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Finlandija prisipažįsta ka 
liaujanti su Rusija

Ukraina neužganėdinta vokiš 
ka valdžia

Krizis Anglijos valdžioje

Finlandija bus paskelbta monar 
chija su vokišku karalium

FINLANDIJA SAKOSI 
KARIAUJANTI SU 

RUSIJA

Neišduoda pasportų Rusijos 
piliečiams

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 9, 1918, 
as requireq by the act of Oct. G, 1917.

COPENHAGEN, Geg. 8. — 
Finlandijos valdžia atsisakė iš
duoti pašportus Rusijos pilie
čiams, aiškindamosi kad Finlan- 
dija yra karėje su Rusija.

Valdžia taipgi užreiškusi, kad 
ji turinti žinių, jog 1(M),(MM) ka-. 
reivių raudonoji armija eina iš 
Petrogrado linkui Finlandijos 
rubežiaus.

FINAI YRA {ĖJŲ TOLI 
j RUSIJA

Stengiasi atkirsti Rusijos 
šiaurinį geležinkelį

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 9, 1918, 
as i cųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Geg. 7. — Da
bar yra galima dar vienas priro- 
dyinas, kad finai kariauja su 
Amerikos talkininku ir todėl ne
gali vadinties neutraliais.

Vyriausio konservatyvų laik-

blad korespondentas prisiuntė 
sekamą telegramą, kuri perėjo 
per Finlandijos cenzorius:

“Gana didelis mušis įvyko Ru 
sijos Korelijoj. Bal. 9 d. balto
ji gvardija padarė ataką, bet ji 
dar ikišiol negalėjo sulaužyti 
raudonųjų pasipriešinimo.”

Sis mušis įvyko prie Kem, už 
1 10 mylių nuo Finlandijos. Tai 
yra mažas medinių namų mies
tas šiaurinėj pabaigoj pietinės 
dalies Murmansko geležinkelio. 
Finlandijos civiliai karei namie 
nėra mažiausio reikalo taip to
li veržties į Rusiją, kad atkir
tus, vokiečių parankumui, mu
sų paskutinę Europos susinėsi
mo vietą su Rusija.

UKRAINOJE VIEŠPA
TAUJA ANARCHIJA.

Liaudis neužganėdinta vo
kiečių pastatyta dvarininkų 

valdžia

True translation filed \vith the post- 
ina.ler at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reijuired by the act of Oet. 6,1917.

change Telegraph praneša iš Co- 
penhageno, kad Ukrainoje iš 
priežasties vokiečių nuvertimo 
vienos valdžios ir uždėjimo ki
los, platinasi anarchija. Kelio
se’ vietosi’ įvyko riaušių, o laike 
didelių sumišimų Kijeve daug
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KRIZIS ANGLIJOS MINI
STERIJOJ

Anglijos valdžia pergyvena 
krizj ,kurj pagimdė geri, 
Maurice kritika.
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Socialistų Parti 
jos Komiteto At 

šaukimas
True translation f|led with the post- 
niaster at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Socialistų partijos Nacionalis 
Pildomasai Komitetas, šiomis 
dienomis laikęs posėdį Ciningoj, 
išleido sekamą atsišaukimą į

Pirmas Lis lai ių Dienraštis Amerikoj
Addreaa:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

Telaphone Canal 1506

Price 2c No. 110.

žmonių liko užmušta. Bandyta 
buvo užmušti Ukrainos premie- 
rą, bet jį tik lengvai sužeista.

Bėdino socialistų laikraštis 
Voerwaerts išspausdino oficialį 
ukrainų pranešimą apie atsitiki
mus Kijeve bal. 26 <1. Vokiečių 
kareiviai į ė j o į R a d ą 4 v. 
po pietų, apsupo narius ir sušu
ko: “Rankas augštyn.” Rados 
prezidentas, kuris prieš tai pro
testavo, liko parmuštas ant že
mės, o ir su kitais nariais buvo 
apsieinama žiauriai. Narių eg- 
zaminacija tęsėsi 4 valandas ir 
visi dokumentai tapo užgriebti.

Pertraukė mušius
Rusijos valdžios bevielinė te

legrama paduoda pranešimą pa
liestiems kariniems komanduo- 
tuojams, po kuriuo pasirašo Ni- 
kolai Lenin ir prezidentas taikos 
delegacijos Stalių, apie įvykini- 
mą pertraukimo mūšių tarp vo
kiečių, ukrainų ir rusų Kursko 
fronte. Pertraukimas mušiu, v

neutrali zoną 10 kilometrų (a-

linijoj, kurį negali pereiti jokie 
kareiviai, patruliai ar aviatoriai.

Klausimas’ apie atnaujinimą 
mūšių bus išrištas vėliau, kada 
prasidės tarybos. Kitų frontų 
koinanduotojams Voroneže, Ro
stove ir Rrianske paliepiama ru- 
pinties įvykinti panašius per

traukimus mušiu su vokiečiais* v

ir ukrainas.

FINLADIJOJ BUS ĮSTEI
GTA MONARCHIJA

Bus panaikinta konstitucija 
ir paskelbtas vokiečių kara

lius

Juodosios spėkos viešpatauja

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., May 9, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 8. — Sto- 
ckholmo telegrama į Times sa
ko, kad mažai yra abejonės, kad 
Finlandijoj bus įsteigta monar
chija ir kad vokiečių kandida
tas — kunigaikštis Adolph Fre- 
derich iš Mecklenberg-Schwe- 

rin, dėdė Vokietijos kron-prin- 
ecsos, bus karalium.

Reakcijos dvasia išsiplatino 
visoj šalyj* ir Finlandijos kons
titucija, kuri yra demokratiš
kiausia visoj Europoj, bus per
dirbta i daugiau ar mažiau au- 
lokratiškesnę. Socialistai ir de-

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Geg. 8. —Lloyd 
George valdžia pergyvena da
bar didžiausį politišką krizį sa- 
vo gyvavime. partijos narius:

Situacija, pagimdyta gen. Ma-I ..Draugai! Cook „|)Skri<5io, 11 
urice laišku, kaltinančiu pre- )inois 9.10g war(los socialista 
mierų stokoje teisingumo, iškel- pasiu|f visos parti)jos refere„. 
ta pirmybčn Herberto Asquitli (|ull)uj sumiinyinij partijos po- 
įnešimu, kad atstovų butas tyri-1 
nūtų apkaltinimus, vieton leidi
mo valdžiai paskirti tam daly
kui du teisėju. Asųuitho veiki
mas prilygsta tiesioginiam išrei
škimui stokos pasitikėjimo val
džiai.

R. L. Outvvaite, liberalas par
lamento narys iš Hangley pra
nešė, kad jis ryto paklaus Lloyd 
George, ar premjeras ir kancle
ris Bonar Lnw pildys savo vietų 
pareigas kada tęsis Maurice kal
tinimų 

Nors
tyrinėjimai.

pasidalinę už ir prieš 
rytmetiniai laikraščiai 
opume buvusio genera-sutinka

Jio štabo nario gen. Maurice kal
tinimų. Jie išreiškia nuomonę, 
kad tai yra iššaukimas ir vald
žia turi tuojaus veikti, arba jai 
gręsia pavojus sumažėjimo vi
suomenės pasitikėjimo.

Northcliffe laikraščiai remia 
valdžią atsisakydami tikėti, kad 
ministoriai butų tyčiomis 
gaudineję žmones.

Times ir Mail pritaria 
žios būdams tyrinėjimo,
mano, kad Asąuith tikisi jog jis 
rado ginklą sunaikinimui dabar
tinės valdžios ir sugrąžinimui 
senosios valdžios, kurios jiš ’bvP 
vo premieru.

pri-

vald-
Mail

MAIŠTAS AUSTRIJOS 
LAIVYNE

rrue translation filed with the post- 
mastcr at>Chicago, III., May 9, 1918, 
as reųutfed by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, Geg. 8. — Iš 
Šveicarijos pranešama, kad ne
maži sumišimai Austro-Vengri
jos laivyne privedė prie permai
nų komanduotojuose.

Įgulos susidedančios daugiau
sia iš slavų ir italų kilmės žmo
nių, pridarė daugybę rūpesčio 
ir sumišimai sustabdyti su dide
liu vargu.

Tarsis apie panaikinimą 
Aland salų fortifikacijų

True translation filed wlth the pnst 
mastei’ at Chicago, III., May 9, 1918, 
as requlred bv the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, Geg. 8. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Švedija, 
Vokietija ir Finlandija nutarė 
tarties apie panaikinimą Aland 
salų fortifikacijų. Pranešimas 
sako, kad fortifikacijos liko pa
darytos laike karės priešingai 
tarptautiniems susitarimams.

8 ARTILERISTAI Už- 
MUŠTI

True translation filed with the post- 
niaster al Chicago, III., May 9, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6,1917.

FOBT W0RTH, Tex. — Geg.
8. — Aštuoni Amerikos artile-

mokintai yra užsmaugti už pi i- rjgfaj užmušti, o 7 sunkiau 
tarima sukilimui, v

Dar loli iki visiško ramumo brook, kelios mylios į vakarus 
Finlandijoj. Atskiri mūšiai su] nuo Fort Worth, kada šiandie 3 
sukilėliai tęsiasi įvairiose vieto- v. po piet sprogo 3 colių šovi- 
se. nys.

sužeisti arti Ben-

I zicijos link kares ir taikos kla- 
I usimu. Mes atsižinome taipgi, 
kad greitu laiku norima paduot 
ir daugiau panašių įnešimų, tik 
kitokiu į tą klausimą žvilgsniu, 
nacionaliniu referendumo bal
savimui.

Musų advokatai, kurie pasku
tiniais mėnesiais turėjo gint 
daugybę partijos narių, apkal
tintų sulig šnipavimo įstatymo 
paragrafais, nurodo mums, kac 
dėl, šito įstatymo ir ruošiami, 
prie jo priedelių, nieku budu 
nebebus galima atvirai ir lais
vai diskusuoli tų klausimų, ku
rie pažymėti paduodamame re
ferendume.

Paduoti kokią nors rezoliuci
ją karės ir socialistų pozicijos 
klausimu šiuo laiku reikštų tiek, 
kad tik viena klausimo pusė te
galėtų būt girdima musų spau
doj, ir partijos mitinguose dis- 
kusuojama. Tokia procedūra 
tik laužytų pačius* pamatiuiau- 
sius demokratybės principus. 
Be to, tūkstančiai musų drau
gų galėtų išreikšti tokių nuomo
nių, už kurias jie patektų kri
minaliam persekiojimui, sulig 
tais aštriausiais šnipavimo įsta
tymo paragrafais, ir savotišku 
budu to įstatymo pavartojimu 
prieš socialistus.

Nacionalis pildomasis komi
tetas žino, kad teisės laisvų dis
kusijų karės klausimu Suvieny
tose Valstijose tapo panaikintos, 
ir kad todėl jis neturi nė lega
lūs nė moralės teisės kviesti 
partijos narius tą klausimą dis- 
kusuoti. Tokioms aplinkybėms 
esant, nacionalis pildomasis ko
mitetas prašo partijos skyrių 
neduoti jokių kares klausimu į- 
nešimų referendumui, kadangi 
komitetas negali tokių įnešimų 
paleisti visuotinam partijos bal
savimui.

Nacionalis pildomasis komi
tetas supranta, kad paskutiniu 
laiku susidėjusieji dalykai, jun
giantis! su kare, sutvėrė naują 
situaciją link kurios partija pri
valo užimti poziciją, o taipgi, 
kad pribrendo jau laikas pozi
tyviam ir konstruktyviam vei
kimo programai.

Naujoji partijos konstitucija 
leidžia turėt metines jungtines 
valstijų sekretorių, nacionalio 
komiteto ir kitų* šalies partijos 
Viršininkų \konferencijas; todėl 
jūsų komitetas šaukia tokią 
konferenciją šių metų rugpjū
čio 10 dieną. Toj konferencijoj 
bus atstovaujamas visos šalies 
judėjimas, ir ji sugebės šaltai ir 
giliu apsvarstymu rišti didžią
sias problemas, turėdama, omc- 
nyj tai, kad kuogcriausia patar
navus socialistų judėjimo inte
resams Suvienytose Valstijose ir 
tarptautiniam socializmui. Ji.

patiekti konkretų ir sąlydų so
cialistų programą sekamiems 
kongresiniams rinkimams.

Interesais musų didelių užda
vinių, mes graudename drau
gus turėti visur tolerancijos vie
ni kitiems, kits kitam užjausti 
ir bendrai veikti, neatsižvelgiant 
į tai, kad vieni ar kiti turėtų 
kame kitokių nuomonių ir nuo
širdžių įsitikinimų. Kol parti
jos nariai pasiliks ištikimi pa
matiniams socializmo idealams 
ir laikysis išvien savo kovoj už 
politinį irekonominį 'visų šalių1 
darbininkų išliuosavimą, mes 
atitiksime teisingąjį kelią ir pa
tapsime dar didesnė jiega labui 
kaip karei besitęsiant, taip ir 
karei pasibaigus”.

Po atsišaukimu pasirašo visi 
Socialistų partijos nacionalio 
pildomojo komiteto nariai: 
Morris. Hilquit, Victor Berger, 
Anna A. Maley, Seymour Sied
inau, John M. Work ir Adolph 
Gerui er.

SIŲS GRUDUS ŠVEICA-
, RIJAI

Nepaisys vokiečių blokados

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

WASHINGTON, Geg. 8. — 
Valstybės departamentas šiandie 
pranešė ambasadoriui Berne, 
kad Šveicarijos grudų laivai yra 
kelyje, lydimi laivyno konvo
jaus ir yra pasirengę prasimušt 
kelią per submarinų zoną.

Nota liko pasiųsta išspausdi
nimui Šveicarijoj, kad sumaži
nus ten susirūpinimą maistu.

SUGAVO VOKIEČIŲ
, ŠNIPĄ

Amerikos armijoj Francijoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mav 9, 1918, 
as reųuired by the act of Očt. 6, 1917.

Su Amerikos armija Franci
joj, Geg. 8. — Vokietis-ameri- 
detis šnipas liko sugautas.

Jis liko sugautas kartu su vo
kiečių unteroficieriu, kuris yra 
nelaisvėj ir kuris bandė pabėg
ti su šnipo pagelba. Abu dėvė- 
, o Amerikos oficierių unifor
mą.

300 ITALŲ LAIKOSI 
PRIEŠ AUSTRUS

Užsidarė kalnų forte ir ne 
pasiduoda austrams

300

True translation filed with the post- 
nuistcr at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, Geg. 8.
italų kareivių, kurie liko atkir
sti laike didžiojo italų pasitrau
kimo pereitą rudenį, laiko stip
riai fortifikuotą poziciją kalnuo
se ties Cimolais, į rytus nuo 
Longarone, nežiūrint visų aus
trų pastangų juos paimti, šią 
žinią atnešė italų armijai belai
svis, kuris pabėgo iš Austrijos 
stovyklos ir ji šiandie liko pri
siųsta čionaitiniai Italijos amba
sadai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 9, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

BUENOS AIRES, Geg. 8. — 
Grafas Luxburg, buvęs Vokieti
jos ambasadorius Argentinoj ir 
autorius “Spurlos versenkt” (pa 
skandinti be pėdsako) notų šia-

netik sugebės formuluoti Ame- j dien išplaukė į Švediją švedų ga- 
rikos socialistų sentimentą ir riniu laivu Sueco. Su juo va- 
nnn'oUo JUrizvarU r,.. X......zv 5 n < AX.. zU z. V,J,;„|X X z... . ’

Vokiečiai galbut vėl pradėjo 
ofensivą

Pusė milijono amerikiečių jau 
Francijoj

VOKIEČIŲ OFENSIVAS 
GALBŪT VĖL PRASIDĖS

Vokiečiai laimėjo priekines 
tranšėjas ties Ypres.

True translation filed wilh the post*- 
mastei* at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 8. — Gen. 
Sixt von Arnim šįryt metė ke
lias divizijas parinktų vokiečių 
kareivių prieš anglų-francuzų li
niją į pietus nuo Ypres ir paė
mė keliose vietose pirmosios li-

naktį vėl paėjo priekyn, pastū
mėdami savo liniją priekyn 500 
mastų 600 mastų fronte arti 
Sailly-le-Sec, į rytus no Ainiens. 
Jie taipgi atstume vokiečius 300 
mastų atgal 500 mastų fronte į 
vakarus nuo Melancourt, už 
Saily-le Sec. Nežiūrint smar
kios vokiečių pridengiamosios

jų paėjimui priekyn.

JAU DAUGIAU PUSĖS 
MILIŪNO AMERIKOS 

KAREIVIŲ FRANCIJOJ

Karės sekretoriaus pranaša
vimai daugiau negu išsipildė

ofensivas

Field-maršalas Ilaig praneš
damas apie pasisekimą pereitos 
nakties priešo užpuolimo, leid
žia manyti, kad per pusantros 
savaites laukiamas 
galbūt ir prasidėjo.

Vokiečiai atakavo tarp Voor- 
mezeele, 2 mylios tiesiai į pietus 
nuo Ypres, ir La Clytte, apie 6 
mylias į vakarus ir kiek į pietus 
nuo Voormeezele. Ši linija su
daro ilgiausią dalį pusračio, ko
kį vokiečiai padare aplink Yp
res, nuo šiaurvakarių iki piet
vakarių.

Pačiame centre atakos gen. 
von Arnim divizijoms pasiseko 
ranka-rankon mūšyje išmesti 
anglų ir franeuzų kareivius iš 
priekinių pozicijų. Vokiečiai į- 
čjo į tranšėjas ir vakare įstengė 
išlaikyti savo pozicijas jose.

Gen Haig praneša, kad mušis 
dar tebesitęsia.

Laike vokiečių atakos ant an
glų centre La Clytte linijos, fra
neuzų kareiviai ginantįs La Cly
tte miestelį, perėjo atakon ir pa
stūmėjo savo liniją į pietus nuo 
miestelio, suimdami kiek belai
svių.

Kad vokiečiai galbut atakavo 
liniją kitose vietose parodo gen. 
Jaig pranešimas, kad “visose 

kitose vietose priešo atakos ta-; 
jo atmuštos”.

Vokiečių dieninis oficialis 
jranešimas nepažymi paėjimo 
ies Voormezele, bet kalba apie 

atsinaujinimą artilerijos mūšio 
apie Kemmel kalną ir Bailleul.

Vokiečiai suėmė kiek belgų 
kareivių laike žvalgų veikimo į 
pietus nuo Nicuport kanalo, ske
lbia Berlino pranešimas.

Atmušimas belgų Ypres fron
te sekė pasekmingus pereitos 
nakties mažesnius talkininkų 
veikimus prieš Amiens, kur au
straliečių suokos pastūmėjo prie 
kyn anglų liniją dviejose vieto
se tarp Sommc ir Ancre.

Vokiečių artilerijos ugnis pa
sidarė ytin smarki pereitą nak
tį Meteren ir Kemmel frontuose 
ir tarp Locon ir Bobesų.

Abiejose pusėse Acre
franeuzų linijos buvo smarkiai 
bombarduojamos. Vokiečių in- 
fanterijos antpuoliai į vakarus 
nuo Montidier ir Thennes ir Gri- 
vesnes apygardose liko atmušti.

True translation filed wi1h the 
ini 
as

WASHINGT()N,
Daugiau kaip puse miliono A- 
merikos kareivių liko išsiųsta į 
Franciją. ,

Karės sekretorius Baker šian
die padarė sekamą pranešimą:

“Sausio mėn. aš pasakiau se
nato komitetui, kad yra didelė 
galimybė, jog pradžioj šių metų 
500,(MM) Amerikos kareivių bus 
išgabenta Francijon.

“Aš negalėsiu nė dabar, nė 
galbūt nė vėliau, svarstyti apie 
skaičių Amerikos kareivių Fra
ncijoj, bet aš džiaugiuos galįs 
pasakyti kad pranašavimas ko
kį aš padariau sausio mėn. liko

post- 
sler at Chicago, III., May 9, 1918, 
reųuired by tne act of Oet. 6, 1917.

8.—

KVIEČIŲ DERLIUS BUS 
DIDELIS

Bus gauta 572,539,000 bu
šelių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., May 9, 1918, 
ps reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, Geg. 8. — 
Agrikultūros departamentas ap
skaito, kad šiemet kviečių der
lius bus vienu iš trijų didžiau
sių derlių Suv. Valstijose.

Buletenas apskaito pagal są
lygas geg. 1 d. ir plotą dar užsė
tų laukų, kad šiemet bus surin
kta žieminių kviečių 572,539,000

upės

Didžiausias derlius, žieminių 
kviečių buvo 1914 m. Jis davė 
681,910,000 bušelių. 1916 m. 
gauta 480,553,000 bušelių. Per
eitais metais derlius siekė 418,- 
070,000 bušelių.

Dar nenupjauti žieminių kvie
čių laukai geg. 1 d. siekė 36,392- 
000 akrų, arba 13,7 nuoš. ma
žiau, negu užsėta pereitą rudenį.

Sąlygos derliaus yra 86,4 nuo
šimtis normalio derliaus, kas 
parodo, kad akras vidutiniškai 
duos 15,7 bušelių grudų.

r

ORAS
AUSTRALIECIAI VĖL PAĖJO 

PRIEKYN

True translntion filed wilh the post- 
I mastei’ at Chicago, 111., May 9, 1918, poziciją šviesoj naujausioje da-j žiuoja Vokietijos ambasadorius as rccjuii’ed by 4hc act of Oct. «, 1917. 

lykų padėjimo čionai ir užsie- Peru ir Vokietijos reikalų vedi
niuose, bet taipjau pasirūpins jas Uraguay’jujc.

Su anglų armija Francijoj, 
Gen, 8. — Australiečiai pereitą

Apsiniaukę ir šilčiau šian
die; lietus ir šalčiau ryto. 
Pietų vėjas, pasikeičiąs į 
šiaurių veją petnyčioj.

Saulė teka 5:36 v., leidžiasi — 
7:37 v.
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Užaiiakomoji Kaina!

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

66.00
3.50

Viena kopija................••••• M
Savaitei .........................
Mėnesiui .....................  «W

Suvienytose Valstijoj Ckicagoje,
pačtu:

Metams ....................  OMO
Pusei meto ............
Trims mėnesiams ••••••••
Dviem mėnesiam .«•••••• IJP
Vienam mėnesiui .••••••• 65

Kanadoj, metams
Visur kitur užsieniuose .....

Pinigus reikia siųsti Pačio Money
Orderiu, kartu su užsakymo.

RaSytojy ir korespondentų praAome 
tlunčiiimtis išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
iAi, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja Ju ir atsiunčia krasos 
ienkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Taip jie davė kaizeriui did
žiausių pateisinimą užslėgti Lie
tuvos laisvę po vokiečių imperi
alistų geležiniu batu.

Sako, gal Lietuva, vokiečių 
smaugiama, yra priversta pil
dyti jų reikalavimus.

Gal. Bet klerikalai prieš tai 
neprotestuoja. Anaiptol, jie vi
somis išgalėmis padeda vokie
čiams smaugti Lietuvą. Vietoj 
kad atsiųsti Amerikon protestą 
prięŠ vokiečių smaugimą, jie at
siunčia Amerikon vokiečių sma
ugimo pateisinimą! Jie reika
lauja monarchijos! Jie reikalau
ja Lietuvai vokiško karaliaus!

Ar reikia didesnės pardavys- 
tės!

Kaizeris gali reni ties jų doku
mentu — dabar ir vėliaus taikos 
tarybose.

Tasai juodas dokumentas at
stoja kaizeriui dauginus negu de
šimts divizijų kareivių!

Ir šitokią neapskaitomą para
ma kaizeriui suteikė Lietuvos 
kleirkalai kartu su jų sėbrais iš 
Amerikos. Amerikiečių lietuvių 
darbininkų pinigai buvo panau
doti los paramos suteikimui.

Tūkstančiai ir tūkstančiai jau
nų vyrų turės kristi karės lauke, 
tik tam,kad butų sunaikinta šito 
juodo dokumento reikšmė ir in- 
tėkmė ateityj!

Štai prie ko veda klerikalų 
1 “slaptos diplomatijos”! Judošių 
į diplomatijos!

C! sago, HL Kėtvergas, Gegužės 9, 1918.

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės” —K. Marka.

Ir ką-gi dabar daro klerikalai, 
kada jų išdavikiški darbai su jų 
baisiomis pasekmėmis tapo ati
dengi prieš pasaulį?

Jie vyniojasi kaip žalčiai. Ir 
savo pragaištingus, neatitaiso
mus, pekliškus darbus jie sten

Redakcijos
e e » II mus, pekliškus aarous jie sien-

i Straipsniai Į giasi padengti veidmainingomis 
? ... _______________ III kalbomis!

------- I Davę didžiausią materialę pa- 
True translntion filed wilh the post-| gelbą kaizeriui uždėti ir palaiky- 
MreųulrUby theactifOd. 6, laiZ >» «,eityj vokiečių plMikų jungų 

j------ I ant Lietuvos, jie dabar nutaria
iYt(?rlK(im I “dėti pastangas išsiliuosavimui
išdavyste. I Lietuvos iš po vokiečių jungo.”

------- I Kokios-gi gali būti jų tos “pas-

Amerikos lietuviai darbinio- ir kitus. Kaimų ir miestelių gy- 
kai per savo Darbininkų Tary
bą jau senai paskelbė karę tiems 
didžiausiems Lietuvos Laisvės 
priešams, tiems išdavikams ir 
judošiams.

Padėjimas šiandie pasidarė 
baisiai rimtas. Klerikalų išdn-

dėl jų karės lauke turės kristi 
dauginus gyvasčių, daugiau krau 
jo lieties.

Aky vaizdo j tokių baisenybių 
visų susipratusių darbininkų pa
reiga yra varyti kuosmarkiausių 
ofensivų prieš klerikalus. Kovo
ti prieš klerikalus šiandie reiškia 
ne tik laisvę gelbėti, bet ir pa-

A

Miestas ir laukai

Kur sveikiau gyvent: mieste ar 
laukuose, t. y. ant ūkių bei šiaip 
kur nors toli nuo miesto? Nėra 
abejonės, jog kiekvienas tikrins, 
jog laukuose,nes ten oras tyras, 
nėra dulkių, triukšmo, gana sau
lės šviesos. Mieste gi triukšmin
ga, dulkina, mažai saulės šviesos, 
gyvenimas įtemptas, oras turi 
daug gazų. Bet pasirodo, kad ne 
miestuose gyvenanti žmonės ser
ga nemažiau ir miršta nemažiau, 
negu miestuose. Kurgi priežas
tis? Ir nejaugi gyvenimas mies
te sveikatai nėra prastesnis, ne
gu laukuose?

Viena negerumo priežastis 
mažuose miesteliuose, Ūkiuose ir 
vasarnamiuose yra lame, kad 
tenai nėra gana vandens ir todėl 
žmonės neturi gana švarumo. 
Jie negali nusimazgoti rankų ta
nkiai ir atsakančiai; jie negali 
žmoniškai išsimaudyt, išsiskalb
ti,išmazgoti indus ir kitką. Ta
me pačiame vandenyj jie prade
da ir užbaigia darbą ir tas van
duo netoli visados yra tiek pilnas 
mineralinių druskų, kad mui
las sunyksta jame. Miestietis 
mažiausiame reikale paleidžia 
vandenį bėgti ir jis gauna vis 
naują, švarų, šviežią nuo pavo
jų apvalytą vandenį i 
prausimui ir burnos
ir išsimaudimui, ir skalbimui, ir 
indų numazgojimui ir bile kokio 
nešvarumo prašalinimui. Taip 
sakant, miestelis gali gyvent šva
riai ir todėl sveikai dėl turėjimo 
tekančio ir gero vandens, ko ne- 
miestietis neturi ir todėl pas jį 
visada stoka švarumo, kas daro

venlojai taip apsipranta su gy
vūnais, jog musės yra jų amži
nais svečiais.

Kalbant apie maistą, reikia pa
sakyt, kad miestų gyventojai ne
retai gauna sveikesnį. Jei lau
kuose gyvenanti žmonės maiti
nasi daugiausia daržovėmis, vai
siais, javais pienu ir kiaušiniais, 
tuomet maistas pusėtinai geras, 
tečiaus ne visuomet švarus, bet 
pas juos noras mėsos yra dide
lis, kurią jie gauna didžiumoj iš 
miestų. Į ukius ir miestelius 
(žinoma ir vasarnamius) veža
ma praščiausia mėsa ir kelionėj 
neretai ji taip susigadina, kad 
ima puti, ypač vasaros laike. 
Mėsininkas, kuris važiuoja iš na
mo į namą bei iš ūkio į ūkį, visa
da turi dvokiančią mėsą. Užsi- 
nuodijimas puvėsiais yra nere- 
tesnis pas ūkininkus ir vasarna
mių gyventojus, negu pas mies
tiečius.

Reikia pridurt, kad ir dakta
riška pagelba miestelių ir kaimų 
gyventojai, ypač Amerikoj, yra 
labai prastai aprūpinti. Tankiau
siai ten apsigyvena daktarai be 
jokių gabumų, kurie mieste ne
galėjo atlaikyt konkurencijos; 
konkurencijos nebuvimas juos 
leidžia užmiršti daug ir to, ką 
jie žinojo, nėra ligon bučių arti, 
nėra progos gaut greitai reika
lingus instrumentus bei vaistus 
prisieina dirbt bile kaip, ir da 
neretai negalima prisišaukt tos 
nedidelės daktariškos pagelbos.

Tūlose vietose yra drugį nešio
janti odai ir tuomet visai nėra 
apsaugojimo sveikatai ten gyve
nant.

Aš čia paminėjau tik kelias 
priežastis, kurios nedžiugina svei 
katos jieškanti žmogų gyvenimu 
kur nors, tik ne mieste. "'Yra jų 
ir daugiau. Tuoini pačiu laiku, 
kada miestų gyventojai turi vie
nokius pavojus sveikatai, laukų 
gyventojams gręsia kitokie pa
vojai ir nemažiau svarbus.

(Dr. A. Montvidas.

Amerikos lietuvių klerikalų I tangos ?
kaukės tapo nuplėštos. Nuva-| Judošius pardavęs Kristų bent 
žiavę Washingtonan jie patįs pa-Į pasikorė.
matė, kad iu kortos ten atiden-| .. . , . , , .,, ,r . t.. . ... I Ką-gi stengsis dabar padarytigtos. Suv. Valstijų valdžiosl,. .. .. . ‘, Y. . | klerikalai, pardavę Lietuvą? irankose jie pačiupinėjo ten tų | 1 x I
juodą Lietuvos laisvės pardavys-1 O-gi jie nutaria “užprotestuo
tas dokumentų — jų surinktais 11” prieš savo judošystę — “prieš 
pinigais atspauzdintą su jų inga-1 padarytą su vokiečiais sutartį ir 
liūtinio parašu. “Ten buvęs” kle-1 prieš šveicariečių pasielgimą rei- 
rikalas rašo apie tai savo organe I ’calaujant svetimo karaliaus.” 
“Draugė”: — I Jie taip-gi nutaria “atimti inga-

........»....... Įliojimą nuo kun. V. Bartuškos — 
itstovauti Amerikos lietuvius.” 
O Čiajau nutaria pasiųsti pas 
Baltušką dar tris pagelbininkus 
jam, “kurie padarytų kur reikia I neretai jame, kaip minėjau, yra

Utopija — Ne-Utopija

tižioje vokiečių valdžia išleįdo

Ką jų tie nutarimai reiškia?

rimui ir 
ovimui,

Naujutė respublikh, kur žmo
nės įsitaisė gyventi taip, kaip 
gal tik socialistai-utopininkai 

svajojo.

Vanduo ūkiuose ir aplamai ne 
miestuose imamas iš šuliniu ir v

perdaug mineralinių druskų. 
Vietoj ištarpinti kūne pasidariu
sias druskas ir rukštis, vanduo 
gali neatlikti tinkamai savo už
duoties ir da galima su juo prii
mti nereikalingų medžiagų. Jei-

tuvos veikėjų — Lietuvos Ta
rybos narių — kurie drauge 
su Šveicarijos Tarybos nariais 
nutarė kreipties į visų šalių 
valdžias su tam tikru memo-. ?
randamu, reikalaujančiu Lie- l.uos lu"aril>>lls '>k s«vo kuilio 
tuvai ncprigulmybės. Meino- pgUbėjimui. Nes tokios išdavy- 
raiKluma, gražiai išspauzdin-P*“ kar«s,laiku tai ne juokai!

Bet ar jie panaikina savo judo- gu vanduo imamas iš upių, ku- 
tystę, užreikšdami, kad jie prieš Irios teka per laukus ir surenka 

nutaria” 
‘protestuoti”? Ar tai panaikina 
visas baisias tos išdavystes pa
sekmes?

Bet tėmykite, tą “protestą” 
iries save jie tik pusiau prasi-

džia. Bet indomu ypač tai,.
kad memorandumo autoriai!^ savo judošystę 
reikalauja Lietuvai konstitu* 
cijinės monarchijos ir nurodo 
reikalą kviesti į Lietuvos ka
ralius kokį nors svetimos ša-

bet jie mažne visi esą lenkiš-l 
kos dvasios, todėl į Lietuvos 
monarchus netinka.

Ir iš to ieškojimo svetimo 
karaliaus (greičiau vokiško 
kraujo) ir iš padarymo sutar
ties su vokiečių valdžia — da
rosi aišku, kad arba Lietuvoje 
įsigali vokiečių intekmė, arba 
Lietuva, vokiečių smaugiama, 
yra priversta pildyti jų reika
lavimus.

Po tuo reikalavimu monarchi
jos Lietuvai su “svetimo” (vo
kiško) kraujo karalium kartu su 
kitais klerikalais yra pasirašęs 
Amerikos liet, klerikalų įgalio
tinis kun. V. Bartuška.

Taip klerikalai davė didžiau-, 
šią paramą kaizeriui.

visokius nešvarumus (neretai 
toiletai yra ant upių kranto), 
tuomet da blogiau. Rodos, Ply- 
mouth, Pa., buvo iškilusi kar
štligės epidemija dėl vieno ligo
nio, kuris turėjo išėjimo vielą 
prie up?s, i.š kurios miestelio gy
ventojai vartojo vandenį. Taigi 

ši bus antra priežastis, kodėl 
Prieš savo kraujo ku- Į miesteliuose ir ūkiuose nėra taip 

I sveika gyventi, kaip tūli mano.
Trečia ir ar tik nesvarbiausia 

priežastis yra išeinamosios vie
tos arba toiletai. Kur nėra pra
vesta vandens rindos, kuriomis 
galėtų nuleisti šalin visokius ne
švarumus, tol toiletai statomi 
netoli namų. Jeigu tai atsitinka 
miesteliuose, oras pasidaro pras
tesnis nei dideliam mieste. Sva
rbiausia, kad j tas išeinamas vie
tas lenda šimtai musių, kurios 
paskui lando po namus, lipa ant 
maisto, indų ir tt. ir tokiu bildu! 
išnešioja nešvarumą ir neretai Ji-

estuosią tik prieš pasielgimą 

reikalaujant svetimo kraujo ka
raliaus.
alių jie neprotestuotų! Toliaus 
dėmimu ingaliojimo nuo kun. 
Bartuškos jie nepanaikina savo 
pardavikiško darbo. Kun. Bar
tuška prisidėjo prie išdavystės 
pagal pilno ingaliojimo nuo A- 
merikos lietuvių klerikalų.

O dar tepliaus — klerikalai vi
lai neišsižada pertraukti ryšių su 
tuo išdavystės ir vokiškos intri
gos centru, susukusiu lizdą Švei
carijoj daugiausia Amerikos kle- 
likalų pinigais! Anaiptol, prie 
Bartuškos jie nutaria pasiųsti 
ten (’ar tris savo žmonės!

Reiškia, savo išdavystės darbą | gy mikrobus. Apsirgus vienam 
jie ketina tęsti ir toliaus. žmogui karštlige kaime bei mie

stelyj liga netoli visada pasiekia

dini tas metų atgal Pietų Mexi- 
koj gyveno vienas kunigas, Mo- 
relos vardu. Jis buvo didelis iš
naudojamųjų ir skriaudamųjų 
vergų draugas. Surinkęs apie 
save armiją — apie šešiasde
šimts tūkstančių vergų revoliu
cionierių — jis per dešimtį me
tų pasekmingai kariavo su žmo
nių prispaudėjais, ponais. Ir 
kad jo pasekėjai, priešą įveikus, 

l sveikino jį kaipo savo “virinu
sį vadą”, jis tiusišypsojęs atsake, I 
kad jam daug maloniau butų, 
jeigu jis butų “minimas kaipo 
žmonių tarnas.” Bet tasai revo- 
liucionerius ir skriaudžiamųjų 
draugas, kunigas Morcelos, ly
giai kaip Jėzus, buvo išduotas | 
viešpačiams ir nužudytas.
jo dvasia pasiliko gyvent tarpe I publikos pilie 
žmonių. Ir kraštas kuriame jis 
gyveno, kovojo ir žuvo, šiandie 
jo vardą nešioja — Morelos val-

ti iš Morelos ir kitų gretimų val
stijų. Kova buvo nelengva. Per 
kejątą metų Zapatai su savo re
voliucionieriais teko grumdės 
prieš gerai organizuotas prezi- 
denlto Diazo, Huertos, Maderos 
arnilijas ir prieš Carranzos dip
lomatinius gudrumus. Ir iš visų 
revoliucionierių Zapata vienas 
niekados nėjo su priešais į jokius 
kompromisus ir neužleido jiems 
ne vienos pėdos laimėto revoliu
cijai krašto.

Per penkerius metus virė ko
va. Jaunieji šalies vyrai spietėsi 
apie Zapatą ir šautuvais rankoj 
kariavo už laisvę, senesnieji ir 
moters namie dirbo laukus ir 
rūpino revoliucionieriams mais 
to. Dabar jau dvieji metai, kaip 
Zapata su savo žmonėmis, lai
mėję kovas, atsidavė ramiam 
darbui ir sutvarkymui šalie gy
venimo. Ir tai, ko jie atsiekė, 
šandie turi stebinti visą pasaulį.

Dabar kaip Zapatos taip ir jo 
žmonių didžiausias troškimas y- 
ra — turėti ramumo. Kariaut, 
mušties jie nenori, bet jie,visa
dos prisirengę ginti savo šalį ir 
savo laisvę. Jie geriau mėgsta 
namus ir gitarą, ne kad karei
vio šėtras ir šautuvą. O dau
giausia, ko jie nori, tai kiek ga
lint labiau sutrumpinti darbą 
ir turėt (langiaus pasilsio ir pra
mogos. Jie iš prigimimo yra 
linksmi žmonės, mylintįs juo
kus, dainas, pramogas. Jie ne
pripažįsta jokių ponų, kuriems 
reiktų nusilenkti ir garbė atiduo
ti. Jie visi skaito save lygiais ir 
yra visame lygus. Kiekvienas 
tos laisviausios šalies pilietis tu
ri tam tikrą pasportą, butelit, 
varinę ripkutę tokio didumo, 
kaip sidabrinis doleris, ant ku
rios išpiaustytas toks parašas: 
“Nešiotojas šito (seka vardas, 
linini ripkute priklauso, pav. Ma- 
nuel Garcia) yra Industrinės 
Šiaurės ir Pietų Amerikos Unijos 
narys. Kas daro jam malonę, 
daro malonę visiems šios Uni- 

jjos nariams.”| .. t . .
Peonas nėra inteligentas. Bet 

jis žino, kad jis nori žemės, na
mų, maisto, drabužio, pasivaži
nėjimų, pramogų kaip sau taip 
ir savo šeimynai. Tie keletas 

[dešimčių haciendadų (ponų — 
[dvarinikų), kurie pirmiau visą 
šalį buvo pasiglemžę į savo ran
kas ir kurie savo vergams—peo- 
nams neleido nieko panašaus tu
rėti, tapo iššluoti laukan. Dabar 
jis naudojas visa kuo ko tik- 
t a i jam reiki a. Bet 
jis žino, kad jeigu jis nori gau
ti visa, ko lik jam reikia, tai rei
kia, kad ir sandėliai nebūtų tuš
ti. Vadinas reikia dirbti. Ir jis 
dirba — nedaug, prisidėdamas 
savo dalele bendram visuomenės 
labui. Pinigą jis skaito niekin
gu daiktu, išnaudojimo ir pries
paudos pabūklu.. Ir jis nori nuo 

I jo atsikratyti, ir atsikratė. Mo
relos respublikoj dabar pinigai 
nebevartojami, kad mokėjus 
kam už patarnavimą, už darbą 
atlikta bendrenybei. Ir kam tas 

Bet | pinigas, kad kiekvienas tos res-
gaut, ko tik 
y ’jam reikia, be

Ir taip kiekvienas llirba, bet ne- 
I danu- Kunigi daug kamuotis, 
Į kad juk dirbama ne pelnui, bei 

žmonių reikalams — tiek, kiek 
reikia. O be to, juk yra daug ki
tų svarbių dalykų — pašokti, pa
vyzdžiui, padainuoti, pasimiklint 
ant gitaros, skambinti, chorui 
arba orkestrai padiriguoti, nau
jų dainų sudėti, su vakais pažai
sti, su draugais, su mylimosioms 
pasimatyti, paveikslų piešti ar 
šiaip kokių dailės dalykėlių nu
veikti. Kur čia visa suskaitys, 
ko žmogaus širdis trokšta! Ir 
nė vienas neatsisako savo ply
telės padėt visuomenes labui — 
ne dėlto, kad kiekvienas hutų į- 
kveptas “pakiliu” jausmu, bet 
dėl to, kad už neatlikumą savo 
trumpos priedermės apsileidėlis

Kunigo Morelos ir jo narsios 
vergų armijos pašėlta maišto 
prieš skriaudikus sėkla nebeiš- 
nyko. Per tą šimtmetį Morelos 
šalyj buvo net septyni pconų 
(vergų) sukilimai, bet kiekvieną 
kartą jie buvo patrempti pagelba 
svetimų valstybių, kurias Mexi- 
kos viešpataujančioji klesa buvo

Į pasikvietus, kad sukilusius peo- 
nus nugalėjus ir dar labiau pri
spaudus.

Bet, anot to pasakymo, “vie
nas sykis vis tik nepameluos”. 
Ir tas “sykis” atėjo. Kad aštun
tą sykį tai buvo 1910 metais tie? 
ponų nualinti, alkani nuskurdę, 
pusplikiai vergai sukilo, Zapatai 
vedant, visi jų išnaudotojai irjd^ug nukentėtų, būtent: jis ne
vergiu tojai tapo kai šluota iššluo tektų kitų žmonių, savo kaimy-

nų pagarbos. O to jau ne vienas 
nenori. Tai visa. Kiekvienas, ką

reikia, neša viešon rinkon ir ten 
palieka, kad jo pagamintais dai
ktas galėtų kiti, kam reikia, nau
dotis. Kiti vėl atlieka šiaip vi
suomenės darbus — valo gatves, 
gieda operoj ir tt.

Dabar bus kiekvienam aišku, 
ką reiškia ta varinė ripkute. Kie
kvienas žmogus, apsišarvojęs 
tokiu Šiaurės ir Pietų Amerikos 
Industr. Unijos ženklu, perkasi 
sankrovose kas jam reikia, be pi
nigų, keliauja, kur jam patinka, 
sustoja ir nakvoja viešbučiuose, 
lankosi į' teatrus ar operas sir 
savo žmona ir vaikais — be jo
kių kliūčių, be jokio reikalavi
mo “užmokėk”. Tasai ženklas, 
ta varine ripkutė, padaro visa. Ji 
parodo, kad jos savininkas yra 
respublikos pilietis ir kad visa, 
kas yra respublikoj, ir kas jam 
reikia yra jo nuosavybė — kaip

■ ir kiekvieno kito piliečio nuosa-

Visur laikomasi principo: “pa
tarnavimas pirma tam, kas pir
mas atėjo”. Niekur nėra grūdi
ntos, stumdymos, varžymus, nes 
tai butų skaitoma nemandagu. 
Mat, žmonės čia myli visa, kas 
gera, kas gražu ir ypatingai my
li mandagumų, gražų apsiėjimą.

O betgi iš viso to pusketvirto

Apšvietus klausime
Chicagos Lietuvių Darbinin

kų Taryba ima rupiu ties labiau 
apšvietus kėlimo reikalu. Se
kančiame susirinkime manoma 
tuo klausimu rimtai užsiimti. 
Nėra abejonės, kad rezultatai 
bus kuogeriausi.

Ypatingai, Ch L D. Taryba at
liktų didelį darbą, jeigu įstrigtų 
taip vadinamąjį “Liaudies Uni
versitetą, apie kurį butų galima 
sukoncentruoti tvirčiausius mu
sų spėkos. Tai butų šaltinis, ku
ris atneštų nepasakomai didelę 
naudą darbininkų minioms.

Be to, patėmijau “N.” nusis
kundimą dėl inteligentijos sto
kos. Tas, be abejo yra tiesa. Ne- 
perdaugiausia jos yra, ir ta pati 
sutingusį. Vienok gal bus gali
ma išjudinti ją ir pritraukti prie 
darbo. Gal nereikės perdaug 
aprubežiuoti apšvietus progra
mų.

Butų geistina, kad Ch. L. D. 
Taryba stengtųsi išdirbti kuopla- 
čiausią dirvą apšvietus srytyj. 
Mano nuomone, kad, be visuo
menės mokslų dar labai svarbu 
pažinti savoji kalba, rašyba, 
gamtos mokslai etc. Apsišvies
ti žmogus gali tik laipsniškai, 
pradedant nuo lengvo ir einant 
prie sunkaus, mažiau suprati
mo. Tai turėtų būti rimtai ap
galvojama. Kaip, ką ir kokiuo 
būdu pradėti, yra svarbiausia pa
klausas nuo kurio priklauso atei-

gų ir padienių, 95 nuošimčiai ne
moka nė rašyt nė skaityt. O pat
sai Zaipala, pasirodo, nelabai tuo 
nė susirūpinęs. Jis buvo toks 
begėdis, kad^dagi užreiškė: “E, 
tai nieko, kad jie nemoka skai
tyt: civilizacija, tiesą pasakius, 
nieko dar nesutvėrė tokio gera, 
kas verta butų laisviems žmo
nėms skaityti ” Antra vertus, 
sako Zapata, žmonės patįs turi | riausios kloties! 
sudėję daugybę, ir vis dar sude
da naujų puikių revoliucinių dai
nų ir daililiausių baladų, taip 
kad jie patįs sutvers sau tinkamą

y. jeigu rastųsi pakankamai spė
kų pradėkime iš pradžių ir sis- 
tematiškai augkime ir stiprėki- 
me apsišvietime. Palikti apšvie
tus dalykus, kaip buvo iki šiol, 
betvarkėj, nebegalima. Taigi lin-

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS FONDĄ.

litcraturą. Kam rupi tikra Lietuvos lais-
Technikos dalykais viešpatau- ve — prisidėkite prie auginimo 

ja betgi visai kitokia dvasia. Jie Lietuvos Laisvės Fondo.
labai interesuojasi mechanika, Aukaukite ir rinkite aukas 
inžinerija — įvairiausiomis dar- viešuose susirinkimuose.
bo mašinomis. Ir ne nuostabu, Skirkite dalį pelno nuo savo 
nes jie nori juo labiau sutrum- pramogų į Lietuvos Laisvės Fon- 
pinti sau darbą,o juk tai galima | dą. 
padaryti tik pagelba įvairiausių 
mašinų.

Visa ta šiaurės ir Pietų Ameri
kos Industrinė Respublika 
(arba Unija) užima plotą apie 
99,000 ketvirtainių mylių ir tę
siasi nuo Mexikos miesto iki Gu- 
atemalos ribų. Ir visoj toj ne vi
sai menkoj šaly, skersai ir išil
gai nerasi nė dolerio pinigų! Tie
sa, suvesti pirklybos rokundoms 
su kitomis šalimis pinigai varto
jami, ir todėl vyriausioj šalies 
valdyboj laikoma keletas maišių 
pinigų. Bet niekur kitur jų nė
ra.

Taip, nerasi visoj šalyj ne do- j

Siųskite savo asmeniškas au
kas į Lietuvos Laisvės Fondą.

Lietuvos Laisvės Fondas ran
dasi Amerikos Lietuvių Dar-

Aukos reikia siųsti A. L. Dar
bininkų Tarybos Komiteto iždi
ninkui K. Gugiui 3323 S. Hal- 
sted str., Chicago, III. — su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės 
Fondui.

Kazimieras Gugis

lerio pas žmonės. Bet keliaukite 
skersai ir išilgai per visą tą be- 
piniginę šalį, šešis šimtus mylių 
ilgą ir tris šimtus mylių plačią, 
ir nerasite niekur žmogaus, kurs 
butų susirūpinęs duonos kąsniu.

Tokius stebuklus toje Morelos 
respublikoj padarė du dalyku: 
nuo visų pančių paliuosuotų 

uiilcsiile Sii-<liH. it- vari
nė ripkute. Ta varine ripkute 
turi savo kitokią istoriją. Bū
tent, pirmiau, nelaisvės laikais, 
buvo tai pantis antrišamas peo- 
nui ant rankos riešo taip, kad 
jokiu budu jo negalima buvo 
nurišti. Bandymas pasiliuosuo- 
li nuo to pančio buvo baudžia
mas mirčia. Ant to ritinėlio bu
vo užrašomas peono vardas ir 
numeris, o taip jau jo pono — 
haciendado— vardas. Peonas 
buvo..........................’ •••••• •• 

(Bus daugiau).

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuo^e 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3223 S. Nalsted St.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas'
127 N De.rbo n St.

UI 13 U.iify
Tol. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDKI.I AKTAI KASIHKN 
HAL8TBD ir • ’-ra GATVftS

BUKITE FOTOGRAFU
Kq tik išėjo iš spau
dos pirma knyga 
lietuviu tafrlboje, iš 
kurios g;Rjma iš
mokti fotografuoti 

ir būti fotografislu. Brisiyskilc $1,
o tuojaus aplaikysite ją. Adresuokit:

NORTH END PHOTO CO. 
Dep. R.

376 Selkirk Avė.,
Winnipeg, Man., Canada.

Tel. Pnlhnim 342.
D. J. Ragučius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michlgan Avė.

Roseland. TU.

Telephone Cicero 252

DR. S. N AI KELIS 
i Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus 
į 4847 W. 14lh Street, Ciceru, UI.
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vuk. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. diena.
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Jeigu ne, tai atvažiuok į Phelps, VVisconsin, o Sanborn Lantl 
Co. jums paaiškins kaip gali tapti tokiu žmogum, ir kaip būti 
ueprigulmingu, nes mes nupirkom 10,000 akrų žemės daugiau 
prie Phelps Wis., dailaus miestelio ir iš viso turim dauginus, ne- 
<;ii 30,000 akrų ir parduodam už pigesnę kainą negu kilos ma
žesnės kompanijos.

Čia yra pusėtinai apsigyvenusių lietuviškų šeimynų ir visos 
labai užganėdintos.

Mes jums negalime išgirti per laikraščius, bet atvažiuokite 
ir persitikrinkite kad tai teisybė.

Tolimesniu žinių kreipkitės prie:

SANBORN LAND CO., Dept. 2
< PHELPS, WISCONSIN

A. J. BAC1IUNAS, Kolonijos Direktorius.

Didelė Gramafony Krautuvė
Užlaikau goriausius gramafonus. Kai
na nuo $10.00 iki $215.00. Turiu dide
lį pasirinkimų rekordų: Lietuviškų, An
gliškų, Rusiškų, ir Lenkiškų. Kaina: 
po 75c kiekvienas.

! KOKliSI’ONIH-NCIJOs !
* " jll 1  f -- " /

PH1LADELPHIA PA.

įėjo į madų tikras teatrų darky* 
mas.

lĮ^iilllilĮĮBifir'i mini i r Tirrr~

... ii .... . :
toliau teatro menui darky
ti. štai gegužio 4 d., LMPS. 11 
kuopa rengė apvaikščiojimų Ge
gužinės šventės. Tarp ko kita, 
vaikai taipjau lošė panašų veika- 
luką, būtent, “Mylėk artymų”, 
parašytų p. N. Stilsonienės. Šis 
veikalėlis ne tik be tinkamos pra 
džios ir galo, bet ir visai nežinia, 
kaip jį pavadinti. Vaikai, eida
mi neva iš mokyklos, koliojas 
viens kitų, tai muštis nori, tai ci- 
cilikais pravardžiuojąs, paskui iš 
kažin kur pasirodo mergiščia,

LIETUVIU DOIVIAI!
LietuviH AptiekoriuH (Provizorius) _ __________

JOKŪBAS RASLAVIČIA
Praktikavęs daug metų aptlekose, patyrė
TIKRAS gyduoles, ir sutaiso jas nuo sekan
čių ligų:
Nuo nusilpnėjimo skilvio ir sknusmo

I>o krutinę. /

Nuo reninu lizino, kosulio ir kroniško

Cohimbia Grafanola augščiau parodyla ant i 
paveikslėlio yra pigiausi prekėje Cohunbijos 
išdirbių instrumentų Turi aiškų ir švelnų hal
są ir grajina 10 ir 12 colinius rekordus. Kai
na $18.00. •

NAUJI REKORDAI:
E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyti.

(M. Petrauskas).
3797 Jau kad a.š augau ir Šią nedčlėly (M. Petrauskas)
3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.

(A. Kvedaras).
3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Valcas.

Lietuva, Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis leka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsaiietė ir Sukeikime kovą.
Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
Naujoji Gadynė ir Dainips.
Prirodino seni žmonės man 'jaunam mergelę ir Kur tas šal
tinėlis.
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
šienapiutė ir Kur upelis teka.
Mano Palvis ir Velnias ne boba.
Klumpakojis ir Polka Kokietka.

aw«. Krakoviakas.
E 2656 Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ii*Jūrių melsvumas. Mazurka. 

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

Katalogą Rekordu ir gramafonų siunčiame dykai.
l'žlaikau laikrodžių, žiedų, branzalietų, ir kilus auksinius ir 

sidabrinius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas.
J. F. BUDR1K, 

3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

i

2358
3313

.. 3349
E 3318 Suktinis ir Valtį Valuže.
E 3625
E 3621
E 1219
E 2397
E 2092

Gal būt ne liek iš bėdos ar sto
kos teatrinių veikalų, kiek iš no
ro pasirodyti save “ką-aš-galiu“, 
yra darkoma scena. Metai atgal 
pagarsėjęs klerikalų palaidabur- 
nis, Kaulakio zakrastijonas, su
lipino kokį tai neva veikalėlį, 
biaurintį socialistus, kurį kelis 
sykius vaidino pobažnytinian)c
skiepe. Žiūrint į jį tik vien teat- pasako “pasibučiuokite“, toliau 
ro žvilgsniu reikėjo sakyt, kad 
nei velnias nei gegutė; be prad
žios ir be pabaigos, tikra mar- 
malienė. Bet jo sulipdylojas la
bai didžiavos, vadino save “au
toriui))“, o tūlos davatkėlės ma
nė, kad “autorius“ tai jau art 
praloto. Sumaningesni dagi ka
talikai kalbėjo, kad, girdi, musų 
plikis gal jau visai iš proto kratį
stos, rengdamas tokius pliauška
lų teatrus.

Bet lai nebūta be pasekmių. 
Po kiek laiko ir LMPS. 11 kuopa 
surengė vakarą, kur buvo vaidi
namas irgi panašus veikalėlis, 
vadinamas “Inteligentų Vaka
ras”, kurį iš ‘.‘muving-Jpikčių“ 
parašius Moterų Balso administ
ratore S. Baltrunylė. Tai buvo 
veikalukas visais žvilgsniais neti 

j kęs ir labai nevykusiai parašytas, 
i tartum autorė “butų nema
čius komedijelių ir nesuprastų, 
jog gabalėlis kokio “šposo” iš 
n)iiving-pikčių“ scenai gali vi
sai netikti. Bet, deja, buvo ir čia 
tokių, kurie tuo syk augštai kėlė 
ypatų, ir vietoj rimtos kritikos 
prirašė vien tik didelių pagyri
mų į artimiuosius laikraščiu^. 
Tat, gal-but, ir duoda progos ir

vėl kažin kas pasako “mylėk ar
timų savo” — ot ir teatras. Kal
ba pusiau angliška.

Ir taip (jarkonia scenos menas, 
daile. Ir'visa tai daroma vardan 
“p r o g r e s o”, — savo smul
kiai ambicijėlei patenkinti...

— švilpa.

P. S. Beje, čia tame pačiame 
vakarėly] buvo ir prakalbos. Ka
lbėjo drg. P. Grigaitis apie ge
gužinę darbininkų šventę ir apie 
K. Marksų. Jo prakalba buvo į- 
domi ir visi atidžiai klausėsi. Ka
dangi pirmiau buvo daugiau pa- 
marginimų vakaro programe, 
tai prakalba nusitęsė iki vėlaus 
laiko. Gal būt tik dėlto ir išliko 
d. Grigaitis “nekritikuotas” ex- 
ira “kairiųjų”. Kad d. M ichel šo
nas keletą savaičių pirmiau laikė 
prakalbų ir užbaigė ankščiau, tai 
Stilsonas su Šukiu, kiek drūti ka
pojo jį už “dešinumų”... švilpa.

DE KALB, ILL.

Parsiduoda krutamųjų paveikslų (Nickle show) 
biznis už pirmą pasiūlymą. Turi būti parduota 
iki birželio (June) 1 d., nes savininkas būtinai 
turi išvažiuoti ant farmos. Atsilankykite va
karais: 4914 W. 14th St., Cicero, III.
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Nepraleisk, Bei Pasinaudok Gera Proga!

0 e ’/ N AS
Sutaisė A. LALIS

Lictuviškai-angliskas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver- 

I p nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviostesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertes, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
palįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00, Kreipkitės į:

NAUJIENOS
1S10 S. Halsted St., Chicago, III.

PIRMzl NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury. Lentų, Rėmu ir Stogams Popiero

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

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

Gyvent labai smagus mieste
lis. Pavasariui atsibudus ir me
džiams sužaliavus, visas šis mie
stelis skęste skęsta žalumuose.

De Kalbd lietuviai kai kuo ski
riasi nuo kitų miestų lietuvių. 
Pavyždžiui, jie neužlaiko čia pa
razito atbulu kalnierium ir visai 
atsisako duotis savo vilnų kirp
ti. Sugyveną gana .draugiškai, 
ir jaunimas, kad susieina daik
tai), lai tartum vienų tėvų vai
kiu.

Taip, dekalbiečiai gali būt pa- 
vyždžiu kitiį kolonijų lietuvia- 
viams.

Vietos lietuvių socialistų kuo
pa gegužio 4 d. buvo surengusi 
spektaklį. Statė keturių veiks
mų dramų “Kryžius”. Sulošta 
neblogiausia, het publika dar, 
matyt, nedaugiausift teišmano 
apie teatrų, neatskiria, kas yra 
drama ar tragedija, nuo papras
tos komedijos. Jie ir tragedijų 
traktuoja kaip paprastas “kome
dijas”. Tai pasirodė ir šiame 
spektaklyje. Tragiškiausiose sce
nose, kur žmoguš negali susi
laikyt nuo ašarų, jie kuone pil
vus susiėmę, juokėsi... Juokėsi, 
regėdami baisiausių žmonių ken 
įėjimų ir ašarų vaizdų; juokėsi, 
žiūrėdami, kaip karės baiseny
bėse žmonės kulipkų ir kardų 
varstomi miršta...

Ne, čia ne “komedijos”. Ir 
ste bėtis reikia, kaip žmonės dar 
šito nesupranta. — Slapukas.

J* *7 $
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KENOSHA, WIS.

Bandykite, nes jis gvarantuoja už geras 
pasekmes, kad ir liga butų seniausia.

Sutaiso ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, 
kraujo valymui ir nuo nerviškumo. Vaikams 
nuo vasarinu ligų (suskydimo vidurių) nuo 
kosulio ir karščio.

Pbone Yards 458-478
__ _____  z JACOB RASLAVICZ,

Wallace St., Chicago, III. ,
-i—„i-.-------- •■747.-7— .......................»iU< .^F.i---------------------------- r,“ „ ............. .........
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Sergėkite savo akis
•bDR. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2225 So. Lenvllt St 

Kampas 22nd pi.
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Pbone Canal 4626 
Nedčldieniais tik pagal sutartį

Rezidencijos Telephone Albany 5546
Neužsitikėkit savo regėjimo pir

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

AŠ turiu 15 'tnetų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. '^Chicar ~
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašų 

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

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pilone Hayinarket 2563

AR TURITE NESTKOPŲ SKOLININKĄ?
Mot iAkolektuojame nuo nestropių skolininkų senas it na- 

atKaunamus skolas, notas ir visokius bera&tiikus skolų iA- 
jiolkojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už kų, bile tik teisinga, mes galime jums iikolektuoti 
tiesiai ant nuoiimčių nereikalaujant nei vieno centu iiaugž- 
to. Pamėginimas ir rodą jums nieko nekaltuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokias provas civiliokuose ir kriminalifikuose teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimame. Rąžy
kite arba ateikite pas mus šiandie.

MUKŲ OFISAS YRA ATDARAS <lel ypatiikai atsilankančių: I’anedėiiais, Se- 
redoms ir l’6tnyčioms nuo 1 po pietų iki G vak. Utarninkais, Kctvergais ir Suba- 
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viržminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiikai ar laiškais nnt sekančio antrašo:

INTERSTATE I.EGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street, Chicago, II).

prelekcijA
Vien tik vyrams

rengia
L. D. L. brangi jos 45 kuopa

Pūtn., Gegužes 10 d.
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare
Padengimui lėšų įnžanga 10c 
Vien tik vyrai bus leidžiami 
ir tai ne jaunesni kaip 19 m. 
Prelekciją laikys visiems ge
rai žinomas—

DR. A. MONTVIDAS
1’ i

Tema
Lyties klausimas pas vyrus

Draugai nepraleiskite šios 
progos nes kitos tokios ne
greit susilauksite.

Kviečia visus Komitetas.

_____ ______________

1
 TELEPHONE YARDS MM. | 
D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 I Ii ryto Ir nuo 7 iki 1 vai. <ak- ■ 
1325 So. Halsted SU Chie»r»_Į

Musų klebonas labai agituoja 
už vyčius, bet kažin, kodėl pasi
sekimo neturi. Per pamokslus, 
vietoj Dievo žodžio pamokinus, 
kamuojasi su socialistais ir guo
džiasi, kad jaunimas nenorįs 
prie vyčių dėties. .Girdi, tos lie
tuvių mergaitės, katalikų tėvų 
dukters ir pačios katalikės, nesi- 
rašančios į vyčius, bet einančios 
pas socialistus, dalyvaujančius 
Aido chore, kad su socialistais 
susimirkčiot.

Kunigas mat nesupranta, kad 
Aido Choras ne susimirkčioji
mais užsiima, bet lavinas dainų, 
užsiima kultūros darbu. Choras 
suorganizuotas laisvės pamatais, 
į ji gali priklausyt kaip socialis-

< , ' 4

tas, taip katalikas — kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaite, kurie tik 
nori lavinties, dainuoti, niekiem 
no nevaržomi dėl savo sąžines 
įsitikinimų.

Taip Kenoslios jaunimas spie
čiasi į Aido Chorų. Jų yra jau 
gražus būrys, bet reikėtų, kad 
dar daugiau jaunuolių ir mergai
čių prisidėtų. Aido Choro lavi- 
nimos vakarai esti kas savaitė, 
ketvergų vakarais kaip 7:30 vai., 
Socialistų salėje, kampas Prai* 
rie avė. ir Sheridan Road.

— Choristas.

VALPARAISO, IND.

Padėkojimas.
J. Jovaišas, buvęs Valparaiso 

universiteto moksleivis, kurs pe
reitais metais baigė vaistininkys- 
tę ir šiuo laiku yra vaistininkas 
Rockforde, III., paaukojo Lietu
vių Moksleivių Literatūros Drau 
gijai penkis dolerius (5), už ką 
jam L.M.L.D. išreiškia nuoširdų 
ačių.

L.M.L.D. rašt. N.šlekiutė.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuicris.

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. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tel. Armitage 984 
ir Tel. Drover 8448

DR. A. J. KARALIUS
eydyfojas Ir Chlmrjis

X-SPINDULIAI
3203 So. Halsted St,

Valandos: 9—12 ryto; 
2—9 vakare.

ryto iki

f DU. R. Blumenthal |

!AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgzamUuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintų Opb- 
thahnometer. Y- 
patinga domp at
kreipiama į vai

kus. Vcl.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldlen. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

TeL Yardi 3654. AKUŠERKA

Mis. A. VIDIKAS 
Baigusi AkuSerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 

italėss ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 
ymo. Uždyką duodu 

rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

J

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III- 
Rezidencija!

731 W. 18th S., arti H-----
Telephone Canal 2118

731 W._18th S., arti Halsted »t.
▼•i

Ofisas: 
1900 S. Halsted St. 

ViriuJ Biachoff’o Aptiekė*. 
Telephone Canal 114.

Uakiriąnt Nedildieaioa ir S*n

Vyrišky Drapanų Barbenai
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 overkotų.

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

Atdara kasdienę, nedėlioinis ir va
karais.

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

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

Monafrch Brevvery,
21 ir S. Wesiern avė.

Geo L. Ukso, Agent.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag<
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi
Telephone Droeer 941*3

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—t popiete' 
7—8 vakare. Nedėliomia 10—12 diena.

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

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkcisiai, 1 seifas, 1 
benČius dėl laikrodžiu taisymo, taip
gi ir kitokiu visokiu daiktu galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, |kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, oranžai ietį) ir 

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

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER M1LLER

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

Tel. Canal 5838.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE!



t

Chicago ir Apiehnke
Chicagos Lietuvių Darbi- 
□inkų Tarybos kon
ferencija.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos ketvirtoji konferen
cijų įvyks nedėlioj, gegužės 26 
dieną, M. Meldažio svetainėje. 
Pradžia kaip 10 vai. ryto.

Draugijos, kur dar nepriklau
so Chicagos Lietuvių Darijinin- 
kų Tarybai arba neturi'išrinkę 
savo įgaliotinių į sekamąja ket
virtų Tarybos konferenciją, ma
loniai prašomos tatai padaryti. 
Butų geistina, kad sekamoji ko
nferencija na ri užgalio tinių 
skaičiumi viršytų visas jau bu
vusias konferencijas: turime 
daug svarbaus ir neatidėliotino 
darbo.

Draugijų įgaliotiniai, kurie 
dalyvavo by vienoje pirmesnių- 
|ą Tarybos konferencijų, man
datų nereikalingi. Mandatus 
privalo atsinešt tik tų draugijų 
įgaliotiniai, kurios ką-tik prisi
dėjo Tarybon ir naujai išrink
tieji įgaliotiniai.

(lerb. delegatai malonės ne- 
sivėluoti, konferencija turi at
sidaryti lygiai paskirtu laiku.

■—Tarybos Sekretorius.

Vis dar faituojasL
Miesto korporacijos advoka

tas Ettelsonas ir adv. Richbergas 
vis dar faituojasi. Nei viena® 
nei antras užsileist nenori. Pa
starasis betgi turi daugiau už
uojautos miesto taryboje. Nors 
t. v. sullivanistai, miesto tary
bos nariai, ir neprileido tarybą 
išnaujo įgalioti adv. Richbergą 
vest bylą prieš gaso kompaniją 
ir reikalą atidavė į komisijos 
rankas — ir ten didžiuma sto
ja už Richbergą. Komisija rei
kalausianti, kad maj. Thom- 
psonas, nepaisant Ettelsono, iš
naujo paskirtų Richbergą vedi
mui min. bylos. Majoras Tho- 
mpson tečiau yra Ettelsono 
draugas. Bet... kuomet Tho- 
mpsonas runijo į majorus, te 
jis pirmiausia žadėjo “suvaldyt” 
gaso kompaniją. Visi todėl įdo
mauja kuo visa tai užsibaigs, 
būtent, ar majoras išpildys sa
vo prižadus, ar rems Ettelsoną?

Naujos ristynės.
t

Paskilbusis vietos lietuvių če- 
mpijonas, p. Juozas Bancevičia, 
rengiasi prie naujų ristynių, ku
rios turėsią vietos Apveizdos 
Dievo par. svetainėje gegužės 
17 dieną. Be Bancevičiaus im
sies ir kelios kitos poros.

privalo atvykti konferencijon, užsimokėt.
turėsime aptarti daug svarbių 
reikalų.

—Rajono Sekretorius.

Laimingas tėvas.
—Ką, ką — žmogžudybė? — 

riktelėjo miegūstas policistas, 
William Keenan, kurį vakar na
ktį išbudino nepažįstamas bal
sas ant telefono.

—No ne, tamsta, bet dvynu
kai... atsakė nopasžįstainasai
ant telefono.

Laimingasai tėvas apsirengė 
ir kūrė į Passavart ligoninę, kur 
rado savo moterį besidžiaugiant 
dvynukais — 9 svarų berniuku
ir 12 svarų mergaite.

Areštavo prisaikintąjj 
teisėją.

Teisėjo Henry Guerin’o įsaky-
m u vakar tapo areštuota tūlas 
Francis J. McKlovvn, prisaikin- 
tasai teisėjas, gyvenęs name 
5450 Windsor gatvėj. Įtaria
mas ėmime kyšių nuo tūlo 
Charles Hellenthalo, iš Worth, 
III. Pastarasis yra patrauktas 
tieson: pačiutė reikalaujanti di- 
vorso ir alimonijos. McKeown 
taigi hutų turėjęs ginti “vyro 
reikalą“. Nepavyko. Dabar 
pats turės ginties.

Rado pamestą kūdikį.
Namo 1457 W. Adams gt. 

prieangyj vakar rasta pamestas 
kudikis-berniukas apie 2-jų sav. 
amžiaus. Kūdikis atiduota į 
Švento Vinco prieglaudą.

Nelaimė.
Sears, Roebuck kompanijos 

trokas vakar naktį mirtinai su
važinėjo penkių metų mergaitę 
Mary Macloce, 2053 De Kalb
gatvėj. Mergaitė žaidė ties sa-

Jieško mergelės. š

Burnsidės policija jieško 16 
metų mergelės, tūlos Julia Wet- 
kus, kuri prapuolė gegužės 6 
dieną iš namų 1135 E. 93 gt.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 9, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
Užsimokėjo 200 dol. už 
įžeidimą S. V. flago.

Teistas Caverly, Chicago avė. 
jx>licijos teisine, vakar priteisė 
Martin’ui Gottstanker’ui, 709 
Center gt., užsimokėt 200 dol. 
pabaudos ir teismo lėšas už ne
deramą užreiškimą apei S. 
Valstijų flagą.

Aštunto Rajono 
konferencija.

Nedėlioj, gegužės 19 dieną, 
įvyks LSS. Aštunto Rajono kon
ferencija Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted st. Kuopos, kurios 
dar neturi išrinkę delegatų į 
busimą konferenciją, tegul ta
tai padaro — nevilkinant. Beto, 
kuopos ir draugai — delegatai 
tegul pasirūpina suteikti gerų 
ir naudingų sumanymų—įneši
mų organizacijos gerovei.

NAUJIENOS, Chicago,UI. Ketvergas, Gegužės 9, 1918.
beatgaus savo pačiutę, kuri, jam 
patekus į kalėjimą, gavo nuo 
džiodžė® divorsą.

Norėjo pasižymėt — gavo

Thomas Debetsus, 2514 Blue 
Island gt., visuomet buvo 
“strikt“ vyras. Kartą jis nuė
jo pas savo draugą James Sta- 
neką, gyvenantį name 2246 W. 
25 gatvėj. Ir... nugi, jis rado 
jį besibučiuojant su ponia Ma
ry Stang. Nutvėręs draugą pa
laidūną už kudašiaus ir gerai 
supurtęs. Dabar Stanek patrau
kė jį tieson. Ir... nugi, pons 
džiodžė priteisė jam užsimokėt

A'. Liutkus, M. Babičiutė ir O. 
Adomienicnė. Nekaip išėjo tik 
tam “Jurgiui Spurgiui“ (V. S.). 
Po programo prasidėjo links
mas balius. Žmonių buvo daug. 
Dagi buvo net iš Antaninės tru- 
stisai ir komitetai, taipjau be
veik visas vyčių keturioliktasai 
pulkas. Viskas betgi buvo sma
gu, — bunto niekas nekėlė.

Prelekcija vyrams. — LDLD. 45 
kp. rengia vyrams prelekcija teina f, 
“Lyties klausimas pas vyrus , pėt-| 
nycioje, gegužės 10 d. M. Meldažio 
svet.; 7:30 vai. vak. Skaitys Dr. A. 
Montvidas. Kviečia Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

REIKALAUJAMA—vežimų

30 dol. pabaudos ir padengi teis-
mo lėšas.

k—
5 policistai pateko 
bėdon.

Penki policistai tur būt ne
teks džiabų. Praeitą šventadie
nį jie “pražiopsoję“ porą Balio
nų, kur buvo pardavinėjama 
svaiginamieji gėrimai.

Areštai.
Koronerių teismas įsakė areš- 

luot krautuvninką George Ma- 
niatis, 532 W. 31 gt., už nušo
vimą 19 metų vaikėzo Joseph 
Jesek, kuris kartu su savo dra
ugais, “beštukavodami“, nuva
žiavo Manitiso automobilių.

MELROSE PARK
Vyčių prakalbos.

Balandžio 28 dieną Frank ir 
James svetainėje buvo surengta 
neva prakalbos. Rengė 22-roji 
vyčių rota. Kalbėjo paskilbu
sis klerikalų tauškalas A. Rač- 
kus.

Jo, atsiprašant, prakalbos'Čia 
neišpuola kartoti: skaitančioji 
visuomenė jau žino kas tai do 
kalbėtojas. Trumpai pasakius 
—jis kalbėjo apie visą stietą, o 
daugiausia tai koliojo socialistus 
Koliojo kiek tik galėjo ir mo-

WEST SIDE.

Visi kuopų delegatai būtinai gerą gyvenimą“.

kėjo. O keli 22 rotos kareiviai 
vo namo durim. Važoyčia are-1 uoliai plojo tam savo pravady- 
štuotas. I riui. Betgi daugdlis tikinčiųų

, -------- I netik kad neplojo, bet labai pasi-
Neteko liudijimų. I piktino to vaikėzo tauškimu.

Tūlas laikas atgal Dr. F. Car-I Po “prakalbos” vyčių dfaW>- 
ter, 120 So. State gt., pairau-1rlui du<>,u ke,iatM klausimų. J 
kė. tieson savo buvusių kasiniu-1 luos j's atsukS teW plūdimais, 
kę, pdę Florence Beck. Kaltino I Rimtesnieji katalikai labai ne- 
išeikvojime 8000 dol. Vakar na-1 patenkinti tuo vyčių ir jų pra- 
ktį įsilaužė jo ofisan nežinomi I vadyro žygiu, 
blogdariai ir sudaužę saugiąją ] —šventakupris.
šėpą, pasiėmė visus dokumen
tus, liudijančius p-lės Beck pra
sižengimą. Carter’is dabar, va
dinas, nebegalės prisikabinti I Vakaras.
prie'buvusios savo kasininkės.! c , . . v. . ,* . . u-i J I Sukatoje, gegužio 4 d., M.

* I Meldažio svteaineje, LSS. 81 kp.
3 ’• j I surengė vakarą apvaikS&oji-

Pikta pačiutė. Inui* Šimtmetinių K. Markso gi-
I mimo dienos sukak, ir paminėji- 

Ponas Wallace Rogerson, |nniį darbininkų šventės Pirmos 
Margute gt., vakar kreipėsi jiGcgužfs Kalbėjo Kl. Jurgelio- 
ponų (Ižiodžę... divorso. Tiiųs lis _ apie K Markso gyvcni. 

ulbai piktų pačiutę, kuri jį vi ik 1^, darbus ir jų vertę. Daina- 
kas dienų mušanti. Džiodžė vei-1 vo gekami chorai. L M p s 
klausia išklausys jo prašymo, 19 kp Gugi(,nj9 vad, LS Vyrų 
bet piktoji Rogersonienė irgi ne-1choras> drg j Kainiaus ir Lle. 
liks be nieko, -ji gaus alinio-1 Įuvj(j Vyrų Kvartetas. Šį syk 
nijų. Mat jos Wallace yra ne iš vjsi gcrai dainavo Bejc> j j 
prastųjų: tuir apie 20 tuksi, dol. Briedis sulošė monologQ _ ir. 
pelno kas met. • I gi gerai.
Chicagai gali pristygt I ffo programo sekė šokiai. A-
Ied0# Ibelnai, vakaras buvo smagus ir

I linksmas, tik žmonių jame bu- 
Vakar sustreikavo t. v. Sta-Ivo neperiiaugiattsia.

tionary engineers 35 ledaunėse. I __M Petriukas.
Darbininkai reikalauja padidi-1 _____
nimo algų. Jeigu samdytojai I —..... ......... .......-—----------
urnai neišpildys darbininkų rei- Į ________
kalavimo — chicagiečiams pri-lgis tas.
sieis pagyvent be ledo. I

______  I Nedėlioj, gegužės 5 d., Vyrų 
Paliuosavo stambią žuvytę. Į ir Moterų Apšv. dr-stė buvo su- 

Iš Joliet kalėjimo vakar tapo rengusi vakarą su trumpu pro- 
paliuosuota stambi žuvytė, bu-Į grameliu M. Jankaičio svetainė- 
vusio Suv. Valst. vice-preziden-1 je. Vakaro programas susidė
to žentas ir rašytojas Robert jo iš lošimo, deklamacijų ir 
Ward. Joliete jis paRutavojo šiaip hiiizikos gabalėlių. Veika- 
štisus tris metus — už suklas- las “Dėdė Atvažiavo“ sulošta 

tavimą tūlos ekspreso kompa-lgana gerai. Tūli lošėjai savo 
nijos dokumentų.____________ I užduotis išpildė labai puikiai.

VVard žada pasitaisyti ir “vest’Geriausia betgi lošė Dėdė, S/
Tik ar jis Tverijonas. Taipjau geri buvo

Gegužės 11 d. įvyks Cicero so
cialistų vakaras Liberty svetai
nėje, 52 ir 22 PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Vakaras bus su į- 
vairiu programų, kurį išpildys 
gabios anglų, čechų, italų ir lie
tuvių socialistų spėkos. Tai bus 
vakaras, kokio dar Ciceroj ne
buvo.

“Naujienų“ agentas d. J. Ma
tulis, sako, kad tas “Naujienų“ 
numeris, kur buvo išspausdinta 
istorija ir įdėtas kun. A. Ežers- 
kio paveikslas, dar ir dabar 
žmonių jieškomas ir perkamas. 
Perka jį ne vien parapijonai, bet 
ir iš kitur atvykstantįs. Andais 
dagi nuo Bridgeporto buvo at
važiavusios moterėlės jieškoti 
pirkti “Naujienų’’ su kunigėlio 
pikčeriu. —J.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Kazimiero Ląu-|,v \TVT-'? uw’

rinalčio, paeina iš Kauno gub., Pa- ,n<?^esĮįs’
nevėžio pav., Šaduvos parap., Pa-I^Y*^’ Harmonia Hotel, 3000 įndi.i- 
kalniškių kaimo; pirmiaus gyveno110 Ave* Chicago.
Piailmont, W. Virginia,. Meldžiu at
sišaukti, turiu svarbų reikalą.

Petras Urza, 
3354 So. Halsted St., Chicago, 111.

PaljieŠkau Domininko ir Vincento 
Blažių ir Ignaco Ziliaus, Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės#valšč., Jodeikių 
sodos. Jų brolis Jonas Blažis, ma
rinamas ligonbutyj. Atsišaukite greit 
šiuo adresu. P. Laurin, 
1404 Albert Sis., Racine, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Pučinsko ir dviejų puseserių Ba
rboros ir Mortos Pučinskaičių. Jie 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Zubrelių kaimo. Jie patįs ar kas 
kitas duokite atsakymą šiuo adresu:

Uršulė Repšiutė,
300 Hinkson St., Chester, Pa.

REIKALAUJAMA—vežimų male- 
votojų. Vieno prie paprasto darbo 
ir vieno prie visokio. Pastovus dar-

REIKALINGA—Drill press hand 
Bolt eutter. Ruoni 1920 — 139 N. 
Clark st., Chicago

kiliuli m, | 
. Aceris. |

Pranešimai

Pajieškau savo 
vyro — Stanislovo 
Jondzo (Juodžio), 
Paeina iš Joniškio, 
Šiaulių parap., Ka
uno gub. Apie 5 p, 

G colių augščio. Jis 
nuolatos linksmo 
budo ir ant kai
riojo veido rum
bas. Jis šįmet bal.

13 d. išvažiavo į 
Lawrence. Mane 
paliko sergančią 
su mažu vaiku kas 
apie ijį žinote, ma
lonėkite pranešti, 
už ką busiu labai 
dėkinga.

Mrs. Marijona Jondzanė, 
28 Mapal St., Easthampton, Mass.

Extra susirinkimas visų narių 4tos 
kp., 37tos kp. ir 234 kuopos įvyks 
pėtnyčioj, gegužės 10 <1., 8 vai. va
kare Aušros Svetainėje, 3001 S. Hal
sted str. šitas susirinkimas yra'ben
dras visiems nariams, ir visi privalo 
atsilankyti. —Komitetas.

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

LSSA. ‘37 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įVyks ketverge gegužės 9 
d., 7:30 vakare, Malinausko svetai
nėje 1843 So. Halsted st., kertė 19 
st. Inėjimas iš šono. Atsilankykite, 
nes yra svarbių reikaliį.

—Organiz. K. J.

Pranešima® chorams. — Chorai, 
kur priklaitšb prie Sus. Liet. Soc. 
Dain. Am. ir kurie nori prisirašyti, 
kad dainas <|pvanai gavus, praneški
te centro komitetui ądt*esu: J. Jan- 
kauckas, 50’2-— 23rd str., Detroit, 
Mich

LSS. VIII Rajono Konferencija j- 
vyks gegužės 19, Mildos svetainėje, 
3142 So. Hąlsted str., Chicago, III. 
Kuopos kur priguli prie LSS VIII 
rajono ir ne|tiri išsirinkę delegatų į 
konferenciją; nidlonėkite išsirinkti 
delegatus . LSS. VIII Raj. sekr., 

—J. Jurgaitis.
LSS. 4 k p., LSJ Lygos 1 kp. ir LMPS 
9 kp. apšvietus komisijų susirinki
mas įvyks ketverge, gegužio 9 d., 8 
vai. vakare. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted str Draugai, atsilankykite, 
nes yra daug svarbių dalykų.

—Rašt., Zave.
Draugystės Meilės Lietuvių Ameri

koj mėnesinis susirinkimą? įvyks 
subatoj, gegužės 11 dieną, kaip 7:30 
vai. va k., M. Chernausko svet., 1900 
So. Union avė. Visi nariai atsilan
kykite.

‘ Izidorius Wedeckis, Fin. Rašt.

LSJL. 1 kpr L$S. 4 kp. ir LMPS. 9 
kp. bendras lavinimo* susirinkimas 
įvyks gegužės 12 d., 10 vai. iš ryto, 
Fellovvship House svet., 831 W. 33 
PI. Bus skaitoma prelekcija “Iš ga
mtos mokslų”. —Rašt. Zave,

So. Englewood.—LSS. 170 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, gegužės 12 d., kaip 10 vai. ryto, 
J. Butkevičiaus svet., 8132 Vincennes 
avė. Draugai visi atsilankykite. 

—Seku. J. J.

East Chicago, III.—LDLD. 70 kp. 
susirinkimas įvvks nedėlioj, geg. 12 
d. 10 v. ryte. K. Grikšo svet., 150 
gat ir Northcote avė.—Draugai at
silankykite visi, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi kurie 
dar nesate užsimokėję metinių mo
kesčių, malonėkit užsimokėti sekančiame susirinkime. Atsiveskite ir 
naujų narių. —Org. K. L. Kairis.

PARSIDUODA kriaučių šapa lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis eina la
bai gerai. Kas nupirks — nesigrau- 
dįs. Del platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu:

Andrew K Smith,
3305 S. Halsted st., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

DIDELIS BARGENAS 
Labai pigiai parduodu automobilių 
“Pecker’io” darbo, 1911 melų, su 6 
cilindrais, visai mažai važinėtas, 
Pardavimo priežastis— reikalingi pi
nigai. Dedu biznį 
3153 Emerald Avė,,

REIKALINGA—Vežimų trimerių. 
Vieno experto ir vieno pagelbininko.' 
Matykite Mr. Sweet, Harnionia, Ho
tel, 3000 Indiana avė., Chicago.

REIKALINGA—Vežimų trimuoto- 
jų. — Moterų prie siuvamų mašinų ir 
slipų apdengėjų. Room 1920 — 139 
N. Clark St., Chicago.

REIKALINGA kalvio ir pagelbini- 
nko. 'taipgi 2 gerų finišerių. Maty
kite Mr. Sweet, Harnionia Hotel,— 
3000 Indiana avė. i

REIKALINGA—piano finišerių ir 
rubberių. Room 1930—139 N. Clark 
St., Chicago.

Chicago, III.

NAMAI-ŽEMR
PARDUODA savininkas puikų 7 

kambarių namelį, akmens pamatas, 
28 pėdų lotas, didelė barnė. attika 
ir beizm.enlas. Moderniškas ir švie
sus, pirmos klesos stovyje, labai ne
brangiai. Paranki prie Stock Yar 
dų, gera transportacija.
835 W 53 si, arti Halsted st.

FARM0S!
Aš norėčiau atkreipti domą j luos 

lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
Čhicjigo.1 l|k‘M ,ir 6‘Pli savininkais. Tokiems 

patariu kreipties į Wisconsiiio vals
tiją, Langlacla Cotinly.

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Biyanl, \Visconsin.

Pajieškau Vincento^ ir Benedikto 
Velžiukų, kurie apie 5 m. tam atgal 
gyveno New Yorke. Jie paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Augšta- 
kalnių sodos. Jie patįs ar kas apie 
juos žino, malonėkite atsiš’aukti:

Anelė Bvnčaitė,
2222 W. 23rd PI., Chicago, 111.

REIKALINGA—darbininkų prie 
medžio darbo. Gero vyro prie nau
jo darbo ir 2 taisytojų. Matykite 
Air. Sweet, Harmonia Hotel, 3000 
Indiana Avė.

PARMOS

Pajieškąu Domicėlės Kokštaitfs, 
po vyru Kačinskienės, Kauno gub., 
Telšių pav., Kiršų sodos. Kas žinot 
ar ji pati atsišauKite.

• Leonas Noreika, 
2120 W. 24 Str.
iiH. ...... . ■■■■■LRRĮ

KEIKIA DARBININKU

REIKALINGA—apsukraus vyro su 
įrankiais. Abelnas darbas. 
Room 1920 — 139 N. Clark St.

ANT PARDAVIMO mano locna 
farma, 60 akrų, dideli sodai, puikios 
trobos. Vežimai, mašinos, gyvuliai,, 
užsėlis. Priežastis—kitas biznis.— 
Yra ir mažesnio. Adresuokite taip:

C. MARTIN
In Care Box 96, Hart, Mjchigan.

tii i REIKALINGA—“Woodwark ma-
unicago, m. c|įjne hands. Gero “lay out man” ir 
, . , . . »| 2 operuotoįų. Matykite Mr. Sweet,

Harnionia Hotel, 3000 Indiana ava

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

AR JUS .!IEŠKOTE BAUGENO?— 
štai yra (ikras bargenas. 2 augštų 
medinis namas ,su mūriniu nameliu 
užpakalyj. P.endos $46.00 mėnesyje. 
Pirmos klesos stovyje. Parduoda sa
vininkas. Nelaukite, ateikite ir pa
matykite 2909 Emerald Avė.

REIKALINGA—CaMnet dirbėjų. 
Pastovus darbas dėl dviejų vyrų prie 
visokio darbo. Room 1930 — 139 N. 

| Clark str.
REIKALAUJAMA patyrusių mote

rų arba merginų operuotdjų prie 
Singer siuvamųjų mašinų. Pzziz 
vus darbas. Gera mokestis. 

Ero Mfg. Co.,
700 W. 22nd Str.,

RAKANDAI

Pašto-

. REIKALINGA — Upholster. Pri- 
Chicago, 111. tyrusio vyro prie Davenport ir Tur- 

. i , ,'r/,kisli darbo. Matykite Mr. Svveet,
REIKALINGA abelnų dirbėjų 11 Hąnnonia Hotel, 3000 Indiana avė. 

fabriką, prie trokų, krauti į karus, į 
yardą, ir tt. $3.40 į dieną ir augš- 
čij£į Darbo sanlygos labai geros, 
strvisais modėrniškais parankumais. - ,
».rbM gnlinm gauti moterims, vai-
kam® ir. merginoms virš 16 metų taip kuni0 amato Hooni 192o _ 139 N. 
pat kaip ir vyrams. Atsišauk į Em-| Clark St.
ployment Dept., Corn Products Re- 
finiiig Co., 63rd str and Archer avė., 
Argo, III. Archer avė., ir 63rd st c- 
lektrikinis karas privažiuoja tiesiai I REIKALINGA—straiperio ir mo- 
prie dirbtuvės. nogramų piešėjo.
------------------------------- —--------- Room 1920 — 139 N. Clark Street.

REIKALAUJAMA tuojaus keletas ----------
leiberių. Pastovus darbas. Gera mo- „____
kestis. Harris Bros., 
35 and Iron stsJ, Chicago ------- --

REIKALINGA leiberių į medžio iš- ■■ ..........
A&ukitedi,WUVę’ 2GC * V“land’’ REIKALAUJAM agentų Chi- 
917 W. 20th Place., Chicago. cagoj ir kituose nuėstuose par- 

davinėjimui farnių lietuvių ko- 
REIKALINGAS vežėjas — dėl pa- inn::nQn Molrtfinrno ntaišnnkti vienio baxo vežimo. Atsišaukite 917 l°niJ()se- Meldžiame atsišaukti 

W. 20th PI. Chicago. dėl platesnių paaiškinimų į Ko-
-------------------------- —-------lonizacijos ofisą

REIKALAUJAMA tempėjų ant kur- Liberty Land & Investment Co. 
palio dėl divonų Šliurių. c „ , . , .
1303 So. Sangamon st., Chicago. 3301 S. Halsted st., Chicago

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

REIKALINGA MOLDERIAI IR 
LEIBERIAI. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite i Buhl Malleable Co„ 
White and Odair sts., Detroit, Mich

REIKALINGAS bučeris, mokantis 
angliškai ir lietuviškai kalbėti, sup
rantantis darbą pirmos klesos. Gera 
mokestis ir Švari vieta. Darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojaus.

Workers Cons. Ass’n.
2005 Lake st., Melrose Park, III.

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

MOKYKLOS
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 kęmišiną.
BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

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

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašyt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA 

Halsted St., Chicago 
V. Mistika, Vedėjas.

Liet. Moterų Progf. Sus. 58 kp. REIKALINGA ledų traukėjų ir 
generalė repeticija veikalo “Kairiu- darbininkų į ledų svirnus, 33c i va
lės Gintarai* Ir “Jaunystės Karštis“ landą, 10 ir 11 valandų darbas. At- 
ivyks pėtnyčioj, geg. 10 d. 7:30 vak. sišaukite į Consumers Co., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. Lo- 35th St., ir Normai avė., Chicago. 
šėjos ir lošėjai malonėkite ateiti pa- ---------------- r------- —---------------
skirtu laiku nes tąi paskutinė repe-1 REIKAIJNKA LIETUVIŲ IN LIE- 
ticija. —Komitetas. JYKLA, LN JARDA IR IN DIRBTU-

, ---------- VE; DARBAS DIENOMIS IR NAK-
ISg kn a..o5riniri T1MIS. PASTOVUS DARBAS.LSS. 81 kp. mėnesini® susirinki- DARBO BIURAS ATDARAS PA- 

mas ;vyks ketverge, balandžio 9 d., Mi?npi in SEREDOS IR PRTNY-
v 1 II * d * * 1 čios Vakarais iki 9 val. vaka- 7:30 v. vak<—Draugai ir draugės, I»q 

malonėkite būtinai ateiti į šį susi- NEDfiLIOMIS NUO 12 IKI 5:30 
rinkimą, nes bus daug svarbių rei- vai Pn PIKTU
kalų aptarti.—Rašt.P. Mankevičius.] V ATSIŠAUKITE IN CBANE CO.--

EMPLOYMENT DEPT., | 
40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

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

Mrs. Ziemont, 
3252 S. Halsted st., Chicago

HA5TER 5Y5TEf1

REIKALINGA keleto vyrų į “serap 
Iron yard” ir vieno karpytojo.

A. Blackstone,
2457 So. Loomis str., Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA vienas keisas ciga

rų ir du keisai kendžių 2 pėdų pla
tumo ir 6 pėdų augštumo. Labai pi
giai parsiduoda. Kreipkitės:

Jonas žimancius,
544 W. 18th St„ Chicago, DL

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKfiDALŲ

Muku nistema ir VpatiSkaa mokinimai pa
darys jus žinovu | trumpa laiką.

Mes turime ilidžiausiua ir geriausiu* kirpt- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uškviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą biie laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Pntrenoa daromos pagal Jūsų mierą — Lile 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdetinis,

N. La Baile gatvė. Kambarys 4IC-4I7. 
nrie* City Hali.
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East Chicago, In<L TMD. 127 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
li<Sj geg. 12 d. kaip 2 vai. po pietų, 
K. Grikšo svet., kertė 150 st ir Nor i REIKALAUJAMA tvirtų vyrų prie 
theote avė.—Draugai, visi atsilanky- darbo. Atsišaukite: 
kitę į susirinkimą. Turime daug sva- 1447 So. Sangamon St, Chicago. 
rbių dalyką ^apsvarstymui, kaip de-| 
legatų rinkimas į TMD. seimą ir tt.l 11 ......... . , . ■ •
Taipgi kurie dar nesate užsimokėję REIKALINGAS greitu laiku barbe-'lietuvių apgyventoj vietoj, pusė blo- 
už šiuos metus į Centralinį iždą me-|ris, darbas pastovus, mokestis gera, ko nuo lenkų bažnyčios. Gera pro
tinių duoklių, malonėkite užsimokė-lMalonėkit atsišaukti šiuo adresu: ga lietuviui. Atsišaukite pas: 
ti ant sekančio susirinkimo. S. Kontrimavičių, 1. Kagovičių,

K. L. Kairia, Fin. Rašt. 1405 So. 49th avė., Cicero, III. 8718 Commercial Avė., S. Chicago, 111

PARSIDUODA puiki barzdaskuty- 
kla. Gerir'proga dėl lietuvio.
257 E. 115 st., Chicago, III.

. VALENTINE DRESSMAKING 
C0LLEGE8

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

PARDUODU, barber shop lenką-

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, !)•• 
signing, dėl biznio ir narni;. Vie
tos duodamos dykai. Diploni®! 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranlno 
ta išmokinti jus pasiūti sukite* ui 
>10. Pbone Seclrv 1643

SARA PATEK, Pirmi ninU
***«*^^**»^r**v*****r•*-*-v***" ’
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