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Vėl prasideda mūšiai vakaruose
Vokiečiai atnaujino 

ofensiva
. J

Mūšiai siaučia dviejo= 
se vietose

Italai paėmė kalną

Vokiečių atakos beveik visur at
muštos. Pačmę Aisne augštumas
VOKIEČIAI ATNAUJINO 

OFENSIVA

Atakos daryta dviejose 
vietose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Jlu, May 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, geg. 27. — Ka
rės ofisas praneša, jog šįryt 

prasidėjo stiprios vokiečių ata
kos prieš anglų ir franeuzų pozi
cijas tarp Rhcims ir Soissons. 
Prieš atakas sekė smarkus bo

mbardavimas.
Vokiečiai šįryt atakavo taipgi 

Flandrijoj, tarp Locre ir Voor- 
mezeclc, šiaurinėj daly j mūšio 
lauko.

VOKIEČIAI LAIMĖJĘ

Belgai atmušė vokiečius

Truc translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, UI., May 28, 1918, 
hs i eųuired by the act of Oct. (i, 1917.

Su anglų armija Francijoj, 
geg. 27. Belgų kareiviai aplai- 
kė naujas pergales ant vokiečių. 
Nedėlios naktį jie atmušė vokie
čių atakas trijose savo fronto 
v i (‘tose.

Vokiečių ataka prieš talkinin
kų pozicijas į šiaurvakarius nuo 
Kemmel prasidėjo šįryt 1:30 v. 
po smarkaus bombardavimo.

Vėliausi pranešimai parodo, 
kad vokiečiai padarė mažų pro
gresų niekuriose vietose.

Vokiečių ataka sektorc į šiau
rvakarius nuo Kemmel buvo pa
daryta prieš franeuzų paimtas 
pozicijas geg. 20 d.

Atmušė vokiečius

Truc translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 28, 1918, 
r. reuuired by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, geg. 27.

I'irld * maršalas ILiig tarp kitko
praneša:

“Loore - Voormezecle fronte 
franeuzų kareiviai atmušė prie
šų su dideliais nuoslolais.

VOKIEČIAMS NEPAVY
KO

Prancūzai atsiėmė beveik 
v isas pralaimėtas pozicijas.

Truc Iranslaliou filed with the post- 
mash'r ai Chicago, III., May 28, 1918, 
hs required by the act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armija Francijoj, 
geg. 27. — Von Hindenburgo 
kareiviai ikišiol beveik visur su- 5,000,(KM)

siliko nepasisekimų jų atakose 
prieš franeuzus Loore sektorc.

Pačioje pradžioj!' priešui pa
sisekė išmušti iš apsigynimo po
zicijų niekuriose vietose, bet 
kon t r-a takos atmetė vokiečius 
atgal beveik visose šiose vietose 
ir franeuzai beveik atsteigė vi
sa savo linijų.

VOKIEČIAI PAĖMĖ
AISNE AUGŠTUM4

Vokiečiais vadovauja kron- 
princas

Truc translation filed \vith the post- 
master ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917.

BERLINAS, geg. 27. — Ka
rės ofisas šiąnakt skelbia apie 
vokiečių paėmimų Chcinin dės 
Daines augštumos.

“Dabar mes mušamos ant 
Aisne,“ sako pranešimas. “Ar
mija atakuojanti franeuzus ir 
• ingius tarp Bheims ir Soissons 
yra vadovaujama Vokietijos so
sto įpėdinio.

“lik artilerijos mūšiai eina 
Flandrijos fronte.”

Ofensivas nėra taip didelis.

True translation filed with tne post 
mastei- at Chicago, III., May 28, 1918, 
is reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 27.— Eve- 
ning Standard rašo, kad jo nuo
monė, vokiečių ofensivas nau
jame fronte Francijoj nėra taip 
platus, kaip pirmesnės vokiečių 
atakos. Vienoj vietoj Bheims 
apygardoj vokiečiai kiek atstu
me anglų kareivius.

Bombarduoja Paryžių.

Truc translation filed with the post- 
tmisk r ai Chica««». III., May 28. 1918, 
as -<|uirc<l >»y tlic act of Oct. <>, 1917.

1‘AliYžllS, geg. 27. — Po 
ilgos pertraukos vokiečiai šįryt 
6:30 v. pradėję bombarduoti 

Paryžių su toli šaunama kalino
te.

Pabėgo su 5,000,000 rublių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, geg. 27.—Ber- 
lino TageblaU rašo, jog Kijevo 
laikraščiai praneša, kad agri- 
kulluros ministeris Kovalovski, 
Ukrainos kabinete, kuris nese
nai tapo nuverstas, pasislėpė su, 

rublių.

KUR EINA NAUJIEJI 
MŪŠIAI.

Vokiečiai gal būt taiko 
j Paryžių.

l’rue translation filed with the post- 
maslei ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as required by tne net of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 27. — Po 
beveik keturių savaičių pertra
ukos vokiečiai atnaujino savo 
sprendžiamąjį ofensiva, pradė
dami savo atakas į pietus tarp 
Bheims ir Soissons ir Flandri
joj šiaurinėj dalyj Lys išsikiši
mo.

Nors dar peranksti kad nus
prendus tikruosius vokiečių tik
slus, matomai vokiečių deda

mos pastangos yra kad vienu ir 
tuo pačiu laiku prasimušus 
prie kanalo portų šiaurėje ir 
tuo sulaužius anglų frontų, ir 
Pastaroji pastaugti atkreipta 
daugiausia prieš franeuzus.

Savo ataka į pietus vokiečiai 
praplėtė mūšio laukų iki Į ry
tus nuo Bheims, užimdami nau
ja sektorų, kuriame buvo ramu 
nuo pereito rudens.

Išsiveržimas tarp Locre ir Vo 
ormezoele yra apie 8 mylių plo
čio sektorc, kur vokiečiai tipini- 
kė vieną iš kruviniausių smū
gių karėje, po ko jie pereitų 
mėnesį sulaikė savo besiverži- 
mą linkui kanalo portų.

Ataka tarp Soissons ir Bhei
ms tečiaus yra ypatinga ypaty
bė naujo vokiečių žygio. Tas 
mušis eina palei sektorių, kuris 
paprastai vadinamas Aisne fron
tu, kadangi per ilgą laiką ėjo 
mušis palei Aisne upę. Dabartine 
linija eina palei Ailctte upę, j 
šiaure nuo Aisne. Mūšio fron- L
tas yra apie 10 mylių ilgio, ar
ba 15 mylių trumpesnis, negu 
linija pirmutinės vokiečių ata
kos, pradėtos kovo 21 d.

ITALAI PAĖMĖ ZIGOtON
KALNA

Aplaikė ir daugiau 
laimėjimų

l’rue translation filed with the post- 
ina-lcr ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, geg. 27. — Karės o- 
fisas praneša, kad italai padarė 
svarbią atakų ir paėmė keletą 
kalnų pozicijų. Jie suėmė 870

Zigolon kalno augšluma, P ne
sena miestas, ?4onticello perėji
mas ir kalno viršūnė į rytus 
nuo perėjimo lapo laimėtais.

Pirm atiduodant žemę prie
šas atkakliai ginčai per 18 va
landas.

1 I oficicrių, 12 didelių kanuo- 
lių, 1 i tranšėją mortarą, 20 
kulkusvnitlžiai ii’ šimtas šuutu- 

v; tapo paimta.
(Italų ataka buvo padaryta 

labai nepatogioj vieloj arti va
karinio galo fronto. Nurodyto
sios Italijos karės ofiso praneši
mo vielos yra į šiaurvakarius 
nuo Trcnt, arti Austrijos - Itali
jos rubežiaus).

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 28. 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

YVASHINGTON, geg. 27. — 
Laivyno paimlius Alaskos paru- 
bežio tapo įsteigtas kad užbė
gus už akių I.W.W. vadovų a- 
gitacijai. f

t •

FINLANDIJOS MONAR- 
CHISTAI VEIKIA

Bet jie susitinka didelę opo 
ziciję

True translation filed with the post- 
masler <il Chicago, lik, May 28, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917.

STOCKHOLM, geg. 27.— Di
ktatoriaus Svinhufud pienai a- 
pie Finlandijos monarchijų bus 
įteikti senatui šių savaitę. Aš
tri laikraščių, krasos ir kabelio 
cenzūra Fi n landi jo j užsmaugia 
daugybę žinių iš kurių galima 
butų nuspręsti ten esančių poli
tiškų situacijų, bet visgi ateina 
ganėtinai atskirų faktų, kure pa
rodo svarbiausius dalykus.

Svinhufuld ir jo menkai su
daryta mažumos grupė jau pri
sižadėjo išgauti panaikinimą da
bartinės konstitucijos ii sudary

mą monarchijos su vokiečių 
princu. Jie rašo reakcinę kon
stituciją labai suvaržančią ne
turtingas žmonių klesas.

rėčiaus netikėtai patikta stip
ri opozicija iš pusės agrarų ir 
“jaunųjų finų”, kurie reikalau
ja respublikos. Finų demokra
tinių laikraštininkų kongresas, 
atlaikytas keletą dienų atgal, di
dele* didžiuma išsireiškė už res
publiką tyrų, neprigulmingą, 
laisvų Finlandiją, nevaržomų 
svetimomis įtekmėmis.

Gailiui negalima nū pačiam 
Svinhufud teisingai apskaitliuo- 
li šios opozicijos spėkų, kadangi 
daug dalykų įvyko šiais me

tais.
Tečiaus kada supranti, kad 

pusė šalies yra socialistais, ku
rie dabai visai nėra atstovauja
mi senate ir. prieš kurių senator
ius Svinhufud išleido paliepimų 
tuoj areštuoti, ir kad jaunieji fi
nai ir stiprus agrarai ir dalis 
švedų partijos roikalauja res
publikos, darosi aišku, kad pa- 
siulytasai konstitucijos permai
nymas nėra žmonių valia, bet 
ven typišku pavyzdžiu Prūsi
jos doktrinos.

Visgi valdžia remiama esan
čios ant vielos vokiečių armijos 
yra pasirengusi išpildyti priža
dus, po kuriais Finlandijos de
legatai pasirašė Berlyne ir labai 
gali būti, kad ji pagelba politiš
kų manipuliacijų įstengs perva
ryti savo pasiūlymus ir Finlan- 
dija gaus vokiškų karalių.

PAKĖLĖ MOKESTI Už VA 
ŽINĖJIMA GELEŽINKE

LIAIS

Dabar bus imama po 3c 
už mylių.

True translution filed the
i.iasUr at CliieaHo, III., Mav 28, 1918, 
as reuuired by the act of Ocf. 6,1917.

\VASIIINGTONAS, geg. 27.— 
Kad padengus kų tik paskelbtų 
algų pakėlimų ir augštesne šie
met kaina anglių ir kilų reik
menų, generalis direktorius Mc 
Adoo šiandie paliepė pakelti 25 
n uos. mokestį už tavorų perveži 
mą Snv. Valstijose, o pasažierių 
mokestį iki 3c už mylių vieton

ORAS
Nepastovus oras, galbūt lie

tus ir šalta šiandie ir ryto; šiau
rryčių, vėliau rytų vėjas.

dabartinių apie 2V^c.
Apskaitoma, kad tas pakėli

mas mokos ties’ sekamais metais 
padidjs gcležinkeliit įplaukas 

tarp $800,000,000 ir $000,000,000 
Tai yra augščiausias pakėlimas 
niokesties geležinkelių istorijoj.

Naujos mokestįs už tavorų 
pervežimų įeiną galėti birželio 
25 d., o pakėlimas už pasažierių 
pervežimą įeina galen birželio 
10 dienų.

ŠAUKIAMA 2 IR 3 KLESA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1L, May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917.

WAS1IINGT()N, Geg. 27. šia
ndie paskelbta, kad prasidėjo 
briovimasis į 2 ir 3 klesas parin- 
ktino kareiviavimo akto. Esan- 
tįs tose klesose žmonės yra geri 
amatu inkai ir specialistai, ku
rių nebeliko 1 klesoj. Ikišiol 
šaukiami K. ir L. skyriai.

2,499 AMERIKIEČIAI 
ŽUVO KARĖJE.

True translation filed with the po?t- 
nuister ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGTONAS, geg. 27.— 
Armijos nuostolių sąrašas šian
die paduoda 19 vardų. Inskai- 

tant šiandieninius nuostolius 
nuo pradžios karės amerikiečiai
sekamai neteko kareivių.

Užmušta mūšiuose 548
Užmušta priepuoliuase 251
Mirė nuo žaizdų 230
Mirė nuo ligų 1,098

Mirė nuo kilų priežasčių 74
Žuvo jurose 291
Civiliai 7

Viso mirė 2,499
Sužeista 3,565
Suimta belaisvei! 67
Prapuolė mūšiuose 230

Viso 6,361

“VAIKŠČIOKIT BASI”

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, 111., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, geg. 16. (ko
respondencija). — “Vaikščiokit 
basi šių vasarų ir pagelbėkit tė
vynei”, yra paskiausis patriotiš
kas obalsis, kuris bus iškabintas 
Vokietijoj.

“Delei didelio trukumo odos, 
lygiai turtingieji, kaip ir bied- 
nieji turi apsieiti be balų ar če- 
verykų,” sako paaiškinimas plc- 
kato lilpusio Essen’o Rheimisc- 
he Weslfalische Zcitung. Seniai 
raginami parodyti pavyzdį jau- 
niemsiems.

“Kodėl nevaikščioti jums ba- 
siemrf ši;| vasarų?” sako ZeitunĮ*. 
“Ne senas, ne jaunas neturi į»e- 

dyties visur vaikščioti basas — 
namie, gatvėse, mokykloj ar 
bažnyčioje.”

fc—i—i     ■■■ mi— ■■■■• id

Hindenburgas sergąs

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, UI., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 0,1917.

GENEVA, geg. 26. — Pasak 
pranešimų iš Slrassburgo, vo
kiečių generalio štabo viršinin
kas field-maršalas von Hinden
burgas serga karštlige ir yra li- 
ginbutyje Strassburge,. Jo pa
dėjimas yra kritiškas.

Karštligė labai platinasi vo
kiečių armijoj.

“Apkrauki! loblninkus mokes
čiais", sako Wilsonas

Turkai reikalauja atiduoti 
Novorosyską

PREZIDENTAS VĖL KAL
BĖJO KONGRESE

Ragino uždėti didesnius mo
kesčius

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTONAS, geg. 27.— 
Prezilentas NVilsonas šiandie 
vėl netikėtai pasirodydamas 
prieš kongresų, reikalavo, kad 
įplaukų bilius butų priimtas šia
me posėdyje. Savo reikalavi
mų jis parėmė dideliu reikalu— 
laimėjimu kares ir reikalu kaip 
galima greičiausiai apvertu Ii A- 
merikos biznį, kad nustačius 
reikalngus sekamų melų mo
kesčius. Savo pranešimu pre
zidentas pergalėjo visus politiš
kus išrokavimus, kurie verte 
kongreso vadovus priešinlies 
priėmimui įplaukų biliaus da
bar,

Laike savo pranešimo prezi
dentas išdėstė abelnus principus, 
kuriais turi būti vadovaujamus! 
rašant naujų įplaukų bilių vie
ton dabartinių dviejų aklų, vie
nas viršijančių Kitų. Preziden
to ir administracijos tikslu yra 
surinkti daugiau įplaukų, negu 
kada nors ir padaryti tai pagcl- 
ba sumanytojo biliaus.

Sulig iždo departamento, se
kantiems melams reikės viduti
nis kai $25,000,000,000, iš kurių 
apie trečdalis, arba $8,000,000, 
000 turi būti surinkti iš mokes
čių, o likusioji dalis — iš parda
vimo bondsų.

Kad surinkus liek pajamų rei
kės vidutiniškai padvigubinti 
mokesčius.

APKRAUKIT MOKES
ČIAIS LOBININKUS

Sako prezidentas Wilsonas 
kongresui

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 27. 

Prezidentas \ViIsonas šiandie 
pats paėmė į savo rankas kares 
mokesčių įslalymdavyslės pai
niavų ir netikėtai pasirodyda
mas prieš bendrų kongreso po- 
se<Ij iižrciške, yrst reika lin
gu tuo.jaus pravesti naujus ka

rės mokesčių įstatymus,.
Pienai, kurie galbūt butų su

trukdę darbų, bet kurie galėjo 
sudaryti veikimo susitarimu• L
tarp abiejų partijų, pranyko. 
Prezidentas pasakė kongresma- 
nams, jog nėra kilo budo išri
šimui karės aprūpinimo pini
gais klausimo, kaip tik kongre
sui toliau tęsiant posėdžius ir 
tuojaus pradedant lai svarstyti.

Prezidentas sakė, kad butų ai
škiai neteisinga laukti iki 1919 
m. kad nusprendus, kokie nau
ji mokesčiai turės būti.

Prezidento kalba buvo paly
ginamai trumpa, neužėmus! nė

15 ininutų laiko.
Prezidentas ypač aiškiai per

sergėjo apie užkulisinę politiką 
sąryšy  j su naujuoju biliuni. Jis 
reikalavo iš kongreso, kad svar
stydamas tą bilių jis atsižadėtų 
politikos. Politika, sakė jisai, 
“užsidarė.”

Prezidentas sakė, kad mokes
čiai labiausiai turi būti padidin
ti ant įplaukų, karės pelnų ir 
pertekliaus.

Jis sake, kad dabar yra neuž- 
ginčijimo pelnų gaudymo ir lai 
turi būti pasiekta naujais įstaty
mais.

“Pelnų gaudymas, kuris ne
gali būti sugautas sąžines”, sa
kė prezidentas, “gali būti sugau
tas apmokesčiavimu.

“Neguli būti svyravimo apdė- 
jinio mokesčiais šalies, jei tie 
mokesčiai uždedami teisingai*,’.

Jis prašė kongreso imties už 
to didelio darbo be egoizmo ar 
baimės politiškų pasekmių.

TURKAI REIKALAVO 
NOVOROSYSKO

Truc translation filed >vith the po.sl- 
master ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reuuired by tlic act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 21. (suvėlin
ta). — Matomai kad išgąsdinus 
miestą, vokiečių orlaiviai pasi
rodė virš Novorosysko, o vokie
čių submarinos įėjo į uostą.

Trans-Kaukazijos valdžia at
sisakė atiduoti miestą Turkijai, 
ko Turkija reikalavo laikos ko
nferencijoj Balnine, kuri dabar 
ai>sisl()j().

Novorosysk yra už 320 mylių 
į šiaurryčius nuo Batumo ir tie 
du miestai yra svarbiausiais 
Juodųjų jurų purtais Kaukaze. 
Jis yra sostine Juodųjų jurų 

provincios ir turi apie 17,000 
gyventojų. Pirmiau buvo pra
nešta, kad čia po vokiečių paė
mimui Sevohtopolio pasislėpė 
dalis Rusijos Juodųjų jurų lai
vyno.

5 žmonės prigėrė

NEW ORLEANS, Ala., geg. 
27.— Vakar Ponlcliartrain eže
re apvirtus vailek‘i prigėrė 3 

merginos ir 2 vaikinai.

Kad kam ko 
Re i kalinga

į greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas l .i turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tuksiančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per- ; 
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS
j 1840 South Halsted St.
Į Telefonas Canal 1506

■L ~ -J



n
£ NAUJIENOS, CI »go, 1H. Utarninkas, Geguž. 28,191 \

nnMIte'.- «-»«* *>*• •• *m.< •

NAUJIENOS -
tHE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily cxcept Sunday by 
The Lithuuniun News Pnb. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

žadant laikinų savo patogu-’Gabrys, kurį Amerikos kie
mų, ir siekti prie kultūros! rikalai šelpė iš savo iždo— 
kėlimo ir tobulinimo — gali (ir jie, ragindami protestuoti 
tiktai žmogus, papratusis 
kultūringai gyventi.

Todėl darbininkų būvio

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edėldieniiis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halstcd St., Chicago, 
Iii.—Telefonas: Canal 1506.

Užaiaakumoji Kaina:
Chlcagoje—pačtu:

niu net ir tuomet, kuomet ji

šituos kaizerio bernus! Tai 
yra pasityčiojimas iš žmo
nių.

Protaujantis lietuviai ne
gali pritart šitai dviveidei 
klerikalų ir atžagareivių po
litikai. Kol jie viešai neiš-

J. Neviackns
M. Damijonaitis

Daktaras:
Dr. F. Matulaitis
Dr. A. L. Graičiunas
Dr. I. Rronušas

1444
1114

2557
914
686

............................................................*,

L.S. Sąjungoje
k

rių atsiųskite. Labai

užintcresuoUiinūt kokį Komitc-

IDUIl

len
ką bad.ni I i. £LMAp

i meto .... 
is mėnesintm 

am
i mėnesiui

16 00
350

Tr
Dviem n 
Vi

Lhlesgoje—per nešiotoju*?
Viena kopija ....•••••«•••• -d®
Savaitei ................................... .11
Mėnesiui .............. . -50

Bavien} tose ValutijoMi, BU
9«ėtu:

Metams .................... . W d®
Pusei meto ........  • t • • • Aoe
Trims mėnesiam* ••••••«• i-^5 
Dviem įnėncsiain .•••••». 1JF 
Vienam mėnesiui .••••««.

Kanadoj, metams ..................
Visur kitur užsieniuose ..... S.00
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentą preloine 
•iuučiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Bedakto- 
rlaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, l)e to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių* Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai rai
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
|ei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja Ju ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

ny kitos —K. Marka

Redakcijos
j Straipsniai.

Vienas 
prietaras

Ir revoliucionierių€- tarpe

kad “juo

Rašančiam šiuos

gunientavimas susirinkime, 
kuriame dalyvavo beveik

gu me?

tvarkoje, tai mes užgesinsi
me darbininkuose revoliuci
ne dvasia. Turėdami geros- 
nes sąlygas, darbininkai bus 
mažiaus palinkę kovot prieš

Daugeliui klausytojų šitie 
išvadžiojimai, matoma, pasi-

revoli cioniškaij
Bet ištiesu tai jie neišlai-

Pagerinimas, kurį įgįja 
darbininkai kovos keliu, ne 
mažina jų norą kovot, o di
dina. Laimėjimas suteikia

jos, (langiaus pasitikėjimo 
savo spėkomis, daucrlaus vil-

darbininkų būvio 
jiemsPagerinimas duoda 

progos augščiaus 
kultūroje, o tatai verčia juos 
paskui statyt didesnių rei
kalavimų gyvenimui — va
dinasi, ir kovot, kad tie rei
kalavimai butų patenkinti.

sio ir pasilinksminimo, ne
gales suprasti, kam reikalin
gos yra apšvietos įstaigos, 
knygos ir dailės veikalai. Ji
sai negeis ir nenorės siekti 
prie nieko augštesnio. Ne- 
gut turėt (langiaus maisto ir 
pasiliuosuot nuo sunkios da

tai bus visas

Gerumu įgiję (langiaus už- 
okesčio arba trumpesnes į ru — Karevičiaus, Rartus-

tiesa, laikinai gali netekti re-1 |;a|zerjuj u^nerį kilpą ant 
Lietuvos kaklo, — tol į jų 
protestus negalima bus ki- 

I taip žiūrėt, kaip į veidmai-
I paskui save išnaudot kapita
listams ilgesnį laiką, negu 
tie darbininkai, kurie buvo 

iauh skriaudžiami. Bet 
pagerinimai yra pamatas

snį, ir ankščiaus ar vėliaus 
jie turi delei to stoti į kovą

Kuomet-gi pagerinimai y- 
ra išgaunami kovos keliu, 
tai jie ir laikinai nesustabdo 
darbininku nuo tolimesnės 
kovos. Laimėjimu jie pasi
naudoja, kad prisirengus 
prie naujos atakos.—

Mes, socialistai, privalome 
kovoti prieš blogumus, o ne 
laukti, kad jie pagimdys “re-

Truc translation filed svilti the posl- 
n.uslvr ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Klerikališkai-tau- 
tiskas protestas.

Klerikalu ir tautininkų 
trvbos parašė protestą

sikėsinhną aneksuot ir pa-

žmonių parašus po tuo pro
testu.

Nors pripažindami, kartu

vokiečių aneksionistų užma
čias, mes tečiaus skaitome

desį niųjų protesto ydas.
Visų-pirma, jie į protesto 

tekstą įspraudė savo parly-

Lietuvos“visiškos politines 
nepriklausomybės”, 
reikalavimas yra 
krai iškas, kuomet 
autoriai nė žodžiu neužsime
na apie tai, kad Lietuva tu

nedemo-

savo likimą. Jie, vadinasi, 
stoja už tai, kad ne Lietuvos 
žmonės, o kitokios spėkos 
nustatytų Lietuvos ateitį. 
Tatai gali reikšti ne Paliuo-

sto yda yra ta, kad jo auto
riai nieko nekalba apie Vo
kietijos valdžios norą pa
versti Lietuvą monarchija 
ir duoti jai karalių. Monar-

kštų jungą ant Lietuvos

nesipriešina monarchijos į- 
vedimui Lietuvoje, yra Lie
tuvos laisves priešų talkini n-1 
kas. "

Bot aršiausis dalykas ta
me proteste yra tas, kad jo 
autoriai nieko nemini apie 
kaizerio pagelbininkus, ku
rie padeda Vokietijos vald-

rtušką ir p. Gabrį. Musų 
dešinieji labai gerai žino, 
kad vyskupas Karevičius pa
dare sutartį su kaizerio at
stovais sulig Lietuvos; jie 
žino, kad tą sutartį užgyrė 
ir savo parašu patvirtino o- 
ficialis Amerikos klerikalų 
pasiuntinys; jie žino taip- 
pat ir tai, kad pagelbininku

rbo naštoj 
jo idealas.

Norėt naudoties visomis 
žmonijos kultūros gerybė 
mis, kovot už jas, dažnai įsi- kaizerio intrygose yra ir p.

Apžvalga
l’ruc Iranslation filed with the post- 
inaslei* ai (’ldcago, III.May 28, 1918, 
js rc<|iiirrd by the acLof Oct. 6, 1917.
KLERIKALŲ JIJIAįšIAI

“Tėvynė” paskelbė naujų sva
rbių žinių apie Lietuvų, kurios 
nušviečia klerikalų judošystę. 
Žinios matyti patikėtinos,

turi paėmus. Paduodame jas iš-

komisijos buvo pro L A. Vol
demaras. Jo išmintimi tik ir 
laimėta, kas laimėta. Kur jo 
nebuvo tarybose, ten ukrainic- v t>J '

viclė vokiečius malšinti šalį 
be Voldemaro žinios. Ir da

jungiami.

l ik jis nieko nekalbėjęs, -už

D-ra Alekna, bet jis nesutiko.
K u n.Olšauskas, kurs lankėsi

Iniaus arcivyskupus, 
inia ir vokiečiai, nes jis Ber-

jį re-

syti Lietuvai karaliaus...
Šveicarijos lietuviai — ku

nigai ir ju šalininkai — būti
nai varosi už monarchiją Lie
tuvai. Savo memorialo jie iki 
šiol dar nepaskelbė, nors vo
kiečių spaudoje nuo seniai a-

Anl garsios deklaracijos,

su Vokietija, kaip reikėjo pa
sirašyti, tai sutiko tiktai 1 na
riai Tautos Tarybos Vilniuje, 
— kiti atsisakė.

S. L. A. RINKIMAI

po išrikti visi senieji nariai, iš
skyrus vienų iždo globėjų. Bal
sų pasidalinimas ločiau rodo, 
kad “naujųjų” šansai nebuvo 
blogesni, ir kad “naujųjų” ir 
“senųjų” šalininkų Susivieniji
me yra beveik “fifly-fifly”. Rin-

Kl. Jugelionis
Vice-prezident:

Dr. I. Baltrušaitienė

O. Ramanauskienė

A. B. Strimaitis
J. V. Liutkauskas 

Dundulis
Iždininkas:

K. (ingis
J. Skritulskis

J. M. Danielius

1882

2863
1607

1939
883

1364

1991
1739

435

2181

Drgo T. Dundulio maršrutą^
Ohio valstijos L.S.S. XItame Ra

jone.

Drgas 'Ik Dundulis, žinomas 
socialistų kalbėtojas iš Cbicagos 
apsiėmė padaryti trumpų marš
rutą LSS. Kitame Rajone, Ohio 
valstijoj, nuo birželio 21 iki 23d. 
Jis, būtent, kalbės šiose vietose:

Birželio 21d. — Clevelande.

Youtigslowiu

tegul pasirūpina prideramu pra
kalbų surengimu, būtent, geru 
išgarsinimu, kad kuodaugiausia 
publikos sutraukus.

Draugas Dundulis buvo kvie-

laiko, atsisakė.

V. V. Vasys

LSS VIII Rajono reikalai

Pastaroj konferencijoj pada
rytas taisytinas nutarimas, kuris 
skaitoma sekamai: “Nutarta, 
kad delegatai išduotų savo

nebūtų geniu, kad šitas patvar
kymas butų pataisytas sekamai:

“.................... delegatai išduoda

sirinkimuose apie tai, kas veikia
ma Cook pavieto socialistų. Par
tijoj.”

VIII Ra jonus konferencijos es
ti kartų per keturis mėnesius, o

me laukti keturių mėnesių, kad

nuveikia

tai mi s nieko ir nežinosime pa
kol nuveikta.

Kad šitas pataisymas butų pri
imtas, ims būtume labai arti su-

paviete. Musų ccntralinis ko-

jos tarimas svarstyti savo susi
rinkimuose, o svarbiais atsitiki
mais informuoti visus VIII Ra
jono narius laiškais ar per spau-

Aš nuo savęs rekomenduočia,

— A. A. Vasiliauskas.

Truc translation filed with the post- 
maslcr .it Chicago, III., May 28, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Laiškas iš Olandijos.
Pabėgėlis iš Vokiečių nelaisvos 

prašo pagalbos.

kiccių nelaisvos į Ulandijų, i%so 
savo draugui K. Čiurliui, gyve
nančiam 1311 Fullon st., So 
Chicago:

Vokiečiams užėmus musų kra 
šių, jie paėmė mane iš namų ne
laisvėn ir išgabeno Vokietijon. 
Buyo labai bloga, bet gailaus, 
vos gyvam, pavyko pabėgti į ()- 
landija. Tik čia irgi gerumo ne-

lįs Olandų žmones neturi darbo, 
o svetimžemiui lai jau visai ne
galima kur nors įsikabinti... Iš 
musų krašto lietuvių Olandijoj 
neteko dar susieiti. Daugiausia į

Sužinojęs savo giminaičio Po
vilo Variiaucko adresų, parašiau

be! netiki, kad aš esųs jo gimi
naitis. ..

Mano adresas: Anton Pedišius, 
Kalendrcchlscbeslraat no. 3, Ca- 
le Bnise, Rollerdam, Holland.

Truc translation filed svilti the post- 
maslcr ai Chicago, III., May 28, 1918, 
as rciĮuircd by the act of Od. 6, 1917.

Apie darbininkų ka
rės tikslus.

Chicagos Lietuvių Darbininku

geg. 26 d. 1918 m., visapusiškai 
apsvarsčiusi karės liksiu Memo-

cialistų ir darbininkų konferen
cijoje šių melų vasario menesy
je, išreiškia savo džiaugsmų, 
kad svarbiausiųjų talkininkų ša
lių darbininkai jau atsiekė pilno 
sutarimo taikos klausime, ir gei-

pe likusiųjų kariaujančiųjų ša
lių proletariato.

Taryba ragina lietuvius darbini
nkus atidžiai susipažint su Me
morandumo turiniu ir skleisti jo

idant tuo būdu pagreitinus šios 
šalies darbininkų prisidėjimų 
prie tarptautinės darbininkų su
tarties taikos tikslų klausime ir 
pagreitinus visuotinos demokra-

Cbicagos Lietuvių Darbinin
kų d aryba ypatingai karštai svei 
kino šiuos Memorandumo dė
snius:

1. Kad busimoji laika butų pa
gal principų “be aneksijų, be ko
ntribucijų ir su apsisprendimo 
teise tautoms”,

tai sustabdytų dabartinę pastin

žmoniją nuo panašių skerdynių

3. Kad darbininkų partijos vi
sose šalyse jau dabar energin-

užbėgt už akių bedarbėms, 
prašalint grasinantį maisto ir ža

žinl butus darbininkams, atsta
tydini ūkius ir dirbtuvės ir tt.

visų šalių socialistai ir darbinin-

nferenciją pasitart apie laikos į-

itstovai.

Redakcijos Atsakymai;
I). Rimkui, Spring Vaik y. — 

Kuriam Fondui persiųsti tas au-

M. J. Masiui, Detroit. — Apie 
XI Rajono konferencijų teisingas 
pranešimas paduota N. nr. 125, 
lodei jūsų “klaidos atitaisymo” 
nebedčsime.

A. F. Dielininkaitienei, Shebo- 
ygan. — “Moterų Balsas” kurį 
laikų neišėjo, bet kodėl Moterų 
Balso administracija dagi į laiš
kus Jums neatsako, to mes jau 
nežinome. Gal būt klaidingai 
adresuojate? Rašykite adminis
tratorės adresu: Ks. Baltrunylė, 
535 N. Marshall si., Pliiladelphia

St. Klastauskui.— Dedame be- 
"ndrų visų katorginių raštelį. Ai

CENTS

Wi

VYRAI
mus

užgaus — gen 
kitę Helmarus

luigšč. rudes

pasaulyje.

nr.t I. 
kitę ;

MG

AK TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
L Mes iSkolek tuo jame nuo nestroplų skolininku senas ir nc- 
J atgaunamas skolas, notas ir visokius bcraatiškuS skolų iš- 
įįį/ jieškojimus su palakiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa- 
Į* tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
' yni ir už kų, Lile tik teisinga, mes galime jums iftkolcktuoti 

tie. iai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. Pamėginitnaa ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir išl 
vokntus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir krkninalH 
muo e už. prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose Ir kitokius 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokate, mūšų ofise visai

iekvefto jūsų pare.kaltivimo. Už pasitarimus Ir rodų nieko neimame. Rašy- 
nL.i ntoikite pns rnu1. bittndie.
8V OKISAS YRA ATDAKAS dėl ypntiskni n', ilnnkanči j: rancdMiah, Se- 
is ir I’ėtnyčioms nuo 1 po pietų iki <> vak. lJt'irnnikais, Ketvergius ir jsuba- 
nuo 1 po pietų iki V vakaro. Su viršminetais reikalais kreipkitės pas mus 

ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:
INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY

3114 South Halstcd Street, ••• Chicago, II).

i* tei ,

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. I.c.iviti Si.
Suile 600-612 Kampas 22ml pL

Valandos: 10 iki 12 ryto ValnndoH: 6 iki 8 vakaro
l’lionc Haymarket 2563 Phonc (jinai •1626

N'cdčldieniaia tik pagal sutartį 
Rezidencijos Telephone Albany 55-16 

. - i H r . ----------

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
aut Durų, Lentų, Renių ir Stogaina Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui Btubų išvidaus, po $1.19 už pat.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

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

True Irimslalion filed wilh the posiniiistcr at Chicago, III., Ma\ 
25, 1918, as reipiired by Ihe act of Oclobcr 6. 1917.

Plačiai žinomas'dabar sustabdyto laikraščio “MASSES” leidėjas ir 
gabus literatus bei korespondentas JOHN REED. kalbės 
5EREDOJ, Gegužės 29 <1.. CHICAGO T1IEATRE SALfcJE,

• Kertė \Vabash Avė and 81h Slr.,
APIE RUSU4

'l’aip-pat žudęs daug ktj pasakyti apie lietuvius
Kalba prasidės lygiai 8 vai. vakare. Tikietas 25c.
'I’ikielai gaunami \Vorkrrs’ Instilutc’o ofise arba ant vietos pas

Kazimieras Gugis

viso apie keturias dešimts lietu
viu,

Mielas drauge, prašau pagel- skirai kiekvieno padėkojimus 
bos nuo jūsų — nors koletų dole- dėti nepatogu.

Virta visokiai: reikalus, kaip iriminaliikuose 
taip ir civiliokuose tei.w tose. Daro 

visokius dokuiHenim; ir < opierus.

Namų OCisns:
3323 S. Kalstei! M.

Ant trečių lubų
Tcl. Drover 1810

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevilbiuu Pc n ai na.
ir Subatoj

Mu1 >to Ofisaio 
h? N. Roarbom St.

1p .13 Unily Bldg.
TeL^Central 4411

Pirmas Klonis 15c. Balkonas
Prie šių kainu pri .kaif<»ina ii 

1c ir 2c kariškos r»t»: rsfi.s
4 DIDEIJ AKTAI KASDIEN
HALSTED ir G ATVES

GARSINKITESNAUJ1ENOSE



NAUJIENOS, Chicago, IB.

| Sergėkite savo akis

eras
aspadoriusnes prakalbos du nauji drau-HERRIN ILI

erai
yvenasi Moterų Balso redaktore.

Geriausiai šiandie gyvena ūkininkaiAr do (*>), A. Gmhiliauskas,

Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtuvėje
i na Iii

(ieias žemes gidile pirkti mm Sanborn Žemės Kompanijos, nes 
mes turime suvirs 3(1,0(1(1 akrų, musų žemė yra prie Phelps miestelio, 
ir miestelis yra labai puikus, anl krašto ežero, ten yra puikus fabri
kai ir anl

I KORI-SPONDENCIJOS
- ... ■■■   » „m -  „n ■— -- - -ira--ir—-J —    ——

Geg. 22 dienų buvo prakalbos 
reniitos LSS. 21 kuopos. Kal-

Apsigynimo Fondui surinkta 
$26.50. Aukavo po $1.00: P. Ba-

nas. Dičmonas, P. Kuoševieius, J. 
čebanauskas, P. Dzidolikas ir J. 
Karalius; po 50 centų: J. Diliai-

erai apsirokavęs 
erą tikę 
eroj vietoj ir 
reitai veikia

M. Latuža 
A. Karpa virius,

moti ris jų padėjimą nuo seno- A. Naujokas, A. 
viu laiku iki dabartės. Vaizdžiai Marcinkevičius, (k <
nupiešė, kaip senuose
moters buvo laikomos žemiau Į Stankus, J. Vidrinskas, J. Daujo-
vergų, dvasiškija nepripažino tas, A. Povilaitis, M. (ugnys, V. 
joms dūšios ir nelaikė už žmo- Kablius, F. Skamarakas, Skama- 
gų. Per amžius kaip dvasiško-Į rokienė; po 25 centus: J. Dap- 
ji taip svietiškoji valdžios sten
gėsi moterį palaikyti kuodid-

die, sako, moters daugiau atsida
vusios prietarams ir tikybiniam 
fanatizmui.

Giedraičiutė, E. Vitkauskienė, K.
Astrauskas, J. Gcrdauskas, J.
Baliunavičius, V. Tarasevičius,

NeuŽsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
ąptlekoriui ,auksoiiui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik (Įauginu blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyrt jus akis ir prįrinkti 
jums akinius tikrai. Darnų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė. Chicaf 
Kampas 18-ton gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek 's 
Tėmykite j mano parašų 

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

nė deklamavo eilių. Buvo ren-*

mo Fondui, ir surinkta $28.60.
Publikos buvo gana daug ir

Drauge K. Petrikienė savo pili

nmrauskas, O. Baitdonienė, J. Pi- 
deraitis, M. Katilienė, O. Juodie- 
nė, P. Mnrtnanlavicius, M. Mar- 
inantaviciene ir M. Karpa^įčic- 
nū; A. M. Mctelionis $2.00;

Smulkių neužrašytų aukų $2.- 
25. Viso $26.5o 18 kp. draugai 
virš minėtam tikslui su šiomis 
aukomis iš Corlinsvillės bus visa

Amerikos daug lietuvių skursta, nes nemoka gyventi. Dirbtuvė
se bei mainose paprasti darbininkai gyvena kaip vergai. Jie uždirba 
liktai ant paprastos duonos. Jų ateitis niekuomet nėra geresnė už jų 
praeitį. Toks padėjimas yra beveik visų dirbančių už algų. Vienin
telis išėjimas iš lo keblaus padėjimo šiandien yra Imli i šd ir bęj u-sa
vininku reikalingu žmonijai turiu.

Tokiais išdirbėjais-savininkais šiandien yra ūkininkai. Jie paga
mina ir turi reikalingiausių (taiklų — maistų.

Maisto šiandien trūksta, todėl ūkininkai už savo produktus paima 
didelius pinigus.

šuoli. Piie kuopos prisirašė ke
letas naujų narių

— žemės Dulkė.

Musų bendrovė lietuviams suteikia gerų neprigulmingų gyvenimą. ATVAŽIUOK, O PERSITIKRINSITE PATS SAVE

dili.

ačiū!
aukavusiems didelį

— Sųjungietis.

put, kaip ir jus, šiandien yla pasiturinti darbdaviai. Ant savo akiu 
jie užlaiko lokius darbininkus, kaip jie palįs kilų syk buvo.

r;

geros Iransporlacijos, kur Norlh VVeslern Linija eina per 
Musų žemės yra prie gerų kelių, netoli mokyklų, ir netoli

Mes turime ūkių grąžei išdirbių, su sodais, namais, gy- 
visokitus ukininkiškais įtaisymais. Ir turime žemės nciš-

miestelio, 
valiais ir 
dirbtos, liktai apaugusi mažais krūmeliais, kur galima lengvai nuva
lyt. Galite pirklį ukes nuo musij už taip žemas kainas kaip nuo 
$15.00 iki ••25.00 už akrų. Mes parduodame žemę anl lengvų išlygų.

V'

(’OLINSVILLE, ILI

Pctrikienrs prakalbos.— 
Aukos.

rengus prakalbas (Ilgei 
rikienei, iš Brooklyn, ?

Markso gyvenimų ir darbus, pas
kui ka kapitalizmas duoda 
moteriai molinei? I prakalbas

ru-.K nes kalba. Ivtt 
kad moteriškė taip 
gabiai gali kalbėti.

KTRA
Geriausias išvažiavimas

entę — Dccoratidn Day

Kelv., Gegužes 30
Jus galite išvažiuoti Seredos va

kare ir pagrjžt subatoje. Pamatysit 
gražių apielmkių, gražiu nebrangių 
larmi.i. Pirkite iikielų į (irand Ra- 
pids, o iš len į Hari, Michigan. Mes

M. JAKI’BKA ir M. \VALENČ1US 
>\ 96, Hari, Micliigan.

prelekcija
Vien tik vyrams

rengia
i kriviu Darbininkų Li
tu? ataros Dr-jos 45 kp.

Itarninke

Gegužio 28 diena
Meldažio Svet

2212 W. 23rd Place

I .o

DR. A. MONTVIDAS 
Jaunesni kaip 20 metų

Padengimui lėšų įžan
ga 10c. Kviečiame skai
tlingai visus atsilankyti. 
Tik nesi vėluokite, ne« 
D r. A. Montvidas pribus 
į laikų. Komitetas

BALTIMORE, MD.

Streikai rubsiuvių pramonėj. — 
Federeišiai ir amalgameitai. — 

Atsitikimai.

Darbininkai penkias savaites

rįžo darban. Bet nepilnai laimė
ję. I žilgino streikų ir nedavė 
galutinai laimėti federeišių lyde
ris J. Ferguson. Jis gelbėjo 
streiklaužiams, o jam padėjo 
taip jau niekinio lietuviai. Nors

liet tos negeistinos kalbos “eisim 
ir dirbsim’’ davė ponui Scblos- 
sni progos pasinaudoti. Bet vis

prieš amalgameitus — pripaži
no uniją ir šiaip pasižadėjo pa-

J. Fergusonas Bdtiniorėj ka-

Bet tokiems po-

didlapiai praneša

ksų pridaręs, 
nams prisieis 
šeiminikaiiti. 
dienos anglų
jau, kad F. Fergusonas tapęs iš
mestas nuo prezidentystes A.F. 
Of. L. unijos Marylando šteilo.

(luris

kilis,
šimac
gavo

laukan iš darbininkų uni-

Greito darbininkai tebes-

unijom Daug darbininkų 
kitur darbų, ir išėjo dirb

Kaip visur, taip ir Baltimo- 
rėj judoščlių randasi. Kiek lai-

Bekampis, ir klausinėjo, ar jis 
neesąs prodžennanas. Matyt, 
buvo kokio judošūlio įskųstas. 
Bei nieko nebuvo.

— Gegužio 21 d. čia likos arc-

dyslę ir pavogęs pinigų du tūk
stančiu dolerių. Pastaruoju lai
ku Dulskis gyveno apie Pitts-

no iš Baltimorės į Pittsburgų. 
Dulskis gimimu yra lenkas, bet 
kalba ir lietuviška — G. Z.

FITCHBURG, MASS.

Gegužio 18 vietos LSS. 134 
kuopa turėjo pasilinksminimo

rų. Buvo dagi ir svetimtaučių 
atėję. Linksmintasi gana sma
giai ir gražiai. Atsirado vienas 
tik “didvyris”, užsigeidęs pasi-

Jei jus turite progų, jus taip pat galite Imti išdirbėjais-savininkais, 
kaip daugelis lietuvių miestelyje Phelps, AVisconsin.

Jeigu norite daugiau informacijų, kaip lai, apie orų, žemę, pro
duktus, kaip čia ūkininkai apsidirba ir daugiau kitokių dalykų, tai iš
kirpkite lų lakštelį, kur rašosi “KUPONAS” ir parašykite savo visų
antrašų ir pasiųskite.

GERBIAM1 TAMSIOS:—

Malonėkite prisiųsti man visus informacijas apie jūsų 
ukes, kurias jus garsinate.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Dept N.

SANBORN LAND CO
Phelps, Vilas County,

savo durnumu.

Angliakasiai

Viešas padėkojimas.

Iškentėję metinę bausmę Bri-

(b'-’l

Ofisas: 
1900 S. Halsted St. 

Viriuj Biachoff’o Aptiek**.
Telephon* Canal llf. 

Valandos 3—6 po pieta
liakiriant Nedėldieaiu* ir Bereda*

niaus degtinės bulelį ir atsisto- 
ęs prieš žmonės užsivertęs ėmė 

maukti. Esama mat ir tokių 
miksų, kur mano, kad tai la
jai “smarl” — J. A. R.

sit, nors kai kurie lik po parau
ta, norime padėkot draugams ir 

mums

tnfkas, St. Klastauskas, .J. Jimu- 
ševičius, .L Žukauskas, A. Valen
tas, J. Šlikas, K. Baltramieju- 
nas, J. Sa rokas, J. Balsis, M. Gri
nas, A. Mikšis, SI. Darginevi-

čius tiems draugams ir drau
gėms, A. Meldažiui, V. Radzevi
čiui, L. Palsuckiui, A. Petroniui, 
J. Dubinui, S. Diokui, už jų la-

Komitetui Bockfordc, kuris pri
davė po 2 dol. per tarpininkys-

tariame visiems nuoširdžiausią 
ačiū. Ačiii^tieni-s, kurie sudėjo 
paranka; atlankytojams, atlan
kytojoms, ir aplamai visiems, 
kas liktai mus šiokiu ar tokiu 
būdu sušelpė. Mums sunkų bu
vo sužinoti visų pavardės, kurie 
(langiaus pasidarbavo. Todėl ku
rių čia pavardžių nesuminėjo- 
me, teiksitės atkiši

Virš paminėtų draugų įgalio
tiniai: Step. Indriūnas, .

M. Grinas,
S. Darginavičius.

JOSEėH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

$9 S. La Salio St. 
Telephone Central G390 

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Norintieji gauti KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gerus pi
nigus turi ateiti į NE\V RIVER DISTBICT \Vest Virginia. ANG
LIS BĖGA NTO KETUBV IKI PIvNKll/ PĖDf Al’KšTl’MOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už tona. Musu GEISI ANG- 
LEKASIAI UŽDIRBA. NT’O $100.00 iki $125.(10 KAS DVI SAVAI- 
’l’l. Transporlacija nekįia. Platesniu žinių klauskite apatiškai 
arba lašvkile savo prigimta kalbu i:

MB. C. P. ANDERŠON, DEP. N.
MCDONALD, Virginia.

Sophie lYiflStitus
1522 So. Paulina St.

Atitaisyta vienu atsilankymu

A. F. Sindelar,
kuris darbavosi per 7 melus Sears, 
Boebuek and Co., sako:

“Patvirtinimui stebėtino išgydy
mo, kurį suteikėte man ir mano
seseriai, aš darau šį paliudijimų, ir 
tikiuosi, kad jis turės įtekmės žmo
nėse, kurie yra kreivomis akimis ir 
pasinaudos jūsų stebėtinu išgydy
mu.

ir taip greitai be skausmo, kad aš 
nežinojau kad lai buvo padaryta. 
Mano akys pasitaisė ant visados.

Kuomet mano sesuo pati persi
tikrinimo pasekmėmis mano išsi-

nuo kreivumo, gydymasis buVo pa
sekmingas.” (Parašas)

MK. A. F. SINDIŠLAB.
M1SS. T. SINDELAH.

21 metas kaip gydau.

Dr. Franklin 0. Carter
Phisician and Surgeon

120 South State Street

(V ienos durys į žiemius 
nuo The Fair).

Valandos: 9 iki 7. Ncdeliomis
10—12. • Central 837.

BPECIAL1STAS Q
Akis Egzamliuoja Dykai į]

Gyveninius yra L 
tuščias, kada pra B 
nyksta regčjims. B 
Mes vartojame B 

pagerintų Oph- | 
thahnometer. Y- ■ 
patinga (loma at- I

< f. kreipiama į vai- B 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. E 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. I 
4649 S. Ashland Av. kiimp. 47 at n 

Telephone Yards 4317 B

DR. G,-M. 6LA3IER
Praktikuoja 27 metai
Gyvenimas

3149 S. Morgan
Chicag

Tel Yards 3654. AKUŠERKA I

Mrs.A. VIDIKAS' 
laigusi Akušerijos Ko* ( 
legijų; ilgai praktika- į 
vusi Pen nsy 1 vani jos 
hospitalėse ir Phila-, 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodų 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms.

RK8113 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

ir Ofisu:

VVisconsin
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius

III

3109 S. Morgan si. Chicago

Moteriškų, V.'.:
Taipgi Chr<

OFISO VALANDOS 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 
ir nuo 6 iki 8:30 vuk. 
mis vakarais ofisas už

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

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 VV. 18th S., arti Halsted it. 
Telephone Canal 2118

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Rosėland, TU.

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

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

Rezid. 933 8. Aahland Rlvd. Chicag< 
Telephon* llaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišku ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 96'JJ

VALANDOS: 10 11 ryto; 2-1
7—8 vakare. Nedėlioiui* 10—12

popintų- 
d ten*.

■------------------ M

TELEPHONE YAKDS b8JL

D r. P.G. Wicgner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11

3325 So. Halited St., Chic«g«

Aptiekus Tel. Drover 8148 
Rezidencijos -

DB.A.J. KARALIUS
Gydytojas ir Gilinimas

X-SPINDULIAI

Boulevard 9812

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

2—9 vakare.Vyriškiį Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes 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 
lų overkotų.

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

Atdara kasdieni), nedaliomis ir va
karais, •

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.1

' GARSINK1TBS NAUJIENOSE!

VIMNAT1NI8 RCGIHTBUOTAJI KUBAM APTTKROKIUH ANT ffrfDCmPOKrO

SUAUGIEMS
Akiniai aukrn rdmuoo* tino f8.d* (r a* 
yl6iau. Sidabro rdnauon* nuo *1.M b 
augldiau. Prituikoniu nkiiVu* ntdyk*. 
AtmiuAiJ: Galvon •optijimuu, u*r?ikh«- 
rriM. aidų «knu>Mjitx>H», ntvflklihaa <» 
H. yra ^niniaio įvairių litrų, kuri* trali 
būti pra*nlint<<« girų akintų vritVtky- 
m>i. lityriuum uidykt. J«l •*
»kauda akis. Jei jus raudonoj, J«t Kal
va *<<pa, Jei blogai matai, Jei aki* *11 
V»'a. ik-tęsk Ilginu, o jieikok p*g*tb*« 
apiakoj, knr kiek virbam prltaėtoaaa •• 
kiniui u4dvk« Atmink kad mm kM 
n am gvirantuojAin akiniu* Ir kiaiiVl*- 
(ii’.im |pml pilr«.MiAHi

___ _____________ Kk*|»»r»a« UtUkas, 
Jai Jų* *«rgaM Ir ralkalaujat* pat arimo arba l'rUtų, ateikit pa* man*. AA hnvuvi *k 
tickoriu* Kuojoj viri 10 matų, Amarikoj J* m*tq. duodu pataHman DYKAI. G&Ka 
••daryti bii* kokiu* ruaikku* vaistu*. Ai rekonoam'.uolu tik GEIJ.U3 daktaru*, Al m* 
draur** imonia 8. M. MKHIUOFF, HT. CFHCAOn

VYRAMS IR

*<rr«nrž»

mkhimoff.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—!) ryto, tiktai.
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I Chicago ! ir Apielinke
nduo užgesino ugnį ir nutroški
no vyrą ir ją. Moterį dar pasi
sekė atgaivint. Nėra tečiaus 

vilties pasveikti.

Lietuvių-lenkų peštynės 
prasideda.

Užvakar buvo sušauktas ben-

ninko pavaduotojų, John Alcoc- 
k’ų, kuris suspendavo antrų j į 

policijos superintendentų ir 1110-

mas Pulaskio svetainėj. Tarp 
kita jame kalbėta ir apie “Len-

Funkhouserį. Reikalauja, kad 
jisai ir ateityj cenzūruotų kru-

Gelbėjo draugui — 
pateko bėdon

Policija vakar areštavo tūlų 
Joseph Bomandi, 1022 Sedgvvick 
gat. Andais Bomandi padėjęs 
savo draugui, Pielro Pipis’ui, 

pavogti 18 metu mergele — Jo

Roseland. — Vietinė LSS. 137 kp. 
r West Pullniano LSS. 235 kp. bend

rai rengia draugiška išvažiavimą su 
irogramu i Wesl Pullniano miškus— 
u le 126 gatvės ir Michigan avc., bir
želio 9 d. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtą dieną nerengti jokių pra
mogų. —P. F. Grybas.

Jauny Liet. Amerikoje Tautiškas 
Kliubas praneša visiems gerb. Kliu- 
>o nariams, kad būtumėt malonus 
atsilankyti gegužės 30 <1., (Memorial 
day) ant Lietuvių Tautiškų Kapinių, 
10 vai. išryto. Kliubas dalyvauja tą 
dieną in corpore kapų apvaikšeioji- 
ine. Su pagarba, M. M. Youdis, prez.

rštų lenkiškų ir lietuviškų spy- mas.

kų tautiškų himnų. Lietuviai mcs.

sephine Greco. Savo aukų jiedu 
buvo nusigabenę į namą 3345 
W. Chicago gatvėj. Mergelės 
laimėj — ji buvo išgelbėta iš pa

Laisvamanių kuopa rengia prakal
bs su paveikslais Seredoj, gegužės 

29 d. 7:30 va.l vak., 'Ule Liberty Club 
louse Hali, 3420 W. 12 str, kampas 

Homan avė., 3rd fl. Kviečia visus 
atsilankyti.* —. Kuopa.

KEIKIA DARBININKŲ

REIKIA medkirčių, $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tar- 
okų $2.50 iki 3.50 į dieną. Painaty- 
dte superintendentą čia. Siunčiama 
iasdien j Michigan ir NVisconsin 
.uinber Compuny. Augščiausios al
ios. Gera mokestis. Išsiunčiama 
casdien! atsišaukite.

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

lillllillllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillillllllllllllllliM

Parsiduoda Cigarų |
Išdirbystė I

kimo vedėjas, pusiau lietuvis 
pusiau lenkas, Willard Krasze- 
\vski, ir pavadinęs lietuvius 
“durniais“. Susirinkime rado
si taipjau patriolingų lietuvių,

Saliunininkai pateko bėdon.
Polcija areštavo tris saliunin- 

kus — B. Bitugac, Richard Bald
ysiu ir Frank Cimino. Praeitų 
ncdėldienį jie laikę atdarus sa
vo saliomis. Guli būt neteks 
laisnių.

Rado pamestų kūdikį
Ties namu 3513 So. Union gt.

Kūdikis

LDLIL 86 kuopos susirinkimas 
bus gegužės 29 d., Liuosybės svet., 
kertė \Vabansia ir Girard str. Visi 
nariai atsilankyti yra labai svarbių 
reikalų. Yra prisiųsta knygos Jono 
Biliūno Biografija ir Ant rytojaus po 
Soęialės revoliucijos. Atsiimkite.

—Alcx. Brazis, Seki’.

jie “nedurni“. Ir parodę 
Grasindami kumščiomis ir kc Nelaimė.

Automobilių važnyčių neat
sargumu užvakar įvairiose da-

to jie nuvirtę Kraszesvskį nuo 
pirmininko vietos ir patįs to

Norėjo perskirt besivaidi
jantį vyrų—gavo pašaut.

P-nia Pasųualina Mersina, 10

žmonės, (ii apie porų tuzinų 
sunkiau ar lengviau sužeista. Ke
li važnyčios areštuoti ir veikiau- 
bus teisiami kaipo pirmo laips
nio kriminalistai.

Nesuranda prisiekos.
Ponas .J Tucker, 3019 Broad- 

way gatvėj, andais susivaidijo 
su savo jauna pačiute Lottie.

bos ir iki šiol dar nesugrįžta.

Richbergas pasilieka ai, nepykinkit jaunų pri-

savo kaimynu, Anseinio Nolos- 
co, vvrų Gcnero. Kuomet ji

ta nutarė palikt adv. Donald 
Richbergų miesto advokatu by-

losco paleido jon šūvį. Mote>-

Veikiausia mirs. Policija jieš-

tu korporacijos adv. Ettelsonui 
Įsakė nesikišti į bylos vedimo 
reikalus. Už palikimų Bichber-

Nonasekminga žvejonė
Keturiolikos melų Frauk Woi- 
deno\vski užvakar užsimanė 

pažvejotų Calumett upėje. Be- 
žvejodamas vaikas įpuolė upėn

ris, nuvežęs

Ir žydai “akeėja” ponų 
Ettelson.

Praeitų sabalų Sherman vieš-

“Faituojasi”
Majoras Tliompsonas nebe

gali suvaldyt savo “kabineto“ 
— miesto tarybos — ir gana.

Prisipažino
Užvakar policija areštavo tū

la Martin McDonaldų, gyvenu
si 5630 May gatvėj. Buvo įta
riamas nušovime savo draugo 
naujoko Charles Lartzo. McDo
nald vakar prisipažino papildęs

ugijos — The Jewish Consump- 
tives’ Belief Society — konven-

kė patvirtint tris kandidatus į I taipgi yra naujokas, bet jį jau 
t. v. apšvietus tarybų. Naujai I nebcpaleisių. Teis kaipo pirmo 
paskirtieji kandidatai yra: Ed-1 ĮajpS1n0 žmogžudį.

hous ir John A. Tortenson.
prakalba draugijos surengtam 
bankiete. Ettelson netik kad 
neatsilankė, bet nei nepranešė,

jos valdyba labai užsirūstino 
ant savo vientaučio (Ettelson,

Dargi, draugijos vicc-

l<> neužmiršię ir k.ida-nors ponui

savinio urnų.
Vargšas tas Ettelsonas, visi

Laukiama naujo “shake up 
policijos departamente.

ilgio bttsiųs naujas “shake up”. 
Taip bent kalbama paties polici
jos departamento rateliuose. 
Pradžia to “shake up” buvus

Funkhouserį. Eina gandai, kad 
mažne visų nuovadų kapitonai 
gausių kraustyties į naujai jiem 
paskirtas nuovadas. Tatai buk

(’.hicacgos klerikalai suskato 
pro tęs tuo t prieš policijos virši-

Drtė Teisybės Mylėtojų praneša 
visiems savo nariams, idant daly
vautų apvaikščiojiine Lietuvių Tau
tiškų kapinių, ketverge, 30 gegužio 
(Memorial Day); apvaikščiojimas 
prasidės 10 vai. ryto pertai kiekvie
nas turi pasirūpinti kad nepavė

luotų. Kviečia Valdyba

REIKIA LEIBERHJ IN LIEJYK
LA, YARD’A, DIRBTUVE. DIENO
MIS IR NAKTIMIS DARBAS. ATSI
ŠAUKITE:

CRANE CO., EMPL. DEPT.
41) ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

Iš priežasties, kad savininkui trumpu laiku rei
kia išeit į kariuomenę, parsiduoda labai pigiai 
cigarų išdirbystė. Biznis išdirbtas labai gerai 
per keletu metų, ir parsiduoda už prieinamą kai
ną. Prašom tuojaus atsišaukti. Nepraleiskite 
progos. ...

REIKIA DARBININKU
REIKIA leibcrių. Gera mokestis.

< Aermolor Co.,
2500 W. 12 SI., Chicago.

KEIKIA leibcrių i liejyklą, pasto-

AUTOMOBILIAI

Brighton I’ark—šiuo pranešu vi
siems Keistučio Kliubo nariams ir 
narėms, kad visi turi dalyvaut ka
pinių apvaikščiojiine ketverge, de
koracijos dienoj, gegužės 30, kaip 
9:30 vai. išryto. Visi narini turite 
būti ant tautiškų kapinių kad daly
vavus apvaikščiojiine visiems in co
rpore. Taip nutarė Draugijos susi
rinkimas. —Valdyba.
P.S. — Važiuojant imkite Archer-Ci- 
cero karus ir važiuokite kol sustos. 
Paskui imkite Willow Springs ka
rus iki Leafy Grove ir kapines.

At’eitica Žiedo vaiky draugijėlės 
choro repeticija, vedama p. Staniu
lį utės įvyks seredoj, gegužės 29 d. 
8 vai. vakare, Mark Wbite S. svet., 
Visi dainininkai susirinkite, ir tie, 
kur buvote paėmę tikietų parduoti. 
Sugražinkite pinigus ir likusius ti- 
kietus.............. —Draugijėlės globėja.

Angly kalbos lekcijas Aušros mo
kykloje vėl išguldinėja p-lė P. Nar- 
montaitė, gabi ir nuodugniai žinanti 
tą profesiją. Pirma jos atnaujintu 
lekcija įvyks šiandie, gegužės 28 d. 
kitos mokslo šakos išguldinėjama 
kaip ir pirma. 3001 S. Halsted St.

t

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Jieškati savo brolio, Vincento Jo- 
našio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Sviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš
važiavo į Ameriką apie 1904 m. Jei 
kas žinotumėt jį meldžiu pranešti, o 

| «al jis pats malonė* atsišaukti.Suvažinėjo seną moterį I p. Rauktis,
Ant Chicagos and Alton gele-|1717 Adams St., Springficld, 111.

klusniuosius tarybininkus, neži-1 Cinkelių, Ciceroj, užvakar ras- 
nia. Manoma tečiaus, kad minė- ta suvažinėta moteris apie 75 
tieji asmens galų gale vistiek I metų amžiaus. Manoma, kad 
pateks i apšvietos taryba. I moteris suvažinėta kelyj į baž-

JIEŠKO DARBO

PAJIEŠKAU darbo už šoferį (ir 
kaipo už mechaniką). Turiu šoferio 
laisnį. I€su blaivas vaikinas. Geisti- 

Septvni jauni blogadariai, va-Į Piknikas II!? !?ili!lH,!|,<)!t,<i)‘ Birbęs prie kepyk-
žiavę dideliu juodu automobi- I Nedėlioj, gegužes 26 dieną, I kalbas. Atsišaukite tuojau ypatiš-
[liu, vakar naktį užpuolė Boberl Į Chcrnausko darže, Lyons, III., si!e mok%1kl\n^
Blood ir Williani Krevvcr ant I buvo didelis piknikas, pareng-p1^ s°. Maplewood Avc., Chicago. 
ki rtęs Ainsilie ir Winchesler I tas LSS. 4 ir LSJL. 1 kuopų.

gatvių. Laimėjo tik $6.10. | Reikia pasakyti, kad tai buvo
pirmas toks puikus ir pasekmin
gas š.m. piknikas. Nežinau, kam

Mažai Pelnė

Areštavo 108 vagilius
Praeita savaitę įvairiose did-. ...... v .

. ... . . _ v. . I sidekoti uz toki puikų orą?.,nuescio krautuvėse areštuotai . v. . v . , . . .... . ... lv. . .. I Ačiū tam, žinomų buvo labai108 vagiliai. Didžiuma jų, per1 
klaidų“ buvo “įlindę“ pirkėjų 
kišeniuosna.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d. (.hei'iiaucko darže l.yons, III. Kas 

radote malonėkite sugrąžinti, Mausi
te 5.00 radybų, A. Vilutiš, 
4906 VVabansia avė., Chicago 

r iv • , _ v j l’el. Belmont 2698.dic džiaugiasi, nes turės gražaus Į
RANDAI

J ieško
Buvęs pikninkas, buvo viena r™'------- —------- ----

i i I A1IDUODAMA rendon sankrova
paseknnngiausių pramogų, ko- ąio« s. Halsted St., Klauskite:

kur užvakar naktį užpuolė ir j cialistai buvo surengę. Tatai 
apiplėšė du brangakmenų kom-| rodo kad mes turime žmonių 
panijos agentu. Atėmė apie už | simpatijos ir einam pirmyn ne- 
$556 brangakmenų. I paisant dabartinių sunkenybių.

REIKIA DARBININKŲ

Nutroško
— A. Dvylis.

----- o-----

BRIDGEPORTPonia Murphy, 5680 So. Asli-. ------------ ---------- . „rn..,* r.. . ...... . , t I----------------------------------------------- REIKIA Zinc kasėjų, prie kasimoland gatvėj, vakar rytų at-| Susirinkimas. | rudos, išsiunčiam kasdien po 3 po
sikclusi užkaite vyrui pusryčius! Petnyčioj, gegužes 25 dieną, darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
ir nuėjusi atsigulė. Užviręs va-1 Mildos svetainėj įvyko LSS 4 Į jj9e’j^jninkai uždirba nuo $5 iki $9 į 

---------------------------------------- Į kuopos mėnesinis susirinkimas. . DIAMOND AGENCY
Pirminikavo drg. S. Zove. Į 557 W. Madison str., Chicago, III.PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS
linta Vili rajono konferencijos 
pritokolas ir išrinkta delegatai

Link Bell Co.,
391h St. and Slewart Avė., Chicago

REIKALINGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie trokevimo ir lio- 
daviino vagonų verhauzčj. $2.75 
dieną lt) valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengę dirbti

Joseph F. Hermanu and Co. 
3209 W. 30th St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDUODU barbernę ir nool rui- 

mį. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Savinikas eina kariuomenei). 
611 E. Lincoln Highway DcKalb, III.

PARSIDUODA Packards 1916 mo
delis už nepaprastai pigiai. Packards 
pinuos klcsos. Ant septynių sėdynių. 
Naujai nudažytas, su dviem naujais 
exlru gurnais. — Vasarinis automo
bilis. Pardavimo priežastis — savi
ninkas pašauktas kariuomenėn, to
kiu budi) automobilius turi būti par
duotas už pusę kainos mažiaus negu 
vertas yra. Savininką galima matyt 
visada 3315 So. Auburn avė., Chica
go, III. Phone Yards 1138

BEI KALINGAS barberis greitu 
laiku. Darbas ant visados ir gera 
mokestis Atsišaukite greitu laiku.

Chas. Stonaitis,
10722 Michigan Avė., Chicago.

PARDUODU greitai saliuną, vieta 
apgyventa lietuvių ir lenkų. 10 me
lų nuo įkūrimo to biznio. Pardavi
mo priežastis — vyras mirė. Atsišau
kite šiuo adresu. Ona Tamoliunienė,

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

Mason, Davis and Co., 
7740 S. Chicago Avė., Chicago.

REIKIA žmogaus dirbti prie drug 
store: darbas lengvas ir pastovus. 
Tu?i mokėti rašyti ir rokundas.

J. Baltrėnas,
1707 S. Halsted Si., (’hieago. 

Tel. Canal 6417

REIKIA moterų į rakandų dirb
tuvę |\rie sandpopieriavimo. Atsi
šaukite | S. Karpcn Bros., 
22 S. Union Avė., (’hieago.

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

Fefferman and Morris 
2627 \V — 12 St

REIKALINGA vyrai ant burdo. 
6.00 į savaitę su valgiu. Gera vieta 
pakeleiviams. Tel. (amai 5512.

Lietuvių Kotelis, 
1606 So. Halsted Si., Chicago

REIKIA mašinistų prie medžio iš- 
dirbystčs mašinerijos.

(’hauncy Body Corp.
2661 Archer avė., Chicago

REIKIA darbininkų prie “sheel 
melai” jaunų vyrų mokyties mecha
nišką amatą ir darbščių vaikų.

Paashe Air.Brush Co.
1219 W. Washinglon Blvd.

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

(’hauncy Body Corp.
2601 Archer avc., Chicago

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

Chicago Beach Hotel,
51 and Gomeli avė., Chicago

REIKIA prityrusių operurttojų 
prie vesis. 1936 North Ave„ kampas 
nuo Winchėster avė. Viršutinis augš.

REIKIA pagelbininkų į liejyklą ar 
ha prityrusių leibcrių, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

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

REIKIA 5 moterų prie sortavimo 
senų popierų. Gera mokestis. Pas
tovus darbas.

S. JAFFE (Inc.)
1510 S. Peoria SI., (’hieago.

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

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

REIKIA vaikų .gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1141 So. 
Sangamon St., kampas lito place

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Apsišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas lito place.

RE1KLV greitai atsakančio kriau- 
čiaus prie kostumieriško darbo. Ge
ram darbininkui pastovi vieta.

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

Tcl. Cicero 193.
PARDUODU Garage

Arcade Garage, 
7516 So. Halsted SI.,

PARDUODU už pigią kainą seifą. 
39 coliai augštumo ir 25 platumo.—- 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu: 
M. P. Jankaitis, 4837 W. llth St., 
Cicero, III. — Tcl. Cicero 2051.

ENTRA
PARDUODU kriaučių šapą, prosi- 

jimo ir valymo. Savininkas eina į 
kariuomenę.
1700 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbtas per tris metus.

Ištaisytas—pirmos klesos saliunas. 
Luisais užmokėta už šešis mėnesius 
nuo May 1 iki Ocl. 31, 1918. Parda
vimo priežastis—turiu išeiti į karino 
menę. Kreipkitės šiuo adresu:

C. Burbulis.
725 W. 119 St., W. Pulhnan, III.

PARS ĮDUODA barzdaskuty k los 
biznis, — geras norintiems pirkti. 
1'uri pasiskubint iki Junc 2, nes tu
riu eiti į armiją. Parduosim pigiai.

Steve Danovech,
86 W. Main St, St. Charles, III.

NAMAI-žEMt
I-ARMOS

Centralėjc Wisconsin, išdirbtos su 
namais, barnčmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Loiiglade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
aiigščiau. Mes skiriame 10 melų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. anl 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite i M. .1. AUGULIS,
Lietuvių Skyriaus Mgr., 

L0EB-11AMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

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

Kaina už 5 akrus liktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokei 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra- v 1 • • •

ti. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

PARDAVIMUI — Astuonių kamba
rių namelis, augšlu apatnainiu prię 
3326 Auburn avė. ($1450.00) Cash. 
Tclcphone Drex 7840

P/\RDU()DU niurinj namą 5 pagy
venimų. Rendos $57.00. Kaina $6000 
3121 S. Union Avė., Chicago.

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 Si, \Vcst Pulhnan, 
Iii

EXTRA
PARDUODU automobilių “llay- 

nes”. Turiu greit išeiti į kariuome
nę. Parduodu už pusę kainos.

B. Maskoliūnas, 
2344 W 23rd Place.

RAKANDAI

PASINAUDOKITE PROGA

Pardavimui rakandų krautuvė. Par
davimo priežastis — savininkas ei
na į kariuomenę. Pasiskubinkite. At
sišaukite laišku arba ypatiškai į K. 
Jamonlą nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo 11 
iki 1 vai. dieną ir nuo 5 iki 10 vai. 
vak. 1810 S. Halsted St. Chicago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
la $215.00 paimsi mano $850 player 
pianu, 1918 model mandoliną prie
dais. 'Kaipgi (i kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd.,

MOKYKLOS

Chicago.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužėft 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius inokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kilos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Si r.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti- 
nai praktikos; gera instruk- 
cija: klcsos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga<

damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo* 
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago,

VALENTINE DRESSMAKING \ 
COLLEGES \

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

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

SARA PATEK. Pirminink*

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

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

goj-
Susirinkime dalyvavo arti 

šimtas narių. Kuopon įstojo du 
nauju draugu. — A. Dvylis.

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

Kviečia visus Sus. Laisvamanių • v

Pranešimai
LSS. 158 kp. extra susirinkimas 

atsibus utarninke, geg. 28 d., 8 vai. 
vak. Gco Gaublius name, 1257 So. 
Crawford avė.—Draugai turi būti
nai atsilankuti, nes turime labai 
svarbių dalykų apkalbėti, šis para
ginimas duotas iš National ofiso per 
rajoną. —A. B. Liutkus, rašt

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

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

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 35c į va 
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į (’onsumers Co., 
35th St., ir Normai a^., Chicago.

Parsiduoda gražus medinis namas 
ir 4 apsūdyti lotai, gražioj Lietuvių- 
Lenkų apygardoj. Pigiai. 156th Šlami 
Page Avė., Haryey, III. —Imkit Hal
sted st. karą iki 63rd st.; paskui im
kite Harvey karą ir išlipkite ant 
154th SI. ir paeikite 2 bloku iki l’age 
avė.

t*..*...;—<

REIKIA jaunų vyrų, virš 16 me
tų, i ofisą, mokančių rašyti Under- 
vvood rašomomis mašinėlėmis.

Link Beit Co., 
39th St. ,ant Stcvvart Avė. Chicago

AUTOMOBILIAI
PARDUODU Limousine.

Arcadc (image,
7516 So. Halsted St., 

Tel. Stcwart 6532.

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNINO 
' VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Muku sistemu ir ypatiftknn mokinimu p* 
darys jus tinovu | trumpą laiką.

Mos turime didiiausius ir goriausiu* kirpk 
mo-deMftning ir siuvimo skyrius, kur mes «u. 
teiksime praktišką patyrimą kuomet ju mo 
kyši ten.

Elektra varomos maitinos musų siuvimo skr- 
riuose.

Jų* esate utkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laikų — dieną ir vą. 
karais ir gauti specialilkai pigią kainą.

Patrenoe daromo# pagal Jūsų mierą — bitą 
etailės arba dydiio, H bile madų knyga#.

MA8TER DESIGNING 8CUOOL 
t J. F. Kasnicka, Perditini#,

118 N. La Baile gatvė, Kambary# 411-417 
nriel City Hali.




