Pravėpsojo svarbius atsitikimus.
Kunigai sutaisė ir išleido nau

ją Žinyną. Mat, kadaise Lietu
vos gazietos išleistasis jau pase
nėjęs ir perprastas. O svietas 
jau toli nuprogresavvęs. Išliesų 
betgi ir naujasis Žinynas labai 
nepilnas. Daugelis atsitikimų 
neužrekorduota. Dagi praleista 
be paminėjimo toks svarbus is
torinis atsitikimas, kaip kunigo 
Antano “Nekaltas užsimirši
mas", jo pirmas susitikimas ir 
paskutinis atsiskyrimas su Ma
ryte ir bėgšta. “ant pakulos". 
Tai nedovanotinas leidėjų apsi
leidimas. — J. B. Aglinskas.

EVANGELIJA

(kurios nėra Keturiose Evange
listuose)

Aną metą tarė kunigas Tumas 
Jonui Bedieviui: Jonai, aš tave 
myliu, bet tavo ratus deginau ir 
deginsiu.

Ir Jonas atsiduso iš gilumos, 
ir tarė savo širdyj: Viešpatie, aš 
nebekariausiu daugiau prieš ku
nigus ir farizeušus. Veizėk, Vie
špatie, kaip aš padarysiu šeik- 
hends su kunigu Tumu ir su 
kunigu Ališausku ir su visais ki
tais farizeušais: ir nuo šios va
landos, bičiuliuosiuos su jais.

Ir tuočės Jonas Bedievis pasi
bučiavo su kunigais ir farizeu
šais. Ir jam linksma buvo. Ir 
kad jis vienas sau pasiliko, jis iš
tiesė savo penkis pirštus ir pa
glostė savo žilą barzdą. Ir ta
rė: Viešpatie kunigų ir veidmai
nių ir farizeušų! 'Tu apgulėjai 
mane. Tu galingesnis esi už 
Šviesą ir Tiesą ir 'Teisybę.

Ir Jonas Bedievis nuėjo ir tar
navo dievui farizeušų.

x — Slapukas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 

taip ir civiliškuose teism uose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Oflnaa:
31211. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1110

MUnto O f taną»
F2T N. Deirborn lt. 

111-13 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W, 'I'. Pricc iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo .skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 

•esanti he vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

»Šis graikštus dviejų palų sijonas 
modeliuofas sulig nauj;ija suirau si
jonų mada, nes jo rgmulinės dalies 
plotis yra tik jardo'. Priešakinis 
palas guli glūdžiai, o užpakalinis stulpais paraukiamas prie truputi 
augstyn pakrito jusmens. Sumeti
mas daroma kairiajam šone. Sijono 
ypatingumas yra jo atskirame dir
že, kurs turi išlenktos jungės pavi
dalą. šonais jis nusidriekia žemyn 
ant klubų, į keturkampius kišenius.

Šiam dviejų palų sijonui pavyzdss 
No. 8824 sukirptas penkeriopų dy
džio, mieros. 21, 26, 28, 30 ir 32 < t>- 
lių per juostą. 26 colių mierai rei
kia 2 fi jardų materijos 32 colių pla
tumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėli mietą, parašyti savo pavardę 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kariu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
luką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEP’L, 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

GARDUI
NAUJI ENGS l’allern Depl.

1810 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 8821. 
Mieros,.........colių per juosmenį

(Vardui ir pavardė)

(Adrėjas)

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš palė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už, savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptickorius.

E-73

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 So. Union Avė.

(Adresas)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAV EIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

1c ir 2r kariškus mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32--a GATVĖS

Vyrišky Drapany Bakenai
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 augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėJiomis ir va
karais.

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

Viena saugiausiųjų Bankų
i ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CIIK’AGOJE 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciearing Home) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI 
prezidentas pirklys

)TTO KASPAR H. E. OTTE _ .
vicc-prezidentas

♦VILL1AM OETBNG
prez. Oeting Bros. Icc Co.

CHARLES KRUPKA
vicc-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

kampas 19 gatvėn.
------ V. F. MASIIEK 

prez. Pilscn l.umber Co
J. P ESU E L

sek r. Turk Mnfg, Co 
OTTO K ŪBI N

prez. Alias
ĮBrevving Co

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

k asierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

, KALBAMA LIETUVIŠKAI

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. LphviII St.1553 W. Madison st.
Suito 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki R vnkaro
Phonc Haymarkel 2563 Phone Canal 4626

Nedčldleniais tik pagal sutarti 
Rezidencijos Telcphonc Albany 5546

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

SPECIALIAI: Malevu malevojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CAKR BROS. WRECKING CO.

3003-303* S. Hal.ted SL, Chicago, III.
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’ CHICAGOS
ŽINIOS

Kėsinosi ant majoro?
Pereitą subatų majoras l'hom- 

psonas laikė pirmą prakalbą pra-

Netingus vagilis . .
Policija vakar areštavo tūla ’ , ® i

(ieorge Finlry, negrų, gyvinusi 
190G So. Stale gatvėj. Arcštuo- 
tasai prisipažino, kad bėgiu dvi
ejų pastarų jų mėnesių jisai at
likęs net 19 užpuolimų-apiplč- 
šinių. Netingus vagilis.

senaloiius. Bekalbant majoras 
susirgo ir buvo priverstas prašyt 
savo draugo Ettelsono. kad jis 
užbaigtų spy.čių. Bet ir Et tel-

majoro pradėtų spyčių, taigi

Nuožiūra puolė ant didoko 
užbono, kuriame buvo įpilta ge
riamo vandens. Jisai tapo už-

komisionicriui Bobertsonui. šis 
dabar daro tyrinėjimų, ar kar
tais vandenyj nebuvę įdėta nuo
dų.

Etlelsonas aiškinasi.
Korporacijos adv. Samuel Et- 

telsonas, kuriam rūsčiai pagrū
mojo žydų pašei pinos draugijos

Je\vish Consuinplives’ Belief 
Society valdyba už neatsi
lankymų į jų parengtų ba n kie

tų Shernian viešini tyj, vakar 
davė viešų pasiaiškinimų. Ji
sai, girdi, neatvykęs pasveikint 
savo “tautiečių” todėl, kad šie 
pakvietė jį veik paskutinėj va
landoj prieš įvyksiant min. ban- 

kietui. Vadinas, “tautiečiai” 
Ettelsonų akėjo bcreikalo. j

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Archer and Kcan Avė. Tel. Willow Springs 6

50 Tūkstančių Žmonių 50
Dalyvaus šešių metų sukaktuvių kaip įsteigtos 

Lietuvių Tautiškos Kapinės

MEMORIAL DAY

šįmet atsibus Didžiausias* ApvaikšČiojimas 
Papuošimo dienoje (Dccoration Day).
KETVERGE, GEGUŽIO-MAY 30,1918,

Pradžia 9 v. iš ryto..... Prakalbos ant Kapinių 10 v.
Apvaikščioiiine dalyvaus Tautiškos ir Progresiviškos Drau

gijos, Kliubai ir visa Progroetvišką visuomenė, “Birulės” Cho
rus, Chicagos Vyry Choras, Surpaiių Orkestrą ir vieni iš geriau
sių Lietuvių kalbėtojų. .Ant šito 6 metų jubilėjaus. privalo visi 
Lietuviai ir Lietuvaitės atsilankyti.
S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 812 West 191h Str., Chicago, III. 
ATIDA:—Važiuokite anksti, imant Archer Cicero karus iki City 
Limits, paskui Joliet Electric karus iki Lithuanian National 
Ceinetcry (Lcafy Grove).

Paslydo ant laiptu ir 
užsimušė

Albert VVemlt, dviejų metų>| dol. 
vaikyščia, vakar netikėtai pas
lydo ant laiptų name 1245 Sin- 
notl gatvėj, ir užsimušė. Nusi
laužė sprandų.

Banditų žygiai
Nežinomi blogadariai vakar 

naktį įsilaužė vienoj Standard 
Oil kompanijos stotyj ir suplai- 
šinę saugiųjų šėpa išsinešė 400 

Policija jieško bloga darių.

Dainoriu Piknikas
Rengia

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU SOCIALISTŲ 
DAINININKŲ AM. PIRMAS APSKRITYS
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Piknikas
E

Rengia
Chicagos Latvių Socialistų

Kliubas *

Mirė Dailės Instituto 
užveizda

Užvakar staiga pasimirė Chi
cagos Dailės Instituto užveizda, 
Nų\Vton 11. Carpenter, savo na
me Glen Ellyn’c. Širdies liga. 
Naujas “suvaržymas”

Polici jos viršininkas vakar iš
leido naujų patvarkymų, kuriuo 
įsakomų visiems šunų laikyto
jams nusipirkt apinasrių ir už
dėt juos savo taksams. Kitaip 
ant pirmo pamatymo policija 
juos, šunis, nušausianti.

Nedek, Birželio-June 2,1918
LEAFY (G1ROVE

A. Blinstrupo Darže
THUKSTA MAISTO

--------'_L_ Į.'.1.11 — . 1 T......M 1............ .i

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu 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 gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavav kas sa*

> vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksnius ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitiainiais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS.
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof.

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

.Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c porai
Pragramas prasidės pirmi) valandų po piety

KETVERGE, Gegužės 30 d.
(Decoration Day)

10 vai. ryte

True translation filed with the nost- 
master ai Chicago, III., May 29, 1918. 
as rcųuired by tnc act of Oct. 6,1917.

Nustato pieno kainas

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės: — 1-mas Ap
skritys rengėsi prie šio pikniko visų žiemų, ir galima 
tikėlies, kad savo užduotį atliks kuogeriausiai šiame 
piknike dainuos vienų vyrų balsų ir maišytų balsų cho
rai. Choruose dalyvauja apie 300 dainoriu.

't aigi, gerbiamieji ii’ gerbiamosios, nepraleiskite los 
progos, o atsilankykite paklausyti žavėjančių dainelių 
tyrame ore po žaliais medžiais. Su pagarba,

S. L. S. D. A. Linas APSKRITYS.

Gražiame Bergmano Darže 
prie Oešplaineš upės kranto.

Kviečia visus Komitetas.
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XTRA

Illinois maisto administrato
riaus patvarkymu užvakar tapo 
nustatyta naujos pieno kainos’ 
Sulig tuo visi pieno pardavėjai 
reikalaujami pardavinėti jį po 10 
centų kvortų visiems tiems pir
kėjams, kur ateina pirktis pieno 
į stotis.

PASTABA:—Imkite Archer-Cicero karus* ir važiuokite 
kol sustos, paskui imkite Willow Springs karus arba 
Jotie! karus iki Lcafy Grove — ir daržas.

Tai nieko, kad Marė 
tokia pikta.

Geriausias Išvažiavimas
Per šventę — Dccoration Day

Ketv., Gegužes 30
Jus galite išvažiuoti Seredos va

kare ir pagrjžt subaloje. Pamatysit 
gražių apielinkių, gražių nebrangių 
laimų. Pirkite tikieta į Grand Ra- 
pids, o iš ten j įtart, Michigan. Mes 
jus paliksim ant dypo

vųk yra tokia pikta: jis norįs jų 
vesti ir gana. Andai Šamas pa
kalbino Marę, būtent, kad jisai 
nesvietiškai jų mylįs ir norįs jos 
rankutės. Ji gi — “užpunčiavu- 
si” jam dešinę akį. Bet tuo me
nku incidalu jis visiškai jicsiru- 
pinąs. Tatai jis apreiškė dagi

Ponas Sam Broun, pasiturįs 
valgyklos savininkas, sako visai

Rengia

Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Benas

MILŽINIŠKAS}®
Piknikas

Ar jus skaitot laikraščius kož- 
nų diena? Jeigu skaitot, tai e- 
sate patėmiję, kad dabartiniuose 
laikuose yra stoka maisto, ir 
jnerikos ūkininkai nevalioja 

išmaityt pusę pasaulio, nes A- 
merikoje yra visai mažai ūki
ninkų, ir lie palįs kų užaugina, 
tai ima didžiausias kainas, ir jie 
daba u pastojo tokiais neprigul- 
mingais, kad ir didžiausias mie
sto kapitalistas turi jam galva 
lenkti. Bet dabar lai dar nieko. 
Vėliau, kaip išveš maišių po vi
sas pasaulio dalis, lai nežinia ir 
klek jis/tąsyk ims už savo pro
duktus, o be maisto nei vienas 
negali gyventi, kad ir turtin
giausias žmogus. Ir jis tirti tu
reli maisto. Bei jeigu jis turi! 
milijonus, tai dar jam šiaip be’ 
taip ir pragyventi, o biednas žmo 
gus, jeigu jį darbdavys neišnau
doja, lai tąsyk ūkininkas pasii
ma į savo rankas, ir tas viską 
nuo jo atima.

Žmogau, nesiduok vienam ar 
kitam tave išnaudot, bet tu naų-

Tel Yards 3654. AKUŠERKA j 

iMrs. A. VIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsy Ivani jos 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote-' 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

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

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagc 
Tekphona Hnymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popiety 
7—8 vnkara. Nedėliomia 10—12 dieną.

Box 96, Kart, Michigan.
buvo pašaukta piktoji Mare No- Ketverge, Gegužio 30 d

(DECORATION.DAY)

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
palių ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Tėmykite į mano parašą 

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

prelekcija
Vien tik vyrams 

rengia
Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Dr-jos 45 kp.

L'tarninke.

nio vienoje departamentinėje 
krautuvėje. Džiodžė, sako, do
vanotų piktajai Marei jos prasi
žengimų jeigu ji sutiktų tekėti 
už pono Browno ir niekuomet 
“nepunčiuot” jam į akį.

Seksiąs Funkhouserj.

jos superintendento pereigas, vi
etoj suspenduoto mj. Funkhouse 
rio, VViIliain H. Suthardt, vakar 
tarp kita užreiškė, jogei jis stro-

Gegužio 28 dieną
Meldažio Svet

2242 W. 23rd Place

7:30 valandų vakare.
Prelegentu bus—
DR. A. MONTVIDAS 

Jaunesni kaip 20 metų 
vyrai nebus įleidžiami.

Padengimui lėšų įžan
ga 10c. Kviečiame skai
tlingai visus atsilankyti. 
Pik nesivėluokite, neg 
Dr. A. Montvidas pribus 
į laiką. Komitetai

slų teatrelius, kad jie netvirkin
tų jų lankytojus ir 11. Jis, sako, 
taipjau kaposiąs filmas, kaip 
kad darė jo pirmtakunas ■— Fun- 
khouseris.

Išgirdę šitų pono Suthardto 
užreiškimą rasi dabar nurims 
visi tie, kur taip labai buvo susi
rūpinę pono Funkhouserio sus
pendavimu. Meška su lokiu, 
įbudu tokiu — sako patarlė.

Nusižudė senyvas knygVėdis.
Vakar naktį nusitroškino gazu 

jenyvas knygvedis, VVilIiam Bro- 
\vn, 4119 (’haplin gatvėj. Nete
kęs sveikatos ir kartu noro gy
venti.

Geo. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c ypatai

Muzika Liet. Kun. Vytauto Benas.

Kviečia KOMITETAS

kiu.
Tai broli tautieti, eik ant li

kęs ir buk •iieprigulmingu, »ncs 
dabar ūkininkai valdo pasaulį; 
nuo jų priklauso visų žmonių 
gyvenimas, ant jų visi pasitiki, 
ir į juos visi žiuri.

Važiuokite į Phelps, VViscon- 
sin, o ten rasite žmogų, kuris 
jums pagelbės duodamas jums 
pradžių, parduodamas jums ūke 
ant lengvų išlygų. Miestelis 
Phelps yra labai gražioj vidtoj, 
ant ežero kranto, jame yra pui
kių fabrikų, gražių krautuvių ir 

j apgyventas gero budo žmonėmis 
* 1 1 I i » 4 I I VT1 l’L 1 1

užsiimant u-

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzamisuoja Dyka!

Gyvenimas yra j 
tuščias, kada pra ' 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317
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Apliekos Tel. Drover 8118 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirur£as

X-SI‘IN1)ULIAI

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

2—9 vakare.

LIETUVIU PASELPINIS KLIUBAS West Pullman, Illinois rengia

DIDELĮ PIKNIKU
KETVERGE, DECORATION DAY

Gegužio-May 30, 1918
GARDNERS PARKE, 123 Gatvė ir Michigan Avė.
Pradžia 11 vai. ryte. Inžanga 25c ypatai.
Bus linksma, muzika. Kviečia visos atsilankyti KOMITETAS

,ir jau yra keletas lietuviškų šei
mynų.

Ten yra didelė kompanija, ku
ri turi suvirs 30,000 akru žemės 
prie viršminėto miestelio, prie 
gerų kelių, upelių ir ežerų. Tai 
jus rašykite jiems, o jie duos 
jums geresnes informacijas, pas 
juos yni lietuvis žmogus, A. J. 
Bachunas, lai jus galite rašyti 
lietuviškai. Jųjų antrašas* yra: 
Sanborn Land Co., Phelps, \Vis- 
eonsin. (ApgarS.)

Tek Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfi

Sugnhiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimui mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

DOCTOR-h LAYTON
Gydo ligas vyrų ir moterų su vaistai* iš musų pačių labaratorijos.
Seno krašto metodu gydymui vidurių, plaučių ir Specialių ligų

Vai. 9 ryto J-

ddiom 9^-12

Seno krnšlo metodą gydymui viduriu, plaučių ir 
Naująušl įreiigimai dėl gydymo elektra. | , .

740 W. Madison St., kampas Halsted st I ki s vak. Ne-
: Chicago, ilk , K 1

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
TUųjau įtrink D-ro Rlchter’lo

PAIN-HPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv-i 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ“
85c. ir 05c. buteliuku vieoie aptlekose arba 

stitdiai nuo
F. AD. RICHTBR A CO.

74-80 Wa»hlngton Street, Ncw York, N. Y.

Tel. Pūliniai) 342,
D. J. Bagočius, M. D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 ^n. Avė.

 Roscland, TU. ,

Telephone RocJksvell 6999

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Skilę St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir V:ul>ų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir fino 6 iki 8:30 vak. Nėdelio- 
niis vakarais flfisas uždarytas.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams šinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroni&kaa ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias i 
metodas X-Rny ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laharatorlja: 1025 W. IRth 
Si. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.
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ir Apielinke
Aurora-Elgin elevatorių 
darbininkai išeina streikan.

vajldyt tuos neklaužadas, 
dėk, die!

Pa-

Paskendo vaikas
Kanale ties 34 gatve vakar 

bežaidžiant paskendo 6 metų 
vaikas, William Simon, 830 W. 
34 gat. Vaikas bėgdamas kana
lo pakraščiu paslydo ir įpuolė 
vandenin. Kol spėjo pribūti pa- 
gelba jis jau buvo negyvas.

J. Recdo prakalbų nebus.
J. Recdo prakalbų rengėjai gavo 

nuo Recdo žinią, kad jis negali at
važiuoti Chicugon ant šio vakaro ir 
todėl jo prakalbų nebus.

—Pakalbu Reng. Komitetas.
Laisvamanių kuopa rengia prakal

bas su paveikslais Seredoj, gegužės 
29 d. 7:30 va.l vak., The Liberty Club 
House Hali, 3420 W. 12 str, kampas 
Homan avė., 3rd fl. Kviečia visus 
atsilankyti. —. Kuopa.

KEIKIA DARBININKU

Samdytojai atsisako išpildyt 
darbininkų reikalavimus.

Organizuoti Aurora - Elgin 
elevatorių kompanijos darbinin
kai nutarė mesti darbą, jeigu 
kompanija neišpildys jų reika
lavimo iki sekamos pėtnyčios 
vakaro. Darbininkai reikalau
ja algų padidinimo po 10 cen
tų į valandą. Kompanijos pre
zidentas L. J. Wolfas kol kas 
griežtai atsisako tarties su sa
vo darbininkais. Jisai dargi už- 
reiškė, kad kompanija nepai

santi darbininkų grasinimo me-

Rado alkaną moterį
Illinois Central geležinkelio 

stotyj policija vakar rado išba
dėjusią moterį su keturiais ma
žais kūdikiais. Moteris, jos va
rdas Julia Kussman, pasisakė 
jau dvi dieni kaip nieko ncval-

Jonas Talaitis tegul atsišaukia 
į Naujienų ofisų. Jam yra laiš
kas nuo brolio Stanislovo, tre
ti metai esančio vokiečių nelai
svėj.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Jieškau savo brolio, Vincento Jo

nužio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Sviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš; 
važiavo j Ameriką apie 1904 m. Jei 
kas žinotumėt jį meldžiu pranešti, o 
gal jis pats malonės atsišaukti.

P. Rauktis,
1717 E. Adams St., Springfield, III.

REIKIA medkirčių. $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tar- 
okų $2.50 iki 3.50 j dieną. Pamaty- 
(ite superintendentą čia. Siunčiama 
(asdien į Michigan ir \Visconsin 
Lumber Company. Augščiauslos al
ios. Gera mokestis. Išsiunčiama 
casdien! atsišaukite.

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

Parsiduoda Cigarų 
Išdirbystė

levatorių vagonus barnūse ir pa
laukt, kol darbininkai “supra-

bo.
Aurora - EJgin kompanijos 

karai operuojami tarpe Chi- 
cagos. Aurora, Elgin, Yorkvil- 
le ir VVest Chicago. Jeigu kil
tų streikas, daugelis darbininkų, 
kur gyvena suminėtuose mies
teliuose, galėtų pasiekt Cliicagą 
tik geležinkeliu, žinoma, už dvi
guba kainų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 29, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.
Rengiasi prie registravimo 
priešo valdinių-moterų.

Suv. Valst. maršalas, John J. 
Bradley, jau išsiuntė reikiamų 
nurodymų bei taisyklių dvide
šimt penkių šiaurinio lllinojaus 
distrikto miestų krasos ir poli
cijos viršininkams reikalu re
gistravimo priešo valdinių-mo
terų. Jų registravimas prasidės

Pasėmė daug skiepų
Chicagoj vakar siautė nepa

prastai smarkus lietus. Pasem
ta daugybė skiepą ir gyvenamų
jų kambarių. Ypač krautuvėms 
pridaryta netikėtai daug blėdies. 
Viso nuostolių busią už kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių.

jau ir kūdikiai. Nesenai jos vyras 
Martin Kussman, nežinia kur 
pasišalinęs palikdamas ją varge. 
Moteris alitJuuJĮa tūlos labdarin
gos drą/igijtLs globoti, o policija

t’rue translation filed with the post- 
muslcr at Chicago, Ilk, May 29, 1918, 
as rc(|uired by the ucl of Oct. 6, 1917.

Lietuviai, pašaukti Suv.
Valst. kariuomenėn.

nau-Skelbiamuose sąrašuose 
jokų, kurie jau išvažiavo ar dar 
turės išvažiuoti iš Cbicagos į 
paskirtas jiems kareivių lavini- 
nios stovyklas, paduodama se
kamos lietuvių pavardės: 
\Villiam Chamas, 2608 S Lasvndale a 
Frank Veselka 3133 S Lawn<lale av 
Charles laikės 3115 S Millard avė. 
Joseph Jaros 2842 S. Avers av 
loseph Kasper Cleveland Ohio 
Charles .1. Kalis, 3647 W 31st St 
Frank Gregule 2716 S. Hamlin av 
Edward Kaspar 2139 S. Trombui! a\ 
John P. Linduska 4308 W. 251h st 
John .1. Kuchowski 2620 N Marshf. a 
Michael A. Prova 1362 Emerald av 
Paul G Kramjikoske 2642 \V 23rd si 
Valenly Dondrich 2616 Lulher st 
Frank B. Vondriska 2705 S Clinton r 
t’rank .1 Kaminski 2225 S \Vhipple s 
Alexander Sumkis 1416 S Homan

Stamslavv Jaros 2600 XX’ 23rd st 
\nton Karas 2618 S Turner av

a\

Stanley Kielbasa 2931 \V 25th st 
John Žonsitas 1158 S Hermitage av 
George Leskus 3942 S Bockwell st 
Anton Kaminskis 2320 XV 24th si 
John Kublinski 3859 S Spuhling a\ 
Ignac Szadezunas 1118 S Hermitage 
Stanley Marozas 1617 S Paulina st 
\lexis f£inikis -1441 S llonore st 
SV;ilint> Miknlonski 3.3.3~> XX* 3HtI> p)
Erank Shulkus 3136 XX* 3!>th st 
loseph Plinka 2852 W 3!)th si 
Vincent Kulikauskas 4129 Marshf a 
Erank Klimas 4456 S Hermitage ax 
Ravmond Straksus 4446 S Franclski 
John Balus 2737 W 391h str
Petcr Jankauskis 4 104 S’Hermitage .* 
Joseph R Borosvsky 2913 XX’ 39th st 
'I' Mazera 3831 S Kedzie avė 
Charles Zvibi 285j \V 391h st 
Anton Rabzukinos 2308 23rd st

\Valter Kraniska 3117 W 38th st 
loseph \Vilkis 1013 S Rockwell st
Frank \Vaizuitis 2917 \V 391h st

WEST SIDE
šis ir tas.

Niekur kitur Chicagoje nėra 
tiek daug visokių tautų ir tikė
jimų bažnyčių, kaip pas mus,

Jieškau savo draugo Kazimiero 
Keturakio, Suvalkų gub., Pakuonio 
parapijos, Dvylikių kaimo. Yra sva
rbus reikalas. Malonėsite atsišau
kite arba kas žinote praneškite jo 
adresą. Motiejus Navickas, 
2124 N. 17th St., Springfield, III.

JIEŠKO DARBO
gai veik visi pasižymi žmonių 
darbininkų kurstimu. Bet ne
apsiriksiu, pasakęs, kad mūsiš
kiai uos bylina. Pas svetimtau
čius, ačiū dievams, dar nė vienų 
prakalbų neišardyta. O pas mus

BEIKIA LEIBERIU TN LIEJYK
LA, YABD’A. DIRBTUVE. DIENO
MIS IB NAKTIMIS DAUBAS. ATSI
ŠAUKITE:

GRANE CO., EMPL. DEPT.
40 ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

Iš priežasties, kad savininku! trumpu laiku 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.

F. KAZLAUSKAS,
922 W. 33rd St., Chicago, III.
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REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

PA.JIEšKAU darbo už šoferi (ir 
kaipo už mechanikų). Turiu šoferį* 
laisnj. Esu blaivas vaikinas. Geistu 
na ne ant truko. Dirbęs prie kepyk
lų viduj ir ant lauko. Moku kelias 
kalbas. Atsišaukite tuojau ypatiš- 
kai ar laišku. Pažymėki! kiek galė
site mokėti. Antanas Mikclionis, 
4133 So. Maplcwood Avė., Chicago.

REIKALINGAS btirberis greitu 
laiku. Darbas ant visados ir gera 
mokestis. Atsišaukite greitu laiku.

Chas. Stonaitis, 
10722 Michigan Avc., Chicago.

RASTA-PAMESTA

REIKIA leiberiu. Gera mokestis. 
Acrmotor Co.,

2500 W. 12 SI., Chicago.

REIKIA leiberiu į liejyklą, pasiu
vus darbas. Gera proga į ateitį.

Link Bell Co.,
39th St. and Stcsvart Avė., Chicago

PARDAVIMUI

Rajono konfe- 
gegužės 19 d., 
lietuvių skyrių

iiircngtas prakalbas seredoj, ge
gužės 1 d.? šituo judošišku 
laibu, sako, nemažai džiaugėsi 
visas juodųjų štabas. Dabar, 
sako, ir vėl organizuojama da
vatkos, kad daugiau tokių pra
kalbų išardyt.

LSS. Aštunto 
rencija, laikyta 
nutarė surengt
busimam Soc. P. piknike River- 
view Parke, birželio 16 dieną. 
Taipgi bus pakviesta geriausi kai 
bėtojai ir šiaip 'bus įvairių pra
mogų. Visi važiuokit į tą meti
nį pikniką. Turėsit progos pa
simatyti ir susipažinti su kilų 
tautų draugais socialistais ir jų 
veikimu.

West sidiečiai galit nusipirkti 
'.ikielų iš anksto pas LSS. 22 kp. 
narius: A. Anibrozevičia, 2337

W. 23 pi. ir B. Zavetskį, 2736
W. 22 si. Nepamirškit!

— Ant. Jusas.

Pranešimai

PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d., 
Chernaucko darže Lyons, III. Kas 
radote malonėkite sugrąžinti, gausi
te 5.00 radybų. A. Vilutis, 
4906 \Vabansia avė., Chicago.

Tel. Behnont 2698.

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

Mason, Davis and Co., 
7710 S. Chicago Avė., Chicago.

PARDUODU greitai stilium), viela 
apgyventa lietuvių ir lenkti. K) me
tų nuo įkūrimo to biznio. Pardavi
mo priežastis — vyras mirė. AlsišaiL 
kite šiuo adresu. Ona Tainoliunienė, 
1147 So. 49th Avė., Cicero, III. 
Tel. Cicero 193.

PARSIDUODA Packards 1916 mo
delis už nepaprastai pigiai. Packards 
pirmos klesos. Ant septynių sėdynių. 
Naujai nudažytas, su dviem naujais 
exlra 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., Chic;i- 
go, III. Pitone Yards 1138

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA žmogaus dirbti prie drug 
store: darbas lengvas ir pastovus. 
Turi mokėti rašyti ir rokundas.

J. Baltrūnas,
1707 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Canal 6417

PARDUODU Garage
Arcade Garage,

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

PARDUODU automobilių “Hay- 
ncs”. Turiu greit išeiti į kariuome
ne Parduodu už pusę kainos.

B. Maskoliūnas,

RAKANDAI

J IEŠKAU kambario. Turiu du 
vaiku—7 ir 10 metų. Geistina ,ka( 
šeimyninke prižiūrėtų juos man iš
ėjus j darbą. Kas turiet praneškite, 
('jus į darbą. Kas turite praneškite. 
Leon Jarush. 1336 S. Turner avė., ar
si., Chicago, Ilk

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GHA2US KAMBARYS utkluodaina 

veik dykai molerej arba vedusiems 
be vaikų, kurie galėtų padėti pasi- 
<larl>uot i mitny. Dieno Mali <lii*-
t>ti bile km-. Atsišaukite tik vaka
rais. 2-ras augštas,
411!) So. Mapleyvood avė. Chicago

REIKIA moterų į rakandų dirb
tuve prie sandpopieriavimo. Atsi
šaukite į S. Ka.rpen Bros., 
22 S. Union Avė., Chicago.

REIKIA prityrusių geležų karpy
tojų į “serap iron yard.” 

Fefferman and Morris 
2627 W — 12 St

PABDUODU už pigių kainų seifų. 
39 coliai augštumo ir 25 platumo.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu: 
M. P. Jankaitis, 4837 XV. 141h St., 
Cicero, III. — Tel. Cicero 2051.

PARDUODU kriaučių šapų, prosi- 
jimo ir valymo. Savininkas eina j 
kariuomenę*
1700 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Canal 7270.

PASINAUDOKITE PROGA

Pardavimui rakandų krautuvė. Par
davimo priežastis — savininkas ei
na j kariuomenę. Pasiskubinkite. At
sišaukite laišku arba ypatlškai j K. 
Jamontų nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo 11 
iki 1 vai. dienų ir nuo 5 iki 10 vai, 
vak. 1840 S. Halsted St. Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon sankrova

3108 S. Halsted St., Klauskite:
549 W. 30 st. arba Tel. Drover 630-

REIKALINGA vyrai ant burdo. 
6.00 į savaitę su valgiu. Gera vieta 
pakelei xrižiins. *TeJ. C2mh«1 S3122.

KictuviŲ Hotel is, 
1606 So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA suliuntis geroj
MOKYKLOS

Ir taip bloga, ir taip 
negera

Policijos viršininko pavaduo-l 
tojas vakar pranešė miesto ta
rybos susirinkimui, kad kabare
tų savininkai visiškai nepaiso 
naujų miesto valdžios patvarky
mų. Esą, kuomet taryba išlei
do patvarkymą, draudžiantį par- 
davinėt svaiginamuosius gėri

mus visose pasilinksminimo vie
tose, taigi ir kabaretuose, kaba
retų savininkai staigu padarę 

savo įstaigas “sausomis”. Da
bar ten per kiauras naktis grie
žiama, dainuojama ir šokama. 
O priedais, linksmieji sveteliai 
gauną ir įsigeri — degtinės ir 
alaus.

Roaeland. — Vietinė LSS. 137 kp. 
r We»t Pullmano LSS. 235 kp. bend- 
*ai rengia draugiška išvažiavimą su 
jrogramu į West Pullmano miškus— 
prie 126 gatvės ir Michigan avc., bir
želio 9 d. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtą dieną nerengti jokių pra
mogų. —P. F. Grybas.

vil

\nton Uza 4457 S Mozart st 
Paul Kaltelius 1818 XX’ 45th st

Drąsi mergaitė
Du nepažįstami banditai

kar įsiveržė McBride Bros, and 
Knobbe kompanijos ofisan ir 
visiems užkomandavo “rankas 
augštin!” Visi paklausė, tik 

viena p-lė Mabel Tighe, kasinin
kė, nepaklausė banditų koman
dai, ir kol vienas pastarųjų spė
jo nueit pas ją už grotų, merge
lė suspėjo paslėpt 900 dol. pini
gų ir spustelėjus elektros knyp-

(litai džiaugėsi ištrukę su 40 dol. 
pinigų. Policija jieško bloga* 
darių.

nas, vieloj blogo, kabaretų sa
vininkams nešąs tik naudos: jie 

darę, ir užtai 
jokių mokes- 

istaigom, mat,
miestui nemoka 
čių. “Sausom” 
laisnio nereikia.

Policijos viršininkas žada su-

Roseland, — LMI) Aido mišraus 
•horo praktikos vakaras įvyks sere- 
loi, geg. 29 Dovjoto svet., nes pane- 
lėlį mokytojirs negalės pribut. Drau
gės ir draugai, būtinai visi ateikite, 
irs tai bus paskutinė praktika prieš 
>us. chorų pikniką. Taipgi bus da
linami tikietai ant pikniko.

—P. Babelis.

29 kp. hu-
2 d., 7:30

Rockford. Ilk—L.D.LJ). 
drinkimas įvyks birželio 
ai. vakare “Vega” Hali, kampas 15th 

tve. ir 9th Street. —Draugai ir drau
gės, atvykite, nes yra daug svarbių 
ei kalų. Norintieji prisirašyti taip

gi ateikite. —Rašt. A. Meldažia

Jaunų Liet. Amerikoje Tautiškas 
Kiiubas praneša visiems gerb. Kliu- 
bo nariams, kad būtumėt malonus 
atsilankyti gegužės 30 d., (Memorial 
day) ant Lietuviu Tautiškų Kapinių, 
10 vai. išryto. Kiiubas dalyvauja tų 
dienų in corpore kapų apvaikščioji- 
me. Su pagarba, M. M. Youdis, prez.

Richbcrgas ir vėl laimėjo
Tas miesto advokatas, Donaldl vantų apvaikščiojime Lietuvių Tau- 

.v.., , . . _ 1 tiškų kailinių, ketverge, 30 gegužioRichbcrgas, isltkro laimingas I (Memorial Day); apvaikščiojimas 
žmogus. Jisai tik ka laimėjo| |,n,sil!ėsv“.1' nĮo.pertai kiekvic- 

. , .v 1 .. I ni,S tUl’1savo “failą” prieš korporacijos Į luotų.
advokatą Ettelsoną, o vakar ir
vėl laimėjo
širdį. Vadinas apsivedė.

Drtė Teisybės Mylėtojų praneša 
visiems savo nariams, idant daly-

pasirūpinti
Kviečia

kad nepavė-
Valdyba

LDLD, susirinkimas

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Frec Eraproymcht Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. VVABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARRORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose .....

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt. -

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ką, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams. I

REIKIA mašinistą prie medžio iš- 
dirbystės mašinerijos.

Chauncy Body Corp.
2601 Archer avė., Chicago

1 " r "f1 ‘ r ■ ■ — ■ J• '"f.......... ..

REIKIA darbininkų prie “sheet 
metai” jaunų vyrų mokyties mecha
nišką amatą ir darbščių vaikų.

Paashe Air Brush Co.
1219 W. Washington Blvd.

Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
nuo May 1 iki Ori. 31, 1918. Parda
vimo priežastis—turiu išeiti j karino 
męnę. Kreipkitės šiuo adresu:

C. Burbulis,
725 \V. 119 St., AV. Pulhnan, 111.

PARSIDUODA 
biznis, — geras 
'J'uri pasiskubint 
riti erti į armijų, c •
86 XV. Main St.,

norintiems pirkti, 
iki June 2, nes lu- 

Parduosim pigiai. 
Sleve Danovech,

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

Kilos mokslo šakos isguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

tim-

REIKIA Zinc kasėjų, prie kasinio 
rudos, išsiunčiaffl’ kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos ševelavitną 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 i 
dieną.

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

. , • T , .. i uunu, 86 kuopos susirinkimas 
ponios Lynt'Uc | })US gegnifs 29 d., Liuosybūs svet., Į 

kertė Wabansia ir Girard str. Visit 
nariai atsilankyti yra labai svarbių I-r 
reikalų. Yra prisiųsta knygos Jono I 
Biliūno Biografija ir Ant rytojaus po I 
Socialūs revoliucijos. Atsiimkite. I 

—Alex. Brazis, Seki*. IPRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

Seredoj, Gegužio-May 29 d.
THE LIBERTY CLUB HOUSE HALL

3420 W. 12 Str., kampas Homan avė., 3rd fl.
Kalbės d. Tadas Kučinskas, Ados kolegijos studentas,
Pradžia 7:30 v. vak. Inžanga padengimui lėšų 10c.

_______ l REIKALINGA trainerių (POŽEMI- 
INIS (DARBAS) į varines mainas, į 

Brighton I’ark—-Šiuo pranešu vi-Į Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
siems Keistučio 1x1 i ubo narinius ii* I bonus, pūtima uždirbti nuo $5 iki $7 j uai ėtns, ka<i visi turi dalyvaut ka-1 dieną. Dykai kelione ir nCra ofiso 
ninių apvaikščiojime ketverge, de-1 mokesčių. Pastovus darbas; ateiki- 
koracijos dienoj, gegužės 30, kaip te j musų ofisą su bagažu gatavai dol 
9:30 vai. išryto. Visi nariai turite| išsiuntimo. Kreipkitės j 
būti ant tautiškų kapinių kad daly-1 Elmers Labor Agency, 30 South 
vavus apvaikščiojime visiems in co-Į Canal St., Chicago, III. • 
rpore. Taip nutarė Draugijos susi-1 
rinkimas._____________—Valdyba-
P.S. — Važiuojant imkite Archer-Ci- 
cero karus ir važiuokite kol sustos. 
Paskui imkite XVillow Springs ka
rus iki Leafy Grove ir kapines.

Kviečia visus Sus. Laisvamanių

REIKIA prityrusių vyrų į yardą ir 
irpytojų j serap iron yard.

Ateities žiedo vaikų draugijėlės 2627 W. 12th St., Chicago
choro repeticija, vedama p. Staniu-1 °
liūtės įvyks seredoj, gegužės 29 d.I* -■ ■
8 vai. vakare, Mark White S. svet.,I REIKIA lietuvio prityrusio apie 
Visi dainininkai susirinkite, ir tie, j mėsą, kuris moka rokundas, prie ve- 
kur buvote paėmę tikietų parduoti.Ažiojimo automobilio.
Sugražinkite pinigus ir likusius ti- Gable Paeking Co
kietus..............—Draugijėlės globėja. 221 N Peoria St.,

REIKIA Šėpų dirbėjų, gera mokes- 
sti laike mokinimosi “body” dirbi
mo.

Chauncy Body Corp.
2601 Archer avė., Chicago

NAMAI-ŽEME

BEIKIA anglių metėjų, $50 mėne
syje, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51 and Cornell avė., Chicago

REIKIA prityrusių operuotųjų 
prie vest.s. 1936 N5rth Avė., kampas 
nuo Winchester avė. Viršutinis augs.

REIKIA pagelbininkų į liejyklą ar 
ba prityrusių leiberiu, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

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

REIKIA “whitner” prie apskri
čių paveikslų rėmų; pastovus dar
bas. Gera mokestis.

Turner Mfg Co., 
1444 S. Sangamon St., Chicago.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite j 'Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St., kampas lito place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite j Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to place.

REIKIA merginų prie prosijinio. 
Gera mokestis.

American Cleaners and Dyers 
4252 W. Lake St., Chicago.

REIKIA tvirto žmogaus j likieriu 
sankrovą ir išvežiojimo alaus, 'l'uri 
būt blaivus ir ščyras. Gera mokes
tis ir pastovus darbas.

H. B. Silverman, 
3322 S. Halsted St., Chicago.

BEIKIA moterų arba merginų i- 
siuyimui guzikų, andarokų nudirbl- 
niui ir rankomis siūti prie moterų 
kautų ir siutų.

Percival B. Palmei* and Co., 
367 W. Adams SI., Chicago

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moteris prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

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

BEIKIA jaunų vyrų, virš 16 me
tų, j ofisų, mokančių rašyti Under- 
wood rašomomis mašinėlėmis.

Link Beit Co., 
Chicago 39th St. ,unt Stewart Avė. Chicago

FARMOS
Ccntralėje Wisconsin, išdirbtos su 

i \   ,
prie gerų kelią, arti mokyklų ir mie- 
“*o. Taylor, Lincoln, Loiighide, Mo- 

idon, Price ir Clark pavietuose, su 
Kainos $1,000.06 ir 

Mes skiriame 10 melų iš- 
. Galima mainyti. Par- 
irklius, karves ir lt. anl

namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
I ’ . . ' "‘\
sto. Taylor, Lincoln, Longhtdc 

arba be stako. 
augščiau. 
mokėjimui 
duodame nu* vv.v n u. .
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMEL BEALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III

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.

BUME BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

5-kių akerių farma valanda važia- 
svimo gatvekariais nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
piclinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi
cagoje ir pėsčias gali nueiti į darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akru taip 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vielą. Reikia įmokei 
$150, tikusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys III

PARDAVIMUI — Aštuonių kamba
rių namelis, augštu apalnamiu prie 
3326 Auburn avė. ($1450.00) Cash.

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

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avc.

Parsiduoda gražus medinis namas 
ir 4 apsūdyti lotai, gražioj Lictuvių- 
Lenkų apygardoj. Pigiai. 1561h Šlami 
Page Avė., Hanyey, III. —Imkit Hal
sted st. karų iki 63 rd si.; paskui im
kite Jlarvey karų ir išlipkite ant 
154th St. ir paeikite 2 bloku iki Page 
avė.

AUTOMOBILIAI
PABDUODU Liniousine.

Arcade Garage,
7516 So. Halsted SI., 

! Tel. Stevzarl 6532.

VALENTINE DRESSMAKING t 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie- ; 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarnntuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phonc Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Hfl5TER 5YSTU1
MOKYKIS KIKPIMO IR OERKiNJNl, 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtOAI Ų
Musų sistema ir ypatiUkas mokinimas 

įlarjs jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turime ditlžiausiua ir veriaiiaius kirpt- 

tno-dcsigtiim; ir siuvimo skyrius, kur tnei su
teiksime praktiik^ patyrimų kuomet jų mo 
kysitčs. >

Elektra varomos murinos musų siuvimo skr 
riuose.

.lų-i esate ur.k viečimni aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile Įnikti — dieną i, /«. 
karuia it* Kntifi syeclidiškai

pHtreno« daromos pagal J ūsų mierą — 
atailčs urba dydžio, jA bile mndq ūn.vsron

MA8TEK PESIGNINt; HCHOOL 
J. F. Kasnicka. Perditinis.

Ils N. La Šalie RatvJ, amharys lis 417.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, lypevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istori'jos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-

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

I
GARSINKITSS NAUJIENO'1’!




