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Vookieciai atnaujina karę 
Ukrainoj

Kaukazas pasiskelbė nepri 
< gulmybę

Rusai atsiėmė Rostovą

Franeuzai pastūmėjo vokiečius 
atgal

VOKIEČIAI PASKYRĖ
LIETUVAI KARALIŲ

Taipgi Kurliandijai, Estoni- 
jai ir Lenkijai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 16, 1918, 
us requircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 15. — 
Exchange Telegraph prane
ša iš Copenhageno, jog vo
kiečių laikraščiai rašo, kad 
Austrijos ir Vokietijos kara
liai savo«susirinkime Vokie-’ 
t i jas štabo kvatieroj pasky
rė karalius Lietuvai, Kur
liandijai, Estonijai ir Lenki- 
• • 
jai.

čicerinui, kad Kaukazo valdžia 
pasiūlė taikos tarybas. Turki
ja, veikdama išvien su Vokieti
ja. spiriasi kad Kaukazo valdžia 
pasiųstų savo delegatus į Batu
mų..

Pertrauka mūšių padaryta 
tarp ukrainų ir vokiečių ir ru
sų Kursko fronte ir Rusijos 1c- 
gacija deda pastangas įvykinti 
pertraukimą mūšių likusiuose 
frontuose.
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KAUKAZAS PASISKEL
BĖ NEPRIGULMYBĘ

Praneša apie tai turkai

VOKIEČIAI ATNAUJINA 
KARŲ UKRAINOJ

Paskelbė karę Ekaterinosla- 
ve, Odessoje ir Poltavoje.

Trne translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 16, 1918, 
as rcfiuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Geg. 15. — 
Bėrimo Vossische Zeitung pra
neša, kad karė turėjo būti pas
kelbta Ekaterinoslave, Odessoje 
ir Poltavoj, kadangi patėmytas 
stiprus judėjimas prieš esančių

Laikraštis rašo, kad Dono a- 
pygardoj yra keletas stiprių gru- 
pm Rusijos spėkų.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
1 t. — Kaukazija paskelbė savo 
neprigulmybę. Jos nutarimas 
pasidaryti neprigulminga vals
tybe tapo pranešta centralinėms 
ir neutralėms valstybėms.

(Europos dalis Rusijos Kau
kazo provincijos paprastai vadi
nama Ciscaukazija. Ji yra į 
šiaurę nuo didžiojo Kaukazo 
kalnų retežio ir įeina į taip va
dinamų Trana-Kaukazijų. Taigi 
minėta žinia gali būti atbalsiu iš 
Turkijos šaltinių paskelbimo pa
daryto Maskvoje bal. 26 d. kad 
Trans-Kaukazija pasiskelbė sa
vo neprigulmybę ir kad yra įve
liama konservatyvė valdžių)..

RUSAI ATSIĖMĖ ROSTO
VĄ

Rusai pertraukė mušius su 
Ukraina

KAIP VOKIEČIAI IŠVAI
KĖ UKRAINOS RADA

True translation filed with the post- 
masler al Chicago, III., May 16, 1918, 
y; reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Geg. 10 (suvėlinta) 
Rusijos Sovietų kareiviai šia

ndie atsiėmė didžiausį Dono ka
zokų teritorijoj miestų Rostov- 
na-Donu ir išvijo iš miesto vo
kiečius. Vokiečiai, kurie laikė
si Rostove tik vienų diena, trau
kiasi atgal.

Pertraukimas mūšių Kursko 
fronte praplėstas ant Voronežo, 
ir Dono dislritkų. Paskelbta ka
res stovis ir Sovieto kareiviams 
paliepta nuginkluoti visas ban
das kurios įsiveržtų į Rusijos te
ritorija, nežiūrint pertraukimo 
musių.

Kaukazas veda tarybas
Turkijos valdžia pranešė už- 

rubežinių

pirmininko Gruševskio. Jis ban
dė tęsti posėdį, bet tapo sulai
kytas vokiečių lieutenanto.

Visi Rados ir kabineto nariai 
ir net pašaliečiai buvo vokiečių 
iškrėsti. Nekurie jų tapo areš
tuoti. kuomet kitiems paliepta 
apleisti salę. Valdžia paskelbia 
užsibaigusia.

Paleidus Radų Kijeve susirin
ko dvarininkų konvencija ir pa
skyrė gen. Skoropadskj viršini
nku laikinės Ukrainos valdžios 
kol nebus išrinktas'tautinis sei
mas. Gen. Sokoropadski išlei
do laikinę konstitucijų, kuri pa
naikino visus įstatymus praves
tus Kerenskio ar bolševiku val
džių. Gen. Sokoropadski turi 
diktatoriaus galę, taipgi teisę 
skirti premierų ir vetuoti įstaty
mus.

1110 Rusijos butų galutinai nu
žymėti ir kad Vokietija sustab-

vienų rankų j kitas, bet 2 vai. 
po pietų šiandie, franeuzai ja 
tebelaikė.

VOKIEČIAI APLEIS
ALAND SALAS

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
a» . 3<|uired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, Geg. 15.— 
Šiandie paskelbta, kad vokiečiai 
°vakuos Aland salas gegužės 23 
d. Tuo pačiu laiku bus ištrau
ktos ir Švedijos spėkos. Galbūt 
kad Aland salos pataps dalimi 
Finiandijos respublikos.

Bėrimas pripažįsta, kad di
dieji kunigaikščiai yra 

belaisvėje.

True translation filed with th post 
mastei* at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, '917

ZURICH, Geg. 15. — Iš Bėdi
no šiandie gautas oficialis pat
virtinimas, kad buvusi našlė ca- 
Fienė Marija Feodorovna ir Ru
sijos didieji kunigaikščiai Niko- 
lai Nikolajevič, Petr Nikolaje- 
vič ir Alcksandr Michailovič ta
po uždaryti kalėjimai! Kryme.

Bolševikai Mongolijoj

True translation filed wlth the post* 
mastei* at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 14. — Dai- 
’ly Mail Tien Tsin koresponden
tas datuotoj geg. 11 d. telegra
moj praneša, kad bolševikų ka
reiviai įsivėrė į Mongoliją dau
giau kaip 150 mylių į pietus nuo

Ukrainoj įsteigta diktatory- 
stė

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, geg. 8. (suvėlinta).
Vokietijos kareiviai pavartojo 

prievartos taktikų išvaikydami 
Ukrainos Radų, kuriai nepavyko 
pasitarnauti Vokiętijos tiks
lams. Malęs vokiečių užgriebi
mų Ukrainos valdžios šiandie at
vyko į Maskvų ir papasakojo to 
alsitikimd smulkmenas.

Jis sako, kad bal. 28 d. po 
piet vokiečių lieutenantas atsi
vedė savo kareivius į salę Kije
ve, kur Ruda laikė posėdžius.

“Iškelkite rankas vardan Vo
kietijos valdžios!’’, paliepė ka
reiviai. Paliepimas buvo pare
mtas durtuvais. Visi Rados na-

kutsko.

RUSIJA NUSILEIDŽIA 
VOKIEČIAMS .

Bet reikalauja, kad vokie
čiai sustabdytų savo besi- 

veržimą.

True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, III., May 1(>, 1918, 
ąs reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Maskvos praųešama, kad užru- 
bežinių reikalų ministeris čiče- 
lin pasiuntė Berlinan bevielinę 
telegramų, kad Rusija numalši
nimui Vokietijos siūlo nugink
luoti Juodųjų jurų laivynų.

“Rusija yra pasirengus daryli 
viskų jos galėję, kad įsteigus pa
stovių taikų.

“Mes pasiūlome nuginkluoti 
Rusijos Juodųjų jurų laivynų, 
jam sugrįžus į Sevostopolį, kurį 
vokiečiai turi pilnai evakuoti 
(apleisti).

“Mes reikalaujame, kad rūbe- dus ir šalčiau; pietų vėjas šian-” town, Pa.

ritorijoj.
“Mes priimsime Vokietijos ta

rpininkavimų tarp Sovietų ir 
tarp vadinamos Trans-Kaukazi- 
jos valdžios.

DIDELI NUOSTOLIAI SU 
STABDĖ VOKIEČIŲ 

OFENSIVA

Vokiečiai netekę 3,000,000 
kareivių.

Trun translation filed with the post- 
iiKisIcr :il Chicago, III., May 16, 1918, 
as reguired by tne act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, geg. 14. — 
Pasak Politikei! išspausdinto 
pasikalbėjimo su žymiu reich
stago nariu, kuris prašė nevar
toti jo vardo, vokiečiai vis dar 
laikosi nuomonės, kad jie galės 
pasiekti Anglijos kanalo pakra
štį. sustabdyti ten laivų plaukio
jimų ir bombarduoti pietinę An- 
blijų, o tada jau bus lengva pra
dėti taikos tarybas.

Jis pridūrė, kad ikišiol vokie
čių ol'cnsivas nepavyko delei di
delių nuostolių ir kad vokiečių 
karvedžiai laukia pribunant 
ugiau artilerijos. Vokiečiai 
teko užmuštais, sužeistais ir 
imtais belaisvėn 3,000,000 
rcivių.

da
ne
li 
ka-

ERANCUZAJ ATSTŪMĖ 
VOKIEČIUS ATGAL

Paėmė mišką Amiens fronte 
Artilerija veikia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, Geg. 15. —Ofici
aliai paskelbta, kad francuzų ka
reiviai vakar užpuolė ant vokie
čių pozicijų arti Hailcs, fronte 
už Amiens ir paėmė miškų ant 
kairiojo kranto Avre upes. Vo
kiečiai padarė kontr-alaką, bet 
lapo atmušti su dideliais nuo
stoliais.

Naktį siautė smarkus bombar
davimas j šiaurę nuo Montidier 
ir tarp Montidier ir Noyon.

1________________ t

ARTILERIJA VEIKIA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 15. Ka
rės ofisas praneša, kad vokiečių 
artilerijos ugnis šįryt padidėjo 
arti Morlancourt, į pietus nuo 
Albert ir Flandrijoj, į šiaurę nuo 
Kemmel.

PRANCŪZAI ATSIĖMĖ
44 KALVĄ
5

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Su Anglijos armija Franeijaj, 
Smarkus mušis tę

sėsi šiandie apie 44 kalvų, j šiau
rę nuo Kemmel kalno, kurių 

vėlai vakar francuzų kareiviai 
šturmavo ir atsiėmė. Ta svarbi 
k,aiva jau daug sykių perėjo iš

geg. 15.

Giedra ir šilta šiandie, ryto

DAR DAUGIAU KAREI
VIŲ ŠAUKIA

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

CHICAGO. -‘-Gen. Adjutantas 
Dickson, Springfield, III. gavo 
paliepimų nuo Provost Marsha 
gen. Crowder Wasbingtone pa
šaukti dar 15,000 draftuotų žmo
nių iš Illinois tarpe gegužės 20 
ir birželio 3 d. Iš to skaičiaus 
7,650 bus pašaukti iš Chicago ir 
Cook pavieto.

šauks kariuomenėn mokyto
jus ir ūkininkus.

True translation filed with the nost- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 13. — šian
die patirta, kad pirmojo sky
riaus mokytojai bus pašaukti 
kariuomenėn, taipgi 300,000 
žmonių bus pašaukta iš ūkių.

AUSTRAI TERIOJA BOSNIJA 
IR HERCOGOVINA

Austrų kareiviai skerdžia mirš
tančius badu gyventojus.

True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 15. Bai
sius paveikslus sunkiausio eko- 
KMninio skurdo, viešpataujan

čio Bosnijoj ir Hercegovinoj pa
duoda laikraštis Glasloboda, lei
džiamas Agram, Austrijoj. Lai- 
eraštis sako, kad tik dvi Aushi- 
os provincijos daugiau nuken- 
ėjo karėje negu Bosnija ir Her

cogą vina.
“Tos dvi provincijos”, sako 

minėtas laikraštis, “yra Galicija 
ir Bukovina, kurios buvo vieta 
didelių susirėmimų tarp austrų 
ir rusų armijų. Tečiaus situa
cija Bosnijoj ir Hercegovinoj y- 
ra pasibaisėtina.

“Ištisi distriklai rytinėj Bos
nijoj ir visoj rytinėj Hercegov^ 
uos dalyj šiandie yra neapgyve
ntomis, sun.iikinloniis apygar
domis, kurios išrodo tarsi baisi

nišku sunaikinimu. Daugybė gy
ventojų tapo deportuota ir iki- 
šiol mirė internavimo stovyk
lose. Tie kurie pasiliko, tapo iš
skersti austrų kareivių. Kituose 
distrikluosc gyventojai miršta 

iŠ bado.“

Orinė krasa.
True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. 15. —
Orine krasa tarp VVashinglono

kada pirmas laiškų nešiotojas, 
valdomas lieut. George L. Boy- 
le išskrido iš Polomac Park į 
Pbiladelphių 11:45 vai. Prezi
dentas ir jo žmona dalyvavo 
prie pirmo išskridimo.

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the alsi of Oct. 6,1917.

HARRISBURG, Pa., geg. 15. 
Trįs austrai šiandie pasislėpę 

už krūmų šaudė į Suv. Valstijų 
aviatorių reikmenų stotį Middle- 

Kareiviai priėjo prie
reikalų ministeriui riai iškėlė savqf rankas, apart žiai centlalinių valstybių užėmi- die, ryto gi — šiaur-vakarių. jų iš užpakalio ir juos areštavo.

Vokiečiai skerdžia
rusus

Finai ir neatsilieka skerdynėse
Austrai terioja Bosniją

Gali kilti Finiandijos-Rusijos kare
VOKIEČIAI SKERDŽIA

RUSUS

Elgiasi Rusijoj kaip kokie 
laukiniai barbarai.

10 miliutų finų baltosios gvardi
jos oficierių pasitarimo.

TIKIMASI KARĖS TARP rfN- 
LANDIJOS IR RUSIJOS

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuiired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 15. — čia 
gauta Rusijos valdžios bevielinc 
telegrama atidengia visų baisu
mų vokiečių žiaurumo užimto
se Baltgudijos vietose. Ji sako, 
kad užtikimas liudytojas papa
sakojo apie pogromus ir kanki
nimus, egzekucijas ir laukinius 
bud|0 elgiuos su darbininkų 
desa, taipgi apie plėšimus ir de
ginimus rusų kaimų per vokiu-

“Ęofyririsko distrikte”, sako 
telegrama, “ištisi kaimai lapo 
lądegti ir apiplėšti. Kituose ka
imuose valstiečiai moterįs ir 

vaikai, kurie stengėsi išbėgti iš 
ugnies, buvo prisivejami vokie
čių ulanų ir sukapojami kardais 
ar užplakami kančiais.”

Finiandijos buržuazija nori ane
ksuoti Rusijos Koreliją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, geg. 15. Pasak 
Tidningen galima laukti tolime
snių mūšių tarp rusų ir finų. 
Parubežyj pilna kareivių ir pra
našaujama smarkus mūšiai.

Nepilnos žinios parodo, kad 
Finiandijos valdžia su' pagelha 
vokiečių apvalė Finlandijų nuo 
raudonosios gvardijos^

Finai pienuoja apie įsiverži
mų j Rusi jų, kad sutverus dides
nę Finlandijų aneksuojant Ru
sijos Korelijų, kuri užima dalis 
Petrogrado, Oloneco ir Archan-

lijjų jurų.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BARBARIŠKI VOKIEČIŲ ST. JAMES, Minn, geg. 14. - 
DARBAI RUSIJOJ šeši šio pavieto žmonės yra a- 

rešluoti. Jie yra kaltinami už 
.kurstančius išsireiškimus.Juos seka finai. Rusija pro- 

i testuoja

True.translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 16, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Geg. 12 (su
vėlinta). — Užrubcžinių reika
lų' ihinisteris čičerin šiandie pa
siuntė Berlinan bevielinę tele
gramų reikalaudamas ištyrimo 
autoritetingų pranešimų, kad 
vokiečiai išplėšė ir sudegino kai
mus Ballgudijoj, užmušdami ši
mtus gyventojų.

Vokiečių barbarizmas.

Budukošelevskaja miestelyje 
daugybė ulanų gavę aukso ir 
grudų, aušaudė miestelį kulko
svaidžiais,' užmušdami keletą 
šimtų valstiečių.

'• ; '? U I ’ ' | • » . C t

Tas pats atsitiko Žalikuos ir 
Omeliuos. Nužiūrimi cha n t bol
ševikais nušaunami ant vielos. 
Daug žpionių nuplakta. *

Senus žmones pririšta 
balnų ir valkiota mulais.

Finai irgi skerdžia rusus.

ALBANY, N. Y. Geg. 14. — 
4 žmones liko užmušti, o 42 su-

niui pereįtų naktį susidaužius 
ties Schodack Landing.

Svarbi Prelekcija 
Darbininkams

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

Darbininkų atlyginimo 
įstatymas

Skaitys Marė Jurgelionienė.

statymų, sulig kuriuo darb-

prie

Vyborge liudytojas matė 200 
lavonų, 600 rusų tapo sustatyta 
eilėje ir sušaudyta kulkasvaid- 
žiais. Bėgyje dviejų dienų, 200

kai liko nuteisti ant mirties po

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

Apie šitų įstatymų kiek
vienam darbininkui reikia 
žinoti, kad reikale mokėjus 
apginti savo teises.

Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti.

Chicagos Liet. Darb. Ta
rybos Komitetas.
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Nauji*mos eina kasdien, išskiriant 
■edėldienius. l.eūlila Naujienų Ben- 
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:
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Kanadoj, metams .................. 7.00
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Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su ulsakynm.

Rašytojų ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieroa pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpini!. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
įei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

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

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master ai Chicago. III., May 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kaip tai atsitiko.
Rugsėjo mėnesyj 1917 m. 

prasidėjo Ln ImOš kelias prie 
Golgotos. - šiandien Lietuva 
jau luti duoti nukryžiavojiniui 
savo vyrus. ,

Rugsėjo 18 d. 1917 m. Vilniu
je prasidėjo vokiečių valdžios 
leistas lietuvių suvažiavimas su 
iškilmingomis p.** maldomis Vil
niaus katedroj. >{.

Po tom iškilmėm buvo užslė
ptas Lietuvos laisvės pardavi
mas, buvo užslėptas tas baisus 
pažadėjimas, kuri davė organi- 
zacijinis komitetas vokiečių val
džiai:—

Kad Lietuva bus Vokietijos 
vergė ir nedrįs kalbėti su ja 
kaip su sau lygia;

Kad Lietuva susidės su Vo
kietija į m iii tarę unija, turės 
savo armijų ir bus 4dip * pat 
militariška, kaip ir Vokietija;

Kad Lietuvos armija tar
naus Vokietijai ir bus po vo
kiečių oficierių komandą;

Kad visos Lietuvos tvirto
vės bus vokiečių valdžioj;

Kad “strategiški”1 Lietuvos 
geležinkeliai priklausys vo
kiečiams;

Kad Lietuva duos Vokieti
jai duonos ir gabensią iš Vo
kietijos tavorų he muitų.

Prieš Lietuvos laisves parda
vimą, prieš šituos baisius paža
dėjimus, prieš nedemokratiš
ką suvažiavimo pabudį ir ne
demokratiškus rinkimus kėlė 
protestą Lietuvos darbininkai, 
visi socialistai be tautų skirtu
mo — lietuviai, baltgudžiai, žy
dai ir kukai. Savo rezolucijo- 
se jie užreiškė:

“kad apie ateinantį Lietu
vos likimą, upie vidurinį jos 
susitvarkimą, apie jos santy
kius su kaimynų valstybėmis 
ir apie pamatus sugyvenimo 
su kaimynų šalimis gali sprę
sti tiktai Steigia m asai Lietu
vos Susirinkimas, laisvai iš-] 
rinktas visų Lietuvos ir Balt-

gudijos žemes gyventojų, be1 
tautos, tikėjimo ir lyties skir
tumo, visuotinu, lygiu, slap
tu, tiesioginiu ir proporcio- 
naliu balsavim/ų.)’’
Ir tolinus jie išnešė:

“griežtą protestą prieš vi
sokius mėginimus uzurpuoti 
(pasisavinti) pamatines ša
lies atstovavimų teises, vis- 
vien iš kurios puses jie butų 
daromi.”
Ret su lietuvių suvažiavimo 

organizatoriais, su klerikalais ir 
• atžagareiviais, ėjo vokiečių ka
riška valdžia, ir todėl darbinin
kų protestai nieko negelbėjo.

Lietuvių susivažiavimai(.įvy
ko, patvirtino miglota reza|iuci- 
jik-Eictuvos gedą, ir išrinko Lie
tuvos landesyatą arbu Tarybą.

' Rugsėjo 23 d. landesrato na- 
£jwi gavo papuoštus jų narystes 
paliudijimus iš kruvinų von 
Ysenbiirgo-Birsteino rankų.

Klerikalai ir atžagareiviai pra
dėjo girlies visam svietui su sa
vo Tarvba arba landesratu, ne
žiūrint į tai, kad ta Taryba ga
lėjo būti tiktai vokiečių imperi
alistų įrankiu ir tapo įkurta tik
tai po to, kaip pažadėjo padų; 
ryti iš Lietuvos — Vokietijos 
vergę, Vokietijos beteisę provį^ 
^ij<b

Aliantų spauda Fra ne i joj, An
glijoj ir net Šveicarijoj suprato 
tikrą Tarybos*reikšmę, ir užrei
škė. kad tokia Taryba y r: U tiktai 
užkariautos provincijos pataria
masis konsiliumas be jokios ga
lės, kad tai yra tik aneksijos 
priedanga, kurios reikėjo vokie
čių grobikams, Tie aliantų už- 
reiškimai buvo visai teisingi. 
Taryba neatstovavo Lietuvos 
žmonių valios ir ji buvo lik vo
kiečių imperialistų įrankis. O 
betgi klerikalų ir atžagereivių 
pasiuntiniai užrubežyje šoko 
aiškmlį, kad taį viskas fjsą,ųc- 
iiesiu kad Lietuvos lahdesratas, 
esąs'jLietuvos valstybes įstaiga 
((įogiseil d’Etat), kad ji įsistėi- 
jtisi1 be vokiškoš inspiracijos 
(!), kad ji nepridengianti vokie
čių Įmpęrialistų ir aneksionistų 
ir U. Ir toks Taęy|>oąfgyjiiinas 
(ąrbu asiliškas arba pardavikiš- 
kas) prieš aliantus buvo di-

• ‘ t J I fc t • t

džiausiu patarnavimu vokic- 
čiįpnp;. Tokiu darbu tarp kit
ko užsiėmė ne kas kitas, kaip 
didžiausias Amerikos klerikalų 
draikas p. J. Gabrys su savo 
“Informacijos Biuru,” kurį ne
be priežasties jis buvo privers
tas iškraustyti iš Paryžiaus į 
La usa n ne,- Šveicarijon.

Lietuvos landesratas tuo tar
pu nieko negalėjo veikti Lietu
voj, kur po senovės šeimynin- 
kavo kariškoji vokiečių valdžia. 
Lietuvos žmonės apie landesra- 
lo buvimą net buvo užmiršę, o 
Vokietijos valdžiai iš landesrato 
nieko nereikėjo.

Tcčfiaus neužilgo Lietuvos 
landė ratas pasidarė laibai su- ; i * i 
gabus Vokietijos imperialistams, 
kai|M) jų tikslų priedanga. Gruo
džio mėnesyje, 1917 m;, turV 
io prasidėti taikos tarybos s|| 
Rusijos .bolševikų valdžia. Aut 
žodžių Vokietijos valdžia buvo 
priėmus Rusijos principą, kad 
taika turi būti “be aneksijų, 
kontribucijų ir su tautinio ap
sisprendimo teise.” Bet fakti
škai ji buvo nusprendus pasilai
kyti sau Lietuvą, Lenkiją, Kur
šą. Kad sutaikius nesutaikomus 
dalykus, Vokietijos valdžia dar 
prieš pradėsiajR tarybas turėjo 
išgauti iš pavergtųjų tautų jų 
apsisprendimą. Todėl gruodžio 
mėnesyje jį davė įkvėpimą Lie
tuvos tarybai, kad ji paskelbtų 

ietuvą ęsant “neprigulminga 
nuo Rusijos.”

Lietuvos Taryba, pažadinta 
vokiečių valdžios (gal su vokie
čių klerikalų vado Erzbergerio 
pagelba), pašoko iš miego, ir 
ką beregi pabrėžė Lietuvos nc- 
prigulmybės paskelbimą, lygiai 
lokį, kokio reikėjo vokiečių im
perialistams.

Gruodžio 12 d., 1917, landes
rato nariai užreiškė pasauliui, 
jog Lietuva esanti neprigulmln- 
ga nuo Rusijos vasltybė, amži
nais ir artimais ryšiais susijun
gusi su Vokietija, karės finansų 
tr prekybos reikaluose, ir pasi
duodanti po Vokietijos globa ir 
apsauga.

'Gruodžio 22 d., 1917, prasi
dėjo taikos tarybos Brest* Li- 
lovske.

• Rusijos delegatai pareikalavo, 
kad Vokietija ištrauktų savo ka
riuomenę i$ tiietuvos, Kuršo ir 
Lenkijos, ir duotų lietuviams, 
lenkams ir latviams be prievar
tos, laisvai nuspręsti savo liki- 
iną.

| tą reikalavimą Vokietijos 
delegatai turėjo gatavą atsaky
mą. Jie užreiškė, kad Rusija 
nieko nebegali kalbeli apie tuos 
kraštus, nes tie kraštai jau at
sisakę nuo Rusijos ir apsispren
dę. - Ir paliudijimui savo žo
džių jie pakišo Lietuvos Tary
bos užreiškimą, kad Lietuva 
esanti neprigulminga nuo Rusi
jos valstybe, amžinais ir arti
mais ryšiais susijungusi su Vo
kietija...

Tai buvo didžiausias smūgis 
Rusijai, didžiausia pagelba Vo
kietijos junkeriams, ir didžiau
sia gėda Lietuvai. •

Sausių .29 d., 19.18; Rusijos 
sovietų kongrese savo praneši
me apie laikos tarybas L. Troc- 
.kjsĮ išaiškino vokiečių pienus 
link LietuVbs ir Kuršo:

“Vokietija ir Austrija,” jis 
užreiškė, “stengiasi atkirsti 
daugiau kaip 150,000 verslų 
Lietuvos...— Šitoj žemėj Vo
kietija ir Austrija nori užlai
kyti savo kariškos okupaci
jos viešpatavimą ne tik po 
taikos su Rusija, bet ir po vi
suotinos taikos. Tuo pačiu 
laiku Centralės viešpatystės 
ųetik atsisakė duoti paaiški- 
ninjų upių, sąlygas savų ka- 
jjiftamenes ištraukimo (eva- 

'kuacijos), bet atsisako ir pa- 
žmlėtj, kad, jiė kada nors ka- 
riuomęjm,ištrųŲks. Į(

“šitų provincijų vidujinis 
gyvenines todėl randasi nc- 
apribuotam laikui šitų vieš
patysčių rankose. Tokiose

• sąlygose neaiškus užtikrini- 
inai apie. Lenkų, Lietuviu ir 
Latvių valios išreiškimą yra 
tik suvedžiojimu. Praktiškai 
tai reiškia, kad Vokietijos ir 
Austrijos valdžios šitų tautų 
likimą ima į savo rankas.”

Iš Lietuvos Tarybos apie tai 
mes negirdėjome nei žodžio, 
tik žinome, kad tuo laiku Lietu
vos Tarybos nariai slankiojo 
Perline prisiekaudami Vokieti
jai amžiną ištįkimybę — už su
teikimą Lietuvai “neprigulmy- 
bės; vatdo, ir džiaugėsi, kada 
Vokietijos užrubežinis ministe- 
ris von Kuehbnann vainojo bol
ševikus, sekančiu budu kalbėda
mas apie Lietuvą prieš.reiebsta- 
go komi|ętą, saussio 26 d.:

“Lir.tuvoy gtstovų įstaiga 
(landesrgtas) ištikro buvo 
garbingai įsteigta, ir Lietuvos 
žmonių visų klesų atstovai 
gali eiti prie įkdnijimo gali
mų dalykų.”

Po to Vokietijos užmačios 
pradėjo siekti dar toliaus. Pra
sidėjo žaginimas ir smaugimas 
nusilpnėj usios, beginkles, ba
daujančios Rusijos. Paskui tai
ka iš prievartos. Paskui vėl 
žaginimas ir smaugimas Rusi
jos jau po kitokiais preteks
tais. Kiekviena Rusijos tauta, 
kuri tik pasiskelbė “neprigul- 
minga” tuojaus susilaukė vokie
čių. Per tas “ncprigulmingus” 
tautas vokiečiai jau yra atėję 
prie Kaukazo. Tokiu budu 
kiekviena “ncprigulinybč” da
bar pasidarė vokiečių arkliuku, 
vokiečių auka, vokiečių grobiu. 
Vokiečiams dabar “neprigulmy- 
bės” ne tik ne baisios, bet anaip
tol labai pageidaujamos. Todėl

i^ tie net

bes. Fatherlando partija ve
da kraujageringą propogandą Į 
prieš svetimas šalis. Mes esa
me parduoti su dusia ir ku
liu niilitariškai kastai. Mes 
vedame begėdišką karės po
litiką.”
Būdamas reichstago nariu, 

Vogthcrr galėjo turėti tikrų ži
nių apie Lietuvos padėjimą ir 
Lietuvių ūpą. Jo užreiškimas 
fa tai, kad lietuviai trokšta grįž
ti atgal prie Rusijos, turi būti 
skaitomas labai reikšmingu. 
Jeigu ne ką kitą, jis liudytų tai, 
kad Lietuvos žmonės pasmer
kia Lietuvos klerikalų politiką.
Nėra abejonės, kad ypač dabai1,1 ne kankintis — kilti ir žūti? Bet 
kada “neprigulminga” Lietuva greta žmonių taip pat “gyvena”, 
turės duoti kareivių kaizeriui, mirijadai kitokių gyvių, t. y. 
Lietuvos klerikalai bus amžinai laip-pM kankinasi - kįla ir žu- 
pasmerkti Lietuvoj. Žmonės lln Nebūkite tad savimyliai-

Vapsa vabzdžių 
karalaitė.

True ti’ttnshition filed with (he 
IKistinastei- ai Chicago, May 
16, 1918, as reguired bv the act 
of Oct. 6, 1917.

Paklausykite, Paaugusieji 
Vaikai, pasakos apie vieną Vap-I 
svą!

—1 Tatai tau — apie vapsvą! 
Apie vapsvas meluok sau sveikas 
mažvaikiams. Mums gi praver
stų šis-tas apie žmones žinojus, 
ką jie dirba, l<ą jaučia, kaip kan
kinasi — kįla ir žūna...

— Kaip kankinasi — kįla ir 
žūna... O delko jie kankinasi — 
kįla ir žūna? Dėlto, kad — gy
vena: kasgi tai yra — gyventi, jei

Kad Kiti Aukoja 
Savo GYVASTĮ - 
Ką Galit JUS 
Duoti?

Visos Baudoiuijmn Kry
žiui aukos fina pagalbai 
karės lauke.

kada “neprigulminga” T ‘ 
turės duoti kareivių kaizeriui, Inirijadai kitokiu 
r’ • *............... "
pasmerkti Lietuvoj. Žmonės
juos netruktų ten ir visai praša-1 bpitr.lkiai. Apsidairykite aplink 

neremtų 8avc jr mokykitės iš visako; kad 
armija. jį vabždžių. Ncrieskite nosies

£nti, jeigu klerikalų
Vokietijos valdžia ir

Klerikalų politika ir valdžia | augštyn: ir patsai žmogus, iš (ei-
Liėtuvoj turės pulti
kaizerio ir vokiečiu

dabar jie davė ir Lietuvai tą 
“neprigulmybę.”

Bet kad to taip pageidauja
mo dabar vokiečiams dalyko at
siekus, — kiek triūso, kiek par- 
davysčių, kiek šliaužiojimų bu
vo atlikę, musų klerikalai su at
žagareiviais.

Nors Lietuvos neprigulmybės 
vis daugiau reikėjo vokiečiams, 
musų klerikalai nesiliovė mal
davę vokiečių tos neprigulmy- 
bes, nesiliovė žadėję padaryti 
iš Lietuvos viską, ką tik kaize
ris norėtų.

Jų vyskupas Karevičius pir
mas padarė žingsnį prie galuti
no Lietuvos laisvės pardavimo, 
prašydamas atžagarei vilkos mo- 
iiarchijoš Lietuvai. Apsilankęs 
pas Vokietijos kanclerį von 
Hcrtlingą, jis pasakė: i

“Aš atvažiavau intikįntį 
Vokiečių valdžios, kad atėjo 
laikas pasvai’stytj apie sutvė
rimą nepriguhningos Lietu
vos, kuri be jokios abejonės 
remsis ant Vokietijos. Meš 
turime omenčje inonarchišką 
valstybę ant krikščioniškų ir 
konservątiviškų pamatu.”
Lenkų klerikalai -

yra priešingi monarchijaį, o mū
siškiai nori monarchijos ir tai 
dar ant “ krikščioniškų ir kon- 
sąrvativiškų” pamatų.

O tai dėl to, kad jie veikė ir 
veikia pilnoj santarvėj su vokie
čiais atsidavę jiems sų kimu ir 
dusia. Vasario menesyje apie 
lai viešai užreiškė y<>kie|ijos 
klerikalų vadas Maihias Erz- 
berger kurs parašę sekančius žo
džius Berlino laikraštyje Taeg- 
lishche Rundschau:

“Ištisus melus aš skelbiau 
idėją, kad Lietuva turėtų bū
ti ne tik autonomiška, bet 
neprigulminga valstybe, amži
nai susirišus! su Vokietija.”

, /'II M f Ii t ' 
Taip reiškią jis , pasitikėjo 

Lietuvos klerikalų ištikimybe 
kaizeriui, ir <jęl. to pasitikėjimo 
i iš sako:r h i• k ,

“Galiu pridurti, kad tai pa-- 
gal mano patarima i. Kauno 
vuskupas Karevičius nuvažia
vo į gen. Liidendoriįfo kvatie- 
rą, kur pahikalb^jime buvo 
pilnai susitarta sulig.Lietuvos 
nepriguhnybes.”* • nt

[Taigi to, k’6 kaJžerfhi reikėjo 
ir i ko Lietuvos klerikalams rei
kėjo, atsiekta Slaplaih pasikal
bėjime už Lietuvos žmonių nu
garos. Į

< • < ‘: 
Po to ėjo dar “konferencijos” 

Šveicarijoj — svieto akių apdu- 
mimui..

Ir po to dar Amerikos kleri-’ 
kala i ėjo pas prezidentą Wilso- 
ną, reikalaudami^ kad jis pripa
žintų Lietuvos apsisprendimu ta' 
Lietuvos landesrato užreiškimą, 
kad Liejuva esanti nėprigiilniin- 
ga valstybe amžinais ir arti
mais ryšiais susijungusi su Vo
kietija...

Ir štai po jų visų pastangų 
kaizeris galų gale “proklamavo1* 
Lietuvos neprigulmybę...

Klerikalams, kaip anąsyk 
šliupui, dabar išpultų atmušti1 * .-L ‘

Ką apie tai viską manė ir md- 
no Lietuvos žmonės, mes iki 
šiol neturėjome jokių tikrų ži
nių nuo to laiko, kaip sužinojo
me apie Vilniaus darbihipkų 
protestą prieš jų teisių iizurpa- 
vimą. Buvo girdėti apie areš
tus, ištrėmimus, sušaudymus. 
Tikrai yra žinia, kad kovo 1 d., 

Vokietijos reichstage hc- 
prįgulniingąs socialistas Vog- 
tberr apie Lįetuvą tarp tytko 
buvų pasakęs taip:

“Karė, kurią dabar vedame 
beginklėj Rusijoj, patarnauja 
tiktai savininkų (“propertie- 
rių”) klesoms užkariaujamo
se teritorijose. Lietuvoj mes 
nepadarėme jokių moralių 
užkariavimų. Lietuviai tro
kšta grįžti atgal prie Rusijos.

‘‘Mums nevalia žinoti teisy-

‘ "i kartu su 
„aizevio ir vokiečių militaristų 
viešpatavimu.

Ir tik kada bus sutriuškinti 
Vokietijos mililaristai, kada lai
mes demokradija, kada paims 
viršų darbininkų principai, lik 
tada pataps Lietuva laisva ša
lim.

Skaitytoju Balsai

sybes, yra tikras žemės vabalas, 
dažnai niekesnis už kitus Dievo 
padarus, nes labiau pasmirdęs. 
Kitą kartą bevelytume! su blakė
mis valandą pagyventi, ne su 
žmonėmis...

Ncsi(ti(lžiuokit.c tad su manimi

Buvb' patsai vidudienis karš
čio j o liepos mėnesio, to vabzdžių 
sezono. Saules spinduliai taip 
staliai krito žemėn, kad visas 
oras rodėsi srovėmis išsitiesęs. 
Srovės, atsimušdamos nuo že
mes ir sienų, švietė, skersai pad
rikdama, ir pažemiuose virė, 
virpėjo, kad net akįs reipo.

— Nebent patsai pragaras sa
vo duris pravėrė! Trokšdami ir 

've išsimaitinu, ir man nerupi ki- Į prakaitu plaudamiesi, burbėjo 
;timj' duonę uždirbti.” Į žmonės.

Bet ar ištikrųjų taip yra? Ar Bet ką tu žmonių sužiūrėsi, 
išlikrųjų darbo žinogus tik pat- Ar tau džiova, ar tau speigas — 
sai i'savc maitinasi, pats savim v>» nepatenkinti, vis skundžiasi, 
rūpinasi? Anaiptol. Jeigu <1ar- aimanuoja ir susitikdami, kils 
l>o žmonės lik patįs save npijf .kįtmn visų pirma orų ir .langų 
tintus, tai nlilijonaifkitų ŽĮnoniu I n^peikia.
turfitų badu stiptij Pasauiy.('yi’S ';Kas kita - vabždžiai. šal- 
neitiaža dalis žmdmų, fcu'riė'vi- ,čiPms užeinant, jie paklusniai 
sai nieko, nedirba, o'betgi gyye, L '.Salin pasitraukiu; .sulenda j ply
na lygiai kaip ir tie, kurie nau- šllls «ž medžių luobos; kinti 
dingų darbų dirba, o kai kurie I kantriai ir laukia, kuomet gi Die 
daridaug geriam. Tik pamųsty- vas vS1 l>asigailės. Atsiminė 
kiiųe: pasaulyj yra milijonai yjJ Viešpats: įspindo saulė, sušildė 

orą, — nartada gyvenk, negalvo
damas, visomis gyslomis, visais 
kimo pašaliais, visais savo pa
jautimais! Gerk šviesą, gerk ši
lumą, čiulpk saldybes, lankyk 
žolynus, braidyk pi minkštus jų 
lapelius, ritinėkis, kaip po patali
nes, nors visas žiedų pūkeliais 
apliptume!! Ypač gi judėk, 
krutėk; šok, lėk, kur tik akys 
veda, o sparna’i neša! Nardykis 
saulės spinduliuose, niaudykis 
oro okeane! Naudokis, ragauk, 
lig apsigenant, lig galvai apsisu- 

)kKnt, nes tai tavo laikas, nes tai 
trumpas laikas: nebeliks spindu-

Į Už iirelkita/i Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Visuomenės parazitai ir 
darbininkai

Šiaip žmones paprastai sako:
Man pakanka, by tik aš pats sa-

sokjos rųšics kunigų, nionakų 
eteų kur nieko neveikia, o tik 
žipbnės mulkina, jų progresų 
trukdo; yra milijonai kapitalis
tų, milijonai kareivių, milijonai 
amžinų besveikačių, milijonai 
tinginių ubagų, milijonai nepa- 
jiegiančių dar dirbti vaikų, mi
lijonai šiaip visokių parazitų - 
vagių plėšikų, kortininkų, ir tt. 
ir tt. Visi jie gyvena, kili dagi 
kuopuikiausia, ne savo darbu, 
bet svetimu. Darbo žmones, iš

sunkiai dirbdami turi tuos para
zitus maitinti, suteikti jiems vi
są užlaikymą ir dagi lobių.

š(tą tiesą šiandie darbininkai 
pradeda jau aiškiai suprasti, ir 
tpdėl jie sako, kad taip toliau ne
begali būt. Reikia, kad kiekvie
nas ant žemes žmogus, jeigu jis 
nori gyventi, turi dirbti naudin
gą visuomenei darbą ir patsai 
sau duonos užsidirbti, o ne kitų 
išnaudojimu gyventi. Tokios 

i'k' * . >' . ,permainos visuomenes gyveni
nio sutvarkyme reikalauja ne 
;kas kitas, kaip socialistai. Už- 
tiit dubartiniai visuomenės para
zitai, tie dykaduoniai, taip bai
siai socialistų neapkenčia. Del 
(o ir lietuviai darbininkai gali

, juo tvirtesnių ir gyves« 
įžiūrėk — pilnas oras.

glhiai laikraščiai taip šunis kars
to ant socialistų ir šmeižia juos 
visokiais budais.

— Slapukas.
•' 'u.i’U!..irt— ---- -——r*1 ••

Kazimieras Gugis
Veda vieokiue retkalue, kaip kriminaliikuoee 

taip ir cMtiikuoae tetartuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisą*:

siti t ■ nijitfd st.
Ant trečių lubų

■tfel. Drerer 1610

Miesto Ofisas i

It7 N. Durborn lt.
III' .11 Vnlty Mc.

Tel. Central 4411

Su įvanų šilumos ir šviesos, 
rodoįfoįš-pat dangaus krito vab- 
ždiųįnįirijadai; juo kaitriau ir 
švio 
nių.
Kas jų nežudo, kas jų nenaikina! 
Tūkstančiai paukščių kasdieną 
po tūkstantį kiekvienas išgaudo; 
bjaurus vorai visus pašalius tin
klais užtraukia... Žūna nasruo
se, žūna spąstuose, žūna šlapio
se vietose, o žymės — kaip ir 
nėr: milijonai mirijadai vis taip 
pat zvembia, grūda, mala, rėpli
nėja, užvaldę tiesiog visą pasau
lį, visas mažu-mažytės vieteles. 
Tai jų Viešpatavimas, tai jų lai
kas, lai ir ragauja, neturėda
mi laiko peikti; tai ir maudos va
saros ore.

Mokyti šiųpai-nenuorbinos mč 
^ina juos suskaityti. Padek Die
ve, gi roje valandoje pradėti, vai
singai pabaigti! Aš jiems nemo
ku padėti: netiktai visų gyvių, 
bet nc’i jų giminių aš nesugebė
čiau sužinoti, nors jų aplink pa
čią galvą' visi spiečiai siaudžia ir 
tyčiodamies, pralėkdami, į pat 
gają nosies spardo.

Bet Vabzdžių Karalaitės kaip 
čia nepažinsi, kad praviršesnė 
savo ūgių, vikrlimu, galybe, gra
žumu, na, tiesiog visa tikrai ka
rališka išvaizda ir pasielgimu.

Kaip iš šautuvo kulipka, drą
siai ir smarkiai skaistų orą skro
džia. Drąsus ir smarkus Stiprų 
sparnų zvembimas ištolo girdi
si. Kelią didžiajai! Šalin, visa 
Sparnuotoji minia! Štai burba 
pilkmuse, užsižiopsojus, nesus
kubo pasišalint.. Pražuvo! Vienu 
matu tarp šešių Karalaitės kojų 
ir plačių žiočių vienas juodas, 
belytis gumulas beliko. Kitur 
įdrįsęs voras su savo tinklu per- 
plačiai išsitiesė. Lėkdama, ne
tyčiomis užkliudė Karalaitė, — 
ir kitiems baisus spąstai skur
liais žemyn nudribo. Pagaliau 
ir keturkojai, jos balsą išgirdę, 
uodegą paspaudžia, ir patsai dvi
kojis, neva viso pasaulio kara
lius, baimingai mirkčiodamas, 
šalin galvą lenkia. , I t'' •'"*

(Bus daugiau.) t

Keletas gerų 
Bargenų

2

2

flatu geras medinis namas. I ir 5 
kambariai, kaina 1700.1)0; įmokėti 
$300.00.

-----o*
flatų geras mūrinis 
tai po 4 kambarius.

—O-----
pragyvenimų mūrinis namas ant 
Limei Street. $1800.00; įmokėti 
$200.00.

2 aukštų su storu — 3 fialai ir Storas 
ant dviejų lotų. Kampas. —47lh 
gatvės netoli Western avė. Par
duos ar mainu ant loto. Pigiai.

A. PETRATIS & CO.
751 W. 35ta gatvė, kampas llalsted 

Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

f 29 S. La Šalie SK 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwl‘ll 6999

jr-

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikaa ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie: 
tebus.

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. ISth 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 6116. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halrted Street

VALANDOS: 8-6 ryto, tiktai.

Dr. A. L VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Hahted it 
' Telephone Canal 2118

0—11 ryt*j I—J T—f rak.
Ofinaa:

1900 S. Halatod 8L
Virfcij Blaehoffe ApthkM.

Talephona Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Iftakiriant NadtMianlna Ir fUraJaa

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero. III 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš pieL 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedfildieniaia nuo 9 iki 12 v. dieno.



KORESPONDENCIJOS

Iš LSS. 228 kp. veikimo.

iv Chicngiec’i.ii.s Nąujįnui

LINKSMOS DIENOS
2-jų veiksmų vaizdelis JA liaudies 'gyvoftiind fsu dainomis irir Šokiais;

Stato scenoje z. ir. p v VAin-ęi vuauh/klk,

Nedėlioję, Gegužio-May |9, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINEJĘ, 224? W. 23rd PI.

tai atgal, jis*neteko dirptuvėj sa
vo dešinės rankos. Buvo gimęs 
gruodžio 26 d. 1876 m., paėjo iš

Losima^ p r a si d ės 6 valaądą vąkąre 
w>. 5c ir 50c; Inžanga vien tik an| šokių 25c y patai.

Šis veikalas yra statomas dar pirmu Juirlu C.hlchgoj’f ir yra vienas iš 
gražiausių, kuriuos guli lošti maži berneliai. | veikalą įeina apie 
10 dainelių ir Šokių. Kaip lošimą taip dainas ir šokius — viską atliks 
vien tik "Ateities žiedo" nariai—artistai ir artistės..

Taigi gerb. visuomenė mąjoniai kviečiaipą alsilankvlj į šį puikų 
Perstatymą, kur tifrėsite progos pamatyti kaip daug gulima pralavint 
vąjkųčius, ir podraug savo skaitmeningu atsilankymu prlduosite jiems 
daugiau drąsos ip noro jų tolimesniam veikime.

Apart lošimo bus dar ir šiaip visok 
duetų ant smuiko, deklemacijų i rdah 
keletą dainelių. Daigų mokytoją P. S. STANIULIUTE;
J. SANFįUNAS. Kviečia visus ąlsilpnkyli |

.. Jų pamarginiinų, kaip tai: solo, 
i jų i rdainuos visas vaikų mišrus choras
* " “ " * ........... “'“^Režisierius —

visus ą^įkųikyti KOMITETAS.

Extra! Dideles Ristynes Extra I
. ’ • • Atsibus

Petnyčioj, Gegužio 17, 1918
Pradžia 8 valandą vakare

AI’VEIZDOS DIEVO PARAI’. SVET., 18-ta GATVfi ir UNION AVK

Risis JOE BANGI-.Vh'.lt S su indijonu N. už 8 šimtiiH dolerių, kuriuiis 'j 
sudčjo šeši kliubai. Žiūrėsim, kuris iš jų išloš tuos pinigus. Visiems ži
nomas Joe. Bancevičius, kaipo drąsus ristikas, kuris nebijo nei vieno lie
tuvio, Jonas Kulis, kuris norėjo mane išblupuoti, bet negalėjo. Jisai ga
ndino mane Juozapu Šimkum, kur Banceviciaus nebuvo,' o1 kada Banee- 
vičius parodė pinigus, tai jis turėjo nutilti, ’l'aigi pasirodė, kad jis yra 
menku menedžeriniu. Tegul Jonas Kulis ateina į tą pačią svtetainę, Ir j 
tegul atveda bile kurį lietuvį ir tegul Ketina pinigus nuo $50 iki $599. 
Ir katras nedės pinigų?tai'viM;'žmones tegu žino, kad tas bijosi. Ban
cevičius gi nebijo nęi yium, jr, nebijos kol jo nepąguldys ant matraco.

Dabar atsirado labai garsus indijonas kaipo ristikas. Ir Bancevičius ; 
eis su juo imties. Olto Prapdtnikas surengė tas imtynes ir Chicagos i 
šeši kliubai sudėjo 8 šimtus dolerių.

Belo imsisi dar 3 poros: žinomas ristikas Petras Katauskas su Bole- 
vičium, lenkų čempionu. Domininkas Dudinskas su Joe Deičkovu. Bill 
Jaras su I). Žilinsku, lenku. Justinas Klowas su Viktoru Kazakauskiu, i 
Viadukas Zbiško bus teisėju.

Padengus išlaidas, pelnas skiriama Lietuvos Laisvės Fondui. j
Tikietų kainos: 35c, 50c, 75c, $1.00 ir $1.50. I

l lurninke, gegužio 7, įvyko 
LSS. 228 kuopos mėnesinis su
sirinkimus, d. G. Izbickiui pir- 
mininkaujunt. Perskaityta ir pri. 
imta protųkolas iš pereito mė
nesinio susirinkimo, o taipgi 
protokolas ekstra susirinkimo,
Įvykusio balandžio 18, kuriame I Suvalkų gub. Naumieščio pav; 
buvo tarta apie surengimą ap-1 Plokščių girtinos; Prancų kaimo, 
vaikščiojimo Gegužinės šventės I Paliko nuliudlme moterį su tri- 
ir Karoliaus Markso sukaktuvių. I mis vaikais. J šią šalį atvyko 
Tani tikslui buvo ir komitetas I pavasarį 1902m. ir visą laiką iš- 
išrinktas, bę‘l apvaikščiojimas I gyveno šiamt miestelyj, 
neįvyko. Komitetas paaiškino,! Velionis A. Zokaitis buvo lais- 
kad prakalbų nebuvo galima su-i vų pužvalgų žmogus, mylėjo 
rengti dėl to, kad negalima buvo!skaitymą ir buvo vienas pirmu- 
gauti kalbėtojų. Tatai palikta I tiniųsųręjigęjų pirmeiviškų pra- 
tolesniam laikui, ir kaip greit I kalbų šjąmę miestelyj ir pirmu- 
bus galima gaut kalbėtojas, su-|tiniu tvėrėjų vietos LSS. 214 kp. 
rengti prakalbas. — Nutarta pa-1 Buvo uolus platintojus darbinin- 
aukoti iš kuopos iždo 11 dolerių! kiškų laikraščių. Gegužio 10 d.

tapo grąžini. draugų palaidotas 
miesto kapinėse, be jokių baž
nytinių cerejnonijų. Išlydint ir 

Ilci šiol turėjo jau I leidžiant' į duobę d. M. Monke- 
surengus, su Į levičius pasakė tinknhlą prakal-

Prie progos pažymėliu, kad 
kuomet velionį a.a A. Zokaitį 
leidom į kapus, tai vietos davat
kos sustoję 'Šah’gatvitds ir pasis
tiebę aiit lVdrų žiurėjo. < Mat šios 
laisvos laidotuvės ir št'rmenįs tai 
lar pirmos šiame miestelyj tarp 
vietos lietuvių. Dalyvavo laido- 
uvėse došiint kereČių ir trįs auto 
mobiliai su apie 60 žmonių.

— J. Gudaitis.

LSS. Apsigynimo Fondui.
Dabar kuopa turi 29 narius.

Ji dar neseniai gyvuoja, bet vei
kia gerai. 1

T trejas prakalbas
Į vakaru, (Kirbar vėl nutarta su-fbelę. 
rengti vakarą su perstatymu iri 
dainomis? taip jau pikniką. I

— R. IzbickisI

$0. MANCHESTER, CONN.

A.a. Antanas Zokaitis.

Didelė Gramafony Krautuvė
Užlaikau geriausius gramąfonus. Kai
na nuo |ĮOXM)\įki $^15X

gliškų, Rusiškų, ir Lenkis) 
po 75c kiekvienas.

'.j Tuviu dide- 
ietuviškų, Au

kų. Kaina: •

Kaina
$18.00 Kaina $45.00

NAUJI REKORDAI: 1 .
E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyti. [įj I 

(M. Petrauskas).
E 3797 Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę Qf. Petrauskus)
E 3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.
,, (A, Kvedaras).
E 3/99 Vilniaus Polka ir Tainsioji naktis. Valcas.
E 2328 Lietuva, Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis teka.

2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime kovą.
3313 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
3350 Naujoji Gadynė ir Dainius. (M. Petrauskas).
3349 Prirodino seni žmonės man jaunam mergelę ir Kur tas šal

tinėlis.
.1348 Suktinis ir Vida Valuže. (M. Petrauskas).
3625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
3621 &ienapiutė ir Kur upelis teka..
124!) Mano Palvis ir Velnias ne boba.
2397 Klumpakojis ir Polka Kokielka.
2002 Krakoviakas.
26.>6 Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Jūrių melsvumas. Mazurka.

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

Katalogą Rekordų ir gramofonų siunčiame dykai.
I žlaikau laikrodžių,' žitĄlų, branzalietų, ir kitus auksinius ir 

sidabrinius daiktus, taipgi Visas esančias lietuvių kalboj knygas.
Krautuvė atdara nedėlioję visą dieną.

J. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted Street, f Chicago, Illinois.

E

E
E

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Mm iftkolektuojame nuo -neistroniii ukolininkų senas ir ne- 

aUTaunamna skolas, notas Ir visokius berafctiikus skolų ii- 
JieikojimuM su palakiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa- 
tų. biznierių, kompaniją ir kitų. Nepaisome kokia skola faCyj 
yra Ir už kų, bile tik teisinga, mes galime jums iškolektuoti B i U
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cent<» išaugi- 
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 kriminalifikuo.se teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite

ant kiekveno jūsų pareikalavimo. Ui pasitarimus ir rodą nieko neimame. RaSy- 
kitę arba ateikite pas mub šiandie.

> MU8Ų OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatifikai atsilankančių: Pancdčliais, Be- 
ryloms jr Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki C. vak. Utarnlnkais, Ketvergais ir Suba-

■ > toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viišminėtais reikalais kreipkitės pas mus
■ ypatiftkM ar laiškais nnt sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
| | $114 SomOi Halsted Street, ... ... Chkago, III.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

< 2225 So. Leavitt SL
Kampas 22nd pi,

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

1553 VV. Madi.son st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12-ryto
Phoitv Haymarkcl 2563 _____

Nedėidieniais tik pagal sutarti '
Rezidencijos Telephone Albttay 5546

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

SPECIALIAI: Maleva malevojintui stabų iŠvidiUjs, po $1.19 už gąl.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3039 S. Halsted St., Chicago, III;

Gegužio iš 6 į 7 naktį čia pa
simirė amonijos liga pagautas 
Antanas Zokaitis. Velionis ne- 
sveikavo jau visų pereitą žiemą, 
o prieš smerlį sunkiai pasirgo tik 
penkias dienas; taipgi keturi nie-

ROCKFORD, ILL.

DAINORIV

Piknikas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMm ....

, j Rengia
Susivienijimas Lietuvių
Socialistų Dainininkų

Am. 1-as Apskritys
NEDALIOJ

Birželio-June 2,
1918 m.

| Gegužio VĄ U.M. Progr. Su
sivienijimo kuoĮRL Mendcl- 
ssohn svetainėje buvo surengus 

| ipektąklį. §iįenojb slAtyta trijų 
veiksmų koinedij'ą ‘betikėtai”. 
Lošimas išėjo viilutiiiiškai, tik 
grime ir dekoracijoj kai ko Iru-1 •
ko. j bnd ’-n liną

Antra dalis programoj susidėt 
jus iš dainų ir monologų, buvo 
įdomesnė. V|la>tingat pksižymė- 
o gabi solistė'Ft šimtiitienė. Jos 
gerai išlavintai’ malomls balsas, 
irie to dar parinktos dainelės da- 
?ė į publiką Rajonų jįspudį. Aud
ringais plŲjĮmąis j dainininke 
buvo išaukta .flct tris sykius pa- 
kartoU. P. Šimaiiienė šioje api- 
gardoj neturi konkurentės, kuri

LEĄFY GROVE 
A. Blistrupo Darže

Pradžia 9 vai. ryte.
Inžanga 25c porai.

Programas prasidės pi
rmą valandą po pietų.

PASTABA:—Imkite Archer- 
Cicero karus ir važiuokite kol 
sustos, paskui imkite Willow . 
Springs karus arba Joliet ka
rus iki Leafy Grove—ir daržas.

Su pagarba,
S LSI) A. 1-mas APSKRITYS

Vyriškų Drapaną Barganai
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 ovęr-j 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau r‘ 
$4.50. ‘
iki $7.50.
karais.
1415 S. Halsted St

U.
ižai vartoti siutai ir ovęr-; « * • A A* « <: .i*

igščiau. kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinams siutai nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va- iVolg *
S. G O R D O N 

Chicago. III.

Te| Yards 3654. AKjJšERKA'

Mrs. A. VIDIKAS 
lalgusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 

usi PennsylvanijoH į 
hospitalėse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

imdymo. Duodu rodą 
isokiose ligose mute- 
ims ir merginoms. 
113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

, , ,, ■ . „m..

Neblogai dainavo duetu P. Ka-
• ' J y' J. * ‘j k , • t ‘ •

činskiene ir K. Kelionė, taipjau 
tinkamai dainavo ir J. M. Bace-

, .v. ' • .vičius. lai semausis vietos so-
I ' ‘vx ' ' fl .v. -

listas. P. Jovaistęne gana pagir
tinai sulošė “Jaunavedės” mono
logą. Nemažai prijuokino pub
liką ^inoinas vietos humoristas,

I __ ....... * W • •

monologų. Užkabinskienės mo
nologą lošė P/ Baranauskienė, . 
iŠ De Kali,), 111., bet didelio gabu
mo ji iicaprciškč. Ant galo vėl I 
duetas; P. K«einskienČ su K. Ke
lione užtraukia džianbambišką Į 
“karunka“ dęožia apie dešimt Į 
minučių. Na, role tiktų gal loš
ti paprastoms davatkoms, bet Į 
tik jau ue progresyvūms. Tai f 
tik žeminimas dailės. Stebėtis Į 
ręikia, kaip intisų taip vadinami Į 
artintai ir ąrtistės kartais visai f 
nesugeba, atskirti dailės nuo] 
šlamštų. — Scenos Mylėtojas. I

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedilyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10 a, 
Prie šių kalnų priskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

t HALSTED ir 82-ra GATVftS

jai prašomi pirkinių 
kalais eiti i tas sąnkrfr- 
vau, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Pirmas Iškilmingas Apvaikščiojimas
Su Naudingomis Prakalbomis ir Balium ‘

Parengtas, per
Liberty Land & Investment Co.

LIETUVIU KOLIONIZACIJOS BENBROVftS 
kuris atsibus

P et ny čio j, Gegužio (May) 17 dien$, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 Wemt 23rd Place

Inžanga (Tikietaa) 25c pčrai 
ApvaikšČiojimaB prasidės 2-rą valandą po platų

Visi šėrininkm, kurie vąžiuofųinėt ant apvąikščiojimo. malonf- 
kile pribūti su savo automobiliais ptic korporacijos'ofiso, po No. 
3301 SO. HALSTED ST. nevėliau, kaip 2-rą valandą po pietų. Tu
rėsime puikų BENA (muzikos) su gražiai aptaisytu vežimu, lydint 
benui dalyvausime po visas lietuvių apygardas Chicągojc iki nu
važiuosime, j McldaŽio svetainę.

Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare.
Kalbės gabus lietuvių kalbėtojai ir keletas amerikonų kalbė

tojų, iš kurią bus galima išgirsti daug naudingų dalykų.
Po prakalbų bus puikus BALIUS; muzikė grieš lietuviškus šo

kius, kur visi praleisite vakarą linksmai ir busite užganėdinti.
Meldžiame patiems ateiti ir atsivesti savo draugus.

> f i . . ■,

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų ,

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi- 

įhinusių ir bevilčių, ir aš galiu tą: 
prirodyti laiškais savo ofise.

i 1 . , J. i ‘ ■ i)

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvęs kreivomis 

akimis, Etnil John, 4347 Lincoln 
avė., buvo manimi išgydytas vie
nu atsilankymu.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusį-j 
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, aifsų ir gerklės li- 

'gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepa^ydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos—nosyje.

Mimo patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį-—ir išgydyti ligą.

f Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
palfuosaosiu ius nuo įpročio 
"pagauti šaltį".

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLES 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
.Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tnberku- 
liozcH Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo .užsidegę jie turi bot I 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie |traukia pėrų ir ga
diną pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsirelskia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

Savo 21 metų prątyiįĮOs gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metoiią nežinomą 
kitiems speciajislants. Aš galiu 
iprašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmų, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano inętodos yra visai ne ken
ksmingos, ir i minutę aš apsidir
bu. jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau Žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jįems nenaudingi, kad tonsilai yra 
jiriežastis ligos ir pclaimė.s

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu ju- 
šū daktaro sąskaita už ’jusų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
imi keljo. Jeigu jųš sergate ka- 
kltl dabar arba kada pirmiau, jus 
ię vėl sįrgsįte. Todėl ateik pas 
maije tiiojaus—kol pasekmės nė
ra ipavojingps-r-ir aš patarsiu jum.

Dr. F. O. QARTER
GYDYTOJAS IR gHĮiąURGĄS 
21 metas prie State gatvės

1^0 got State, St., antras ąugštas. Chicago.
Vienos diirįs i žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fair Nėdė^pmls 10 iki 12
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Pranešimas!
Duodame žinoti, kad Šerai LIBERTY L.ANEb & 1N- 

VESTMENT CO. pakįla, pabrangs^, nuo BIBžELIp (June) 
PIBMOS DIENOS, šėrai pakįla iki $12.50, arba $2.50 dau
giau ant kiekvieno šėro.

Norintieji greitu laiku turėti pelnų, tai dar turite pro
gą pirkti šėrų už tą pačią kainą iki birželio (June) 1 d., o 
paskiau bus brangesni. Nepraleiskite progos.

, Su pagarba,

LIBERTY LANI) & 1NVESTMENT CQ.
3301 Sp. IIpĮsUd Str.. CRICAGO, ILL.

■ J ■ ,Luiiiži

Sergėkite savo akis 1

h. ' "■11

NfiUŽsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Stalių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tijkrai. Darbą atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė. Chicaf 
Kampas 18-toa aatvėa 3-Čios lubos, virš Platt’o aptiek'v 

Timyklte j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 va), vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egaandasoja Dykai

nuokus. VeI.: 
nedėldien
4649 S. Ashland

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.
10 iki 11 dieną. 
Av. kam p. 47 at 
Yards 4317

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 meta) 
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 piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdelio- 
mis, vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo 5 iki. 8 vakare

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

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

TELEPHONE YARDS MM.
P r. P.G. ffiiegne
Prllmlmo valandos nuo 8 iki U ryto ir kuo 7 Iki • vai. •• 112* 8o. Halsted SU Chleai

niegner i 
valandos nuo 8 Iki 1> j 
kuo 7 Iki • vai. *•» 

Halsted SL, Chicag* I
Tel. Armitage 984 

ir Tel. Drover 8148

DR. A. J. KARALIUS
(Mis Ir Ghlrnrgas

X-SPINDULIAI
. ‘ 3$03 So. IFnhted St.

Vfdąądoa: 9—J2 ryto; 
2—9 vakare.

‘ ,aot--------

UETUV

10781J

GYDYTOJAS IR jfc... 

Bliltid, 111.

: Uiperty Bonas už Cash
ROOM 413. 305 LA SALLE St Atiiara vakarais

S 9, VięTORIA HLpG. 
h AVė‘. ir W. Manison st

Reaid. 938 S. Ashland Blvd. Chkag> 
Telsphnns Haymsrket 2544

DR. A. A. ROTH
ĘUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky.
Vaikų Ir vitjų chKoni^ky ligų 

Ofisas: 3354 S. Jlalsied St.. Cblcagt 
' ’f Ttleplione Drnver 9693

kriminalifikuo.se


NAUJIENOS, Chicago,III. Ketvergas, Gieguž. 16, 191?.
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Chicago ir Apieiinke
reiškia du milionu dolerių įp
laukų.

Chicagos Lietuviu Darbi 
ninku Tarybos kon
ferencija.

viešose vietose, ir visi turėjo 
pakloti prieš poną džiodžę ly
giai po vieną dolerį.

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

Draugijos, kur dar nepriklau-

kų Tarybai arba neturi išrinkę 
savo įgaliotinių į sekamąją ket
virtą Tarybos konferenciją, ma
loniai prašomos tatai padaryti. 
Butų geistina, kad sekamoji ko- 
nt’erenc.ija narių-įgaliotinių 
skaičiumi viršytų visas jau bu
vusias konferencijas: turime 
daug svarbaus ir neatidėliotino 
darbo.

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

Gerb. delegatai malonės ne- 
sivėhioti, konferencija turi at
sidaryti lygiai paskirtu laiku.

—Tarybos Sekretorius.

True translation filed with the post- 
niajter at Chicago, III., May 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Federalė valdžia įsimaišė 
iš vežioto jų streikan.

Kodėl ji nori divorso?
Ponas Charles Polis, turtin

gas Inlaiul Steel kompanijos da
lininkas, turi svarbų “kei«ą.” 
Jo prisieka Olivija užsimanė di
vorso — kodėl? Dalykas labai I 
pnprastus: ponas Charles esq 

‘‘žiaurus, nepanaudojamas gai
valas.“ Bet dėlto, sako, ponas 
Charles visai nesirūpinąs^ Svar-* 
besnis nei tie kaltinimai jam y- 
Jra tas 1(M) tūkstančių dolerių, 
kurių reikalaujanti jo prisieks 
Olivija kartu su divorsu. Ir 
dar, matykite, kokiam tikslui ji 
jų reikalauja — pasivažinėji
mui po Los Angeles, New Yor- 
ką. Atlantic City, Nevportą, ir 
dar kitur. Ponas Potter, sup
rantama, nieko neturėtų prieš 
tai, kad ponia Olivija nori pasi
važinėti. Jam pikta tik todėl, 
kad prisieka Olivija savo ^bė
das” išsipasakojo ne jamį 'bet 
— dargi reporteriui. Užtai’jis 
dabar žada “faituoties” iki'pas
kutiniosios. Kas bus jų dŽio- 
dže, kuris turės išklausyti tą 
“keisą“, dar nežinia, bet kad kei- 
sas“ busiąs “begalo svarbus“, tai 
pripažįsta abi pusi ir visi did- 
lapių reporteriai.

Susidaužė gatvekariai.
» Ant kertės E. 92 ir Baltimorc 
gatvių vakar naktį susidaužė du 
gatvekariu—abudu kimštinai 
prisikimšę žmonėmis. Pasek
mėje to 20 žmonių tapo sunkiau 
ar lengviau sužeista,. Vienas, 
detektivų scrženlas Fclix Gol- 
den, lurbut mirs.

jai nesuspėdami užrašyti. A. N.
$41.60 priimta ir persiųsta pol. 

kalinių komitetui prie A. L. D. 
Tarybos. — N. Red.

Atsakymas.
Naujienų nr. 106 tilpo kores

pondencija iš Roselando apie L. 
M. D. Aido Choro vakarėlį. Ži
nutės rašėjas, p. F. Grybas, para
šė neteisybę, taigi matau reika
lą tai pataisyt. Jis rašo: “noriu 
paminėti vieno drg. užsipuolimą

Rengiasi panaudot naująjį 
sabotažo aktą.

įstatymo sustabdymui
- aš-

Pirmu dar kartu federalė val
džia stveriasi naujojo sabotažo 
akto 
streiko. Pasekmėje šito
tuoni tūkstančiai prekių išvežio- 
tojų, kurie, be jokio persergėji
mo, užvakar metė darbą, turės1 
grįžti darban.

Reikiami žingsniai buvo pa
daryta iš Washingtono, kuomet 
buvo patirta, kad streikuojantįs 
išvežiotojai sustabdė kares rei
kmenų transportaciją. Sulig 
Chicagoj paskelbtų pranešimų, 
įsakymą davęs pats generalis 
prokuroras Gregory — kad 
streikan įsimaišytų federalė val
džia. Jisai būtent įgaliojęs vy
ria tįsį investigacijos biuro prie 
justicijos departamento užveiz- 
dą, A. Bruce Bielaskį, daryti 
ūmių žingsnių užgniaužimui iš- 
vežiotojų streiko.

Tai pirmas dar atsitikimas 
nuo pradžios karės, kad justi
cijos departamentas įsimaišo or
ganizuotų darbininkų streikan. 
Jis mat neturėjo reikiamos tei
sės, kol neįėjo galėn nauįasai1 
sabotažo aktas — balandžio 20 
dieną. Sulig juo justicijos de
partamentui suteikta didžiausios 
galės “bausti už sužinų trukdy
mą ar naikinimą karės medžia
gų arba vietų, skirtų karės rei
kalams, bei įmonių panaudoja
mų sąryšyj su karės medžia
gom.“ Bausmė už darymą su 
minėtų klinčių gali būt skiria
ma nedaugiau kaip 10 tūkstan
čių dolerių arba nedaugiau kaip 
30 metų kalėjimo.

Neatsargus “dėdė”
Hyde Park stoties policistas, 

‘dėde“ Averitt, pateko bėdon. 
Ir vis dėl.... žioplumo. Karlą 
jis įėjo vienon “geron vieton“ ir, 
užmiršęs visą svietą, pradėjo 
lošti. Kitas “dėdė“ nutykojo ir 
—capt? Nabagas Averitt, dar 
norėjo neišduoti savo vardą. 
Bet jį išdavė jo užrašų knygu
tė. Dabar “dėdė“ Averitt su
ręs ąiškinties netik,prieš poną 
džiodžę, bet ir prieš policijos 
vyresnįjį. Tikrai nelaimingas 
las “dėdė“ Averitt...

Klerikalų angįs subruzdo
Policijos departamentas turi 

įsisteigęs tam tikrą cenzūros 
tarybą, kurios užduotis yra ne
va apsaugoti žmonių dorą — 
cenzūruojant kintamųjų pavei
kslų teatrelių filmas. Ta cen
zūros taryba, pirmininkaujama 
maj. Funkhouseriu, jau spėjo 
“pasižymėti“: Stora policijos 
buožė uždraudė rodyt daug ver
tingų filmų. Kritikos, sveikų 
argumentų ta buožė nepaklau
sė. Ji buvo beužsimojus ir ant 
tokio veikalo, kaip “Intoleran- 
cc.“

Nubaudė ‘‘netikrą daktarą”
Municipalis teisėjas Haas va

kar nubaudė tūlą “Dr“ Bichard 
Langfied’ą, “netikrą daktarą,“ 
kuris gydė žmones neturėdamas 
tam valstijos leidimo 
Langfirld turės užsimokėti 100 
dol. piniginės pabaudos ir pasė
dėt Bridrw'eU’s kalėjime — ly
giai šešis mėnesius.

Pagalios Funkhoscrio buožė į- 
griso ir tiems, kur pradžioje 
džiaugėsi ja. Miesto taryba .jau 
rengiasi užmesti ją į kdmpą 
kaipo seną netikusį palaiką. Dė
lei to betgi nepaprastai sujudo 
visas Chicagos klerikalų lizdas. 
Visokių stonų — pradedant Mun 
delfinu ir baigiant paprastu 
“pryčeriu” — vyrai prisistatė su 
savo “argumentais.“ Kaip? — 
šaukia jie, — policijos buožė esą 
būtinai reikalinga. Funkhousc- 
ris ir jo taryba turį cenzuruot 
filmas, kitaip —Chicaga pasi
darysianti tikru pragaru.

Klerikalų angįs pasidarė per
daug drąsios. Butų gera, kad 
miesto taryba suvarytų jas at
gal į jų tamsiuosius urvus.

Tik 3,990 saliunų išsiėmė 
laisnius.

Dar randas užupmaršy
Chicagoj užuomaršų nes te

ka. A nava užvakar teisėjas 
Haas savo korte tokių užuomar
šų turėjo net 350. Visi jie
spiaudė ant šalygatvių ir šiaip' sirupinę: 2000 saliunų miestui

Iki vakar dienos išsiėmė nau
jų leidimų •— laisnių 3,990 sa- 
liūnų savininkai. Viso Chica- 
goj yra virš 6000 saliunų. Tai
gi lieka dar virš 2000 sailunų. 
Ar daugelis jų atnaujins savo 
laisnius — nežinia. Miesto gas- 
padoriai betgi tuo yra labui su-

$53,598.44 senelių prie-
gi a ūdoms.

Praeitą pancdčtį rinkta aukos 

įvairioms senelių prieglaudoms. 
Surinkta $53,598.44. Visi pini
gai sudėta First National ban
kam Banko darbininkai, sako, 
dirbę dvi dieni ir veik dvi įnik
ti, kol suskaitę padėtą sumą — 
daugiausia penktukais ir dešim
tukais.

Nuteisė daktarą
Teisėjas Landis vakar nuteisė 

Dr. Nathaniel Scheffnęrį dviems 
metams kalėjimo už pardavinė
jimą savo pacientams uždraus
tų (narkotiškų) vaistų. Sako, 
minėtas daktaras senai varęs tą 
biznį, ir daręs po 1500 dol. pelno 
mėnesyje.

esą moteris norinčios pakišti 
Aidui kojų ir tt.“

Vakarienėj dalyvavo apie 80 

žmonių, ir visi jie girdėjo ma
no kalbą, Aš visiškai neužsipuo- 
liau nei ant moterų nei jų kuo
pos. Sakiau tik jogei yra žmo
nių, kur stengias pakenkti LMD. 
Aidui, nori pakišti koją jo veiki
mui. Tai sakydamas aš turėjau 
mintyje ne moterų kuopą, o vy
lus tuos, kurie buvo ir gal dar 
tebėra LMD. Aido nariais, bet 
kartu stengias trukdyti jo dar
bui irtt.

Ištikro, netikėjau, kad F. Gry
bas turės tiek daug drąsos.

— A. Narbutas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Juliono Kničluno. 

Girdėjau, gyvena Mine valstijoj. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
šidlavos parapijos. Norėčiau greitai 
atsakymo, nes tuojau išvažiuoju ka
riuomenėn. Svetimas kas praneš— 
gaus dovanų. Martinas KniČiunas, 
4947 Melvin Ave., East Chicago, III.

Pajieškau Antano ir Rafolo Mi
lerių, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Pašušvės parap., Dauznagių sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti greitu laiku.

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

Pajieškau savo 5 pusbroliu Stani
slovo, Liudviko, Matcušo, Kazimie
ro ir Andriaus Vaicikonių, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pavieto, Ra
guvos parap., Budrionių sodžiaus. 
Jie patįs ar kas kitas prašau atsi
šaukti : \Vm. Vaic-ikonis.
I* O Mont.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

Pranešimai

Banditu žygiai
Nežinomi blogadariai vakar

man ir išsinešė 50 dol. pinigų ir 
15 doL vertes žiedą.

Nelaimė
Ant Crowford, tarpe Lake ir 

Kedzie gatvių, vakar naktį mir
tinai suvažinėta tūlas Alcx A- 
dons, gyvenęs 366 N. Crowford 
gt. Nelaimingasai nugabenta 
Garfield Park ligoninėn, kur nc- 
užilgio pasimirė.

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

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

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

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

J. D. b’reese and Co., 
2501 Homcr St., 1 blokas į vakarus 
nuo Milwaukee ir AVestern avės.

FARMOS!
REIKALINGA senų vyrų atėmimui 

stako nuo mašinų. $10.00 į savaitę.
J. D. Freese and Sons Co., 

2501 Homcr St., 1 blokas į vakarus 
nuo Milwaukee ir Western. avės.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
darbo ofise. Patyrimas nereikalin
gas. Michacl J. Kiras,
3331 S. Halsted St., Chicago.

Aš norėčiau atkreipti domą j tuos 
lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir lupti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į Wisconsino vals
tiją, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškal 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Bryant, Wisconsin.

’ J lE&KO KAMBARIŲ
DU VAIKINAI najieŠko kambario 

pas laisvus ir blaivus žmones. Geis
tina, kad butų su valgiu ir apart to 
tarp 35-tos ir 31-mos gatvių ir tarp 
Halsted ir Wallacc. Meldžiu atsi
šaukti nevėliau kaip iki Subatos.

George Praninckas, 
3400 Lowe Ave. Chicago, III.

REIKALAUJAMA dviejų patyru
sių “dry-goods” pardavėjų-merginų. 
Gern mokestis. Pastovus darbas. KeiknlinMi i>«liu<ii jimni.

Bach’s Dept. Store.,
3641 S. Halsted St., Chicago

PARMOS
REIKALAUJAME patyrusių langų 
ovėjų. Chicago Window Cleaning 
>., 62 W. VVashington St.,

PAJIEŠKAU ruimo pas gerus žino 
nes. Atsišaukite greitai.

L. F. Dausna,
1840 S. Halsted St.,

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

Atsišaukite, arba rašykite j 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

ANT PARDAVIMO mano loma 
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, Michigan.

Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon — 4 kam

bariai ir toilelas. Naujai dekoruo
ta. Puikus šviesus flatas, gera su- 
siedija, tiktai $12.00 — 456 W. 42 St., 
raktas sankrovoje S. VV. Kampas 
Normai ave ir 42-ros gatvės.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
riai, maudynė ir toiletas, 1117 VV. 
57 SI; kieto medžio grindis puiki 
vieta, 1-mas augštas, tiktai $14.004>a- 
matyk šį fialų. Jus panorėsite. 
Mayes, 35 So. Dearborn str. Chicago 
Tel. Central 6310.i

ATIDUODAMA rendon — 4 kani- 
bariai ir toiletas, $8, taipgi 4 kam
bariai ir toiletas $9.00 Taipgi 7 ka
mbariai ir toiletas ir maudynė $16. 
Viskas naujai dekoruota. Geras mū
rinis namas, šie fialai jums patiks. 
Joe. Rcminswki, 3559 VVallace Str., 
2-ras augštas užpakalyj.

REIKALINGA leiberių f luniberių 
jardą. Pastovus darbas. Mokcsties 
$2.75 iki $3.00 į dieną. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Bros. Lumber Co. 
Įėjimas nuo yardo.

35th ir Iron sis., Chicago

BUILDINGO. 1149 Princeton avė. 
6 ir 6 kambariai; puikiai pertaisyta, 
porcelėno maudynės; gezas, augštas 
be i zm.cn tas, naujas pamatas; asphal- 
to gatvė išmokėta: rendos $384; kai
na $2550, dali cash.

HAMILTON BROS.
ENGLEAVOOD 8950

REIKALINGA leiberių dėl Ijejyk- 
los diirbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co., 
391h Si. ir Stcwart avė., Chicago.

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

BAJRGENAS, —7 fialų, 4 augštų 
mūrinis namas, gesti ir elektra ap
šviečiamas kiaurai. Turi būt par
duotas už $660. F. BLATTER 
932 W. 19th SI., Chicago

RAKANDAI

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininką į ledų svirnus. 33c į va
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumcrs Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

PARDAVIMUI

Pasiskandino
Nepažįstama moteris, apie 42 

metų amžiaus ,vakar vakare nu- 
šoko ntio tilto j tvenkinį, Doug- 
las parke. Saužudyhes priežas-

*• • J I
tis nežinoma. Skenduoles pini
ginėj rasta 50 centų ir kortele 
ptirašii: Strenist, 18 So.
Waller avė.”. Ant kitos popierė- 
lės užrašytai sekamas adresas: 
“1340 Sheridan Road.”

LSS. 4tos kuopos valdybos nariai, 
o taipgi Biznio ir Namų parupinimo 
komitetai malonės atvykti specialiu 
Misirinkimap pčtnyčioj, gegužės 17, 
7:30 v. vak. pas kuopos organizato
rių F. Meškauską, 3752 Wallace St. 
Svarstymui yra svarbių reikalų.

—Organizatorius.
Cicero, Ill.'YsjL. 2 kp. mėn. susi

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

j-rOrg. A.j<Rudinskas.
—-—r- .. >)

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis .susirinkimas įvyks gegužės 19 <1. 
kaip 1:30 vai. p<> pietį/- Vega Hali svet., kertč I5lh ave ir 19th St Drau
gai ir drauges ineldžitt atvykti pa
skirtu laiku. Norintįs prisirašyti 
prie kuopos taipgi kviečiami ateiti

„ ‘ Rašt. Ą. Mcldažis.

ATIDUODAMA rendon sankrova 
ir 6 kambariai ant viršaus flatas. Pi
giai. Gera vieta dėl bučernės arba 
keptuvės. 951 W. 19th St Chicago. 
^ATIDUODAMA rendon flatas, 3 

kambariai, didelė virtuvė miegama
sai kambarys dviem lovom ir sekly
čia. 1-mas augštas. Renda $8.01). 
2006 Canalport Ave., Chicago. 
Raktas ant pirmo augšto, priekyje.

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

BETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut save puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rainio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Viclrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

ROSELAND
Auka pol kaliniams.

Balandžio 30 d. d. Stančiko sa
lėj L. M. D. Aidos Choras suren
gė išleistuves d. Martinui Bace
vičiui, kuris apleido Chicagą ge
gužio 1 dieną. Vakarienė nors 
ant greitųjų buvo surengta, bet 
ihisisekč gana gerai. Apart Ai- 
diečių dalyvavo daug M. Bace
vičiaus draugų, su kuriais jisai 
kartu veikė vietos draugijose. 
Vakarėlyj tarp kita prisiminta 
ir apie pol. kalinius bei jų šelpi
mą visi tam pritarė ir kaip matai 
suaukavo $41.60

Aukojo sekami asmens:
M. Bacevičius $2.00; J. Babelis 
$1.25; F. Bruškaite, M. Balčiū
naitė, T. Zalalis, A. Andrijauskas

LSS. VIII Rajono Konferencija į- 
vyks gegužės 19, nedėliojo, Prasidės 
10:30 vai. išryto, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted str., Chicago, III. 
Kuopos kur priguli prie LSS VII 
rajono ir neturi išsirinkę delegatų 
konferencijų, malonėkite išsirinkti 
delegatus . LSS. VIII Raj. sekr., 

—J. Jurgaitis.

LDLD. 1-mo Apskričio kuopų raš
tininkai malonėkite priduoti savo 
antrašus, nes reikalui priėjus, neži
nia kur kreipties. Tik, meldžiamie
ji nesivėluokite, priduokito kaip ga
lima greičiau. —J. Klikunas,
LDLD. 1-moi apskr. Nut. Raštinink., 
2116 So. 48 Ct., Cicero, III.

Rockford, III. — Subatoj, geg. May 
18, LSJ. Ratelis rengia draugišku 
vakarėlį Vego Hali 9th St., ir 15th 
ave. Vakarėlio tikslas priimti drau
gus kalinius, o gal ir atsisveikinti, 
nes keliolika jų yra departuojama. 
Todėl kiekviena kviečiame atsilan
kyti. Pradžia 7 vai. vakare.

—Komisija.
________ n

LDLD. 19 kp, rengia pfelekcijų 
vienoms vyrams, ketverge, gegužės 
23 d., Mildos svetainėje. Prelegentu 
bus Dr. A. Montvidas. Pradžia 7:31 
vai. vakare. Inžangos 10c. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA paprastų kar- 
penterių $4.50 į dienų, pastovus da
rbas, sargų $8.).00, apsukraus vyro 
$22-24, jauno vyro į* automobiliu 
garage, janitoriaus $121 į mėnesi, 
kalvių ir pagelbininkų, mašinistų 
prie varstoto ir pagelbininką 38c i- 
kl 50c j valandų; Šėpų dirbėjų, dry- 
liuotojų ir nunčiuotojų, aliejuoto.ių 
■15c i valančią, vyrų prie cleveiterio 
$18, vaikų 11 metų ir .senesnių, mo
kyt ies gero amato arba ofiso darbo, 
įvairių darbininkų į holelius ir res
toranus, gera mokestis, nedėlioinfs 
dirbama arba ne; pečkurių ir pagal
bininkų, 40c į valandų, porterių į 
saliunų, medžio dirbėjų įvairios rų- 
šies, leiberių darbas viduje. 40c į 
valandų, painterių, be prityrimo, a- 
pysenių vyrų prie lengvo darbo, 
bufferių ir pališuotojų, 40c į valandų. 
MOTERŲ ii’ merginų reikalaujama 
ant trumpų valandų, naktimis arba 
dienomis įvairių darbininkių į ho
lelius ir restoranus. Gera mokestis'. 
Į skalbyklų $2.10, iki $2.50 į dienų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).
REIKALINGAS barberis vakarais 

arba subatomis ir nedėliomis iki 12 
valandai.* Kad butų atsakantis dar
bininkas. S. Spurgis, 
2209 W. 23rd Place. Chicago.

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

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

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

PARDUODU visai pigiai sankrovą 
(Storą) visokių daiktų. Aš turiu iš
eiti į kariuomenę.
919 W. 35th St., Chicago.

PARSIDUODA greitu laiku ir pi
giai, fotografiška kamera “5x7”, 1c- 
nsai 8”xl0”.

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

PARDUODU labai pigiai groser.nę 
ir smulkmenų sankrovų, lenkų ir 
lietuvių apgyventoje vietoje. Išva
žiuoju ant farmbs.
4618 So. Rockwe!l st., Chicago.

PARSIDUODA Šiaučiaus varstotas 
finisheris elektra sukamas, Singcr 
/lašina ir kurpaliai. Viskas verta 
.$200. Parduodu tiktai už $75. 
1316 So. 48th Ave., ' Cicero, 111.

PARSIDUODA lengvų gėrimų iš- 
dirbystė (Soda VVater factory), su 
visom geriausiai pritaisytom maši
nom ir 300 keisų butelių. Apsiimu 
išmokyti šitų darbų. Gera proga lie
tuviui. Savininkas išvažiuoja ant 
ūkės. Mikolas Balanas,
1523 Oak St., Ručine, \Vis.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Ford” automobi

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

3604 S. Paulina Street.

PARSIDUODA geras truck’as, tin
kamas grosernėms ar bučernėms. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Taigi pasinaudokite gera proga. 
Atsišaukite šiuo adresu: 3212 Wal- 
laęe str., Truck — Abets (?) darbo.

PARDUODU 5 pas. automobilių. 
Knit Electrik Starter, už $275.00.

J. P. Chmelaskas, 
2437 \V, Thomas St., Chicago.

NAMAI-ŽEM*

$200 DUBELTAVAS springsas pho- 
nographas, su deimento adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gra- 
jina visus rekordus ir gvarantuotas 
yni 10 melų.

3645 W. Polk St., Chicago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą, $215.00 paimsi mano $850 player 
piana, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jacksoh Blvd., Chicago.

YPATINGAS bargenas. Pianas 
jais skambina ir dar kitas pianas, 
įsiūlykite. F. BLATTER 
)32 W. lOlli SI., Viršutinis aukštas

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės. )

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

V. Mišeika, Vedėjas.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar;’ užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
EURKEBARBERSCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago.

Trainis J. Dura S, Misiūnas, F. 
Grybas D. Sabaliauskas1 M. Nc- 
ciunas A. Grabelis S. Tamašaus
kas, J. Podžiunas, V. Tolikus, A. 
Dausa, F. Meilius E. Kudukis, P. 
Šūkis, B. Bruzgulis J. Subačius 
L. Shatkienė, D. Shatkus — po 
$1; S. Telksnis, P. čibinskas, 
A. Daugintis, J. Griškenas, J. Pa
rulis, A. Narbutas, T. Duckaitė 
F. Valančius, A. Prospeliauskis, 
J. Zlatkus, J. Krušas J. Ivanavi- 
čius, F. Lukoševičius, A. Mati- 
konis, Z. Klibienė, K. Klibas, J. 
Kirkus, M. Narbutienė — po 50c. 
Viso su smulkiomis aukom $41.- 
60 Aukotojams širdingą ačiū.

— A. Norbutas.
P. S. Jei per klaidą keno var
das nebus pagarsintas, malonėsi
te atleisti, nes tai bus padarę rin-

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Ame
rikoje narių domai.—Reikalinga, 
kad visi nariai priduotų savo antra
šus raštininkui raštiškai arba seka
mam pusmetinjame susirinkime 8 d. 
birželio, D. Šimaičio svet., kertė S. 
Union avė. ir 18-tos gatvės.

—L. Antanavičia, 
712 VV. 19lh PI., Chicago, III.

L. Antonavičia, rašt.,

REIKALAUJAMA vaikinų virš 16 
metų inokyties šerių ir karčių išdir- 
bystės (Ilair dravving trade). Gera 
užmokestis laike inokinimosi.
2210 S. Halsted St., Chicago.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Barboros Pu- 

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

Pranciška Puzaraitė,
F. AnkeviČienė 1633 So. Jefferson 
st., Chicago, UI.

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

Kun. I< A. Mikalauskas, 
Lock Bok 19, Westville, III.

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

FARMOS
Centralėje VVisconsin, išdirbtos su 

namais, baimėmis, Šuliniais, tvorom, 
prie
StO. , , lauvuiii, įjungiant', mu-
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. kaiuwa «pi,wv.v 
augščiau. Mes skiriame 10 met 
mokėjimui. __ ...
duodame arklius, karves ir tt. 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite į M. J. AUGULIS,

ie gerų kelią, arti mokyklų ir mie 
). Taylor, Lincoln, Longlade, Mo

Kainos $1,000.00 ir 
luiS- 

Galima mainyti. Bar
ant

Lietuvių Skyriaus Mgr., 
LOEB.HAMMEL REALTY CO 

(Not inc.)
2209 W. 23rd Place Chicago, III.

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

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

Atwood and Steel Co., 
1428 W. 371 h St.. Chicagoi

REIKALINGA pakuotoįų į rakan
dų dirbtuve. 30c valandoje.

.1. D.’Freese and Sons Co..
2501 Homer St., 1 blokas j vakarus 
nuo Mihvaukee and Western avės.1

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

ATKREIPKITE ATIDA! —Pirmos 
klesos grosernė ir bhčernė su namu 
randasi naujoje lietuvių apiclinkėje, 
turi būt greitai parduota1. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Balti į- 
rengimai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drovcr 1376. 2856 Emerald Ave.

MOKYKIS KIKPIMO m DE81GNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APHEDALŲ

Musu sistema ir ypatiikas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-deiigning ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitėn.

Elektra varomos mažinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va- 
knrisis ir gauti specialiikai pigią kainą.

Pntrenos daromos pagal Jūsų mierą — oils 
stailės arba dydžio. iŠ bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

N. La Baile tfntvž, Kambarys 411-417. 
nrieė City Hali.
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PARDAVIMUI namas ir lotas. 
Mūrinis namas. Didelė sankrova 6 
kambarių flatas. Labai pigiai.
951 W. 19th St., Chicago.

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK. Pirmininki




