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Finlandijoj diktatorium paskir 
tas monarchistas

Vokiečiai paėmė Abo

Gen. Kornilovas žuvo mūšyje 
su bolševikais

FINLANDIJA TURI LAI
KINI DIKTATORIŲ

GEN. KORNILOVAS UŽ
MUŠTAS

Diktatorius yra konstituci
nės monarchijos šalininkas.

žuvo jis mūšyje su Sovieto 
spėkomis

True translation filed with th? post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
M re<|uired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, geg. 21. —Fi-

jų Svinhufvud laikiniu Finlan- 
dijos diktatorium.

Jo nuomone vienatine tinka
miausia Finlandijai valdžios fo
rma yra konstitucinė monar-

Irue translation filed with the post- 
mask-r at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, geg. 17. — Buvęs 
vyriausias Rusijos armijos ko- 
manduotojas gen. Kornilov liko 
užmuštas mūšyje su Sovieto ka
reiviais arti Ekaterinodaro. Jo 
armija iš 10,000 kareivių tapo

MIRTIES LEGIJONO KO-1 PREZIDENTAS PASIRA-Į VOKIETIJOS KANCLERIS NE- 
MANDUOTOJA CHICA- 

GOJE
ŠE PO LAISVĖS VARŽY-I SUSITAIKOSU JUNKERIAIS 

MO BILIUM

Atvyko Rusijos moterų pul
ko organizatorė.

True translation filed wilh the post- 
rnaster at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CHICAGO, — Vakar atvyko

sijos moterų pulko*—Mirties Lc- 
gijono—organizatorė ir jo ko
manduotojo pulk. Marija Leon- 
tieva Bočkarova. Ji atvyko į 
Suv. Valstijas geg. 12 ir važiuo
ja į vakarinį frontų, kur jei ji 
nebus priimta Francijos armi- 
jon kaipo kareivis, užsiims ko
kiu kitu karės darbu.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., May 22,1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, geg. 21. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasirašė po maišto bilium, duo
dančiu valdžiai didelę galę bau
sti žmones už nelojuliškų veiki
mą ar išsitarimus, v

Priešingas Vokietijos-Austrijos 
sutarčiai.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 21. — Pn-

MOONEY BUS PAKAR
TAS GEGUŽĖS 28.

Išbadėję austrai virsta žmog 
ėdžiais

Vokietijoj valgo šunieną

Amerikoj esą susektas airių 
suokalbis

Trnc translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CHARRIN, geg. 17. — čia ta
po suorganizuotas Rusijos-Ame- 
rikos pirklybos butas su pradi
niu kapitalu $30,000 rublių nuo 
Rusijos narių. Buvęs Rusijos 
geležinkelių ministerio pagelbi- 
ninkas Ustrugov išrinktas pre
zidentu.

Jis sako, jog jis yra įsitikri.- 
nęs, kad vienatiniu keliu Fin
landijai įgyti neprigulmybę, lai
svę ir valdžių virš partiviškuinų, 
yra pasirinkimas konstitucinės 
monarchijos.

Teisėjas Svinhufvud taipgi 
sako, kad jis griežtai atsisakys 
nuo kandidatūros į prezidentus, 
jei ji bus pasiūlyta. Jie mano, 
jog didžiuma landtago narių re
zignuos, jei bus paskelbta res
publika.

Jis pridūrė, kad pirmąją sa
vaitę Finlandijos laisvės pasko
lai sudėta 16,000,(MM) markių.

JAPONIJA IR CHINIJA 
SUSITARĖ APIE INTER

VENCIJA SIBERIJOJ

True translation filed with the posr- 
master at Chicagp, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, geg 17. — Chinija 
ir .Japonija pasirašė po sutartim, 
užbaigus tarybas, kurias tęsėsi 
kelias dienas, apie bendrų karinį 
veikimą Siberijoj. Sutarty] tai
pgi yra punktai apie kitus daly
kus, kurių smulkmenos nėra vie
šai paskelbtos.

Areštavo intervencijos šali- 
. ninkus

BOLŠEVIKAI MUŠASI SU 
ANARCHISTAIS

Rusijoj apsireiškiu neramumai.

True trnnslation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, geg. 21. — Atei
nančios iš Busijos šaltinių ži
nios parodo augantį nonaMiimą. 
Maskvos Pravda rašanti: “Vo 
kietija atvirai peržengė Brest 
Litovsko laikų. Todėl galima

korespondento perduotų žinių, 
kancleris von Hertling ir užru
bežinių reikalų ministeris von 
Kuehlmann išreiškė stiprių opo
zicijų nesenai padarytam tarp 
Vokietijos ir Austro-Veiigrijos 
sąryšiui.

bBANCISCO, geg. 21. Į Kancleris ir ministeris, sako- 
1 eisūjas Griffiu Šiandie išnaujo|niat pasakė, jog jie nuplaujų sa- 
patvirtino mirties bųusmę Tho- vo rnnkns nu() vis() t() (|,1Iyko< 
mas J. Mooney ir paskyrė gi*gu-1 kadangi jie priešinosi meto- 
žės 28 d. kaipo dieną jo pako-Ljolns <kokioinjs Vokietijos vy- 
rn)iul* riausia komanda išdirbo virš jų

———' ................ j galvų karinę dalį konvencijos.
750,000 naujų rekrutų Į Gen Ludendorff, sakoma, spi- 

True Irnnslntinn filed with Ihe post- riasi’ kad »»tnrlis tuojaus butų 
nuister at Chicago, III., May 22, 1918, priimta ir pasirašyta, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.1 .

m • I Karinės dalįs suriša abi pusi WASHINGTON, geg. 21 Maj. . ... ...... .. , , viena kilų gelbėti visomis savogen. Crovvder, provost marshal, .. ..v,....... , n . . . . . . . Miegomis prieš kiekvieną priešą, apskaito kad galbūt tris ketvirt- ’ . A .. 1 ........ x . . . tuo priverčiant Austriją pavestidaliai mihono žmonių bus gauta | . , . . .. . v r , . . ................. .. visas savo spėkas Vokieios nuo-birž. 5 d. registracijoj visų 21 v. 1 J.. ziuron.m. jaunuolių.
Užsiregistruos visas milionas, I.... _ .

bet ketvirhlnlis, jis mano, bus Vel Kandal aP,c Htndenbur- 
paliuosuotas. mirtj

True translation filed with thl post 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,Audėjai streikuoja

LAWRENCE, Mass. — 
darbininkų ' sustreikavo Arling- Į 2L 
tono audinyčiose. 1 

pakčlimoalgos 15 nuošimčių.

Karės laukuose

917
.. 500 L Su anglų armija Francijoj, g.

— Gandas kad field-marša- 
ReikalaujaPas von Hindcnburg nesenai mi

rė yra išsiplatinęs tarpe priešo 
užpakalyj linijų, taipjau ir tarp 
civilių gyventojų.

Koks yra pamatas tiems gan
dams, čia nežinoma.

IŠBADĖJĘ AUSTRIJOS 
ŽMONĖS VALGO ŽMO

GIENA

Viennoj užmušti du belais
viai ir suvalgyti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, geg. 21. — “Aš 
esu tikras, kad atėjo laikas, ka
da badas — baisus viduramžinis 
badas — prisidės prie talkinin
kų kaipo politiškas ir karinis 
talkininkas prieš Vokietijų ir 
Austrijų”. Taip telegrafuoja

nnemasse, Francijoj arti Švei
carijos rubežiaus.

tvirtinimui pranešimo apie bai
sų skurdą yra vienas atsiliki
mas, kur du karės belaisviai, 
dirbę gazo dirbtuvėj Vienuoju 
liko užmušti kitų darbininkų.

slo padėjimas Vokietijoj yra 
blogesnis negu kada nors buvo 
pirmiau. Ateinančios į Washin-

nuorodo, kad net sumažinus po
rcijas nuo birželio 15, šalis ne
turės užtektinai maisto, kad iš
maitinus gyventojus iki seka
mos pjūties ir priscis dar labiau 
mažinti maisto porcijas.

BLOGA SU MAISTU IR
VOKIETIJOJ

Saksonai valgo net ir šu
nienų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, geg. 21. — Pa
sak bal. 7 d. Berliner Tageblalt, 
kurio numeris čia gautas, liūd
nesnės klesos Saksonijoj 
kupranugarių, šunų ir

valgo 
arkliu

mūsų..

buvo Finlandijos seimo prezide
ntu ir į tų vietų buvo išrinktas 
keturis sykius. 1910 m. jis ne
paklausė Rusijos valdžios ir at
sisakė paduoti Finlandijos sei
mui du caro ukazu. 1913 m. 
vas. 3 Rusijos valdžia pašalino 
jį nuo prezidentystės ir vėliau iš
trėmė į Siberijų. Jis buvo pa- 
liuosuotas 1917 m. ir sugrįžo į

True translation filed with the post- 
master at Chicago, iii., May 22, 1918, 
as sųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 21. — Pa-

80 organizacijų Maskvoje' tapo 
išskirstyta ir ten areštuota 500 
ruurchistų. Laikraščiai Mask
vos dislrikte labai suvaržyti ir 
20 jų uždaryta.

ša:ii?.H nušovė ir sužeidė dau-

I'i ue translation filed vvith the post- 
masler ai Chicago,• III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

TALKININKAI EINA
PRIEKIN MAKEDONIJOJ! ’ ’

-------- Į Jų vieton bus paskirti fede- 
raliai direktoriai.

VISI GELEŽINKELIŲ 
PREZIDENTAI PAŠA

LINTI

Paėjo 12l/2 mylių

veržimo į Finlandijų jis 
iiiu, buvo Berline).

gramos iš Maskvos, datuotos 
gi'g. 18, keli nariai pačio deši
niojo sparno Sovieto pildomojo 
komiteto kurie pritarė Japoni
jos internacijai Siberijoj, tapo 
areštuoti.

Areštai padaryti po bolševikų

PARYŽIUS, geg. 19 (suveliu 
ta). — Kares ofisas šiąnakt pa
skelbė, kad franeuzų ir italų ka 
reiviai paėjo priekyn 20 kilome-

Ukrainos hetmanas Skoropad- 
ski, sakoma, renka armiją Kije
ve užpuolimui išlikimų Badai 
spėki).

Nekuriu iš Petrogrado.darbi-1 Irų (12!4> mylių) vakariniame 
ninku matomai kale Makedonijos fronto.

VOKIEČIAI PAĖMĖ ABO

Vokiečiai nori paimti Rusi“ 
jos sandėlius ir savastis

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. — Vokiečiai 
paėmė mestų Abo, Finlandijoj 
ir paėmė belasvėn ten rastus ru-

ČIČERINAS REZIGNA
VO?

Jo vieton esąs paskirtas 
Karachan

(Abo yra 
iki 1819 m. 
sostine, čia 
niversitetas.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, geg. 20 ♦Pa
sak žinios iš Kijevo, vieton Či- 
čerino, bolševikų 
reikalų ministeriu 
tas Karachan.

(Karachan buvo
Rusijos delegacijos

Rrest Lilovsko taikos konferen
cijoj. Antroj taikos konferen- 
vijoj Brest Litovske jis buvo vie 
nu iš Busijos delegatų).

užrubežinių 
tapo paskir-

sekretoriuni
pirmoj

ša žinios, dviejose dirbtuvėse 
darbininkai priėmė neprielan

kias Sovietui rezoliucijas. Keli 
tūkstančiai darbininkų kitoje 
dirbtuvėse sustreikavo.

PINIGAI RAUDONAJAM 
KRYŽIUI PLAUKIA

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G,1917.

WASHINGTON, geg. 21. — 
Generalis direktorius McAdoo 

šiandie paliuosavo kiekvieno ge
ležinkelio Suv. Valstijose prezi
dentų nuo pildymo tikrojo ve
dėjo savo geležinkelio panagų. 
Jis paskirs kiekvienam geležin
keliui federalį direktorių, atsa
kantį tik prieš geležinkelių ad
ministracijų.

Daugelyj atsitikimų, geležin-

vonų.
Vienuos Arbeiter Zeitung rei

kalavo tų ištirti ir iš tos prie- 
slies tapo konfiskuota visa lai
da. Apie tų dalykų kalbėtasi 
parlamente, bet buvo užtylėtas j

Vienuos presoje.
Korespondentas sako, kad ta 

išvedė iš žodžiu vieno užlikian.o v
liudytojo, kurio tėmijimai tęsė 
si iki pabaigai balandžio mėn.

Tas žmogus sako, kad dideles 
vokiečių ir austrų masės dan
galu negu pavargę nuo karės.Jos 
nemano ir nekalba apie niekų 
kitą kaip duonų ir jų imas taip 
nupuolęs, kad valdžios bijosi 
bolševikų judėjimų.

žmonės alpsta gatvėse.
Jis sako, kad jis ir jo šeimyna 

ištisas savaites gyvenusi beveik 
vien grybais, surinktais miške 
netoli nuo miestelio, kuriame jie

Kupranugarių • mėsa parsi
duoda Zwickau ir ji paeina iš 
Hagenback žvėryno, kuris kovo 
mčn. Z\vickau davinėjo persta- 
tyinus. Kupranugariai tapo 
parduoti skerdyklai delei stokos 
pašaro. Didesni kupranugariai 
davė nuo 300 iki 4000 svarų mė
sos.

šunienos ir arklienos.vartoji
mas labai padidėjo dėlei abelnos 
stokos mėsos, taipgi kartu pa
kilo ir kaina. Šuniena parsiduo
da po 55c svaras, o arkliena po 
36c s v.

SUSEKTAS AIRIŲ SUO
KALBIS AMERIKOJ

Jieškoję vokiečių pagelbo 
airių sukilimui Irlandijoj

Žmonės dažnai alpsta gatvė

Vakar surinkta $1,300,000

pajūrinis miestas, 
buvęs Finlandijos 
pirmiau buvo ir v- 
kurį 1827 m. per- 
ingforsų. Miestas

yra arti Aurajoki upės, kuri i- 
Į.'itola į Botnijas įlankų. Abo yra 
nemažos svarbos pramonės ir 
laivų budavojimo centru).

Rusija vėl protestuoja.
Bolševikų užrubežinių reika

lų ministeris čičerin pasiuntė 
smarkų protestų prieš vokiečių 
komanduotojo Helsingforse rei
kalavimų kad vokiečiai paimtų 
savo priežiuron fortifikacijas, 
savastis ir sandėlius mieste. Či- 
čerinas nurodo, kad sulig Brest 
Lilovsko taikos sutarties, prigu
liau Rusijai karės medega ir rei- 
kmenįs Helsingforse turi pasili
kti Rusijos kontrolėje.

Sakoma, kad sandėliai Helsin- 
gforse yra verti $75,000,000.

True translation filed with the post- 
miislcr at Chicago, III., May 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

Oficialiai suskaityta, kad va
kar Raudonajam Kryžiui sudėta 
Chicago j e $1,300,000.

Tiek surinkta iki pietų. Įskai
tant aukas duotas po piet, suma 
tikimasi pasieks $1,750,000.

Tarpe didžiausių aukautojų 
vakar buvo:

International Harvester Co., 
$250,000. Swift and Co., $100,- 
000; Morris and Co., $100,000; 
Cudaby Paking Co., $20,000 ir k.

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESU- 
LOJ

HAYS, Kas., geg 21. — šįryt

Pagerino pozicijas

LONDONAS, geg. 21. — Ka
rės ofisas skelbia, kad į šiaurry
čius nuo Merville Flandrijos fro 
ule anglai pereitų naktį pageri
no savo pozicijas.

Anglai tame žygyje suėmė 301 kelio prezidentas galbūt bus pa- 
belaisvių ir 6 kulkosvaidžius. I skirtas federaliu direktorium: 
Padarytoji šįryt po smarkausi Apsaugojimui akcioriicrių in- 
apšaudymo kontr-ataka ant Įteresų ir palaikymui individua
lau jųjų pozicijų, tapo sutriuš-| liškumo kiekvieno geležinkelio, 
kinta anglų artilerijos ir kulka-1 kur tik galima federaliais dirc- \ I #
svaidžiu. > Iktoriais bus paskirti veikiantįs

savasties viršininkai.

yra tokios, kad vargiai jie gali 
išlaikyti, jau nekalbant apie dar
bą, o dalykai kasdie ’ eina blo

Jet kareiviai negauna po
ne

Vokiečiai nepradeda 
ofensivo Vokietijon moterų registrą-

LONDONAS, geg. 21. - Ati-| ciJa birželio 17~2(i 
dėliojimus pradėjimo tfikimosi L (ransl(1|ion fi]c(| wi|h ||)c |)Os|. 
vokiečių ofensivo matomai ma- master at Chicago, III., May 22, 1918, 
v . . , u . . i j . . jas reųuired by the act of Oct. G, 1917.žai apeina talkininkų kareivius, I 
kurie stipriomis vietinėmis atd-Į WASH1NG1ON, geg. 21. 
komis tai vienur tai kitur geri- departamentas šiandie iš- 
na savo pozicijas. Ar vokiečiai pa tvarkelių sulig kinio 
yra pasirengę atnaujinti savo v°kietijos moterįs gyvenančios 
smarkius mūšius, dar nežino-Huv- Valstijose užsiregisl- 
ma, bet keista, kad jie nieko ne-l)as policijos ar kiasos 
veikia pridg anglų-francuzų viršininkus tarpe birželio 17 ir 
žnaibymo taktikų. I

gyn* 
Rankamai maisto. Jie yra 
tik pavargę nuo karės, bet visai 
apatiškai į ją atsineša. Yra pa
prasčiausiu reginiu matyti ka
reivį maldaujantį maisto. Kiek
vienas yra įsitikrinęs, jog laukia
masis maistas iš Ukrainos yra 
miražu.

Ateina sunkiausis laikas.
“Trįs sunkiausi mėnesiai bir

želio, liepos ir rugpjūčio — dar 
turi ateiti. Pereitais metais tuo
se mėnesiuose beveik nebuvo 
nieko kita valgyti, kaip agurkai 
ir vaisiai. Šiltinės ir krajaligė 
virto epidemija. Žmonės su 
sibaisėjimu dabar laukia tų 
jų mėnesių.“

pa-
tri-

s

ORAS

i
| True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. G, 1917.

\VASHINGT()N, geg. 21. - - 
Suv. Valstijų valdžios agentai 
susekė suokalbį tarp Vokietijos 
ir Airijos agentų šioj šalyj apie 
sukilimą Irlandijoj ir tas išdalies 
buvo priežastim dabar Anglijos 
valdžios padarytų areštų Airijos 
vadovų.

Tie/davadai, kurie galbūt bus 
paskelbti viešai, manoma, aiš
kiai parodo, kad Airijos vado
vai. daugiausiai Sinn Fein šali
ninkai Suv. Valstijose, turėjo 
ryšių su Vokietijos atstovais, 
kurie suliko parūpinti pinigus 
Airijos sukilimui ir galbūt pa
siųsti suhmarinomis ar bloka
dos bėgimais į I r 1 a n d i jų 
g i n k 1 ų. .ir amunicijos. Buvo 
taipgi net svarstoma apie pro
gas pasiuntimui vokiečių karei
vių dalyvavimui karėje ant Ai
rijos žemės.

Pradžia sukilimo paskirta a- 
pie šį laikų, kada vokiečiai pie
navo pasiekti kanalo porins po 
jų didžiojo ofensivo Francijoj ir 
buvo manyta, kad Anglijoj iš
kils panika delei vokiečių per-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PITTSBURG, geg. 21 — Jau 
93 lavonai žuvusių laike eksplo
zijos Aetna Chemical Co., Oak-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 18. — Sulig 
išdirbamų nacionalės ekonomi
nės tarybos pienų, ganėtinai ele
ktros aprūpinimui visų Petro
grado pramonių ir apšvietimui 
ir visiems reikmenims viso šiau
rinio distrikto bus surinkta iš j šiaurinėj dalyj Eli is pavieto siau 
Nevos,'Volkovo, Svir, Narevo ir.tė viesulą, kurioj žuvo 5 žmones, 
kilų upių vandenpuolių. Del Keletas žmonių sužeista, užinuš- 

vien Petrogrado bus pabūdavo- ta galvijų ir sugriauta keletas galbūt lietus ryte, o vakare šal- dale dirbtuvėj žmonių atkasta 
ta stotis ant Volkovo upės 60- namų. Telegrafo komunikaci-čiau; ryto giedra ir šalčiau; piet- iš po griuvėsių. 48 lavonai tapo, 

000 voltų spėkos. ja sutrukdyta. vakarių, vėliau vakarų vėjas. identifikuoti.

Išdalies apsiniaukę šiandie,

MAISTO PADĖJIMAS KRITIŠ
KAS

True translation filed wilh the post- 
nnister at Chicago, 111., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

\VASHINGTON, Geg. 21. — 
Valdininkai čia mano, kad mai-

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN. ---- O—
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tokią pasaulinę reikšmę, kad 
tautai karalius parūpina, arba 
tautos likimų nulemia, tai ge
riausia gal žmonės, pas ku
riuos galvoje, kaip sako, ne 
visi namie.“ (Darbininkas 
N. 386).
Tokia kalba tai tik klerikališ-

Šito rašto tonas yra cxtra — 
oficialis, tarytum tai rašytų vy
riausioji tautininkų partijos val
džia. O lai rašo tik “Tėvynės“ ir 
redakcija, kuri nuo savo orga- 
nizacijųs (t. y. nuo SLA.) netu
ri tam jokio ingaliojimo.

Ta tautininkų partija turėtų
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1840 S. Halsted St.. Chicago. 
OL—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalnai

Metanas .................
Putei meto ..... 
Trinia mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

86.06
3.50

Dalykas tame, kad kun. Bartuš- 
kos parašas turi daug blogesnę 
reikšmę, morališkai — jis turi 
pekliškai hjaurę reikšmę — iš
davystės reikšmę. Kun. Bartuš-

tokį uolų “Tėvynės” organu vi
nių; pusė iškaščių tai butų ma
žiausias atlyginimas.

Viena kopija
Savaitei ....
Mėnesiui ... JO

Mitu:
Metams ..................... «
Ouset met<J .... • • • •«
Trinks mėnesinms
Dviem mėnesiam ...
Vien am mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užaieniuaM
Pinigus reikia siųsti Palto Ilona? 
Orderiu, kartu su užsakymą.

M.06
L?5

45 
740

pinti karalių, bet jis pridengia 
ir teisina prieš svietų kaizerio 
pienus, jis išduoda paliudijimą, 
kad kaizeris nieko bloga neda
rąs Lietuvai, kad tai patjs lietu
viai norį Lietuvai karaliaus, ir 
kad kaizeris, kaipo geriausias 
lietuvių prietelius, tiktai klausus 
lietuvių noro, skirdamas Lietu
vai vokišką karalių.

Tai tokia turi reikšmę kun.
Bartuškos parašas ant to juoduliais prirodyti kad Lietuvos par- 
išdavvstes dokumento. davimas kaizeriui buvo didžiau-

True translation filed with tbe post
ui,ister ai Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
AGITACIJA.

Klerikalai, kurių pagelba ta
po parduota kaizeriui Lietuva, 
rengiasi prie dideles agitacijos. 
Jų bevaistis “doc.” iš VVasliiug- 
ton, vienas kunigas ir vienas

užlaikonių piemenukų ketina 
pasileisti po Ameriką su agita
cija, kurios svarbiausias tikslas

Raiytojų ir korespondentu prašomu 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakciiii, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai, rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia kfasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Tai yra vokiškos intrigos čiu-[būt jie taipgi rinks pinigus Lie- 
iras i tuvos valdžios ir vokiško karu-

Tūlam lai-Į Mes tikimės, kad žmonės vi-

Asmeniškul Redaktorių matyti gali
ui* tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

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

Apžvalga

išsyk atėmė nuo kun. BartuškosI Riškus nuopelnus, 
ingaliojimų, bot jo viešai nepa- Iš antros pusės, mes manome, 
peikė. Dabar jie jau drįsta tei I kad šių vasara socialistai užsi- 
siuti visų tų išdavystę ir kun Lnis (|nr daugiau savo agitacijos 
Bartušką. varymu negu pirma. Ypač svar-

Pokios išdavystės, kurios duo-L)U yra< kad dabartinis Lietuvos 
da didžiausių moralę paramai padėjimas butų juoplačiaus»a iš- 
kaizeriui, negali būti teisinamos jukintas, ir kartu su tuo atkirs- 
jos turi būti sustabdytos. Į |ns klerikalams kelias prie mu

sų visuomenės. Visose agitaci
jos prakalbose turėtų būti ren-

. ... v . • . kainos aukos Lietuvos Laisvėsrevvne vis agituoja už {vai-1
...... 1 r ondan.riausius tautininkų sumanymus 

Dabar ji “širdingai“ remia tau
tininkų sumanymų leisti dien 
1

VIS ORGANAUJA.

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., May 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
PALYGINIMAS.

valdžia Koriu mieste paskelbi

kurioj tarp kitko skaitome:

ja ypač paskutiniais keliais 
menesiais smarkiai pradėjo 
varyti savo intrigas ir šmeiž 
ti Serbijos žmones. Ji pradė-

je Europoje melagingas ži
nias, buk Serbija bandžius 
slaptu budu pradėti atskiros

ir serbų armijoj ji platino ži-

šingi tam.** , „ 4
i

Bet serbai esu pasiryžę stovė
ti iki galui, kol mažųjų tautų

Taip serbai priešinasi vokie

inas nei kiek nėra gesrenis ne

tuo tarpu sekėsi kuopuikiansia 
ačiū musų klerikalams.

Lietuvoj vietoj pasipriešinyno 
vokiečių intrigoms, mes mato
me kaip ten klerikalai visokiai.*

čiai slaptai kalbasi su Ludendor- 
fu ir von Hertlingu, mes mato-

Ina ir baltinama svieto akyse to-

Ir dar daugiau. Net čia A 
merikoj klerikalai, kurie išpra

gelbėjimui atimti nuo Bar
tuškos ingaliojima, dabar 

jau ima teisinti Bartušką. 
Sako, kas iš to, kad 
Bartuška pasirašęs po memoria
lu, reikalaujančiu Lietuvai vo
kiško karaliaus. Tas memoria
las, sako negalėjęs suteikti Lie-i 
tuvai karaliaus; esą:

“Manyti, kad kun. Bartuš-^
kos parašas turi šių gadynę dymai veikti išvieno.

Sereda, Gegužės 22, 1918,

Iš antros

Am. Liet Darb. aryba.

Adriati-

buvome

827 Bank St., Waterbury, Conn.

kliubus kviesdami, kad išrinktų 
<avo atstovus j busimų bendrų

kfo nusileisti, taip kad ji niekad i 
nebuvo pozicijoj Serbijos ambi-l 
cijas paskatinti. Albanija buvo Į 
sudaryta, kaipo Austrijos vassa-

simezgusios \vaterburiečių LDT. 
nariai dideliu stropumu norime 
pradėtų didelį darbų dirbti, nors 
tai darbas ir nėra taip nepapras-

Waterburiečių bruzdėjimas.
Gegužio 12 diena kelių Water-

tari apleisti. . Priešingai dėl to 
dalyko būt karė kilusi, nes mes 
niekad nebūtume pradrįsę pra-

mieste L. 1). Tarvba, tatai krei- 
piamės 'į visas Waterburio ir a-

Organizuokimės galingon A- 
merikos Liet. Darbininku Tary- 
bon, kad galėjus rimtai paremti 
Lietuvos žmonių kovų už laisvę.

Komiteto vardu

13 
CENTŠ

nariai laikė savo susirinkimų 
reikalu Lietuvių Darbininkų Ta-

šiame Lietuvos kovos už laisvę 
momente. Mes esame naujų

kas y»a musų užrubežinei poli-

Imčiau

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo,

Brittų nuolaidos Balkanuose.

Kad šitas Anglijos politikos 
apskelbimas nėra gryna preten
zija, princas Lichnowsky pripa-

derybas, dėl Balkanų karės ir Al
banijos Įsti'^ginio kilusias. “Ka
rės pradžioje”, sako jis, “mes 
(Vokietija) ant nelaimės atme
tėme Prancūzijos valdžios pasiū
liji mų prisidėti prie valstybių pa
skelbimo nesiinteresuti ir nesto
ti nė vienon pusėn.

jos’, kabineto narys man pasa
kė. Originaliai Didžioji Britani
ja į sutartį taipgi Kongo inimti 
proponavo. Tai būt mums su
teikę Ii isės pirm kitų pirktis ir 
progos ekonominiai įsibriauti. 
Vienok mes šį pasiulijima atme
tėme, nežiūrint Besijos jautru
mo. *** Brittų valdžios nuošir
dumas, jos pastangose musų tei-

“Iš pat pradžių brittų valstybi
ninkas užėmė pozicijų, kad An- 

,glija Albanijoj interesų neturi ir 
per lai dęl jos klausimo į karę 
invelta būti nenori. Jis tik norė
jo būti sanžiningu tarpininku 
tarp dviejų grupių ir sunkumus 
prašalinti. Taip jis jokiame at- 
vėjuje nestojo sųjungininkų (jo 
talkininkų) pusėje ir derybose, 
kurios Į aštuonius mėnesius tę
sėsi, savo gera valia ir žymia in
taku jo nemažai prisidėta santar
vei ir sutarčiai invykinti. Vie
loj kad panašių anglų pozicijų 
užėmus, mes visuomet Vienuos 
parašyta pozicijų U/jimdavo- 
me.:::: : Aid kiekvieno 
Mbaniją, serbų uostus 
'<o, Scidali, Albanijos 
Jausimą inimanl, mes 
Kustv'jos pusėje, ku<
E(li\vard Grcy vargiai kuomet 
nors prancūzų ir rusų pažvalgas 
priėmė. Priešingai, veik visuo
met jis musų pusę laike, kad 
karei preteksto nedavus. Tai

kad Grey, dargi pirm negu su
tartis buvo užbaigia ir ipasirašy- 
ta, pastebėjo mums, kad tūli bri- 
Itai nori investuoti kapitalo j te
ritorijas, naujaja sutartim mu
ms skirtas, ir ieško tame reika
le brittų paramos, l ai jis pada
rė su pastaba, kad kalbami už
manymai ieina į musų interesų

------------------------------- ------- — “Lordas Grey tarybas vedė su
Truc translation filed with the post- atodaira, ramumu ir taktu. Kur 

M), ir in.lėjus pono BaluaolE^lrUty^S'aM ’of^t?#’gildavo pavojus klausimui | 
varbų reikalą” nuo savęs kur Vo^jgJįj0S iŠpaŽilltiS.
ii priduria: I ,

. I Released by the Committee on Pub-
Naujo laikraščio atsirad* j tie Information, 

mas ženklina visuomenės kul 
turinį kilimų, todėl sumany
mų leisti dienrdštį mes širdin 
gai sveikiname ir patartume 
visiems, kam rupi musų laik 
raštijos bujojimas, tokį suma
nymą paremti ir dar dienraš-

Anglijos susidraugauti pastan
gos.

lų taip sudarydavo, kuri visuo
met visiems priimtina būdavo. 
Jo asmuo konferencijos visų na
rių vienodų pasitikėjimų turėda
vo.

ndona-s “nurimo dėl Morokos nu- 
otikių.” Haldane’o misija iškelia
vo Berlinan, kad su Vokietija 
prie supratimo priėjus. Toji mi-

Mes manėme, kad “Tėvynė' 
galės liauties organavus tauti 
ninku partijai po to kaip tauti
ninkai įsitaisė savo organų, bet 
pasirodo, kad taip dar neatsiti
ko.

vija tautininkų partijos reikalė
lius stato pirmesniais ir svarbes 
niais už visus S. A. L. reikalus 
Ir štai kaip ji sielojas, kad ne 
vyksta jos bičiuolystė su kleis 
kalais:

vome” iš Didžiosios Britanijos 
karei ištikus, “vietoj kad pasi
tenkinti sutarčia, kuri užtikrin
tų nuo Britanijos atakos ar ata- 
<os su brittų pagelba”. Jis tęsia: 
“Vienok Sir Edward Grcy nepa-

rų atstumta. Konferenci jos pa
sekmė taigi buvo rusų susiprati
mo nau jas pažeminimas.”

veikiau tie j

siartinimui linkui sudarymo 
Piki. Komiteto dar nieko ne
padarė. Pvzd., Dr. J. Biels 
kis, užklausus jo (2 d. gegu 
žės), kas lame klausime pa-

kiai, kad net nepranešė varde 
tų žmonių, kuriuos tautiniu

Komitetai).

to ir laikyties. Bet nesilaiko
ma. Štai, kadir suvažiavime.'

žiavimas šaukiamas klerikali

nepakviečiama išanksto Tau-

taip svarbus klausimai, ir lt., 
ir tuose klausimuose nepasita
riama su ta sriove, su kuria 
atities ir išvieno veikti įsakė 
Seimas.

Taip niekas nedaro. Taip

eiti prie suderinto darbo, bet

GARDUI Jie kalba patįs
susipratimo su mumis ir jo pir
mieji į tų pusę bandymai buvo 
sanrašyje su pirklybos ir kolo
nijų reikalais.*** Po to ,kaip 
buvo susitaikyta su Francija ir 
Rusija senai disputuojamuose 
klausimuose, brittų valstybės

prie panašių sutarčių su mumis. 
IĮ ka jis taikė, buvo ne musų iš
skyrimas, bet greičiau kad mus 
inėmus, lyg kiek galima, į esa
mas bendrijas. Pasisekus nutie
sti tiltus tarp esamų Anglijos ir 
Prancūzijos, Anglijos ir Rusijos 
skirtumų, jis taipgi norėjo pra- 

I šalinti, lyg kiek galima, skirtu
mus tarp Anglijos ir Vokietijos 
r pasatdio taikų apsaugoti sutar
čių tinklu, kuris galutinai inizer- 
nų laivyno klausymų inimti tu-1 
rėjo; iš kitos pusės musų iki tam, 
laikui užrubežinės politikos pa
sekmės buvo sąjungininkų ben- 
dringumas, dėl kurio tos tautos 
karei ištikus vienų kitų remti pri- 
sikefino. Kaip jis pats užreiškė, 
Grcy politika buvo toki: ‘Ne ar
dant esamųjų su Prancūzija ir

rie savyje agresyviu elemento ir 
Anglija surišančių obligacijų nc-

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

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

E-73

Brittų nuolaidos Afrikoje.
Panašiai, kuomet Vokietija jie- 

škojo nuolaidu portugalų kolo-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

nnugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciearing House) Depotiių 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Luniber Co 

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUB1N 
prez. Alias 

(Brewing Co

gauti visa, kų tik ji norėjo. “Bri
ttų valdžios patenkinime žadan
čiam alsinešimui pasidėkojant,” 
rašo princas Liclino\vsky, “man 
pasisekė naujai sutarčiai duoti 
formų, kuri pilnai su musų no
rais ir interesais suliko. Visa

mes Kongo plotus iš pietų pusės 
pasiekėme; ir mes gavome bran-

valoriaus ir per tai išties į pran
cūzų i n tėkmės sferų incina — fa
ktas, kuris mano prancūzų kole
gų privedė įprie gyvos, bet bevai
sės kontr-reprezantacijos. To
linus, mos gavome šiaurinę Mo- 
zabiko dalį, iš Likungo rubežių 
padarant.

“Brittų valdžia rodė didžiausj

Grcy norėjo išparodyti savo gerų 
į mus valių, bet jis taipgi buvo 
užsiinteresavęs musų kolonijas

vokiečių beaugančia spėkų nuo 
šiaurės jurų ir vakarinės Euro-

draugiškus santykius su Vokie- Afriką. ‘Mes nemurmame dėt 
tija ir dvi grupi suartinti.” Vokietijos kolonialės ęksipanzi-

(leriausias būdas dėl itrinimo
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. buteliukan vIroic aptlekouo arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVaahlnjjton Street, New York, N. Y.

Kazimieras; Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip i. rirninaliikuose 
taip ir civiliškuose teistu tose. Daro 

visokius dokumentus ir į opieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted 31.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mkvjto Ofisas j, 

I1T N. Dearborn St. 
111 43 Unity Bldg. 

Tel. Central 4411

JOSEPH C. W0L0N 
'LIETUVIS ADVOKATAS 

2(T S. La Salk* St.
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telcpbone Hockwell 6999

W. KASPAR
prezidentas

)TTO KASPAR
vice-prczidentas

WILLIAM OETTING
prez. Octing Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidenlas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1
pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF S1KYTA

kasierius
PERVIRŠIJA ?6,000,000.

KALBAMA LIETUV14KA1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kėdžių 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Loula Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, 111.
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AKRON, OIIIO.

Kaip kitur taip ir pps mus yra 
lios progresyvios draugijos ir Geriausi kiaušiniai kokius

jautoji tarp jų. Nariais kuopa 
gana skaitlinga, bet sulig tuo 
skaitlingumu veikimas jos silp
nokas. Mat, stoka veikėjų, ener
gingų ir plačiau isilavinusių žino 
uiti. Vis dėl to reikėtų atsimin- » C

o kartu ir lavintis. Socialistų 
priedermė arčiau susipažinti su 
įvairiais klausimais, visuomet

nesuprantant, Nesidrovėti pasi
teirauti, pasiklausti lų, kurie 
daugiau nusimano. Be to, rei
kia daugiau draugiškumo savi
tarpiuose santykiuose. Pas mus, 
tuo tarpu, kiekviename beveik 
susirinkimo kįla ypatiškumai. 
iarsikarščiaviinai, kits kito už
gauliojimai, ir <lvl ko? Del to.

klaidingiausiunt'sunrantanči re nu
muko

Prie progos turiu pastebėti, 
kad valdyba ir gi kartais neatlie
ka kaip reikiant savo pridermių, 
dagi susirinkimo tarimų neišpil
do. Susirinkimų dažnai neati
daro, kol nėra penkių šešių įne
šimų, ir negalima paraginti, nes 
supyksta ir sako, kad tai šmei-
žikui ir norintis triukšn

Draugams ir draugėms 
tų nuolatos lankylius j sus 
mus ir rupinties rinkti 
boti žmonės, kurie geriau supra
stu savo pritiiermcs ir sugebė
tų pasekmingiau veikti.

— Visų Draugas.

reikt*

kuomet nors valgėte- 
Riebus, skanus sviestas-- 
Švelnus, skanus su ris-
Jie visi vadinami “CIearbrook” -pamėgink juos:

—Tai yra “Wilsono Savaite”
IVIUSŲ CIearbrook kiaušiniai surenkami kasdien iš guštų 

11 Izoco Lr 11 v- vrm z 4 o rvn v liz> irt-n v-s ** o Ir i » I
Jūsų krautuvninkas 
turėtų statyti pir
moje vietoje VV il
simo produktus

Certified Brand 
niekinėse Vaisiai 
ir Daržovės

šviežia Mėsa
Blekinėse Mėsa 
Speciališkuinai

Certified Brand 
Konservai ir 
Virti Vaisiai

Majestic Kumpiai, 
Lašiniai ir taukai 
Daržovės
Trupumai

ir išveizdos. Jie atsiunčiami pas mus, atsargiai sudėtus j tam tik
ras dėžės šaltuose vagonuose. Mes žinome, kad jie yra švieži, bet 
pirma negu jūsų pardavėjas juos aplaikys, jie pertikrinami, kad 
butų švieži. Kuomet jus perkate CIearbrook šviežius kiaušinius, 
jie yra švieži.

Kepkite CIearbrook kiaušinius. 
Kuomet jus jį sumušite ant ska- 
urados jis stovi kruvoje--tikras 
ženklas gerų kiaušinių. Jie nep- 
asileidžia ant visos skaurados. 
Jie laiko savo išveizdą--ir jus ži
note kaip tokie kiaušiniai yra 
skanus kuomet pagaminta.

švarumo ir atsargos, kaip kad 
jus reikalautumėte iš pienines 
savo namuose.

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si į 1-rias lekcijas per

ir nežinai nei vie
nokis. Taip aiški

pus 
kad
nos
ir lengva pus-balso sy-
stema, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽ1UNAS

3343 So, Union Avė.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias tr chroniškas Ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 9 ryto, tiktai.

Uel Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A. VIDIK AS 
laigusi Akušerijos Ko- , 
legiją; ilgai praktika-( 

usi Pennsylvanijos 
ir Phila-.

ijoj. Pasek min-1 
patarnauju prie 

Duodu rody j 
ligose mote-, 

rims ir merginoms.
13 So. Halsted Str. , 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

z—
Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENS

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

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

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

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Certified
Margarine
Nut-Margarine

CIearbrook Kiaušiniai
Sviestas ir
Suris

“The Wilson Label 
Protects Your Table”

įsakyk savo krautuvninkui, kad 
atsiustų jums CIearbrook kiau
šinių šiadie. Ir išakyk jam kad 
atsiustų dar CIearbrook sviesto. 
Kadangi musų CIearbrook svie
stas yra tikras sviestas, padirb
tas iš riebios, tirštos Smetonos, 
sumuštas ir sudėtas švariai. 
Mes užsispirime ant to paties

CIearbrook suris visuomet yra 
tos pačios augštos kokybės-ska- 
nus — gerai išsisenejes — sveikas, 
geras maistui.
Mėginkite visus maisto produk
tus turinčius Wilsono rodantį 
W-leibelį-musų Certified Brand 
blekinese vaisiai, daržoves ir 
valgomieji daiktai, .musų mėsos 
blekinese, musų Majestic kum
piai ir lašiniai; ir visus kitus pro
duktus jūsų krautuvninkas stato 
pirmoje vietoje laike “Wilsono 
Savaites"

Jhib iruuik VVtLSON & C O. ynui |UMonlea'

War Time Cook Book (Karės laiku virėjo knyga) Dykai laike “Wilso no Savaitės.” Rašykite mums dėl gavimo dykai kopijos musų karės 
laiku virėjo Knygos, ilustruotos įvairiais pjaustymais šviežios mėsos jų naturalėse spalvose, ir pasakančios kaip išvirti ekonomiškai mėsų. 
Malonėkite suteikti mums vardų jūsų groserninko ir mėsos pardavėjo. Adresuokite Domestic Science Department, Wilson and Co., Chicago.

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.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Suite 600-612 1 Kampas 22ud pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pilone Haymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti 
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Aptiekus Tel. Drover 8148 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ii’ Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

............... —I.......... ................
Oi. A, R. Blumenllial 11 Sergėkite savo akis

Tel. Pullntan 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

Telephone Yards 5032

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittena, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerui dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn, savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais paturiu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Bultrenas, Prof.

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

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

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagf 
Telephone Haymarket 3544 t

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drover 9893

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—3 poptetų 
7—S vakare. Nediliomie 10—13 dieną.

kus. Vai 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Ar. kam p. 47 st

Telephone Yards 4317

AKIŲ SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
* tuščias, kada pra 

Į/ft nyksta regėjims. 
IĮ/ Mes vartojame 
jF pagerinta Opb- 
Ct fhalmonieter. Y- 

patinga donia at- 
I kreipiama i vai- 
nuo 9 ryto iki 9 vak.

4649

Akis

kus.
at- 

vai- 
vak.

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

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

yra

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar ~
Kampas 18-tps gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite į mano narašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 3 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

TELEPHONE YARDS HS4. | 

D r. P.G. Wiegner | 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki ll 
Iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
>325 So. Halsted St, Chicago. I 
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Chicago ir Apielinke
Draugijų Domai ąTrue translation filed with the post- 

niaster ai Chicago, III., May 22. 1918,

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos ketvirtoji konferencija

a s reųuired by the act of (Jot. 6, 1917.

J. Gubavičius išvažiuoja 
armijon

M. Meldažio svetainėje. Pradžia 
kaip 10 vai. ryto.

Draugijos, kur dar neprikau- 
so Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba* arba neturi išrinkę 
savo įgaliotinių į šikamąją ket
virtą Tarybos konferenciją, ma
loniai prašomos, tatai padaryti. 
Butų geistina, kad sekamoji 
konferencija narių-įgaliotinių 
skaičiumi viršytų visas jau bu
vusias konferencijas: turime 
daug svarbaus ir neatidėliotino 
darbo. Tarp kita, bus svarstoma 
Londono Darbininkų ir Socialis-

■ tų Konferencijos karės tikslų me 
morandum, (referatas ir disku
sijos), Lietuvos atstatymo reika-!

distriklų organizavimo reika-

Draugijų įgaliotiniai, kurie 
dalyvavo by vienoje pirmesnių- 
jų Tarybos konferencijų, man
datų nereikalingi. Mandatus 
privalo atsinešti tik tų draugijų 
įgaliotiniai .kurios ką-lik prisi
dėjo Tarybon ir naujai išrinktie
ji įgaliotiniai.

Gerh. delegatai malonės ne- 
sivėluoti, konferencija turi atsi-

Naujienų redakcijos narys Jo
nas Gubavičius šiandie vakare 
išvažiuoja kariuomenėn į Jeffer- 
son Baracks, Missouri.

J. Gubavičius, kaipo laikraš
tininkas, yra vienas gabiausių 
reporterių, kokių lietuviai buvo 
turėję.

Artimi jam buvo jaunuome
nes reikalai, ir jis Chicagoje 
daug triūso buvo padėjęs jau
nuomenės auklėjimui, jos sup
ratimų ir dvasios pakėlimui; jis 
buvo pirmas, kurs paskatino sa- 
vytarpį lavinimos tarp jaunuo
menės, jis taipgi buvo pirmas 
vaikų organizatorius. Naujie
nose jis nuolat rašinėjo rimtų 
straipsnių j Jaunuomenės Sky
rių, ir ilgoką laiką buvo to sky
riau vedėjas. Armijoj lietuviai 
kareiviai susilauks jo asmenyje 
gero draugo, patarėjo ir moky
tojo.

Paskutiniuoju laiku Jonas Gu
bavičius mokinosi Obcrlino kole
gijoj ir tūlą laiką buvo gyvenęs 
Clevelande, O.

Kartu su J. Gubavičium arini 
jon išvažiuoja kitas Naujienie 
tis, Antanas Lebeckis, kurs ilgų

Anton Žala t ores 3355 Union avė A 
George /K Šukys 4404 Greenwood av 
l’rank Adamitis 2310 W 23rd St 
Bernard Beneszaunas 2125 W 23rd pi 
lahvard Krushinsky 2112 W 19th St 
Stanislaw Pawrazas 2239 W 23rd pi 
Joe Sinkovice 1833 W 22 pi 
Nokolas Stankvvlcz 2320 \V 23 pi 
K. BUdkorowicz 1800 W 23 st TKeodore Duucinns Kenosha, Wis. 
J J Valent 18.32 S Wabash avė 
Boleslaw Malesa 2334 W 21 st St 
S Mazalowski 2214 S Albany avė 
Pawel Nazereveci 2 24 W 23 st 
Stanley Toloczka 3421 Lemoyne st 
Jotui A Lukas 331 Eugenie st 
Fellx Kaminski 2117 Lubeck M 
Louis \Vitkowski 12x1 W 49th pi 
Michael Madowski 1211 W 47th st 
Tony Urga 1246 \V 50th avė 
Joseph Jezerski 2510 VV 46th St 
Alex Stankus 143 W 451h pi 
Tony Kazanaski 5014 S Elizabeth st 
Joseph Stažas 336 W 45th st 
Dilo Pajewski 1229 W 49th str 
James J Nugent 6846 S Sangamon st 
John Staskiewicz 8437 Escanaba av 
l’rank Rutkowski 8536 Green Bay av 
Theodore Awrutis 1829 W Chicago a 
Motens C Makas 650 N Trumbull av 
Niek Zukousky 1009 W 14th st 
John Rutkowski 206 Summit pi 
snlis Albanis 634 W 18th st 
Bruno Satkouski 715 W 17 str 
Peter Pagois Kenosha Wis.
Modist Kazlauskas Chesauning Mich 
Stanley Lukoslnis 1153 ludependį blv 
!’r:ink Azuscnis 1956 Canalport avė 
Stanley Shimkus 1721 S Halsted st 
Joseph Kazlauskas 1934 S Union av 
’eter Kimi 728 VV 21st St. 
Mike Novickies, 3127 S. Union avė. 
Bobert Normant, 1606 S. Halsted st 
Joseph Klawinski 1432 George str 
John Zaverius 1417 l'letcher st 
>sadore O VVitashkis 6340 S Talman 
\lex Malenowski 2534 VV 46th pi 
\Villiam Rudaitis, Gary Ind.
Vnton Angerevicz 2415 VV 46th st 
lohn Maiicki 4730 S Paulina st 
’eter Yasius 3328 VV 60th pi

Į :'rank Bolevvski 48 37 S. Lincoln st I loseph Kenowski 4823 S Marshaif. a 
| 'rank Stankus 4614 S VVester av I lohn Rostowski 2438 \V 46th pi.I Louis V Benes 4534 S VVood st I ’rank Rashka 4520 S Fairfield av I \Villiam Puzious 4622 S Marshaif 
I Nelaimė

True translation filed with the 
postmaster at Chicago, May 
16, 1918, as reguired by the act 
of Oct. 6, 1917.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geguž. 24, 7:30 
vai. vak., Mildos svetainėj, 3141 S. 
Halsted, ant 2rų lubų1.—Visi nariai 
ir narės, visi atvykite, be to, nesivė- 
luokite. —S. Meškauskas, Org.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ

a.

— Tarybos Sekretorius.

PrelekcijA
IIIIHMIIIIIIM

----- Vien tik vyrams------

KETVERGE, gegužės 23 d
Mildos svetainėj, Bridgeport

Prelegentu bus 
DR. A. MONTVIDAS

Padengimui lėšų inžanga 10c

Pradžia 7:30 v. vakare

Jaunesni kaip 20 metą nebus įlei
džiami.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
į taip svarbi!) sveikatos reikale pre- 

Keng. Komisija

^ado užmuštą lietuvį.

Panedėlio rytą ant šv. Kazi- 
niero kapinių rasta užmuštą nu
rūkusia elektros viela viena ka- 4. 

paskutiniuoju laiku dirbo prie I ’inių darbininką. Nelaiminga- 
Liberty Land konupanijos. I 'matoma, per klaidą turėjo 

_____  I paimti nutrukusią elektros vie- 
True translation filed with the post f'b nvs rnnkV nudeginti, 
mastei- at Chicago, III., May 22, 1918 I <) ir drabužiai gerokai apdegę, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 1 rTX v. » . . .I Uzmustasai nugabenta į pavie- 
Kareivių šaukimas. I *() ligoninę. ..—Juozas Vilimas.

Nuo gegužio 20 dienos prasi- I . .
dėjo vėl šaukimas vvrų karino I _  . .

J . n , . I Majoras eina išvien sumenen. Paskelbiamuose sąra Ette|sonu< 
šuose nau jokų kurie jau išvažia- l _____
vo ar dar turės šiomis dienomis Rav0 .<antou8j.. miesto 
išvažiuoti iš Chicagos į paskir Į |aryboje> 
tas jiems kareivių lavinimo sto
vyklas paduodama šios lietuvių

V. Jakubovvsky 2002 S. \Vashtenaw :

James Kintas 5011 Grand blvd 
John P. Gubovvich Cleveland O 
John Kaspariunas Lucerne Pa 
Anthony Lebecki 2301 S Halsted st 
Boleslav Miklaszeviez 2922 Poplar av 
Tony Rapalas 3218 Parnell av 
Mathevv M Skuhisauckas 3122 Union 

*Mathew Šalčius Boston, Mass.
Charles Shukauskis 2919 Emerald av

Belou> ~ eabls vau!t. tvhcre thousands of 
lt nes enler telephvne exchangt. Mleft— 
tMd diamettr ofOOO-patr cabte.

Požemines Vielos
A PAČIOJE miesto gatvių 

įtaisyta didelė telefono 
systema, kuria kasdien per 
eina milijonai pranešimą.

Švinu apdengtas kabelis, 
susidedantis nuo 900 iki t, 
200 porą dratelių kiekvienas 
suleista apačion ir suvieny 
ta, kad tokiu budu atsakau 
čiai patarnavus miestui.

Kad Kiti Aukoja 
Savo GYVASTĮ— 
Ką Galit JUS 
Duoti ?

Aukokite

Visos Raudonajam Kry
žiui aukos eina pagalbai 
karės lauke.

dą imt recepto, kuri nuvarė į 
kapus jauną Charles ir Murie 
Gerlach’ų sūnų Augustą. Mat 
kožkokiu budu Dr. Moore vie
toj 2 granų parašė — “20.” Vai
stai buvo pertvirti ir kūdikio or
ganizmas jų neatlaikė. Kūdikio 
tėvai traukia daktarą tieson.

ASMENŲ JIEftKOJIMAl
Jieškau savo draugo Jono Jonai

čio, Šiaulių pav., Kauno gub., Šaukė
nų parap., žigaičių kaimo Malonėk 
greitai atsišaukti, arba kas žinote 
praneškite jo adresą.

Juozas Brazas, 
2953 Emerald Avė., Chicago, III.

Pajieškau moters, Onos Tamolevl- 
čienės, po tėvais—Graiveckiutė. Pra
sišalino balandžio 7 dieną. Paliko 
mažą kūdikį (6 nedėlių) ir vaiką 6 
metų. Paeina iš Veiverių parapijos, 
Gyvių kaimo. 30 metą amžiaus, gel
toni plaukai, ant nosies yra apga
mas. Prašom pranešti, kas sužinos 
apie ją ant šio adreso:

And. Tamulevičius, 
1426 S. Union Avė., Chicago, III.

.(ieškau savo pusbrolio Jono Ur
bono. Gyvena Cnicagoje.

Juozas Lisauskas,
87-17 Houslon Avė., So. Chicago, III.

REIKALINGA mergina dėl 
abelno darbo ofise. Turi 
mokėti angliškai ir lietuviš
kai. Patyrimas nereikalin
gas. Darbas pastovus. At
sišaukite tiktai laišku.

“Naujienos”
1840 S. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKALINGAS senas vyras nega
lintis dirbti šapoje. Lengvas darbas 
ir pastovus. Gera mokestis. Atsišau
kite šiuo adresu: J. B a lt lėna s, 
1707 S. Halsted St., Chicago, 

Tel. Canal 6417
- T - - * ■ ----T J

REIKALINGA — molderių prie ge- 
Ižkelio darbo, ilgam liukui darbas. 
Pastovi vieta. Missouri Mallcable 
Iron Company. East St. Louis, III.

Užpuolė kurčią 
knygvedj.

Du nepažįstami blogdariai va
kar užpuolė D. H. Meyers kom
panijos knygvedį, Albert J. Lai- 
rdą. Nepaklausęs banditų ko
mandos. Mat, Laird besąs kur
čiu. Banditai išsinešė 55 dol. 
pinigų. Policijo jų jieško.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 

to ar 18 gatvės apielinkėj, arti Hid- 
sled St., laisvoj šeimynoj. Be valgio. 
Praneškite adresu. Naujienos No 19, 
1810 S. Halsted St.

REIKALINGA gera lietuvė mergi
na, o taipgi ylduranižė moterė dėl 
pirmą ir antrą apartamentą nauja
me name su visais moderniškais 
parankurnais 'Turi mokėti kalbėti 
angliškai ir gerai virti valgį. Be 
skalbimo—du šeimynos. Gražus tar
naitės kambarys su atskira maudyne 
ir porčiu. Gera mokestis*. 1021 Gran- 
ville Avė., arti Granville.

PARDAVIMUI BARGENAI NAME
LIU JB DVIEJU FLATŲ

3938 S. Artesian, 4 kambariai, 
augštas apatnamis ......... $1600

4001 So. Artesian, 6 kambariai, 
maudynė, gazas, augŠtai apat-

. ................ *2000 3330 Charlton St., 4 kambariai $10;>U 
4048 So. Campbell Avė. 6 kam., 

maud., gasas, ištaisyta gat. $19iM) 
a147 So. Euclid Avė. 4 kamb. ir 

atikas, lotas 50x125 ..... $1200
;>140 Kostner Avė., 4 kamb., aug

štas apatnamis, elektra, gara- 
džius 4-ms automobiliams, na
ujas, lotas 60x125 ............$2500

5921 So. Kceler, 5 kamb. naujas,
■ Jotas 30x125 ......................... $20000
3201 So. Leavitt St., 4 kamb. .. $1400 
32nd ir Archer, 7 kambariai, 

maudyne, gazas, ąžuolo grin
dis augštas apatnamis, ištai- 
syta gatvė ....................... *n;oą

3320 So. Oakley Avė., (> kamb. $2100 
3248 So*. Oakley, 6 kamb., mau
dynė, gazas, pečium šildomas 

ištaisytas apatnamis .....  $1900
3326 So. Secley Avė., 5 kamb., 

plytų, 5 kamb. ajiatnamyj ..$15)00
4 kambariai, Braidwood, III., pil

onai ištaisyti, 1’/i akro....... $700
3331 So. Ashland Avė., 6 kamb.

fialas, 4 kambar. priešakyj, 
viskas gerai pataisyta ;... $2300 

3653 So. Leavitt St., 2 fialai, 
plytų, ant akmens, lotas 26x 
12d ........ .................. 93200

3116 So. VVood St., plytų, visas 
ištaisyta, 2 pagyvenimą .... $3500

MCDONNELL, 
2(iJ0 Wcst 38th St., Chicago
Atdara 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir nedėliomis.

BRIDGEPORT
Išleistuvių vakarėlis.

Šiadie, gegužio 22, Jaunų Lie
tuvių Tautiškas Kliubas rengia 
vakarėlį atsisveikinimui su tais 
draugais jaunuoliais, kurie išva- I
žiuoja kariuomenėn. Kliubas 
kviečia ateiti į rengiamą vaka
rėlį visus tuos draugus, kaip 
Kliubo narius, taip ir kitus, ku
rie jau ketverge turi išvažiuoti.

Vakarėlis bus Radavičiaus 
svetainėj, 936 VV. 33rd St., ir 
prasidės kaip 8 vai. vakaro.

Pranešimai
Majoras Thompsonas “už m ir- Į

<o” savo prižadus balsuotojams. I LSS. 174 kp. ir 37 kp komisijos su- 
r. . , , . . ' . | rengimui pikniko liėpos 4 dieną su-. Jisai netik kad nebesistengia I sirinkimas įvvks seredoj, geg 22 d. 
“suvaldyt” gaso kompaniją, bet “Naujienų“ ofise, 8^vaL vakare.^

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GRAŽUS KAMBARYS atiduodamn 

veik dykai moterei arba vedusiems 
be vaikų, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namų. Dieną gali dir
bti bile ką. Atsilankykite tik vaka
rais. (
4119 So. Maplevvood avė. Chicago 

2-ras augštas.

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

REIKALINGA ledą traukėją ir 
darbininkų į ledą svirnus, 33c į va
landą, 10 ir 11 valandą darbas. At
sišaukite į Contumers Co., 
35111 St., ir Normai avė., Chicago.

ATI DUODAMA rendon švarus ka
mbarys dviem arba vienam vaikinui. 
Yra maudynė, telefonas; prie karų. 
Atsišaukite po 6-Šių vai.
3538 S. \Vallace St., Chicago*.

REIKIA 2-jų kriaučių prie kau
tą darbo ir preseris.
F. Degymas, 832 W. 33 SI., Chicago.

FARMOS
Centndėjc VVisconsin, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokyklą ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Lohglade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,900.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 VV. 23rd Place Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA tuojaus karpytojo ir 5 ki
tokią vyrą dirbti į serą)) iron yard.

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

RAKANDAI

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

South

REIKIA vaiko nuo 17 iki 19 metą 
amžiaus prie lengvo varstoto darbo 
rakandą sankrovoje. Geram vaikui 
proga j ateitį. Clemetsen Co..
2607 Flounoy St., Chicago.
1 blokas į pietus nuo Harrison.
■■■ —- ■ ■ ——      ■ .1. I I ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ I W ■ f

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

3645 W. Polk St., Chicago.

išsiuntimo. Kreipkitės į 
Elmers Labor Agency, 30

Canal Šit., Chicago, UI.

REIKIA patyrusių langą plovėją. 
Chicago Win(loW Cleaning Co., 
62 W. VVashington St, Chicago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lq $215.00 paimsi mano $850 piayer 
piana, 1918 model mandolina prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dieną. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd. Chicago.

KLEIN BROS.,

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

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkites.

Kas nori išmokt anglų kalbos Ir 
rašto, rokundą, 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.

----- o-----
PARDUODAMA pigiai grosernė, 

smulkmeną sankrova. Kampas prie 
gatvekarią. Gera biznis.
419 W. 31st St., Kampas Canal st.

Reikalinga prityrusią pardavėjų — 
vyrų sekančiuose departamentuose: 

čeverykų,
Vyrų skrybėlių ir kepurių,
Rakandą.
Geistina, kad butų prityrę. Turi 

kalbėti angliškai. Ypatingai geros 
mokestys ir geros vietos vyrams, 
kurie atsako savo vietai. Atsišaukite:

Halsted and 20th Sts.
3-čias augštas — Empl-. Dept.

iiaut josios interesams. (Ižva-| Racine Wis. TMD. 121 kuopos su- 
i..... ••, • . . . . . | sirinkimas įvvks gegužės 26 d. 12:30kur jisai vėlavo miesto tarybos val. p„ pietį, Union Hali. Bus ren- 
rezoliuciją, kurioj reikalaujama, | karna atstovas j bosianti TMIl. sej- 

.. Imą ir rinkimas darbininkų dėl iš
kart korporacijos advokatas Et-Į važiavimo. Yra daug ir kitų reika- 
tcjsono nesikištų į miesto bylosilų aptarimui.______  —M. K.
prieš gaso kompaniją reikalus | Ro8eiand — LMPS. 25 kuopos Cho- 
ir netrukdytų adv. IUchbcrgu«. | •:<» repeticija įvyks seredoj, geg. 22, 
... , . , . , . _ |8 vai. vak. Palmei' Park didžiulėje
Miesto taryba betgi nepaisė po- sveK, 111 ir Indiana avė. — Visos 
no maioro veto Didelė didžiu-1 nur?s ,nalonėsit ateiti ir atsivesti no majoro veto, uiacie (linzių naujų narjŲ. —Komitetas
ma balsų ■— 52 prieš 15 — ji) t---------
. i . v _ . i-l Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217
dar kartą užgyre minėtą rezoliu-l kuopos lavinimos susirinkimas įvyks 
pi m ii* tini nnnniLrinn mniAral kaip 8?30 v«il» vakai'Cjciją n tuo panaikino majoro A. Mik.ll()vičil,us *svet2112 - 137 
veto. Vadinas, miesto taryba I Str.— Draugai, meldžiu atvykti pas- 

. • . ii«ii i . | kirtu laiku. Visi tie, kur norėtų ta-stoja uz adv. Kichbergą, knrį|pti; LSS. nariais, taipgi kviečiami 
pavarė Thompsono sėbras Ettel-|ate***' Rast. M. J. Mauricas.
sonas. Į . . . .I Lietuvių laisvamanių Kliubas tu-

I uo betgi skandalas dar ne-Iri svarbų reikalą prie M. X. Moc- 
u..„I kaus. Jis, rodos, dabar randasi We- uzsibaigia. Galutinai jiš bus|SĮVį]]gj Maionėkit greitu laiku atsi- 

išrišta teisėjo Torrisono kamba-| įi^!i,K*u2onc1resH,: .Paul (į»Jicnskas, , .. ... . . 12.720 W. 23 St., Chicago, Ilkryj, apskričio teisme. TeisėjasI L.L.K. Komiteats.
turės nuspręsti, būtent, Ettelso-1 --------
nas nr RichbprnnB turi teisint I . LDLD. 19 kp. rengia prelekcijų «i. ai ni<margas turi uisesat Ivienems vyrams, ketverge, gegužės 
stovauti miesto reikalą byloje 1-3 d., Mildos svetainėje. Prelegentu

. y , .. I bus Dr. A. Montvidas. Pradžia 7:30
prieš gaso kompaniją. I vai. vakare. Inžangos 10c. Kviečia-

 | me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

REIKALINGA dviejų leiberią iš 
krovimui lumberio. Atsišaukite į 
917 W. 201h Place. Chicago, Iii

BEI KALINGA bučeris pastovus 
darbas ir gera mokestis.

Illinois Market Co., 
3432 S. Halsted St., Chicago.

BEI KAI.INGA mergina dėl drapa
ną krautuvės. Tufi būti patyrusi 
lame darbe. Užmokestis gera. Dar
bas ant visados. P. K. Bruchas, 
3323 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA dviejų dreiverių pavie- 
niem vežimam, taipgi vyrų dirbti į 
“serap iron yard“, $20 — $21 į sa
vaitę. A. Blackstone,
2457 So. Loomis St., Chicago.

REIKIA prityrusių operuotum prie 
viena arba dviem adatom spėka siu
vama mašina. Taipgi merginą mo
kyties. Playsiut Mfg. Co.,
3600 S. Morgan St., Chicago.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj. biznis išdirbta per tris metus.

Ištaisytas—pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
—nuo May 1 iki Oct. 31, 1918.

Pardavimo priežastis—turi išeiti 
į kariuomenę. Malonėkite atsišaukt 
šiuo adresu: C. BURBULIS,
725 VV. 119 St., VV. Pullinan, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groserio 
sankrova, tarp lietuvių apgyventos 
vietos. 3402 So. Halsted St.

PARDUODU Excelsior motorciklį, 
dviem cilindrais, išrodo kaip naujas, 
gerame stovyje, pigiai Savininkas ei
na Į kariuomenę. Galima matyti nuo 
5 iki 9 vakare.
11761 So. Halsted St, VVest Pulhnan, 
III

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKE BARBĖK SCHOOL
G12 W. Madison St., Chicago.

NAMAI-žEMft

F. BLATTER 
Chicago

BARGENAS, —7 fintą, 4 augsią 
mūrinis namas, gesu ir elektra ap
šviečiamas kiaurai. Turi hut par
duotas už $6000.00.
932 W. 191h St., F1A5TER 5Y5TEH

PARDAVIMUI mūrinis namelis 6 
kambarių, maudynė, eleklos šviesa, 
ir gesas. 2849 Union avė*., mūrinis 
4 fialų, 33-čia ir Union Avė., po 4 ka
mbarius kiekvienas. Kaina $5,000. 
3125 VVallace St., 6 kambarių name
lis, madynė, elektra ir gesas — 
$2500. 6231 South Barine avė., ge
ras mūrinis 2 i'latą 12 kambarių, 
maudynė, $5,000. Medinis 2 flatą 
prie Union Avė. Nupirksi už ge
riausią pasiūlymą. Didelis surašąs 
hargeną. Matykite E. Feeney, 
603 VVest 31 st St., Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DKS1GNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRŠDALŲ

Muku sistema ir ypatitkaa mokinimą* 
darys Jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mee iu- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų DM 
kysitės.

Elektra varomos mažino* musų siuvimo akr- 
riuose.

Jus esate užkvfečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bite laiku — dieną Ir va
karais ir gauti specialilkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — olls 
stailės arba dydžio, iž bile madų knygos.

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

N. La Baile gatvž. Kambarys 411-419. 
nrie4 City Hali.

tai pataisyti pagadintas vie
tas požeminėj systemoj.

Nėra užtektinai storų stie
bų, nėra užtektinai plačios 
gatvės, kad pratiesus pagal 
seną būdą, visas dratas, esa
nčias moderniškoje požemi
nėj systemoj.

Didelis štabas inžinierių 
yra samdoma suradimui ką 
reikalaus ateityje telefoną 
naudojanti publika, ir su
lig ją reika'

Mirė daktaro ofise. Detrolt, Mich. — LMPS. 17 kuopa 
n . • n r m ■ rengia šeimynišką išvažiavimą, ge-
Poma Bose Goldbcrg, 900 Wino-Į įjužės 30 <h, Highlartd Park.—Detro- 
iii n t nnrein nnųitnfcvti irioMn I diečiai atsilankykite į minėtą parką, na gi. norėjo pasitaisyti pagertu-1 Bus prakalboSf deklemacijos, dainos 
sius dantis. Nuėjus dentisto F. I h’ Maip įvairių žaismių.

i ...I Agota Gyvienė.(). Moelmano olisan, Marshalll -------
Ficld budinki* ii išvasaknio kasi Svarbi prelekcija darbininkams— i kki DiKiniKt, ji įsvasaKOjo Kasitcniu; «Darbihinkų atiyginimo ista- 
reikia. Bet vos daktaras paso-1 tymai”. Prelekcrją skaitys gerai ži- 

, luomą visuomenės veikėja p-nia M. 
(lino ją kėdėn, pacientė apalpo! Jurgelionienė, Ketverge, gegužės 23 
ir už kelių minučių pasimirė.r1'.k“il‘ 7:3°, e * 1 ■ sąryšio svetainėje, 1822 Wabansia

avė. Prelekcija rengia North Sidės 
draugijos, priklausančios Ch. L. D. 
Tarybai. Prelekcija Vra svarbi ir

Pavojinga klaida. | *i1"£'!!,a k><*'’<«n''»m lietuviui darbi-
I 11 III K U!•

Darktaras Sainuel Moore 1767Į
Sedgvvick gi., padarė mažų klai- kuopra’ndū'ngas*Wsere<,"*,gegu’ 

____ _ __ I n«» n _ 1 _ 1- 44KV...-J!__ M t’i

DOCTOR LAYTON I Milda Teatras, . . ' ■ W || VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
Vodeviliaua Permaina. 

Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. T

Prie šių kainų priskaitoma ir 
1c ir 2c kariškos mokestįs 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVES

REIKIA Merginų mokyties ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

VVestern Bag and Burlap Co., 
2449 \Vallace St., Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbininko, 
$40 mėnesyje, kambarys ir valgis; 
Prityrimo nereikia.
6222 Harper Avė., Chicago.

118

Panaudota visokis perser
gėjimas prieš pagadinimą 
kabelių, bet keblumui neti
kėtai pasitaikius, galima grei

1
uwno rr«rt4

įima.

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

Gydo ligas vyry ir motery su vaistais iš musy pačių laharatorijos. 
Seno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių ir specialių ligą 

Naujausi įrengimai dėl gydymo elektra.
740 W. Madison St., kampas Halsted st ki 8 vak^Ne- 

dėliom 9—12Chicago, III.

žės 22. 7 vai. vak., “Naujieną“ Sto
ty j. 1437 S. 49th Court. Visi draugai 
atvykite laiku. Yra svarbią reikalą 
atlikti. —Sekretorius.

Vaiką draugijėlės “Ateities žiedo** 
« i choro repeticijos, vadovaujant p-lei
r*. <Lna8» I Staniuliulel, įvyks seredoje, geg 22, 

kaip 8 vai. vakare, Mark White S. 
svetainėje, prie 29 St ir Halsted st. 
Visi choristai malonėkite atsilankyt. 

-i-Raštfninkė.

REIKIA žmogaus, pakavimui ra
kandą. Mes galime panaudoti kiti), 
su tam tikrais įrankiais, mokyties 
to darbo. Clemetsen Co., 
2414 W: 20 St., 2-ras augštas.

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mainau biznevą mimą į pagyvenamą. 
Gali tilpti 3 familijos ir biznis. Na
mas mūrinis ant 2-jų ;mkštų. Kam 
reikia nepraleiskite tos didelės pro
gos. Jonas Tumas, 
3116 W. 43rd St. Chicago.

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiliu šapo jo Darbas 
visokis. WARSAWSK1 and CO., 
1915 So. State St., Chicago.

REIKIA vaiką ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St., kampas l ito place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
aike mokinimosi. Geros sąlygos. 

Atsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to place.

REIKALINGA moteris indu plovė- 
.8, darbą dienomis Harry Block 
1356 So. Halsted St., t *

GERAS BARGENAS
Štai jums geriausia proga tapti lai

mingu ir nematyti bado*, šituose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano for
mą už pusę kainos; aš turiu 20 akrų 
derlingos žemės. Man ta farma kai
nuoja du tūkstančiu doleriu, o da
bar parduodu už tūkstantį dolerių 
už cash ar ant išmokėjimą. Nelaimė 
man yra, kad aš į trumpą laiką iš
važiuoju į kariuomenę. Kas pirme
snis atsišauks, tas bus laimingas; aš 
esu labai patyręs apie tą farmą, nes 
išgyvenau tenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;tris kartus į metus augi
nama javai. Yra lietuvių kolonija 
arti miesto ir mokyklą. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar-

VALENTINE DRESSMAKJNG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
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 Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiak4

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstiją istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškoj 
ekonomijos, pllictystės, dailiaraŠys-

Block, ba ypatiškai nuo 12 iki 5 vai. popiet 
Chicago. K. .1. J., 10649 Mich. Av. Boseland III.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:3u iki '.i 
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

t




