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Vokietija nori pa 
vergti Rusija

VOKIEČIAI DIDINA KA
RIUOMENĘ UKRAINOJ.

Pasiuntė Bavarijos kavaleri
jos pulkus. '

AUSTRIJOS VOKIEČIAI 
SOCIALISTAI RAGINA 
PROLETARIATĄ REN- 
GTIES PRIE SUKILI

MO

Rusija perspėja Berliną
Vokiečiai tebešeimininkauja 

Ukrainoj
■ _______________ _ 1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 13. 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 11. - Ex- 
change Telegraph Amsterdamo 
korespondentas praneša, kad si
tuacija Ukrainoj pasidarė taip 
nerami, kad vokiečiai pasiuntė 
iš Flandrijos į Ukrainą didelius 
Bavarijos kavalerijos pulkus.

Iš Liege, Belgijos, pranešama, 
kad Ukrainoj mūšiai atsinaujįs. 
į pastarąjį miestą jau atvyko Ba 
va rijos kavalerijos pulkai.

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
ILIADOS NARIUS

Didina ten kariuomenę Kijeve įvedė cenzūrą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, geg. 11.—Vie
nuos Arbeiter Zeiturtg išspausdi
no atsišaukimą Į darbininkų kle- 
są, išleistą vokiečių socialistų 
partijos pildomojo komiteto ir 
reichstago narių, kuriame seka
mai sakoma apie uždarymą par
lamento:

“Jeigu valdžia delei pan-ger- 
maniškų prailgintojų karės ma
no įsteigti absoliutizmą ir vėl 
valdyti Austriją grafo Kari Stu- 
erkh (kuris tapo nužudytas 21 
d. spalio 1916 m.) budais, dar
bininkų klesa bus priversta pra
dėti kovą už žmonių teises, 
kitę susivienijiję, akylus ir 
kitę prisirengę mūšiui, jei

sistemą ir suėmė 100 belaisvių, 
dvi kanuoles, daugybę kulkas-, 
vadžių ir daug karės incdcgos.

Tas atsitiko Arsa Klonpj, vyt 
rinusioj perėjimo linijos iš Tren
do i Rovereto.

Tai per čia austrai savo pir
mame ofensive bandė pasiekti 
Venecijos lygumas. Nesenai jie* 
čia įtaisė tvirtus apkasus su ele
ktra valdomomis akmenyse pa-, 
budavotomis batarejomis ir spi- 
gliuotų vielų užtvara.

Ant Montc Corno, kuris yra 
6000 pėdų augštumo, buvo gana 
daug sniego, kad apsunkino vei
kimą palyginamai gana mažu 
italų atakuojančių spėkų.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
KAIMELI

Vokiečiai paėmė Rostov-na-Donu
RUSIJA PERSPĖJA VO

KIETIJĄ
VOKIETIJA NORI VISAI 

PAVERGTI RUSIJĄ

Vokietijos besiveržimas į 
Rusiją kelia tarp rusų di

delį neramumą.

Nebeužtenka ekonominio 
pavergimo, bet nori pada

ryti vokiečių kolonija.

rine translation filed with the post- 
tnasler at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Geg. 8. — Vokie
čiai tebetęsia areštus Ukrainoj. 
Jie įvedė Kijeve aštrią cenzūrą.

Jie bandė areštuoti komisarą 
Salikovski, kuris taipgi pabėgo. 
Rados narys, vardu Pctura li
ko areštuotas.

Bu
bn
ius

Kurį apleido vokiečiai

w ............................ i—

AUSTRIJA TIKISI GREI
TOS TAIGOS

Finlandija nori aneksuoti 
dali Rusijos

Užėmė Boris-Gleb teritoriją
Finai miršta badu

Amerika už metą turės 3,000,000 
kareivių

FINLANDIJA NORI DA-1 sarus ir rudens menesius, ka
dangi stovyklos yra didinamos.

Tikimasi, kad pagal šią ratą
LIES RUSIJOS

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 12. — Re- 
viclinėj telegramoj ambasado
riui Joffc Bėrime Rusijos užru- 
bežinių reikalų ministeris čiče- 
rin liepia “bandyti išgauti iš 
Berlino sustabdvma visokio ka- v C 

rinio veikimo“.
Telegrama priduria: “Užėmi

mas musų teritorijos yra per
žengimu taikos stovio su Vokie
tija ir kelia didelį neramumą ta
rpe gyventojų.“

Dalis laivyno paspruko

Joffe taipgi paliepiama pranc-

Juodųjų jurų laivyno, kuris iš
plaukė iš Sevostopolio yra No- 
vorosyske, rytiniame pakraštyj 
Juodųjų jurų, kurį vokiečiai gra 
šiuo užimti pasiremdami tuo, 
kad jų pačių kariniai laivai yra 
pavojuje nuo rusų atakų, čiče- 
rin sako, kad ten esantįs rusų 
kariški laivai nedarys tokios a- 
lakos.

Paims rusų laivus.
Reutcrio telegrama, išsiųsta iš

True translation filcd with the post- 
master ai Chicago, 111., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, Geg. 11. — Dai
ly Express Petrogrado korespo
ndentas praneša, kad prieš Ru
siją iškilo tokie dalykai, kurie 
gali visai pakeisti politišką sto
vį. Jis sako, kad Vokietija ma
tomai atrado, ekonominį vieš
patavimą ant Rusijos neužten
kamu ir įieško karinio užėmi
mo.

Petrograde įvyko nepaprastas 
bolševikų valdžios tarybos posė
dis apsvarstymui situacijos, pa
gimdytos nesenai įteiktu Vokie
tijos ambasadoriaus grafo von 
Mirbach ultimatumu, kuris sta
lo tokio pobūdžio reikalavimus, 
kurie matomai yra taikomi kad 
pavertus Rusiją tiesiog į Vokie
tijos koloniją. Premiero Leni
no kalba tame susirinkime bu
vo labai pesimistiška.

Pasak laikraščio Podnia (?) 
klausimas apie perkėlimą sosti
nes j Nižni Novgorod buvo sva
rstomas. taipjau tuojautines ka
rinės priemonės apgynimui Ma-’ 
skvos nuo galimų orinių atakų.

VOKIEČIAI PAĖMĖ RO
STOVĄ

True translation filcd wilh the post- 
inaster at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, geg. 10. — Karės 
ofisas skelbia, kad vokiečiai pa
ėmę Rostov-na-Donu, didžiausį 
miestą kazokų teritorijoj.

RUSAI ATSIĖMĖ ROSTO
VĄ

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 11. — Ex: 
change Telegraph pranešo, kad 
pasak Maskvoje gautos žinios 
rusai atsiėmė iš vokiečių ir Uk
rainą Rostovą.

RUSŲ GENEROLAS NU
ŽUDYTAS

Juo yra gen. Rennenkampf.

Burian sako, kad taika yra 
.arti J

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Geg. 11—Pa
sak telegramos iš Budapešto į 
Frankfurter Zeitung, Austro- 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeris baronas Burian atsa
kydamas į BudaiM’što miesto va- 
Idihinkų pasveikinimą, išreiškė 
viltį, kad po Rumunijos taikos 
seks visuotinos taikos tarybos.

Ministeris sake, kad jis viską 
darys to atšisiekimui.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., May 13, 1918, 
as . zųuired by tne act of Oct. 6,1917.

Su Amerikos armija Franci- 
joj, geg. 11. Luneyille Hekto
re musų patroliai anksti šįryt 
įsteigę tą faktą, kad priešas ap
leido Ancerviller kaimelį.

Vokiečiai net nebandė užim
ti nesenai musų artilerijos pa
darytų šovinių duobių. Sulig 
pranešimų, ramumas viešpatau
ja visuose frontuose, kur yra a- 
merik iečiai.

Nori aneksuoti Kareliją

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 11. — Iš 
Stockholmo į Times pranešama, 
kad Finlandijos valdžia pašau
kė sugrįžti į Hclsingforsą Fin
landijos ambasadorių Petrogra
de Von Enkel, kad apsvarsčius 
sumanytąjį Finlandijos aneksa- 
vimą Rusijos Karelijos.

Korespondentas sako, jog von 
Enkel pasakojo, jog situacija

armija pasieks pilną spėką toli 
už 3,000,000 kareivių. Nekuriu 
oficierių sako, kad galbūt skai
čius bus arčiau prie 5,000,000, 
negu prie 3,000,000.

FINLANDIJOS ŽMONĖS 
MIRŠTA BADU

Negauna maisto iš Vokieti
jos

PREZIDENTAS PASKY
RĖ MALDŲ DIENA

ei maisto trukumo ir brangu
mo maisto. Tečiaus Lenino

Ji bus gegužės 30.

KAIZERIS IR KARALIAI 
TARSIS

luoli laivai Juodose jurose, įskai
tant bile laivus, ant kurių yra 
jurininkai iš Rusijos juodųjų ju
rų laivyno, bus skaitomi kaipo 
priešo kariški laivai. Priežas
timi lokio elgimos paduodama 
ataka, kuri, sakoma, buvo pa
daryta ant vokiečių submarinos 
Juodose jurose.

Vokiečiu šeimininkavimas 
Ukrainoj

Rusijos valdžios bevieline te
legrama Berlinui padaro atiden
gimą apie vokiečių metodas Ru
sijoj. Vienas nusiskundimas pa
liečia Petrograde gautą praneši
mą iš Ukrainos, kuriame saki- 

rube-

VOKIEČIAI NUGINKLUO 
JA UKRAINOS KAREI

VIUS — t

ma, jog vokiečiai uždarė 
žiu dėl visų ukrainų.

i ’krainų evakuacija* iš Rusi- 
jos atliekama vežimais blogiau
siose sąlygose, ypač sergančiųjų 
ir vaikų. Pranešimas sako,, kad 
tas galėtų būti padaryta lengvai, 
gabenant Dunojaus upe, bet vo
kiečiai uždare tą kelią dėl uk
rainiečių.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, Gen. 11. — 
Berlino Lokal Anzeiger Vienuos 
korespondentas praneša, kad bo
lševikai Taganroge, Pietinėj Ru
sijoj, nužudė rusų komanduoto- 
ją japonų ir dabartinėje karėse 
g< n. Rennenkampf.

l’rue translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

COPENHAGEN, Geg., 11. — 
Vokietijos kancleris von Hert- 
ling ir užrubežinių reikalų mi
nisteris von Kuehlinann’ išva
žiavo į karaliaus Karoliams kva- 
tierą, kur Austrijos ir Vokieti
jos karaliai po savo atvykimui, 
tikimasi, pasitars, tarp savęs.

......... .   I ■ ..>.  ■ ■ >■ 
Austrijos karalius išvažiavo 

pas kaizerį.

True translation filed with thr post< 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 917.

WASHINGTON, geg. 11.
Prezidentas Wilsonas šiandie iš
leido proklamaciją, kurioj naci- 
onalę Atminimo (Puošluvių) 
dieną, ketverge, gegužės 30 pa
skyrė viešo nusižeminimo, mal
dos ir pasninko diena. Šalies 
žmonės prašomi tą dieną rink- 
ties į savo maldos vietas ir mel- 
slies už Amerikos armijų perga
lę, kuri duos taiką, paremtą su- 
simylėjimu. tiesa ir gerais no
rais.

lumalšindaina nesuvaldomus e- 
einentus ir darydama pastangų 
reorganizuoti armiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, Geg. 11. — 
Sulig čia gaunamų žinių, Finla
ndijos žmones badauja, kadangi 
j .alį neprivežama maisto iš Vo
kietijos.

Sakoma, kad žmonės miršti 
Ileisingforso ir Viborgo gatvėse

CARAS KRYME?

Kenčiąs didelį skurdą

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 12. - Pu

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

AMSTERDAM,, Geg. 12. Iš 
Vienuos pranešama, kad kara
lius Karolius, kuris lankėsi Ita
lijos fronte, pėtnyčioj išvažiavo 
j vokiečių štabo vyriausiąją kva- 
licrą. Jį lydi Austrijos užrube
žinių reikalų ministeris baronas 
Burian ir Austrijos štabo virši
ninkas field-maršalas Arzron 
Slraussenburg.

Karalius Karolius padarė ba
roną Burian Vengrijos grafu už 
jo darbus sąryšyj su Rumunijos 
taikos sutartim.

FINAI ĮSIVERŽĖ į RU
SIJA

Paėmė Boris-Gleb ir prijun
gė Rusijos distriktą prie 
Finlandijos.

,kad Fin-

♦

15 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
ANGLŲ MINŲ GAUDY

TOJO

True translation filcd with the post- 
master ųt Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 12. — Ad
ui iraltija oficialiai paskelbė, kad 
geg. 6 liko paskandintas anglų 
minų gaudytojas. Du oficeriai

prigėrę.

AREŠTAVO 500 ŽMONIŲ

True translation filed with the posr- 
niasler ai Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, Geg. 11. —Iš 
virkenes pranešama
ąndijos valdžios kareivių pul
tas atvyko į Boris-Gleb ir pa

skelbė distriktą kaipo kailio Fin- 
andijos teritorija.

Boris-Gleb, Rusijos teritorija 
ant vakarinio krauti Pasvik u- 
i)ės, yra apie 5 ketv. mylių ir pri
eina prie Norvegijos. Jeigu fi
nai išlaikytų užėmimą ir įsteng
tų užmegsti komunikaciją į Ro- 
ris-Gleb, Finlandija turėtų priė
jimą pi’ie Ark tiko vandenyno.

Ta apygarda yra į šiaurę nuo 
Išnara ežero ir į pietus nuo Va- 
ranger Fpord. Boris-Gleg guli 
7 mylios į pietus nuo Hirkenes, 
kuris yra Varanger Fjorl įsiki
šime.

i

Meto bombas
True translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

^LONDONAS, Geg. 11. —Field 
-maršalas Haig šiąnakt paskel
bė, kad vakar anglų aviatoriai 
numetė 14 tonų bombų ant Pc- 
ronne, Bapaumme, Shielt, Do
nai, Zebruggc ir Bruges dokų.

8 priešo aeroplanai nušauti. r 
6 numesti žemėn. 9 anglų aero
planai prapuolė. *

True translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Susižinojimas su giminė
mis priešą šalyse.

Visur kįla prieš vokiečius 
neapykanta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

S TOCKHOLM, Gcfi. 11. — Pa 
siekusieji Stockbohną Ukrainos 
laikraščiai užveria straipsnius 
parodančius kaip vokiečių elgi
masis Ukrainoj iššaukia visur .. . . ... i ho korespondento Kryme, bu-neapvkantą ir opoziciją. . . .... . .. Vv. ; . . vusis Rusijos caras ir jo arti-Vienas laikraščio straipsnių . . v : . , ,

v . . . . , . 1 įmausiu šeimyna tapo rasta ken-apraso nuginklavimą taip vadi
namosios Ukrainos mėlynosios 
gvardijos, kur apsireiškė stip
ri prieš-vokiška dvasia.

Kitas straipsnis praneša, kad 
vokiečiai nuginklavo pirmąją 
diviziją Ukrainos armijos, stovė
jusią Kovelių mieste, delei prieš 
• vokiškų palinkimų tarpe karei
vių.

ITALAI PAĖMĖ AUGŠTĄ 
KALNO VIRŠUN?

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III,, May 13, 1918, 
{ii reųuired by the act of Oct. 6,1917.

DULUTH, Minu., G. 11. - 
Prigelbiama policijos namine 
gvardija šiąnakt medžiojo po 
miestą jieškodama “slakerių.” 
500 žmonių areštuota ir medžio
klė dar tebesitęsia.

JAU 1,300,000 KAREIVIŲ 
DRAFTUOTA

Iki pagaigai metų Amerika 
turės 3,000,000 kareivių

Pačio Departamentas lei
džia pranešti sekama:

Vyriausias pačio virši
ninkas Burleson paskelbia, 
kad asmens, gyvenantieji 
Suvienytose Valstijose, ga
li dabar susižinoti su asme
nimis gyvenančiais priešų 
šalyse ir kraštuose vokiečių 
užimtuose.

Tokie susižinojimai su 
giminėmis gali būt siun
čiami betgi ne kitaip, kaip 
lik per Amerikos Raudoną
jį Kryžių, ir lai ant tam tik
rai pampintų blankų. Jo
kių laiškų negalima siųsti 
tiesiog pačiu, ir pačias to
kių laiškų negali priimti.

Pilnas informacijas apie 
persiuntimą laiškų gimi
nėms priešų šalyse galima 
gauti, kneipianlies į Raudo
nojo Kryžiaus skyrių.

Siųsti j priešų šalis per 
Raudonąjį Kryžių tokius 
laiškus nekaip augščiau pa
rodyta, yra užginta, ir jei 
kas bandytų tatai daryli, 
butų baudžiamas.

True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASII1NGT()N, Geg. 11. ,
Daugiau kaip 1,300,006 žmonių 
ikišiol pašaukta drafle ir jie yra( 
ar Francijoj, ar kempėse, ar 
šaukiami tarnybon prieš birže
lio 1 d.

Į tą 1,300,000 kareivių skaičių 
įeina ir tie, kurie bus pašaukti 
gegužės mėn. Yra nurodymų J 
kad dar didesnis skaičius bus 
pašauktas birželio mėn., negu1 
buvo pašaukta geg. mėn. ir taipl 
mobilizacija progresuos per va-1

GaiLONG BEACH, N. Y. 
sras sunaikino krasos namą, vie- 
butį ir 40 namų, taipgi platųjį 
Nassau-by-tre Sea kelią. Nuo- 
stiliai siekia $100,090 gaisras 
manoma kilo nuo padegimo. 
Daug namų išardyta kad susta
bdžius ugnits plėtojimąsi.

žmonės bolševikų garnizono, vi
si nariai Sevostopolio Sovieto y- 
ra prisaikinti nedaleisti pabėgti

j'jnė vienam Romanovų šeimynos 
nariui. Jie taipgi prisaikinti 
gerbti savo belaisvius.

Mikė atsisakęs priimti kores
pondentą paaiškindamas, kad

Tas apsirenškimas ypač įdo- jis nieko neturi pasakyti.
mus delei to fakto, kad pirmoji'
divizija dižiumoj buvo sudary- Aukaukite Lietuvos Laisves ją viršūnę Monte Corno, sunai- -
ta iš buvusių kares belaisvių. .• Fondan. kino puikią priešo apsigynimoGARSINKITBS NAUJIENOSE!

6000 pėdą augštumo Corno kal
nas paimtas mažo italą būrelio.

True translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., May 13, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

Italijos armijos kvatiera, geg. 
11. Po ilgo periodo neveiklu
mo delei blogo oro, italų karei
viai kalnų fronte puikioj atakoj 
pereitą naktį paėmė valdančią-

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS



2
> *«-r ***

SIEROS
f HE LITHUANIAN OAILY NEWS

?’» ii ■' IK cxcept Suiulay bv 
l'hc Lithuaiunn News I’ub. CoM Ine.

1H10 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

sidarė jų išdavystė, jų velnioni
škos politikos pasekmės.

NAUJIENOS, C! ;ago, m. Panedėlis, Gegužės 13, 1918.

Telephone Canal 1506

Nsujicn. eina kasdien, išskiriant 
iu-(tridienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovė, IK 0 S. Hststed St., Chicago, 
'!!.—Telefonas! C.tnal 1506.

Užsisako uojl Kaina:
CMcaffeje- pačiu!

Metams ..........  16.00
Pusei meto ......................... 3.50
Trinu mėnesi ims ..............
Dviem mėnesiam ................
Vienam mėnesiui.................... «W

CUeagoJe—per nešiotojui! ,
Viena kopija ..........  «®J
Savnitei ............................  .JJ
Mėnesiui .................................  A0

Suvienytose Valstijos®, ne Chlcagoje, 
aačtu:

Metams .................... . .........
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gias, kad ant Lietuvos jie jau) 
turės uždėję nelaisvės pančius.' 
Jeigu jie negyventų Amerikoj, 
bet butų Prūsijoj ar Austrijoj, 
jie visa gerkle rėktų, kad atsie
kė savo tikslo, ir ant tos garbės: 
laikytų mišias. Bet jie gyvena, 
Amerikoj. 'Taigi jiems karšta,j 
kaip žalčiams ant žarijų, ir vy-j 
niodamies jie turi giedoti ne sa-.

Į lietuvių Berne nutarimus, Lietuvos laisvės reikale ypač "
į kuriuos atkreipė atidą Pran-(' mes, Amerikos lietuviai dar- KORESPONDENCIJOS 
cuzijos, Anglijos ir Amerikos,binmkai. Nes Lietuvoj he- __________________
politikieriai, musų Tautos Ta-j tuvių darbininkų judėjimas 
ryba ir sukviestieji, veikėjai yra užsmaugtas, nes SOCiallS- 
atsiliepė aštriu pasmerkimu, tų partija ten beveik nebegy-

MOLINE, ILL.
1

reikalaudami Lietuvai pilnos yuoja, ir pasaulis negali gir-, Dgės Petrikienės prakalbos .— 
laisvės sulig Amerikos prezi-1 dėti Lietuvos darbininkų! Studentai iš Šventos Bėdos.... .. . Ilaisvės sulig Amerikos prezi
dento iškeltų obalsiu ir sulig balso. Pasaulis tegirdi da- 
nutarimų padarytų visuotina- bar tuos lietuvius, kurie bu
me š. m. lietuvių Seime New vo ir yra darbininkų gerovės kalbos K. Markso 100 metinėms 
York’e.
Taip mat jie nuduoda, buk jie

Gegužio 3 buvę) surengtos pra

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su atsakymu.

ftašji tojų ir korespondentų prašome 
niunčiai us i .spausdinimui, laikrąi- 
tvl vankrn*< tus adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o no Redukto* 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
alkiai ir ant vienos popieros piltas, be t<> p liekant platesnius tar
aus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankra. čius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami^ arba gražinami atgal, 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius 

pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
lenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visu kraštų proletarui, vie- 
nvkitės” —K. Murks.

Apžvalga
Truc Iranslation filed with Ihe post- 
niasler ai Chicago, III., Mat 13, 191K, 
as reipiired by Ihe act of Oct. G, 1917.
KĄ DEŠINĖ DARO, 
KAIRĖ NEŽINO.

Kas žingsnis klerikalai puo- 
Ja vis didesnėn balon. h paste
bėtinu kuo dauginus jie baloj 
voliojas ir kuo murinesni jie da
ros, I io labinus jie rėkia, kad 
jie esą sausi ir vysti. O jeigu 
kas netiki jiems, tai jie a įsisukę 
sako, kad I-oloj voliolies tai esąs 
didžiausias nuopelnas, kuriuo 
turįs gir t irs kiekvienas patrio
tas. T:k vieni “cicilikai,“ sako, 
esą tokie išgamos, kad jie neno
ri balon iisli. i €

Tokios j u kr»-ivadušiškos kal
bos nebėgai' Įtikinti nei vieno 
protingo žmogaus. Bet, deja, 
jos dar įtikina daugybę klerika- 
liškti avelių ir davatkų.

Klerikalai traukė Lietuvą į 
balą, kada jų vyskupas Karevi
čius prašė kaizerio valdžios duo
ti Lietuvai “krikščioniška-atža- 
garcivišką monarchiją.” Tai 
buvo bala, tai buvo purvas, tai 
buvo išdavystė. Bet klerikalai 
tada rėkė, kad jų vyskupas Ka
revičius pasielgęs, kaipo “tikras 
Lietuvos sūnūs,“ norėdamas Lie 
tuvai “labo.”

Toks, mat, klerikalų suprali- • 
mas apie “labą“. Laisvės su
varžymas, J i ralių ir carų jun
gas, vergija tai jiems labas.

šiandien atsimainė padėjimas. 
Kterikal: i prijoti įsišoko. Savo 
supratimą apid “labą“ jie pa
skelbė pasaulio valdžioms, ir pa
rodė visą savo prielankumą kai
zeriui. 'Tas, žinoma, patiko kai
zeriui, bet nepatikę) kaizerio 
priešams, nepatiko aliantams, 
nepatikę) Amerikos valdžiai, ne- 
j> >lil<<> viso svieto n, t ijui.

tiumkos klerikalams pasi
darė karšia. Ypač, kad jų pačių 
pilnai įgaliotas atstovas kini. V. 
Bal tuška pasirašė po dokumen
tu reikalaujančiu Lietuvai vo
kiško karaliaus.

Jie pasijautė amžinai nugrim
zdę balon.

Prieš akis jiems pradėjo vel
niukai šokinėti.

Jų smegenis pradėjo kazoką 
šokti.

Nes vi am pasaulini aiški pa-

tos ūkininkais lietuviais seka
mais adresais: M. Jokubka, R.F. 
D. 4, Hart, Mieli., 'arba: Jonas 
Marlinkas, Road No. 4, Haarl 
Mieli., arba su Amerikos Ūkini
nko redakcija, Box 96, Hart, 
Mieli. — M. J.

INDIANA HARBOR, IND.

vo giesmę. ‘bara ir smerkia savo dešinę,
Jie turi pasmerkti patįs save. .. |((i ko j(j
Ir jie pasmerkė pa t js save. Jiei ncžinanti> i

pasakė, kad ką jų dešinė daro,J tolinus jie sako, kad jie ti- - ,
tai jų kairė nežino. J knd norį aUtaisyli ų uklakhf; y^J)arduodama;

Ir dabar net stato tai sau i kulų.j padaręs jų pilnai įgaliotas 
mio|M'lną: žiūrėkit, sako, mes 
nesislepiam, mes pasmerkiam, 
palįs save, nes ką musų dešinė 
daro, tai kairė nežino. Menkas 
nuopelnas! Kaip gi jus bega- 
lėtumėl su savo išdavyste pasi-

ir laisvės priešais. | gimimo sukaktuvėms paminėti.
Musų pareiga yra kuo- Rengė vietos LSS. l&opa, gi kal- 

greičiausia ateiti pagelbon betoja buvo dge K. Petrikienė, 
Lietuvos darbininkams, ir kuri dabar važinėja po lietuvių 

I visais mums galimais budais kolonijas su prakalbomis. Kal- 
' gelbėti Lietuvos laisvę, kuri bėjo apie Markso gyvenimą ir

žino!
Bet iš kilos pusės, klerikalai 

žino, kad taip smerkdami save

gą, o Jurgelionis via areštuotas 
kaipo neištikimas šiai šaliai, sto
vi po bansu, ir kas gali pasakyti, 
kad jis diena po dienai ne atsi
durs Kalifornijoj ar kur kitur.“ 
Kam tinka šio begėdžio sielavi- 
niasi, jeigu ne fanatikui arba pa
prastam šmeižikui? Jis mat ne
žino, kacl nė Jurgelionis nė khs 
kitas iš pastatytųjų kandidatų i 
SLA. viršininkus nieko bendra 
su Kovos uždarymu neturi; jis 
nežino, koks skirtumas tarp SLA 
ir LSS. — žodžiu, musų atžaga
reiviai, norėdami iš paskutinio 
ginti savo nusmukusias pozici
jas, neberanda sau kitokio gink
lo, kaip melą ir šmeižimą.

— Reporteris.

Gegužės 5 d. A. Mikaločiaus 
svet. įvyko SLA. 185 kp. mėne
sinis susirinkimas, kuris buvo 
šauktas atvirutėmis, kad nubal
savus SLA. centro viršininkus ir 
apkalbėjus apie siuntimą delega
to į busimąjį SLA. seimą. Ne
žiūrint, kad susirinkimas šaukta 
atvirutėmis, bet iš 47 narių atsi
lankė tik 13, iš jų tik 10 balsuo
tojų. Toks narių apsileidimas 
parodo, kiek jiems apeina SLA. 
ir kuopos reikalai. Perskaičius Į 
raštininkui protokolą, paprašo 
balso B. Jasiulis ir užreiškia, kad 
jis, nors praeitame susirinkime

jo nuopelnus darbininkų klcsai;
I Kada musų priešai leidžia o antru kartu kalbėdama aiški- 
tukstančius Lietuvos skan-įno šiandieninį darbininkų padė- 
dinimui, mes turime sudėti- jimą ir kokiu budu darbininkų 
tiek pat, jei ne daugiau, tuk- klesa galės pasiliuosuoti iš eko

nominio priklausomumo. Jotf 
kalba ištikro puiki ir žmonėms 
interesinga.

r Reikia vienok pasakyti , kad 
publikos buvo atsilankę nedau- 
giausia. Mat, prakalbos sureng
ia paprastą darbo dieną, o paren
gimai šiokią dieną niekados ne
turi pasisekimo: žmonės, paval
gę nuo darbo, nelabai nori kur 
eiti.

Buvo renkamos aukos L.S.S. 
Apsigynimo Fondui ir surinkta 
viso $15.75.

atstovas kun. V. Bartuška, kurį
jie visuomet kėlė kaipo gabiau-,
šia jų “diplomatą.” Jie sako v*' f. ~ i I■ . . | .... . i.,,,.;,, stancių Lietuvos laisves gel-, pasiusią kitus delegatus, kuue .. \
turėsią perkalbėti jų išmintim. e^mu1, . T .

/ i, i v. . . .. Tuo tarpu Lietuvos Lais-gajl kun. RiirliiKkn ir nndnrvll.

visur “intekmę”.

ST. LOUIS, MO.

Gegužio 5 d. buvo LSSA. 44 
j tos kuopos prakalbos apvaikš- 
čiojimui gegužinės ir K. Markso 
paminėjimui.

Buvo net trįs kalbėtojai: M. J. 
Rašinuis kalbėjo apie Pirmąją 
Gcgžio ir apie Karoliaus Mark
so gyvenimą ir jo darbus.

B. Šidiškis kalbėjo tema “Re
voliucija lai laisvės pagrindas.’’ 
Nurodė priežastis, kurios prive
da prie revoliucijų.

Trečias, Matelionis iš Collins- 
villės, kalbėjo apie reikalingumą 
spieslies į socialistų organizaci
ją. Jo kalba buvo 
įdomi.

Publikos vienok 
mažai, nežinia dėl 
žaščių. šiaip viskas išėjo gerai. 
Linkėtina dažniau tdkių susirin-

Bartuška ir padaryti. 1.....M ;;Jvės Fonde mes turime tik 
keletą desėtkų dolerių. Taip 
negali būti. Ūmiu laiku mes 
privalome turėti keletą de
sėtkų tūkstančių dolerių.

Sukruskime! Darbininkų 
Tarybos skyriai, draugijos, 
ir visi laisvės rėmėjai ir rė- 

. mėjos Lietuvos Laisvės Fon- 
• do auginimą šiuo laiku te- 
,1 gul padaro savo svarbiausiu 
J reikalu. ’

Visų aukautojų ir aukų 
rinkėjų žiniai šiuo yra pa
duodamos sekančios Lietu
vos Laisvės Fondo taisyklės: į 
LIETUVOS LAISVĖS FONDO !

TAISYKLĖS. j
L Lietuvos Laisvės Fondas 

yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės.to komite
to įgaliojimas.

kilis klerikalus, kurie (langiaus 
išminties turi už mokytąjį Buč
inską? Apsirinkate. Kandida-' 
tais į delegatus jie esą “nužiurę-’ 
ję du vyčiuku: K. Pakštą ir J. 
Kaupą . Sakysite, kad kleri
kalai taip nusibankrutijo, jog į 
delegatus jau tik piemenis gali, 
skirti. Vėl apsirinkate. Jie dar 

ninke” (No 50) klerikalų išda-j taip nenusibankrutijo. Bet jie 
vystė yra atpiešiama sekančiu . neskiria vyresnių ir mokylesnių!

! klerikalų lik dėlto, kad jie pilnai 
pasitiki kunigu Bartuška, ir jo

- perkalbinėti visai nemano ir nc- 
* ketina. O dėl padarymo “cam- 
ouflage” užtenka kadir pieme
nis pasiųsti.

Ir tai yra dar lik vienas nau- 
: jas paliudijimas, kad ištikrųjų 
klerikalai nemaino savo išdavi-, 
kiškos politikos, nors dėl svieto 
akių ir smerkia patįs save.

Pirmiausia tai paliudijo jų pa
čių adresas perskaitytas prezi- nigai yra suvartojami kovai už 
(baitui VVilsonui; jų adreso tu- Lietuvos.laisvę, kaip tai nurody

ta įsteigianioje. rezoliucijoje.
3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 

Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
.kurias lietuviai darbininkai liuo- 
\u noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir imu extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia 'balius, vakarus, prakalbas 
ir Jtt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai,

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
D. Tarybos įkyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie lai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vieliniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia-

žimo. Todėl apie savo išdavys-

ngiasi nupasakoti kuošvelniau- 
sin bildu, kad jos nieko negalė
tų palėmyti.

Broslvininkų organe “Darbi-

bildu:
Įtempus savo pajėgus (kle

rikalų) Tautos 'Tarybai pavy
ko gauti oficialiais dokumen
tais patikrintų žinių, kad su 
lietuviais kas tai nepaprasto 
tikrai yra. Vokiečiai Lietu
voje savo propagandą išvystė 
visa gali*. Pienu,padu ir prie
spauda jie privertė lietuvius 
būti šalininkais vokiškų ir 
tai “kaizerinių“ sumanymų, ir 
tokiais jų šalininkais pasiro-

Vietos špitolninkai taipjau 
Įnivo surengę prakalbas. Kaip 
plekatuose buvo skelbiama, kal
bėli buvo pakviesti studentai iš 
šventos Bėdos kolegijos. Jų 
kalba buvo paprasta kunigų tar
nautojų barškalienė. Garbino

tam tikru laiku savo šalies 
politinio gyveninio išlygų ve
rčiami, žymesnieji Lietuvos 
veikėjai ir tenykščios tarybos 
nariai skaitliuje šešių daly
vaujant tos tarybos pirminin
kui A. Smetonai, Kairiui, šau
liui. Maculevičiui (Maironiui) 
Staugaičiui ir Petruliui susi
rinko Šveicaruose Berno mic-

Suprantama, pridėsime nuo 
savęs, kodėl.Lietuvos veikė
jai susirinkę) už Vokietijos ri

vo darbo namie. Vokiečiams 
rūpėjo dumti pasaulio akys, 
kad savo kruvina ranka, k u- 
riąja valdo Lietuvą, paslėpti, 
kad lietuviu Berne nutarimus C-
padaryti prieš svietą “laisvai” 
nustatytais kad jiems didesnę 
svarbą suteikti ir atkreipti vi
so pasaulio atidą, įmaišius j 
tą susirinkimą Berne dar Švei 
ca rijos Lietuvių Komi lėtą iš 
Lausanne, kur yra ir musų 
't autos Tarybos atstovas iš A- 
merikos ypatoje kun. Bartu- 
škos.

šiandien jau aišku, kad vi
sas tas susirinkimas Berne į-

liną, kad patys tenai nutari
mai tapo pagaminti vokiečių 
naudai, būtent: Berne susi
rinkusieji lietuviai tam tikru 
atsiliepimu į pasaulio diplo
matus, atsižvelgdami į politi
nį stovį savo tautos, užreiške, 
kad Lietuvai tinka būti tvar- 
l<oni:ii 1 n<>i i;t t-<-l > i.j < >» r.ii 
tikra konstitucija ir lt. Pana

šiais savo ųžreiškimais Ber
no susirinkimas tiesa palaikė

rinys susivedė prie šitokio pasa
kymo: “Meldžiame pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę, kadan
gi Lietuva jau apsisprendė, kai
po atskira valstybė amžinais ry
šiais susirišusi su Vokietija.“ 
Tokiu savo adresu klerikalai pa
rodė prezidentui kur jie stovi, 
užreiške savo priešingumą de
mokratiško tautinio apsispren
dimo principui, kurį gina prez. 
Wilsonas, ir tuo galėjo lik įžei
sti prezidento įsitikinimus.

Ir po tokių savo žygių, po lo
kių judošiškų darbų ir užmany-

kos pasekmių, jie dar drįsta vėl 
kreipties “laisvės” vardan prie 
lietuvių, prašydami aukų j savo 
Tautos Fondą — į tą Tautos Fo
ndą, kurio pinigais germaniška 
intriga suko lizdą Šveicarijoj!

Truc tiinslation filed xvilh the post- 
inaslei' at Chicago, UI., May 13, 191 <3, 
as rco.iircd hy the act of Oct. G, 1917.

Atsišaukimas.
Lietuviai!

Ūmiausiu laiku mums rei
kia sudėti Lietuvos Laisves 
Fondą, kurį įsteigė ir turi 
savo kontrolėje Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba.

Kada ant Lietuvos tapo 
užnerti nelaisvės pančiai, ka
da Lietuva yra atiduodama} 
vokiečių imperialistams am
žinam išnaudojimui ir paver
gimui, kada net iš pačių lie
tuvių randasi tokių, kurie 
praąo “krikščioniškos-kon- 
servativiškos monaręhijos” 
Lietuvai ir “svetimo kraujo
karaliaus”, — nei vienas lie-| ca&°» 

kaizerio npui, bet tuo pat nu- tuvis, kuriam rupi tikra Lie- 
sidėjo visasvietiniai demokra- tuvos ir žmonijos laisvė, nc- 
tijai, kurios priešakyje stojo privalo sėdėti sudėjęs rankų, 
Amerika su savo bendrais, nei vienas lietuvis nepriva- 
kad demokratijos principais lo užsiganėdinti tik kalbo- 
remianties, visas
tautas įstatyti į pilnos savys- lietuvio, kurs atsisakytų in- 
tovybės vėžias, vengiant viso- dėti savo duoklę, nors ir ma- 
kių monarchijų ypač iš kai-1 Lietuvos Laisvės Fondan. 
zerio malonės einančių! šiandien turime veikti

mis, neprivalo būti nei vieno

ninko, 3233 S. Halsted str., Chi-
111.

Kl. Jurgelionis, 
A.L.D.T. Laik. K-to

Viee-Pirmininkas.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

no ir šmeižė socialistus, naudo
damies paprastais metais ir 
prasimanymais. Vienas tos 
“šventos bėdos studentas” beje, 
pasakė, kad jis tikrai žinąs, jog 
Naujienos busiančios uždarytos. 
Žinote už ką? Ugi kad Naujienos 
pirmutinės pranešė apie Lietu
vos kupčiaus, vyskupo Karevi
čiaus, žygius. O taipgi, kam jos 
paskelbė kunigo Ežerskio, buvu
sio kunigų Draugo berdnovės 
prezidento, istoriją...

—Vietinis.

kad buvo nutarta laikyti pusmė- 
nesinius arba lavinimosi susirin
kimus, bet jo supratimu tai esą 
netikęs ir nereikalingas nutari
mas. Jeigu pirmininkas butų la
biau nusimanąs apie susirinki
mo tvarką, butų neleidęs tam 
žmogui nieko tuo dalyku kalbė
ti, kadangi jis nebuvo praeitame 
susirinkimę. Antras gauna bal
so J. Slripeikis ir keliais žodžiais 
sumuša į dulkes Jasiulio besi- 
kabinėjimus, užreikšdamas, kad 
tas žmogus nebuvo praeitame 
susirinkime ir negali dėl proto
kolo ginčyties, nes įstatai tą aiš
kiai parodo, ir tas tarimas proto
kole teisingai užrašyta, kas turi 
būti priimta.

Komisijoms išduodant rapor
tus pasirodo, jog komisija dar 
nepasiulusi nutartų praeitame 
susirinkime įnešimų seimui. Na
riai smarkiai atakuoja komisi
jos narius už ignoravimą kuopos 
tarimų. Rezignavus J. Stripei- 
kai iš komisijos, jokiu būdu ne

nuosekli ir

buvo visai 
kokių prie-

ti nes dabar jos viršininkai yra 
cnergingesni ir regis geriau da
lykus supranta. — Scamp.

Redakcijos Atsakymai

KART, MICH.

Miestelis Hart nedidelis, 
ąpie aštuoniolika šimtų gyvento
jų. Miesteliu bėga upe. Gatvės 
pašaliais išsodintos dideliais me
džiais; vasaros laiku kiemai iš
taisyti ir išsodinti gėlėmis. Yra 
du sodai—parkai, aaugštais pui
kiais medžiais. Du viešbučiai; 
du bankai; keletas dešimčių įvai
rių sankrovų; septini javų sande
liai; keturios dirbtuvės — lentų 
plovykla, malūnas, sviestinė, vai
sių konservavimo; įvairių 
sektų bažnyčios; gelžkelio 
stotis (traukiniai iš Chicagos at
eina du sykiu dienoj); trįs spaus
tuvės laikraščių Hart Journal, 
Gourier Tribūne, pagalios M. Va-

turi

perstatomi kandidatai neapsiimu 
paaiškindami, kad jie apie tai nie 
ke) nusugraibstą; žodžiu, visi be
raščiai. Bet paaiškinus, kael ne- 
visiems reikia rašyti, bet tik yic- 
nam komisijos nariui parašius 
kiti padeda savo parašus, komi
sija šiaip taip sutaisyta. Galų 
gale prieita prie centro viršinin-

Vietiniam, Moline.- Jūsų kores
pondenciją trumpinome, išleis
dami didžiumą to, kas prirašyta 
apie Bėdos studentų prakalbas. 
Tai neįdomu, ir tik bereikalo 
butų daug vietos laikraštyj už
imta.

Kazimieras Gugis

sako, kad nariai po sykį gali iš
reikšti savo nuomones kas dėl 
viršininkų atsakomumo. Pir
mas paima balso J. Kondraška. 
Jis neagituoja už kokius nors 
kandidatus balsuoti, bet aiškina, 
kaip reikia balsuoti ir kiek į kokį 
urėdą, nurodydamas, kad į raš
tininkus Strimaitis netinkąs, nes 
į kuopą nariai įstoję nuo naujų 
metų ir tik dabar tegautas atsa
kymas, kad jie priimti. Antras 
kalba B. Jasiulis. šis, tupčioda- 
mas, visas paraudęs, pradėjo ra
nkomis kryžiavotis ir pirmeivius 
kandidatus šmeižti. Ypač tų šmei

lenčiaus leidžiamas laikraštėlis šių kibirais išliejo ant d. Kl. Jur 
“Amerikos Ūkininkas.” Jau apie gelionio.
dešimts melų, kaip šis miestelis balsuokite už cicilistus, 
“išsausintas“ t. y. apsieina 'be gali praž 
svaiginamųjų gėrynių.

Hart miestelis guli pačiame 
žemdirbystės skraite. Visur ūk
iai, ir žmones gyvena neskurd- 
žiai. Yra ir keletas lietuvių ūki
ninkų, o taipgi ir šiaip darbinin
kų. Kiek teko sužinoti, daugiau
sia čia skaitomi laikraščiai tai 
Naujienos, Keleivis, Amerikos 
Ūkininkas, Tėvyne, Moterų Bal
sas ir Kardas.

šioj apielinkčj vis daugiau ir 
dauginu lietuvių perka sau ūk
ius. Trumpų laiku gal išaugs j 
nemenką lietuvių koloniją. Že- 
niė yra gera, bet yra ir prastes
nės. Teka vinguoti upeliai, taip-1 
imi ir ....

štai jo žodžiai: “Ne
neš jie 

ūdyti musų sumokėtus 
centelius ir įklampinti SLA. taip, 
kaip jie įklampino L.S. Sąįlin

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių labų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofūasr
127 N. Dearbnrn St.

111 131’nity Bldg.
TeL Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina. * 
Pancdėlyj, Ketverge ir Su baloj 

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

1c ir 2c kariškos mokcstjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Užtikrimi, kad smui
ką ir mandolina gra.įi- 
si j 1-rias lekcijas per 
pus-halso syslcmų — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos, 'taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
slcma, kad dėl dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
j;jja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3313 So. Union Avė.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

jau ežeras, ir mėgėjai žvejoti pa
sigauna pakankamai žuvies.

Butų malonu, kad lietuviai, 
norintieji eiti į ukius, apsigyven
tų Hart apielinkėje. Kas norėtų 
plačiau atsižynoti apie čianykš- 
čius ukius, gali susirašyti su vie-

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka drama kokio 
lingei dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidesir.it sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreiči/nisia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

1840 So. Halsted St. Chicago, III.
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Sveikatos Skyrius

N A U J I E N O S, Chlcsgo, Iii.
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Atsakymai į klausimus .

K. M. 1). iš Elton, Wis., klau
siu :

1. Ar galimu nusikratyt sau- 
žagystės?

2. Ar galima gaut džiovą, tu
rint tonsilus?

3. Ką reiškia, jei nenorint mie
go, reikia žiovaut?

I. Nuo ko paeina pilvo gur
gėjimas ir ar galima tai praša
lint?

Atsakymai:
1. Gulima.
2. Kiekvienas žmogus turi tan- 

silus, jei jie nėra išpiauti. Ton- 
silų turėjimas nereiškia, kad dėl 
jų išsivysiis džiova. Perdaug di
deli, uždegti arba pūliuoti tonsi- 
lai gali nusilpninti žmogų, duo
ti dirvą džiovos bakterijom ap
sigyventi ir iš jų einantis užde
gimas gali pasiekti giliau kvėpa
vimo aparatą, kas vėl nusilpnins 
jį ir duos proga džiovos bakteri
jom. Ligoti tonsulai gali truk
dyti kvėpavimu, iš ko atsiranda 
proga džiovos bakterijom apsi
gyveni kūne. Taip sakant, nege
ri tonsilai gali tik priruošti dir
vų džiovai, bet jie patįs nepada
ro džiovos.

3. O.vigcno stoka kūne verčia 
žiovaut. Stoka maisto ir prisi- 
rinkimas pailsimo medžiagų kū
ne verčia žiovaut.

I. Gurgėjimas žarnose paeina 
nuo guzų vaikščiojimo jose. Rei
škia, kad yra maisto rūgimas ar
ba puvimas. Maistas gali rūgti 

arba puti dėl neatsakančio suk- 
ramtymo, dėl perdaug jo priė
mimo, dėl paties maisto netinka
mumo, dėl stokos reikalingu 
maisto išskirstymui syvų skilvyj 
arba žarnose, dėl skilvio ir žar
nų ligų, tankiausiai uždegimo. 
Keikia sužinot priežastį, o tuo
met galima prašalinti gurgėji
mą gydant pagal priežastį.

Hoselandietis klausia:
1. Kas daryt, jei rankos visada 

šaltos?
2. Kas daryt, jei balsas liko ne

rysiąs? Pirma buvo geras.
• 3. Kas daryt, jei nakčia nesi- 
miega?

Atsakymai:—
1. Turbūt, yra arba kraujo su- 

sigadinimas arba jo prasta čir- } 
kuliacija. Keikia jieškot prie
žasties. Džiovos pradžioj ran
kos kariais būna šaltos arba už
tirpsta.

2. Keikia eit pas daktarą, kad 
išegzaminuotų tonsilus, adenoi- 
dus ir ar nėra džiova bei sypi- į 
lis kvėpavimo aparato viršutines 
dalies sugadinę. Jei priežastis 
prašalinama, tuomet galima ati
taisyt balsą. Jeigu neprašalina
ma, jis neatsitaisys.

3. Mažu yra liga (džiova ar ko-
kia kila), kuri trukdo miegą. 
Gal valgote sunkius valgius ypač 
vėlyvą vakarienę. Mažu daug 
trukšmo aplinkui arba ne vienas 
miegale lovoj. Gal viduriai nei
na gerai, žodžiu priežasčių daug

vieno. Dr. A. Montvidas

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

kxm<» siūlai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siūlai ir overkotai, nuo $7.50 iki

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotą.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės mm 825 iki 885, dabar 
š.'» ir aukščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
$4 50. Vaikinams siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
. Halsted St., Chicago. III

Telcphone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
te ir nuo 5 iki 8 vakare
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“Wil$ono Savaite”-- specialiai 
dėl Chicagos šeimininkių

SI Savaite yra “Wilsono Savaite”. Ji buvo parengta su dauguma gro- 
sernių, mėsos ir smulkmenų pardavojimo sankrovomis, taip kad kiekvie

na šeimininkė gali apsipažinti su Wilsono maisto produktais.
o __ _____—. \ /

Mes turmrčAdltį kad jūsų krautuVnikas yra tarpe tų, kuris pasinaudos 
Wilsono Sakaite. Jeigu gi ne malonėkite paprašyti jo susižinoti su mumis, taip 
kad mes galėsime pagelbėti jam turėti naudą iš tų progų, kurį šis atsitikimas 
jums suteikia., ■

“Wilsono Savaite" deda ypatingą supratimą kas link Wisono patarna
vimo --- kuris yra aprūpinti jus su visais maisto produktais, visi po tuo 
pačiu leibeliu kuris yra žinomos gvarantijos tyrumo, skonio ir užganedinimo.

Skyriuje kenuose sudėto maisto, nieka
dos pirma nebuvo žinoma tokio skyriaus 
kaip musų “Certified Brand,” kenuose vaisiai, 
daržovės, košė iš uogų ir kitokių vaisių, kon
servai, uždarai valgiams, žuvis ir groscrio 
speciališkumai. šie vaisiai ir daržovės, ge
riausiai surinkti, kur jie geriausiai auga, jie 
yra ten pat sudėti tikrais virėjais.

Todėl, ant kiekvieno “Certified Brand” 
matomas leibelis nepasiganėdinus “g r ų ž i- 
n a m a pinigą i”—kuris pasako tuose žo
džiuose, kad jeigu jus neužganėdinti, jųsų pir
klys sugrąžins jums pinigus.

Mes norime kad jus pamėgintumėt v i- 
s u s VVilsono produktus. Mes norime^ kad 
jus ž i n o t u m ė t, kad mes esame taip atsar
gus ir rūpestingi surinkime, sutaisyme ir kil
nojime kiekvieno maisto produkto turinčio

Wilsono leibelj kaip jųsų pačių motina yra ka
da ji gamina mylimiausią valgį savo šeimynai.

Jus pamėgsite musų mėsos speciališku- 
inus—musų užkandžius liežuvius, corned beef 
hash, veal loaf, ir taip toliaus. Jus žinote apie 
musų Majestic Ham, Bacon, and Lard—kaip 
rūpestingai mes išrenkame ir sutaisome jas 
dėl jūsų.

Jus turėtumėt apsipažint su musų Majes
tic Margarine ir Nut Margarine—pastarasai 
produktas riebaus pieno ir riešutų aliejaus, 
priimnus visame kame. Ir musų Clearbrook 
kiaušiniai ir pieniniai produktai—Clearbrook 
sviestas ir suris—padarykite klesą patįs dėl 
savęs.

Žiūrėkite į pardavėjų langus parodančius 
Wilsono maisto produktus laike “Wilsono Sa
vaitės.”

VVILSON a co.

Wur Time Cook Book (Karės laiku virėjo knyga) Dykai laike “Wilso no Savaitės.” Kasykite mums dėl gavimo dykai kopijos musy karės 
laiku virėjo Knygos, ilustruotos Įvairiais pjaustymais šviežios mėsos ją naturalėse spalvose, ir pasakančios kaip išvirti ekonomiškai mėsą. 
Malonėkite suteikti mums vardą jūsų groserninko ir riiėsos pardavėjo. Adresuokite Domestic Science Department, Wilson and ('o., ( hieago.

“The Wilson Label Protects Your Table”

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pbonc Haymarkct 2563 Phone Canul 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

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

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

■ MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti- 

; nai praktikos; gera instruk
ciją: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

Iburkebarber school
I 612 W. Madison St., Chicago.

Sergėkite savo akisDR. M. HERZMAN

Tel. Armitage 984 
ir Tek Drover 8418

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

2—-9 vakare.

TELEPHONE YARDS *134.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Ik! 11 
Ii ryto ir nuo 7 Iki 9 vai. rak. 
8325 So. Halsted St., Chicaga. 

laMHaaHHaHHHHHaMVaaOMKMBN

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicage 
Telephone llnymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiką ir vitnj chroniškų ligų

OfiHUH: 3354 S. Halsted St., Cldcagt 
Iclcphoue Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popiety-
7r--6 vakare. Nedėlioml* 10—12 dian*.

MONARCII BREWERY duoda vi
siems žinoti, kns neturite pilietišką 
popierą, lai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt bizni. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brcwery,
21 ir S. \Veslern aye. 

Geo L. Ukso, Agciit.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
Ht. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telephone Cąnal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: «—8 ryto, tiktai.

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

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

TeL Yards 8654. AKUŠERKA '

Mrs.A. VISIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legija; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos h<>- 
•pitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodų visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

DR. A. J. KARALIUS
GMas Ir Clilrurgas

X-SPIN1)ULIAI

'I Dr.A.R.Blumenlhal |

Neužsitikčkit 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 metą patyrimą ir 
galiu 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 aptiek 
Tėmykite į mano parašą < 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki < 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i ! 

( vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Tel. Pullman J42.
D. J. Bagočius, M. D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regCjims. 
Mes vartojame 

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

kus. V ui.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. ąuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 et 

Telephone Yards 4317

Garsinkis Naujienose
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Chicago ir Apieiinke
Draugijų (lomai.

Gegužės 26 dieną pripuola

Nori suvienyt elevatorius 
su gatvekariais.

Ir padidint važinėjimosi kainas.
rbininkų Tarybos konferencija, 
įvyks ji M. Meldažio svetainėje, 
2212 \V. 23 PI. kaip 10 vai. ry
to.

Draugijos turi subrusti. Ku
rios dar neturi savo įgaliotinių 
Cbicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryboje, tegul pasirūpina jų 
išrinkti. Nuo pereitosios Tary
bos konferencijos įvyko daug 
nauja ir svarbaus viešajame 
musų gyvenime. Sekamoji ko
nferencija li|rės tatai apsvars
tyti. Ji turės duoti atsakymą į 
daugelį didžios svarbos klausi
mų. Pažangiosios musų drau
gijos turi pasirūpinti, kad tasai 
konferencijos atsakymas turėtų 
juodidžiausios reikšmės. Reika-

konferencijoj butų atstovauja
mu visos Cbicagos ir jos apic- 
linkių progresyviosios draugi
jos. Taigi — subruskite!

Miesto tarybos t. v. transportu 
cijos reikalų komisija dabar sva
rsto gatvekarių ir elevatorių su
vienijimo klausimą. Norima 
padaryti taip, kad butų galima 
pasimainyt nuo galvekario ant 
elevatorių ir atbulai. Bet užtai 
reikėtų mokėti du centu daugiau 
—už t raus forą.

Beto rengiamasi suteikt gat
vekarių kompanijai naują leidi
mą 
gi pasiliekant sau teisę užsibai
gus kontraktui paimti gatveka- 
rius miesto nuosavybėn, vadinas 
atpirkti juos nuo kompanijos. 
Apart to, norima sudaryti tam 
tikrą kontrolės tarybą, kurios ži
nioj butų pavesta visi transpor- 
tacijos reikalai ir kurios patvar
kymų dargi turėtų prisilaikyti

»True translation filcd vvith the post- 
master at Chicago, Ilk, May 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oet. 6,1917.

Turėsime valgyt mažiau
Valstijos maisto administrator. 

Harry A. Wlieeler, išleido nau
ją patvarkymą, sulig kuriuo nuo 
Pandėlio visoje Illinois valstijoj 
sumažinama duonos pagamini-j bėjo kun. Kemėšis apie “pasima- 
mas nuo 30 iri 40%. Tuo esą no- tymą” r 
rimą sumažinti bereikalingą mi- ninku klausimą”. 
Itą eikvojimą,. Didžiosios duo- kiek “atstovų” I 
nos kepyklos protestuoja prie 
tokį maisto administratoriaus 
patvarkymą žadama kreipties į 
Washingtoną.

BRIDGEPORT
Apie pasimatymus ir “darbi
ninkų klausimą”

Petnyčios vakare, gegužes 10 
dieną, švento Jurgio svetainėj 

buvo surengta vieša sueiga. Kal-

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
įvyks pėt., geg. 14 d. (May), Liuosy- 
l)ės svet., 1822 VVabansia av. Daini
ninkės ir daininikai prašomi atsi
lankyti ir atsivesti naujų daininin
kų. -—K. Jokaitė, seki*.

kontraktų ant 30 metų, bet-

žudeikų darbas.
Nežinomi blogadariai 

naktį mirtinai primušė tūlą Ma
rio Gladstone jos name 6844 Pc- 
rry gatvėj. Vyras, sugrįžęs iš 
miesto, rado ją be sąmonės pa
plūdusią kraujuose. Blogadariai 
betgi nieko kita nepaėmę apart 
pinigų. Sumuštoji nugabenta į

vakar

Washingtone ir “darbi- 
Papasakojo, 

klerikalai turi 
Washingtono mieste ir tt. Jų 
esą apie trįs, ir vargšai “atsto
vai,” girdi “dirbą” dieną ir nak
tį dėl Lietuvos “laisvės”... Turį 
du butu gražiausioj miesto daly. 
Ir moką už tai — lik 60 dolerių 
rendos į menesį! Bet to esą ne
gana Į “atstovus” esą nuskir
ta dar du šulai — pral. kun. Pra
nas Bučys, ir koks tai Benenini.s,

LDLD. 45 kuopos mėnesinis su
sirinkimus įvyks utarninke, gegužės 
14 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
rd 1’1. Pradžia kaip 7:30 v. vak. Na
riai maloniai prašomi atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. —Vaidyba.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI kliaučiai prie naujo 

ir seno darbo. Pastovus darbas ir 
gera užmokestis. Atsišaukite tuo
jaus šiuo adresu:

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

Tel. Yards 3333.

RAKANDAI

Transportacijos komisijos su
manymą, beje, dar tu$ės patvir
tinti miesto taryba.

P. Grigaitis Naujojoj 
Anglijoj.

“Naujienų” redaktorius, d. P. 
Grigaitis, kuris šiomis dienomis 
turėjo sugrįžti iš “rylų.” dar ku
rį laiką ten užtruks. Užbaigęs

Ketvirtam 
t Naująją 
apie linkę j.

Rajone, jis nuvyko
Angliją — Bostono
Šiandie jisai kalbės Cambridge 
(Bostono priemiestyj), utarnin
ke So. Bostone, seredoj Mon-

Iš ten—grįš Chicagon.

Mirė teisėjas •
Vakar naktį staigu pasimirė 

vienas S. V. apskričio teismo tei
sėjas, C. C. Kohlsaat. širdies

Ettelsonas gavo 
“ilgą nosį”

Miesto korporacijos advoka
tas, kur atstatė miesto paskirtą 
advokatą vedimui bylos prie* 
gaso kompaniją, Donald Bich- 
bergą, gavo “ilgą nosį”. Miesto 
tarybos t. v. gaso. kerosino ir e- 
lektros komisija priėmė rezoliu
ciją, įsakančią būtent, kad Ettel
sonas nesikištų į bylos vedimo 
reikalą ir kad Bichbergas vestų 
jnin. bylą prieš gaso kompaniją.

Klausimas, vadinas, išnaujo 
bus svarstoma miesto taryboje. 
Elli lsono šalininkai žada daiyti 
visa, idant pergalėtoju išeitų Et- 
tclsonas.

_l ilalijonas-vienuolis. (Bučys, tai 
Bučys. Bet ką veiks tas Beneni- 
nis? Ak, jis mat gerai žino Ry
mą, o Bučys — Lietuvą. Vadi
nas, sudaryta sulig jų obalsiu: 
Lietuva Rymui, Rymas—Lietu
vai... J.R.A.). Ten jie darysią 
vertimus ir kelsią tautą aukštai, 
aukštai...

Reje, “pasimatymas” Washin- 
gtone išėjęs švakai: buvę tenai 
“taip apie” 20 žmonių. Kitą 
syk klerikalai sutaisysią mažiau
sia kokia 30 vyrų. Apskritai, 

i apie tą “pasimatymą” Washing-

ASMENŲ J IEŠKOJIM AI
Paįicškau pusseserės Barboros Pu- 

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

Franciška Puzaraitė,
F. AnkcviČienė 1633 So. Jefferson 
st., (’hicago, 111.

Pajieškau savo brolio Juliono La- 
kžeiiiio .pirm 4 metų gyveno Chica
go, III., paeina iš Naujamiesčio, Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
jį žinote, praneškite jo adresą. Aš 
gavau iš Lietuvos laišką nuo tėvų.

Olcsė Pranauckienė, 
Box 91 Mlndcn, W. Va.

KAS ATVAŽIAVOTE Į CH1CAGA? 
Giminių ar pažįstamų ir manęs pa- 
jieškojote, tai meldžiu kreipties Į 
mane po šiuo antrašu:

Jonas Griunas, 
4546 S. l’airfield Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS, — prie visokio da
rbo žmogus j saliuną ir likicrių san
krovų. Gera mokestis.

Atsišaukite tuojaus. 
Ellis Co.,

5728 So. State str. Chicago

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savft puikius 5 kam
barių rakandus. Elcgantis tikros skil
ios seklyčios setas, 8 šmotai, (Įainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi inie^amojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avc. Pirmos lubos.

REIKALINGA leibcrių j hiiribcrių 
jardą. Pastovus darbas. Mokcslies 
$2.75 iki $3.00 j dieną. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Bros, Lumber Co. 
įėjimas nuo yardo.

35111 ir Iron sis., Chicago

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

3645 W. Polk St-., Chicago.

REIKALAUJAMA 
Liberty Bonds už Cash 
ROOM 413, 305 S. LA SALLE St 

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

Nariai Cook County
Kcal Estate Tarybos

Banditų žygiai
Du apsiginklavę banditai už

vakar vakare užpuolė John Dei
ve saliuną, 1539 W. Polk gat
vėj ir grasindami revolveriais 
paliepė atidaryti registerį. Iš
siėmę 300 dol. banditai pabėgo 
dideliu juodu automobiliu.

A. PETRATIS & 00. Vėl nedateklius

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus, lotu*

ir farmas

Apaauguja turtą nuo ugnies

Miesto ižde nauja “skylė.” 
Daugybė saliunų nesiskubina at
naujinti laisnį. Iš 6,207 saliunų 
ikišiol lik 3,107 atnaujino lais- 
nius. Jeigu likusieji nebeatnau
jins savo laisnių, miestas neteks 
arti trijų milionų dolerių.

Peržiūri apstraktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gat., k a m p. Halsted 

Telephonc Boulevard 6349

Geriausias būdas dėl įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta, marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. Ir 65c. buteliukas vieose aptiekoao arba 
•tačial nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahlngton Street. New York, N. Y.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
1645 Wabansia Avė. Chicago.

Tel. Monroe 2545

PARDAVĖJAS
Didelė metalo kasyklos kompani

ja mokės jums $100 mėnesyje ii* 15 
procentą komišino, jeigu parduosite 
$1000 vertės jos šlako per mėnesį. 
Geras švarus, augštos rųšies stokus. 
Jei jus esat sumanus, galit padaryti 
$250 savaitėj. Adresas P O Box 1002, 
I’ittsburg, Pa.

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

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

V. Mišeika, Vedėjas.

Naujas galvosūkis
“Sausieji” turi naujo galvosū

kio. Nesenai jie varė atkaklią 
kampaniją už “Sausą Chicagą,” 
vadinas uždarymą saliunų. Da
bar, kada patįs saliunininkai, ne
begalėdami sudurti “galą su ga-į 
lu”, pradeda uždarinėti savoj 
“pleisus ir vieton jų pardavinė-į |onc |<un Kemėšis veik nieko 
ja “sausus gėrimus” (soft dri- 
nks), pasirodo, kad dalykai nuo 
to nei kiek nepagerėja: svaigi
namieji gėrimai pardavinėjama 
slaptai. Ir “biznis” eina kaip ė- 
jęs. 
tuose 
das aršesnių dalykų nei saliu- 
nuose.

dora nepasakė. Pakartojo tik 
tą seną pasaką apie pasimaty
mus su dideliais žmonėmis ir tt. 
Todėl kartoti ją čia — neišpuo
la. Vėliaus kalbėtojas pranešė,

Sausieji dabar sako, kadt į)US pCrĮrauka ir tame lai- 
suusuose pleisuose dc-| vardus pavardes ir ad-

- - ’ resus tų, kurie nori pinigiškai
remti klerikalų laisvės fondą. 

--------  O paskui ir vėl kalbėsiąs apie 
darbininkų klausinių. Bet užte
ko paminėti klerikalų peršamą 
“laisvės fondą”, tuoj puse pub-

Norėjo nulinčiuoti banditą.
Įpykusi minia praeitą subatą

kėsinosi nulinčiuoti tūlą Willi-,... .
Ai. r* .v i. • • l»koš sukilo ir apleido svetaine,am Aslic, banditą, užpuolusį p-ią , lv . Y

noi. ..... na s., lala, rodo, kad žmonės jau su- 
prahta, kas tai yra ta klerikalų 
peršama laisve.

Martin Keis ant kertės 113 ir 
Prairie galvių. Banditas bandė 
ištraukti jai iš rankos piniginę. 
Kuomet tatai jam nepavyko 
smogė moterei kumščia ir lei
dosi bėgti. Po trumpo vaiky
mosi policija jį sučiupo, — bei 
vos išgelbėjo iš minios, kuri be 
paliovos rėkė: “nulineiuot jį, nu- 
linčiuot!”

Sunki byla
Teisėjas Kavanagh turi nema

ža vargo. Jau antra savaitė, 
kaip renkama prisaikintieji tei
sėjai teisti “pasižymėjusį poli
tikierių” ir buvusio policijos vir
šininko Hcaley draugą, Francis 
Beckerį. Ir nieku budu negali
ma išrinkti jų. Šimtas žmonių 
jau perėjo advokatų šerengą. 
Turbūt reikės dar šimto: nes tik 
pusė prisaikintųjų tėra išrinkta, 
ir tai—laikinai. Tas “pasižymė-

Darbininkų klausimą Kemėšis 
“riŠb” girna gudriai. Turiu pasa
kyti, kad aš ikišiol nebuvau gir
dėjęs iš klerikalų burnos tokių 
išvadžiojimų, Kalbėjo gana šal
tai,, ėmė tūlų pavyzdžių iš Bri
tanijos Socialistų ir Darbininkų 
konferencijos nutarimų ir dargi 
užgyrė juos! Taip ir atrodė, kad 
Kemėšis virto socialistu... Tur
būt kun. Kemėšis aiškinus nei 
kiti kunigai permato, kad anks- 
čiaus ar vėliaus prieis skailyties 
su socialistais.

—J. B. Aglinskas.

Pranešimai

siamas už įvairias suktybes: ky
šių ėmimą etc.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

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

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

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai is- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

Smulkiems paslaktlbimams kainos 
1 colis, syk|, S0 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už klek- 
vieną kartą colis vietos 25 centai*

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito, 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA KAMBARYS. Nema

žas, šviesus, elektra apšviečiamas 
kambarys, vienam ar dviem vaiki
nams su valgiu ar be valgio. Kreip
tis po nuiu. 711 W. 34th st., antros 
lubos.

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiom žmonėm 

su vien uvaiku ar be vaikų, kurių mo 
teris prižiūrės trečių metų mergai
tę. Atsišaukite tuojaus. J. Grig, 
4515 S. Union Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA—piano finlšerių ir 
rubberių. Room 1920—139 N. Clark 
St., (’hicago.

o------

REIKALINGA—Cabinct dirbėjų. 
Pastovus dai lias dėl dviejų vyrų prie 
visokio darbo, Room 192(1 — 139 N. 
Clark str.

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

R. Marc.inow.skis,
263 E 115tli St., Kensington
Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dėl liejyk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co.,
391h St. ir Stewart avė., Chicago.

REIKALINGA abelnų dirbėjų į 
fabriką, prie trokų, krauti į karus, į 
yardą, ir tt. $3.40 i dieną ir augš- 
Čiau. Darbo sanlygos labai geros, 
su visais moderniškais parankamais. 
Darbas galima gauti moterims, vai
kams ir merginoms virš 16 metų taip 
pat kaip ir vyrams. Atsišauk į Em- 
ploymcnt Dcpt., Corn Products Re- 
fining Co., 63rd str and Archer avė., 
Argo, III. Archer avė., ir 63rd st c- 
lektrikinis karas privažiuoja tiesiai 
prie dirbtuvės.

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

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

HA5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ
Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa

darys jus žinovu | trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpl- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos matines musų siuvimo sky
riuose.

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

1‘atrenos daromos pagal Jūsų mierą — bils 
stailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicks, Perdėtinh,

118 N. La Baile gatvė, Kambarys 418-417. 
nriei City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, lypewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, atlet
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystCs, dailiarašvs- 
Ičs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA tvirtų vyrų prie s; 
darbo. Atsišaukite: ~
1447 So. Sangamon St., Chicago. ”

• VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi uinki

PARDAVIMUI
PARDUODU barber shop lenkų- 

lietuvių apgyvenloj vietoj, pusė blo
ko nuo lenkų bažnyčios. Gera pro
ga lietuviui. Atsišaukite pas.:

P. Kagovičių, 
8718 Commcrcial Avė., S. Chicago, III

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

Andrcw K Smith.
3305 S. Halsted st., (’hicago, III.

ANT PARDAVIMO — bučeriškas 
aisbaksis (ice bos) labai geras ir pi
giai galima pirkti.
1645 VVabansia avė., (’hicago

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS

Žinotina Gerbiamiems Mano 
Kostumieriams ir Visomeniai

kad iš priežasties persikėlimo į naują vietą padariau spe
cialiai žemas kainas, kurios tęsis nuog Gegužio 11-tos iki 
Birželio Imos.

Iš priežasties padidėjimo mano biznio ir dėl paranke
snio priėjimo kostumeriams buvau priverstas persikelti 
savo biznį į didesnę ir parankesnę vietą, po No. 3239 So. 
Halsted st., kuri vieta yra geriausiai prieinama.

Prie to turiu pasakyti, kad mano kostumeriai kaip ir. 
pirma gaus geriausį darbą ,kokį tik artistiški siuvėjai ga
li atlikti ir kuogeriausią patarnavimą, nes prie mano na
ujai įrengtos vietos yra įtaisyta viskas parankiausia dėl 
padarymo gero darbo ir patarnavimo visuomenei.

Dar turiu pranešti, kad šitam persikėlimui turiu prisipirkęs ge
riausių Skotlandijos ir Irlandijos materijų, kurios turi neapsakomai gra
žią spalvą ir designs (desains) ir geriausių Shetlandijos salų jaunų avi
nuku vilnų, kas duoda geriausią vertę dėvėtojams ir turiu pastebėti, kad 
apart to visko mano kainos yra labai konservatyviškos. Su patfarba.

A. MAUSNER,
LietuviH Siuvėjas. Phone Yards 4608.
3239 So. Halsted St., Chicago, III.

P. S.—Mano Storas būna atdaras nuo ryto 7:30 v. iki vakaro 9:30. 
šventadieniais — ryte 8 vai. iki 2 vai. dieną. O radus štorą uždarytą, 
malonėkite kreipties bile laiku i mano rezidenciją (gyveninio vietą):— 
3247 Emerald Avė.,

11H

----- O------
LSS. VIII Rajono Konferencija į- 

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

—J. Jurgaitis.

Cicero, III. — Liet. Mot. Progres. 
Sus. 43 kuopos mėnesinis susirinki
mas Įvyks panedėlyj, gegužės 13 d. 
lamohunp ir Gudgalio svetainėje. 
Pradžia 7:30 v. vakare. Visos na
rės malonėkite ątsilankyti, yra sva
rbių reikalų. —Valdyba.

Penkių draugijų mėnesinis susirin
kimas įvyks panedėlyj, geg. 13, 8 v. 
vakare, M. Meldažio svet., 2242 \V. 
23rd pi.—Visi Įgaliotiniai susirinkite, 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyt.

—Sekretorius.

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

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

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

Ehners Labor Agency, 30 
Canal St., Chicago, 111,

South

PARDAVIMUI pigiai bučernė, su 
namu, gera vieta, elektriką, gesas, 
viskas geroje tvarkoje.
937 W. IKtli SJ., Chicago.

PARDUODU — čeverykų taisymo 
dirbtuvę. Darbo užtenka dviem vy
ram. Atsišaukite tuojaus.
1316 So. Cicero avo., Cicero, III.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

REIKALINGA leiberių, 
kestis. Pastovus darbas.

Leopold, Cohen Iron 
31st and Roman avė.,

gera ino-

Co., 
(’hicago.

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų, (’hicago \Vindow Cleaning 
Co., 62 \V. Washiupton SI.,

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

M n. BECKER, Room 632, . 
220 S. State St., McCormick Bldg.

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

M r,s. Ziemont, 
3252 S. Halsted st., Chicago

IR
Gc-

REIKALINGA MOLDERIAI 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis, (’ard shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

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

LSS. 22 kuopos lavinimosi susirin
kimas įvyks utarninke, gegužės 14 
d., neįvyks. Atidėtas ant kito utar- 

ninko— gegužės 21. —Komitetas3548 S. Halsted st., Chicago.
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PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyvenloj vietoj.
4330 S. \Vood st

NAMAI-žEM®
PARDUODA savininkas puikų 7 

ounbarių namelį, akmens pamatas, 
28 pėdų lotas, didelė barnė. altika 
ir beizmenlas. Moderniškas ir švie
sus, pirmos klesos stovyje, labai ne
brangiai. Paranki prie Stock Yar 
dų, gera transportaeija.
335 W 53 st, arti Halsted st.

FARMOS
(’enlralėje Wiseunsin, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Priee ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,0()()'.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite i M. J. AUGULIS, n 
Lietuvių Skyriaus M«r.,3 

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicagp, 111.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Ka-tik išėjo iš spaudos
Dilgio

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepi* 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.




