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Dydis mušis su anglais 
tebesitęsia

GRASINA SOCIALISTAM 
SUŠAUDYMU

Milwaukee atgaleiviai sako
si atsakysią šūviais ant 
kiekvieno socialistų balso.

Vokiečiai suėmė 30.000 
belaisviu

Paėmė keletą miestų
Milwaukee atgaleiviai grąsina 

socialistams sušaudymu
VOKIEčIAI PAeMe DAR 

DU MIESTU
ARCIVYSKUPAS LIEPIA 

MELSTIES

Suėmė viso 30,000 belaisvių 
ir 600 kanuolių

Už vokiečių pergalę.

Amerikiečiai irgi dalyvauja mū
šiuose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 23. — Iš 
Haagos į Daily Mail pranešama, 
kad Municho arei vyskupas pa
skyrė visose bažnyčiose specia- 
les užtarimo maldas už pasise-i

True translation filed with the post- 
I inaster at Chicago, March 25, 1918, 

as requlred by the act of Oct. 6, 1917.
MILWAUKEE, Kovo 24. — 

|Wisconsino lojalistai iššovė pir- 
liną šūvį, menama, galutinoj ko- 
Į voj prieš prieš-karinius kandi
datus balandžio senatorialiuose

Į rinkimuose.
Daugiau kaip 1000 delegatų 

Valstijos Ištikimųjų Legiono ko
nferencijoj plojo smerkimui so
cialistų kaipo išdavikų. O virš 
visko kilo šauksmai “SUŠAU
DYTI JUOS”.

| P. H. Martin iš Grcen Bay, 
brolis Joe Martin, nario denio-1 
kratų nacionalio komiteto, už-1 

| reiškė.;' Į
“Išdavystė apsupa Mikvaukcel

kaipo migla. Bergerizmas ir iš- Į vuojančla 
davystė yra dvynučiai.. Mes sa
kome tiems, kurie remia jo nuo
monę, kyd jei jie to ncaįsiža
dės, juos laukia išdavystės bau- 
smė.-rMIHTIS”.

Wheelcr P. Bloodgood, vice
pirmininkas Mikvaukee pavieto 
gynimo tarybos pasakė:

“NėriiJ1 vertės kalkėjįpie apie 
Bergerio ir yuuyoro Hoan per-

bus teisiamas geg 20 d.
Ateinančią serėdą teismas sva

rstys reikalavimą, kad kun. Mc 
Cann užsistatytii “ramumo kati 
ciją”, kad jis nebegalėtų dau
giau kelti triukšmą ir šaudyti į 
parapijos komitetą ir?policiją.

............... . ................... .
KAREIVIAI NENORI AP

LEISTI PULKUS

Priseina vartoti nuginklavi
mui Raudonąją Gvardiją.

True translation filed with the post- 
linaster at (Chicago, March 25, 1918,
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 24. — Sovie
to' valdžia skubiai nuginkluoja 
ir išsklaido senąją armiją, pra
šalina jos įtekmę iš viešųjų rei
kalų !

Maskvos Sovietas pašalino iš 
savo pildomojo komiteto visus 
kareivių atsotvus. Tas pats da
roma visoj Rusijoj, kadangi se
noji armija skaitoma nebegy- 

lr todėl neturinčia
Ibuti alslovadjama,

Naujoji liuosuore armija iš
rinks (atstovus įvairiuose Sovie
tuose.

I Daugdyj vietų senieji karpi- 
' iai nenori sudėti, savo ginklus 
ir sugrįžti prie darl>o.

Petrograde trjš pulkai atsi
sukę deiųobilizuolies. ^‘Bolševi
kų Raudonoji (įvardija įėjo į

___
huGMgriebtt j ųi ginklui ir /kkl d ora^ipdfana^.bu^jm^^il^y

dai, jog austrų ir vokiečių belai
sviai užėmė Trans-Siberijos ge
ležinkelį yra grynu melu.

Pagal Trockio paliepimą įstei
gtas tiesioginis susinešimas su 
komisaru karinių reikalų Stre- 
mberg ir visos Rusijos Sovietų 
ccntralinio pildomojo komiteto 
prezidentu Jansen, kurie yra Ir
kutske. Jiedu atsakydami be
laisvių dalyke sako:

“Gandai apie austrų ir vokie
čių katės belaisvių užėmimą Si- 
berijos geležinkelio yra gry
nu melu. Karės belaisviai nc-l 
apginkluoti, yra visi sugrupuo
ti apatei Siberijos geležinkelį iri 
yra saugojami ginkluotų pat-1

Paskandintas vokiečių transpor 
tas su kareiviais

sijos situaciją.” r * ,
( I ‘ --—

Naujos kanuoles kulkos

Vokiečiai, bombarduoja 
: Paryžių I

Vokiečiai turi naują kanuolė
Neša- 76 mylias

, 1

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA PARYŽIŲ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 25, 1918,

True translation filed with the post- 
maste r at Chicago, March 25, 1918, 
as requircd by the act of Oct. t>, 1917.

LONDONAS, Kovo 24. — šią-
dieniais vokiečių ofteialis pranc- kimą vakariniame fronte, .h mariTnus. * Jų1 principais*»įmūra 
šimas'sakd, kad škaičihš’vdkfėJ Arcivyskupolpiemeiii&afclaišr i—-
C

perhiatyiHbiį bet* išdavystėm o 1-
“Yratiktai* vienis galutina*čių suipitųjų belaišrių ^ibkia kaš yąiom^HljHižųyčiainJi, uįreiš-

virš ‘rO.OOO. Kanuolių viso’&thn- kfa ka<l sprendžiamojo (susirė-1 jiems atsakymas ir tuoi!aisakyT
ta 600. valanda jau išmušė, -,H1 j!PU yfh SUSAUDYMA$^q;šios

Francuių, anglų ir aMerikie- > ... ■ valstijos' MAžiUMA; jei bus1 rei-
čių pulkai, kurie liko atvežti iš 
pietvakarių kontr-atakal, tapo 
atmušti atgal ties CKaulny.

Ha m ir Pieronne puolė.

I ž.'^r • I 1 ! < TT? FHT’ l"t"........ ';.(>!(> (

KANADIEČUL.GAZO 
h., t ATAKA- p-j. .

kalas pasitiks Socialistų balotus 
KULKOMIS.***- - -.......—

VOKIEČIAI LAIMI VA
KARUOSE

Sakosi pasiekę trečią anglų 
, liniją.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 25, 1918, 
aa required by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 23. — Ofi
cialia vokiečių kvatieros šio va
karo pranešimas sako:.

“Pirmasis laipsnis didelio mū
šio Francijoj užsibaigė. Mes 
laimėjome susirėmimus arti 
Moncliy, Cambrai, St. Qucentin 
ir La Fere. Didelė dalis anglų 
armijos yra sumušta.

“Mes mušamės apie liniją į 
šiaurryčius nuo Bapaume, Pe- 
ronne ir Ham”.

Dieninis pranešimas sako, kad 
j pietus nuo Sonune voekičiai 
persilaužė per priešo linijas ir 
nesutrukdyti besiveržimu nuvi
jo priešą už Crozat kanalo lin-

Pranešimas sako, kad dabar 
vokiečiai stovi prieš trečias prie 
š<» pozicijas.

Jame pranešama, kad anglai 
apleido savo pozicijas įlenkime
į pietus nuo Cambrai ir buvo , kvatieroj sako, kad pas belais- 
vejami vokiečių per Demicourt, 
Flesųueres ir Ribecourt.

Buvusi didžiausia pasaulio 
istorijoj

True translation filed with ttie post- 
master at Chicago, March 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 24. — Ka
nados karės karespondentas fra- 
ncuzų-belgų fronte praneša, kad 
anglams kariaujant toliau į pie
tus, kanadiečiai tarp Lens ir 70 
kalvos pėtnyčios ,, naktį padare 
didžiausį pasaulio istorijoj 
zinį bombardavimą.

Atmušė ataką

Gubernatoriaus atsakymas.

ga-

PARYŽIUS, Kovo 24. — 
kiečių kareiviai po smarkiųus 
bombardavimo padarė netikėtą 
ataką į pietus nuo Juvincourt, 
bet be* pasisekimo.

Le Petre miškuose, Vogczuo- 
se, netoli nuo La Fontenclle ir 
Hartmannsweilerkopf buvo ga- 

smarkių artilerijos mūšių.
t • !

Vo-

na

Vokiečių siekiniai

True translation filed with the poat» 
mastei* at Chicago, March 25, 1918, 
as reąpired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 24.—Reu- 
terio korespondentas Anglijos

MADISON, Wis. Kovo 24. — 
“Kas bu^ išrinktas Milwaukec 
mnyoru, tas bus ir inaguruotas”. 
Taip atsakė Wisconsino guber
natorius E. L. Philipp į Whee- 
ler P. Bloodgood paskelbimą ke
tverge, kad jis mano paskelbti 
Mihvaukee stovį, jei bus
išrinktas inayoru socialistas 
Daniel Hoan,

^Ramumas valdys Wisconsi- 
nc”, tarė gub. Philipp trenkda- 
Auįs 'kumščiu į stalą. “Kuklujy 
Kląn nevaldys Wisconsine, ar
ba mažiausia labai trumpai.”

VAJAUNAS ELGINO 
“FATHERIS” PRALAI

MĖJO

Jo vietą jau užėmė kitas 
kunigas

ELGIN, Ilk, Kovo 24. — Va- 
jaunasis katalikų “fa t beris” J. J. 
McCann pagalios pamate kad 
revolveris yra menkas ginklas ir 
kad su jo vieno pagelba jis ne
galės išlaikyti savo pozicijų. To
dėl jis nutarė kol-kas nusileisti, 
tuo laiku besipešant teismuose 
ir pas popiežiaus pasiuntinį.

Šiandie šv. Marijos bažnyčioje 
pamaldas laikė naujasis klebo
nas, kun. T. Gilbert Flynn. Į 
bažnyčią atėjo ir kuo ne visi pa- 
rapijonįs.

Pašalintasis kun. McCann tuo 
laiku sėdėjo užsidaręs kleboni
joj ir .nebandė kliudyti pamal
doms. Jis pildė injunction’ą,

tarp gyventojų šaltumą buvo 
mažesnė ir žmonės atsisakė ski
rties su priimtais nedėldienio 
papročiais.

Nors ankstyvesnėse valando
se šoviniai krito kas 20 minutų, 
tečiaus vėliaus dieną jie atsika
rtodavo kas 15 minučių ir neku
ria' šoviniai net kas 12 minutų.

Gatvekariai vaikščios.

Bombarduoja naujo išradi
mo toli šaunamomis ka- 
nuolėmis.ąs required by the act of Oct. 6, 1917.

•PARYŽIUS, Kovo 24. — Bu
vęs preinieras ir prezidentas Mo-|True translation filed with the post- 
kslų; Akademijos prof. Puu* as required by theactof Oct.6, 1917. 
Painlevc sako Exelsior’e, kad pąryžIUS, Kovo 23. — Vo- 
vartojant volhaiuą (tungs I jcįcįįjllį bombardavo Paryžių toli 

Į šaunamomis kanuolėmis.
Nuo 8 vai. ryto 240 kilomet

rų (10 colių) šūviai krito į so
stinę ir priemiesčius kas 15 mi

liutų, ųžimišdtHiii^iHpėtt’lO/žTTK^iĮi 
? v i ru 

' Ą^dttsial'TfoKtetf’hud PaVy- 
žiaįiS M'už^iVi’lito'klkjinbtfį 
(fe niyliŲV''"''" "l:|- w 

’ (įVokicČfrrt--'bombardarime
Paryžiaus5, |d
mo'kanuoles, kiu4ik <Wr tik pir
mą sykį pavartojo ir apie ku
rias nieko nebuvo* žinoma. Jų 

frue IranslatiorTfiled with Ibe pojl-1 svarbiausia ypatybė, kad jos ga- 
mastei’ ai Chicago, March 2o, 1918,1 |j negirdėtai toli šauti. Ikišiol 
as Teauired by the act of Oct. 6, 1917.1 r JV. ... .v j j vokiečiai didžiausias kokias tu-

PARYŽIUS, Kovo 24. ^c|rejo kanuoles buvo 17 colių ir 
Journal sako, kad kanuolė, ku-l e§- {|Į)ic 23 mylias Tečiaus, 
ria vokiečiai bombarduoja 1 a-| aj§kinama, naujosios vo- 
ryžių, yra austrų išdirbio, kad kanuoles ųeturi didesnės
yra 210 milimetrų kalibro ii 1 j/ju^kos reikšmės). to
kad kiekvienas šiivisi:viduliniš^|u< | 
kai kainuoja $4-000.Vakar į Paryžiy paleista aJ .KANbOL^ Už 76 MYLIŲ 
šūviai Ir beveik tiek pat šiandiėJl ( NUO I ARYŽIAUb 
Tokiu budu už 48 guvius vokiu-.pu 
čiai turėjo užmokėti $192.000. 4;V 

“Tai yra politiška kanuolė’Ul/I
sako Echo de Paris. ’:’,:|įd .

| True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 25, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 24?— Vo- 
kiečių “baisioji kanuolė”, kuri 

LONDONAS, Kovo 23. —Šią-1 bombardavo Paryžių, surasta 
naktkanuolių baubimas Franci- St. Gobiau miške, į vakarus nuo 
joj buvo aiškiai girdimas Lon- Laon, lygiai 122 kilometrai (vi- 
done, ypaą augštesnėse vietose, dutiniškai 76 mylios) nuo Pa- 
Griausmas eina nuolatos. Daug! ryžiaus miesto salė/. . 
žmonių užsilipo ant stogų klau- Kanuolė bombardavo Paryžių 
syties. didesniąją dalį dienos.

, Diena prasidėjo smarkiomis
Duonkepių laimėjimas 10 colill š,,vi,,ilJ eksplozijomis ir 

tuojau duotas ženklas slėpties. - 
CINCINNATI, O. — Duonke- . '

pių unijos skyrius 213 padarė su Nepaiso šovinių
tartį su, samdytojais sulig ku- Tai atsitiko 6:55 v. ryte ir 
rios pakeliama alga $2.00 į (langelis žmonių pasislėpė, bet 
vaitę. dfc|ęsnė dalis jų pasirodė gat

vėse ir ėjo į bažnyčias, kurios 
j buvo pripildytos žmonių beveik 

kaip paprastai. Verbų nėdėlioj 
pardavinėjančios paimu lapus 

moterįs darę gyvą biznį.
Pirmieji $oviniai krito kas 20 

minutų ir delei nedėldienio ra
mumo, jų skridimas išrodė gar
sesniu negu vakar.

Tečiaus j.ų spėka sunaikinti

i

ten), išdirbime šovinių, numes
tų toli špujama kalinote į Pary
žių, kulkos bus diametre bl’veik 
pusę mažumos už lygaus sva- 
rtii)>0( plieninėSmkMjkoą M? i.tąd

privertei juos apleisti F»iaeitąy) ><, 
KMl . ......... .......

f VOKBMHV lUMMTOJo i
!l,iH RUSIJOJ '

Vokiečiai atdaro dirbtuve^, 
ir verčia rusus jose dirbti.

h 1

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 25, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 24. — Rusai 
kuriems pasisekė apleisti Kije
vą, Mogilevą, Narvą, Revclį, pa
sakoja vis tą pačią istoriją.

Narvoj vokiečiai įsteigė dra
panų, chemikalų ir fotografijų 
reikmenų dirbtuves. Revelyje 
a įsteigė vilnų dirbtuves ir ver
čia ojse rusus dirbti.

Paprasta mokestis yra 2 rub. 
dienoj prieš 15 ir 20 rub. moka
mus Petrograde ir Maskvoj už 
8 vai. darbo dieną, kuomet vo
kiečiai verčia dirbti 10 vai. dar
bo dieną ir vartoti kuodidžiausią 
atidą prie darbo.

Žąlioji medega naujose indu
strijose gaunama iš Ukrainos.

Narvoj po vokiečių užėmimui 
drabužiai ir kiti išdirbiniai nu
puolė 50 nuoš.

Rusų kareiviai verčiami valyti 
geležinkelių stotis. Visur geri
nama sanitaris padėjimas. Dy
kūnai verčiami dirbti. Vokie
čių oficieriai muša vežėjus, jei 
tie atsisako greitai važiuoti. 
Prasikaltėliai areštuojamu ir aš
triai baudžiami už spiaudymą 
viešose vietose.

im, bus fir1 išaiškina/
našjmnb*-tolion<j ij huijviIbhJIe h

Jisutflipgi. Atrtma, ’k&ij šoviny j 
gali būti: vartoj a/ila 'N7 V«r,ytq-1 
jas1 (propeleris).*;< ><•.-: ų
y j n .i ui i. ui

^194,000 bombardavimui 
Paryžiaus

ŠAUDYMAS GIRDĖTI
1 LONDONE

NU0 PARYŽIAUS

kiečiai vėLbombarduoja 
Paryžių

yius buvo rasta vokiečių pienai, 
parodantįs sekamus X priešo 
siekinius:

Pirmą dieną prasiveržti visa
me atakos fronte vidutiniškai 8 
kilometrus (5 mylias); antrą 
dieną — 12 kilometrų, o trečią 
dieną — 20 kilometrų.

Žinia priduria, kad įgytasis kuris draudė jam kuo-nors klhir ta).

NETEISINGI GANDAI

Vokiečiai belaisviai nėra 
apginkluotiMUŠIS TEBESITĘSIA VI

SU SMARKUMU
LONDONAS, Kovo 23.—Field

-maršalas Haig šiąnakt prane
ša:

“Mušis tebesitęsia dideliu’
smarkumu visame fronte į pie- pasisekimas yra toli nuo tų sie-dyti kun. Flynn. Apie peržen- simą bolševikų komisarų Irkut- 

tus nuo Scarpe upės.” *- •* kinių. b‘mą injunclion’o kun. McCann ske gautas atsakymas, kad gan

Tnic translation filed with the post- 
nuister at Chicago, March 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21 (suvėlin- 
Į Leono Trockio paklau-

■ «■*■■■ , p—r    ——» 

Laimėjo 8 vai. darbo dieną.
NEW YORK. —• Skalbinių da- 

rbininkes, susivienijusios į In
ternational Ladies’ Garmant 
Workers’ uniją yra pirmutinės 
iš moterų rūbų siuvėjos laimė
jusios 48 vai. darbo savaitę. Ki
rpėjoms pakelta alga'nuo $1.00 
iki $2 į savaitę.

Valdžia nusprendė, kad atei
tyje bombardavimas Paryžiaus 
toli šaujama kanuolė neturi su
trukdyti normaliu sostinės gy-

MM
tų pasini,

uii

(!pj(^ik^nuose. Bus mušama į bu-.^ 
s"’^Ar,JMWa; “

i fili1 J v1* ’ 
J''’“!

.„Iii
Vipšojo ^ptarnayimo) jstaigps.

riai ir omnibusai vaikščios nor
maliai. Naujai persergėjimas 
bus žinomas kaipo persergėji
mas No 3. Jis reikš, kad susida-

ra draudžiamas ir kad visos slė
ptinos vietos, apart požeminių 
kelių stočių, yra atdaros. .

Pasibaigus bile kokiam už
puolimui, kaip ir pirmiau, bus 
paskelbimas specialiu trimitavi
mu ir skambinimu į bažnyčių 
varpus. ,

PASKENDO VOKIEČIŲ 
TRANSPORTAS

-------------- i t

Visi kareiviai žuvo

True translation filed with the post- 
niastei* at Chicago, March 25, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 24. Ęxcha- 
nge Tclegraph praneša iš Stock- 
rolmo, kad atvykusieji į Stock- 
hoimą kanuoliniu laivu. Svens- 
kund finlandięčiai sako, jog vo
kiečių transportas Frankland už 
važiavo ant minos ties Voor- 
land ir paskendo.
, Laivas buvo pilnas kareivių, 

kąnuolių ir amunicijos ir visi 
kareiviai, įgula, kartu su admi
rolu von Meyrer žuvo.
Paskendo ir kitas transportas,

(Stockholmo žinia, datuota 
kovo 22 d. sako, kad kitas vo- 
kiečių transportas liko minos iš
sprogdintas ties Aland salomis 
ir kad transportas Frankland, 
kuris plaukė pagelbon, tapo la
bai sugadintas kita eksplozija.
■■■■■.... ............. -'i..................  i * ................ .i. ■ ■ ■<

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS
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Orderiu, kartu su užsakymo.

pas mus net daugelis vado
vaujančių socialistų taip 
menkai supranta savo parei
gas, jogei ažuot rėmę vieni
ntelį socialistišką dienraštį, 
agituoja prieš jį.

Mes tikimės tečiaus, kad ir 
pas mus dalykai {persikeis. 
Darbininkai dauginus susi
pras, ir tada jų vadovais ne
galės būt žmonės, neišmana- 
ntįs socializmo.

O kolkas reikia veikti — 
nežiūrint, kokios kliutįs yra 
ant musų kelio. Draugų fi
nų pavyzdys turi butz mums 
paskatinimu.

Proga socialistams 
Wisconsine.

Kovo 19 d. Wisconsino 
valstijoje įvyko kandidatų 
nominacijos į Suv. Valstijų 
senatą (užpildymui vienos 

, vakancijos). Kandidatus sta-
—• te trįš partijos: republiko- 

Raiytojų ir korespondentu praioirt' na i, demokratai ir socialis- 
slunčiamus išspausdinimui1 lalkrąL . r rP711įf«fai buvo tokie tyj rankraščius adresuoti tiesiai tai. ir rezultatai DUVO LUKię, 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir anl vienos popieros pu
sės, be to išliekant platesnius tal
pus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami snaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enkielių pakankamai pershintiiuo 

lėšoirts apmokėti. • .,

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

1

: RedakcijosI StTaipsniai

Aulfa nuo socia- 
»i lis tų dienraščio.'

.*))' r’ t v >r‘ .<Įc)h*fno*ui Hf|*< *1
.f « afiig >u >iiF> >ip ,•.! 4.ri' v
‘“0hicugję»-Soeialist”' pran

^T^bipfijęs’7 einąs Si 
<• .penor, Wih.j paaukavo pereįf 

tą savaitę $500 į sęcialistų 
- partijos Miliono' Dolerių Fd-

IM * Uit* in ’ti į;.
■I (^Klą»«l ' I i» "r

/Tolintis, ,J“Chį,cagp ,Soci8|- 
•i.uiisV’rašoyikad minėtąjį dien- 
’ rašti leidž^tfėhd^py^įsiku- 

rusi 1904 hiv’-Ji turinti apie 
!1,000 sėrininkų, 90 ^ serų esą 
socialistą kliubų rankose. 
1917 m. ta bendrovė turėjusi 
$4,153.39 pelno nuo biznio 
apyvartos, kuri siekusi $131, 
365.18.

Mes, lietuviai socialistai, 
galime tiktai pasidžiaugti, 
kad taip gerai klojasi tam 
draugų finų dienraščiui, ir 
kad jo leidėjai įstengia taip 
gausiai pareint * socialistų 
partiją. Ypatingai malonu 
tatai matyt mums, kurie 
taip-pat esame įsteigę bend- 

. rovę, leidžiančią socialistų 
dienraštį.

Su draugais finais mums, 
tiesa, yra dar sunku lygin- 
ties. Jų bendrovė gyvuoja 
dešimt metų ilgiaus, negu 
“Naujienų” bendrovė, ir jie 
šiandie yra stipresni už mus. 
Bet musų tikslas yra toks- 
pat, kaip ir jų; ir mes stovi
me ant kelio prie to, kad at
siekus to, ko atsiekė “Tyo- 
mies” leidėjai.

“Naujienų” šėrininkų skai
čius jau pasiekė aštuonių ši- 

' mtų. Dienraštis įsigyveno 
ir įgijo didelę ir nuolatos au
gančią cirguliaciją. Ir tai 
nežiūrint to, kad musų sąly
gos yra daug sunkesnės, ne
gu draugų finų.

Pas finus Amerikoje bur
žuazinių partijų kaip ir nė
ra. Specialiai, klerikaliz
mas pas juos nelošia beveik 
jokios rolės. O pas lietuvius 
priešingos socialistams, sro
vės jau buvo įsigalėjusios, 
kuomet ėmė rasties socialis
tų. ' I

Be to, finų darbininkai yra 
daug daugiau išsilavinę. Jie 
moka sutartinai veikti. O

Ino 
?ii

’/ža,'filių socialistų die

kad visa kapitalistų spauda 
nustebo. , > ’

Socialistų kandidatas, Vic- 
tor Berger, gavo šitose no-. 
minaėijose dvigubai daugiau 
balsų, negu socialistų ukie- 
tas 1916 m. prezidento rin
kimuose. Už jį paduota a- 
pie 37 tukstančiaj balsų.

Reikia atsiminti, kad so
cialistai statė tiktai vieną 
kandidatą, ir pas juos nebu
vo, kaip nesti niekuomet len
ktynių tarpe kandidatų. No
minacijos, arba “primaries”, 
pas juos turi tiktai reikšmę 
formališkumo, kuris reikia 
išpUdtftlhkadaBgi to rvika- 
latijft įstatymas^ i j Baisumi,

jose 54,173, o jo oponentas, 
demokratas McCarthy, tik
tai 13,262. Taigi demokrati
škų balsuotojų Wisconsine 
yra daug mažiaus, negu re- 
publikoniškų. Vienok Da- 
vies’ą remia prezidentas Wi- 
Isonas. Jisai nori, kad sena
te butų dauginus jo partijos 
žmonių, ir paragino savo pa
sekėjus varyt agitaciją už 
Davies’ą.

Prie šitokių aplinkybių 
Bergeris gali laimėti. Jeigu 
jisai butų išrinktas, tai pir
mu kartu šios šalies istori
joje į senatą Washingtone 
patektų socialistas.

Reikia dar pastebėt, kad 
Milwaukee mieste pereitą 
utarninką socialistas Berge
ris gavo beveik tiek balsų, 
kiek republikonas ir demok
ratas kartu. Už Bergerį pa
duota 15,469 balsų; už Thom
psoną 9,917, o- už Lenroot’ą 

,6,181. . .
0 musų priešai vis rėkia, 

“|^ąd socialistai smunką že
myn ! Wisconsino balsavimai 
rodo visai ka kita. Socialis
tai ne smunka, o kjla. Tad 
gąlima tikėties, kąd ir Chi- 
cagoje 2 d. balandžio sočia* 
listai gaus tiek balsų, kaip 
niekuomet.

Jau po teisėjų rinkimų 
pereitą rudenį * kapitalistų 
partijos persigando, pama- 
čiusios, kad trečdalys bal
suotojų šiame didmiestyje 
eina su socialistais. Jiems 
bus dar daugiaus išgąsties 
po šių rinkimų.

.... .jr• taks”' -milžiniškas 
baĮsv padidenm^! KW tad 
•bus paduota balsų uz Berge-

Ka
pitalistiškos partijos' '{bijosi, 
'kac) jisai bus išrinkta į sė- 
nat^/jr jos jau daro yiso- 
kiuk ^skymus”,’ kad tam( už- 

‘ bėgus už Akių,
Ant rėpublikonų Ii* demo

kratų tikietų nominuota 
taip-pat ir po vieną kandi
datą, bet dabar jau pienuo
jama padaryti taip, kad vie
nas juodviejų atsiimtų savo 
kandidatūrą, arba kad abie 
jų partijų pasekėjai balsuo 
tų už vieną juodviejų, kur 
nuskirs abiejų'partijų bosai 
Tiktąi šitokiu budu kapitali
stų partijos tikisi atsilaikyt 
prieš socialistus.

Kėblumas toms partijoms 
yra ne tiktai tame, kad Ber
geris gavo labai daug balsų 

‘nominacijose, o ir tame, kac 
stipriąusiam kapitalistų ka
ndidatui, republikonui Len- 
root’ui, yra priešingi senato
riaus La Follette’o pasekė- • • • jai.

Jie statė savo kandidatu 
tūlą Thompsoną, kuris te
čiaus tapo sumuštas nomi
nacijose, bet labai nedidele 
balsų dįdžiuilia. Už Thomp
soną buvo paduota 66,206 
balsų, o už Lenroot’ą — 68,- 
532. Vadinasi, balsai tarp 
juodviejų pasidalino beveik 
lygiai.

Jeigu dabar tie piliečiai, 
kurie balsavo už Thompsoną, 
atiduotų savo balsus Berge- 
riui, tai socialistas butų iš- 
inktas. Ir daugelis La Fol- 

iette’o šalininkų, be abejo
nės, taip darys.

Kad išvengus pralaimėji
mo, republikonai dabar ste
ngiasi prikalbinti demokra
tus balsuot už Lenroot’ą. 
Bet čia jiems bėda, kad de
mokratai irgi nenori apsi
leisti. Demokratų kandida
tas, Davies, gavo nominaci-

New Yorko Seimas
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Ketvirtam punkte rezoliucijos 
skaitoma: Kapitalo gajybė turi 
būt apribota ir sau valia suvaržy
tu.” Kįla aitrios diskusijos. Vie
ni stoja už kapitalizmo, kiti prieš 
kapitalizmo plėtojimąsi LietUr •
voj.

'Kalba kunigas Jakaitis. Jo 
iiiH^nonc, suvaržius kapitalizmą 
tai butų perdaug darbininkiška, 
“nebūkime labai socialistiški ir 
nesižegnokime nuo kapitaliz*- 
mo”.

Kalba Bagočius. Atkartojo 
veik kun. Jokaičio žodžius. Mat, 
arti vienas kito sėdėjo1. Bago
čius betgi priduria, kad kapita
lo apribavimas reikaligas. Nu
rodo teises, pagal kurias ir Ame
rikos kapitalizmas esąs apribuo- 
tas.

Žmogus iš minios, gavęs balso, 
drožia visiems į kailį. Nurodo 
trumpai Amerikos darbininkų 
padėjimą ir suko,kad Lietuvoj 
to nebūtų. Matyt, žmogus buvo 
darbininkas? i . r

Gauna balso Račkus, klerika
lų birbinė. Jis atkilia, kad lie
tuviškas kapitalizmas reikėtų 
pastatyt ant koo|icratyviškų pa
matų, bėt šitą fuazę reikią at
mest nuo rezoliucijos, e

Kalba kun. Kemėšis, klerikalų 
politiškas lape. ‘ JIS Sako:“Mes 
da neturime lietuviškų kapitalis
tų, bet kandidatų į kapitalistus 
tiek ir tiek”. Seimas pasilei- 

. . i • , • , į t *
džia juoktis. Toliau jis nurodo, 
kad būtinai reikalinga esą atsi
žvelgti į darbininkus ir pažadėti 
jiems geroves. Ir išgązdina sa
vąjį seimą užreiškimu, ka(l gir
di, “Amerikos bolševikai rengia 
seimą, kuris tuojau įvyks, todėl 
šitas seimas turėtų sunaudoti 

savo Mynių jį 
sejmą, stoja už dąybininkų reikja-į 

; Pil-

Pradedama suprast L 
D. Tarybos idėją.

AKRON, OHIO. — Kovo 17 die
ną LSS. 244 kuopos paprastame 
susirinkime tapo nutarta prisi
dėti prie Amerikos Lietuvių Dar
bininkų* Tarybos ir organizuoti 
vietos Tarybą Nutarta šaukti 
visų Akrono lietuvių draugijų ir 
kuopų konferenciją, kad įsteigus 
vietos Lietuvių Darbininkų Ta
rybą. Tuo tikslu tapo išrinkta 
komisija iš trijų žmonių, kuriį 
konferencijos sušaukimo reika
lais rūpintųs — paskirtų laiką, 
paimtų svetainę ir išsiutinėtų 
vietos draugijoms ir kuopoms 
pakvietimus atsiųsti savo delega
tus konferencijom

Neabejojame, kad Akrono
draugijos, kurios juk vien iš dar
bininkų susideda, pritars Darbi
ninkų Tarybos idėjai ir pasis
tengs atsiųsti kuodaugiausia sa
vo atstovų susirinkimam

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos siekinys yra sujung
ti visas iš lietuvių darbininkų šut 
sidedančias organizacijas j vii* 
ną ryšį kovai už bendrus visiemšj 
darbininkams reikalus ir atsibij 
py rimui prieš visas reakcines ir 
juodąsias spėkas, kurios per anU 
žilis mus, darbininkus, slėgė ir 
slegia. • llhi

Mes, darbininkai, iki šiol ne
sugebėjome įsteigti tarp savęs 
vienybės dėl savo nesusipratimo, 
kad musų reikalai yra mums vi
siems, kaipo darbininkajns, ben
dri; mes neturėjome jiegos atsi
spirti prieš savo engėjus ir išnau
dotojus. Tat dabar, kada visos 
jUdosios spėkos dar smarkiau 
pra<lęj<> siausti, atėjo laikas 
mrfi'r'iš ‘susiprasti ir savo” jiegas

IX 
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ulba koletu* >kunigui 
prieš lenkus. , Viėnp^žh^gc

1 U t >• ' 31 L 1 -'Hth.lJ. “ *

Panedėlis, kovo 25, 1918.
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1 Ta n)(V pdčįb h'fč ‘kuopdš' suširin- 
kf/tte ntitarlnl’^ šiH'eHIįti^šve'ntį 
‘ nUriČ'jr/n šAttitHMėttniiį1 -
kakdiUų milPdfelIds g’iVhMio -
roli{ir/fllMd^kšJ.uSu’k^ttHivėš'- 

'pii(Ac‘i'||(>įužė^ 5 ^ichą.z Šventi 
stlVėšnišrihfat 
ftlhHUillrblkott^sijaJB'i n - nu Į 

i^.šauVdh “SeSnhals bįral bįrtį^‘•>l‘>K\ioi^lIrtiti1igąi0ttbitlgu«i,l< 
'koFtjlMkukijttai ,<ILIi4tivbB|llaiirfvąs 

'SmC* da- 
tyvumų kuone visai pdblikft,' ku- 
fRis buvo nf)ie 'šimtas įmonių. 
P#būig6j laja) ptersktiit^ta Ame-

•./I Čia' daugelis ktinigųl jjradepo, 
ąyfibatišktii. tarpe -sa-vięs Uu 
tUo diuvbiH t piiicSš kun. i;Ktim(Įšįv> 

 

|>drkigatt<|ę.v

gavęs balso, ntirodo, khip esą1 
nėsąinešihti'oi , ic
jmi ^clb^';“^^ 
inorza kIo monza.” »vKa!ba kiu ii- 
gas Aiigujitųilis. ..Ji? nofi, kad 
visi blijų ge?!, JjįttČ jis pats ge
rinusi seimui, kad jo žmiŽiais

Liutkauskas savo dvilekį, kad Ši
toje rezoliucijoj nesu reikalo 
priešintis lenkams. .Reikia, sa
ko,pasilikt geruose santykiuose 
su visomis tautomis, o prieš 
lenkus išnešė atskirą rezoliuciją.

Gauna balso vienas delegatas 
nuo floro. Matyt, chicagiškis. 
Jis atakuoja lenkus kiek drūtas. 
Nurodo, kad Ghicagos lenkai no- 
i-Į užgriebt Lietuvą, o tai parodąs 
J nedėl. Chicago Tribūne. Ša- 
(ikia žmogus visa gerkle. (Tas 
baidus lenku pasikėsinimas ant 
Lietuvos, tur-but, buv«b išspaus
dintas tą ncdeldienį prieš seimą).

Vėl kalba Bielskis. Nurodi
nėjo lenkų žabangus, kad tikrai 

cMa pavojingi, ir prašo būtinai

lenkus. t
Kalba da keli kiti, bet vienas 

žmogelis paskiausia gavęs bal
so, priešinas ir Wilsonui, kad 
“Wilsonas daugiau prijaučiu len
kams, ir tas lenkams leidžia 'sa
vin lies Lietuvą.” Paskutinis ga
vęs balso jaunas vyriukas, kad 
jau drožė spyčių — ne už Lietu
ti! va, bet už Ameriką. • Jis, visų 
pirma, esąs amerikonas, o pas
kui tik lietuvis.

Kun. Kemėšius perskaito vėl 
rezoliuciją, pabraukęs priešina
mus! lenkams. Rezoliucija pri
imta. Įnešimas, kad siųst “šv. 
tėvui” pasveikinimo telegramą. 
Bako apkalbėjimui niekam ne
davė. Tik perskaitė telegramą, 
pirmininkas rlksnur nubalsavo 
ir užbaigta. Katrie norėjo gaut 
balso prie telegramos, pirminin
kas atsakė: “jau vėlu”.

Valdžios forma Lietuvoje.

Šita rezoliucija balsuota pun
ktais. Balsuota net penkis syk.

biskį; buko užsnudęsi. lo I Į 
»
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‘ Kąlp’vadinsis sfelniftšf1
?' H.L9 t Iii. ' ».!. H 7 įUli

Viemi , LSĄ, 4turbutdS.UĄ.)i. 
kuopa .kjausiių fcaip zpasiv,ądhis 
šis seimas: Amerikos Lietuvių 
Seimas,.Amerikos Lietuvių Po
litiškas Seimas, ar Am. Lietuvių 
Visuotinas seimas? Šimkus iš
bėgęs iš užkampio šaukia net 
pasilenkdamas, kad seimas turįs 
būt visuotinas. Račkus pripa
žįsta socialistus, kad “jie užgi
riu internacijonalizmą” (smar
kus delnų plojimas suminėjus 
žodį Internacionalizmas) ir čia 
esą “ttlpie. 100 supuvusiais kiauši
niais apdaužytų, socialistų, tai 
kodėl nesivadinli visuotinu sei
mu?” Į

Kalba Bagočius* Pasigiria, 
kad apie 3—4 metai, kaip jis ne
sąs oficialiu socialiątų partijos 
nariu, bet ta idėja pas jį esanti. 
Jis atakuoja visuotiną vardą sei
mui ir nurodo, kad vis tiek čia 
socialistai nedalyvauja. Duoda
mas balsas da vienam ir pasku
tiniam tame klausime, Kalba 
SLBKA. narys Aleksandravičia, 
iš Chicagos, Atsako Račkui, 
kad jis nesijaučiąs negarbės, jei
gu ir jis stosiąs už tuos “gelto
nais kiaušiniiąs apdaužytus” 
(čia keletas susijuokia iš Rač- 
kaus). 'Toliau Aleks. nurodo, 
pav.: “jeigu musų šeimyna su
sidėtų iš trijų, o vienas butų du
rnelis, tai kuomet jo neturėtu
me namie, mes sakytume,’ kad 
musų šeimyųa nevisa. Taip ir 
šis seimas negali pasivadinti vi
suotinu, kuomet čia nėra trečios 
partijos, nežiurinj, kad ta parti
ja ir negera mums”. Nubalsuo
ja betgi seimą vadinti visuotinu.

(Bus daugiau).
| ..............n .................. ......................

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

š

bos rezoliucija Lietuvos laisvės 
klausimu ir tapo vienbalsiai su
sirinkimo užgirta ir priimta.

Tatai parodo, kad akroniečiai 
pilnai pritaria A. L. i). Tarybos 
idėjai ir siekiniams.

Darbai čia eina dabar neblo
gai ir darbininkai apfnokami pa
lyginamai vidutiniškai. Papras
tas darbininkas gauna po 42^> 
cėnlo ir daugiau už valandą. D<- 
bania 8 valandos dienoj. Dri
bai daugiausia gurno išdirbinįu 
dirbtuvėse' Yra ir kitokių pra
monių dirbtuvių, betgi gurno in
dustrija vyriausia
visą Akroną. — Darbininkas

X)

Musų vyrai “anapus” nori 
Helmar Cigaretų.

Žinios is Francijos parodo.
4 _ _ _ _ __ . _______
ginus tabako, negu pirmiaus. 
salios armija perka milionus.

į Žinios iš Francijos parftdo, kad 
Amerikos kareiviai reikalauja dau- 

, glaus tabako, negu pirmiaus. šios 
šalies armija perka milionus ,ir mi-

1 liomis cigaretų savo kareiviams, nes 
. tabakas užima svarbią kareivio gy

venime vietų, kaip kad duona ir mė
sa.

Jei jus patįs turite sūnų armijoje, 
arba laivyne, jus, be abejo, gaunate 
iš jo laišką, kuriuos jis nuolatos mi
ni, kad prisiųstumėte jam cigaretų. 
Mat, rukalu jis pašalina nuo savęs 
liūdimų ir ilgėjimosi, kurie kartais 
jį apninka.

Re maisto žmogus negal gyventi.1 
Bet kareiviui labai daug sveria .ir 
rukitlas. Jis daug valandų gali pa-1 
būt be maisto, be prieglaudos, bet 
jam bus labai neramu, jei jis negaus 
rūkyt.

Kaip kareivis kad reikalauja ci- 
gareto nusiminimui, taip pat ir sun
kiai dirbus žmogus reikalauja sau 

o igareto. kad gavus pramogos ir pa- 
sitenkinhnosavo kovoje už būvį. “A- 
napiLs”. Franciioj, musų vyrai mė
gsta labiausia Helmar, nes jie ran-) 
da, kad tai geriausi cigaretai: jie tib 
ri tikrų skoni gero turkiško tabako.

įlelmar. dėl savo gerumo ir kvap- 
snumo, mėginusi žmonių cigare,tai. 
Sunku surast gerų turkiškiems cigh- 
relams sprendėją, kuris nerūko Hel- 
mat‘. Musų vyrai suko “Helmar lai 
bent cigaretai!” Ir tai jus pat turė- | 

tumėte pasakyt, jeigu Jus esate ži-i 
novas gero turkiško tabako.

^Bbčiamas ragas
šiaukia girdėti ištolo, 

nuo ryto iki vakaro, 
Rūkykite Helmar!

išdirbėjai uugščiauNios rųšica tur
kiškų ir eflptilkų cigaretų visame 
sviete.

■■■■■■

Miesto Ofisas t
117 N. Desrborn St.

1111-13 Unlty Bldg.
Tsl. Central 4411

Tel. I’ulhnan 384.

D. J. Bagocius,M,D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

. Boscland, IĮ!.
Valandos Nuo !) iki 12 dienų 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų; ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdic.

KazimiefIas Gugis
A DVO K A rF A S

Veda visokius rciknlts, kaip kriminaliikuose 
' tafp ir cMliikuote teismuose. Daro * 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: 
3313 S. Halsted St. 

AnJ;. trefiių lubų 
Tel. Drover 1810

TEtEPHONE YARD8 27Ž1

J. JONI HAITIS J 
Medikas ir Chirurgai | 

•3315 e. Halsted St., Chlcagr į
■f*- ;;  -----rr   —-------------
Skaitykite ir Platinkite
«NT A H T T P. M A Q »

I



PAIN-EXPELLER & 
tai kiekvienos ieimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir -skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pą- 
■ branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
m dideli.

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais

Ja už pigesnę Čicnių.
Šia senų tikra gyduolę gausite visuomet tokiame 

| pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
H
LOXOL

> pat genimo ir pagelbingumo. Našl
aut suklastuotais vaistais, parduodamais 

gyduolę gausite visuomet tokiame 
1 . -• / 1

INKARAS” ir žodis
šia senų tikr

Eak< , L_r<r _
utų ant pakelio ženklas ..

i K ’ „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EaPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų už 65* centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Saite 600*012 • Kampa» 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phonjo Haymarket 2503 Phonc Canal 4626

Nedėldieniaįs tik pagal sutarti

Rezidencijos Tclephone Albany 5546

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

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

3003-3039 S. Halstcd 8t, ,. Chicago, III. !

E’.. MOK YKL Al
I ir pasekminiai Utnokti AnąH- 
utyti ir rMyti. tai lankyk musų 

Ančių kalbos, da mokinama
S.V.I>tori)M LaiAku Rašymo 
S.V.Valdybol Priekyboo Teisių 
S.V.PllietythJS Gramatikos 
Geografijos Retorikos, Ir tt

Jei nori greitai ir pasekmin 
Okai kalb*ti. skaityti ir rairt 
mokyklą. Apart Anglų kaib
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos 
Lenkų ’’ «v

Bnų ”
metikes L
RAMMAR ir HIGH ŠCHOOL Kursų. Gyvo 
tas toliau mokinamo per laiškus. Viską: 
Inama UetuvUUuL

nerican College Preparatory School3 3. Halsteo St. Chicaoo lu_.:AKTAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

Rengia •

Lietuvos Duktery Dr-ste
šiandien

Protokolas.
Plrmo BUVažiavlmo TMD. kuo
pų Ohio ir Mich. vastijų įvyku
sio 27 d. sausio 1918 m. Cleve

land, Ohio.

Sesija I.

1) P-s K. S. Karpavičius, pra
tardamas keliais žodžiais į suva
žiavusius, pirmą sesiją atidarė 
ant 12:30 vai. po pietų.

2) Pakviestas B. Rimkus pri
imti ir perskaityti mandatus. 
Užsiregistravo šių TDM. Ohio ir 
Mich. valst. kn. atstovai.

a) Nuo 68 Kp. Detroit, Mich. 
K. šnuolis ir J. M. Andriušis.
b) Nuo 20 kįk Cleveland, Ohio 
M. L. Vasiliauskas, K. S. Karpa
vičius, J. Žemantaitis, K. Alfso- 
maitis, J. Plerpa ir R. Rimkus.

c) Nuo 47 kp. Cleveland, Ohio, 
J. Vaiznmžis, V. Malinauskas. 
(Sekanti pribuvo vėliau: A. ža- 
leduonis, J. Marozas, F. Bara
nauskas ir J. Kiveris).

sti,'kuomet apskričio ižde atsi
ras užtektinai pinigų, atsišaui- 
kimus- lapelius į lietuvius su pa- 
ai$kinin/iiis, viso TMD. tikslo bei 
ką ji teikiu lietuviams.

4) Del apsvarstymo apskričio 
reikalų ir pasekniingesnio ap
skričio veikimo, “Dirva” likos 
paimta apskričiui už organą. ,

5) Nutarta, kad šio apskričio 
kiekviena kuopa pasiimtų sau 
už pareigą laike susirinkimų bei 
šiaip įvairiuose vakaruose pla
tinti gerą literatūrą, suteikiant 
pirmenybę TMD. leidiniams.

•Apskričio valdybon išrinkta: 
pirmininku K. šmuolis, vice
pirmininkus J. Plerpa, sekreto
rium K. Aksomaitis; ižd. J. M 
Andriušis; org. ant Ohio valsti
jos A. Zdanavičius; ant Mieli, 
valst. P. Račkauskas; istatų ko
misija: K. S. Karpavičius, M. L.*
Vasiliauskas ir J. žemantaitis.

Sesijų posėdžiai uždaryta 6:30 
vai. - vakare.

Suvažiavimo valdyba:
Pirm. J. Plerpa.
Sekr.M; L. Vasiliauskas.

Motina, Kodėl Jus
Neimate Nuxated Iron

• I • • I fĮ f J 4

Kad Būt Stipri Ir Sveika Ir Nejgyjate Gražumo, Raudonumo Ant Jusu Veido, Vietoje Kad Bu
<. ... ... ... ... C-. . ~ . _ — - . .Nervuota, Nerairti Visą Laiką Ir Išrodyt Visai Suvargusi, Sena.—Gydytojas Da

vė Susie Smith’s Motinai. .Ji buvo Dar Blogesnė, Negu Jus Esate 
Dabar, O Dabar Ji atrodo Daug Jaunesnė Ir Jaučiasi Gerai.

------------------- *---------------------------------------------------

NUXATED IRON DAUGELYJE ATSITIKIMŲ PADIDINO SVEIKATA IR PAKANTRUMA PA 
SILPNAS, NERVUOTAS, SUVARGUSIAS, BLOGAI ATRODANČIAS MOTERIS BCBIU 

DEŠIMTIES DIENŲ

iSJinil/in iTCiėilIVI111C studijavo ftidt šalyj ir Europbs di-KUumlU AI uluAUMIVIAu 'džiulėMc medi kalėse ‘institucijose, sa-

K ■ >■»>■■■■
Tei; ArmHage 6580 

3s,AK.USEREr« 

A. M. KAITieS. K!
Ir relt.t 

pci. gimAymo ir Uaip įvairia, 
se moterų ligose. Prižtarl ligoJ^ 
nes ir duoda patarimus mergt« 
nUrm bei motarimai ’
1^30 N. Ashland Are., Chicago

in Kovo „25 d

- 'ri\ ■' „■ -rr-TL
Vyriškų Drapanųflargenat 

'Nauji neatimti, daryti ant uis* 1 
kvnio siutai ir overkotai, vertės nuo | 

iki $50, dabar parsiduoda po Btt 
ir 25 dolerius. C - .

Nauji, daryti gatavi nuo 115 1V 
?35 siutai ir overkotai, nuo 97 50 Ud 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu panini* 
tų overkatų.

Visai Mažai vartoti siutai Ir over
kotai, vt/iės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augfe&au. Kelnės nuo $1.50 iki 
$1.50. Va.k'nams siutai nuo IS.OC 
Hii $7.50

Atdara kasdieną, oedėhomis j- rs« 
carais.

8. G O R D ON
UIS a Bilited su ChjeMtfu

r I’rądžia lygiai 8 vai. vakare.
Inžanga 10c

Kalbės Dr. A. Montvida&.ir A. 
l Ėėtratis, kandidatas į a|<ta*ma- 

nttk' iš 4-tos witrdos. Vimii pe- 
} Inas skiriama s»c. rinkimų ka- 
| inpanijos naudai. Todėl kiek

vieno bridgeportiečio pareiga 
atsilankyt.

I ’ ' t' v < * •

čia tie tik išgirsite daug nau-, 
jo, o. ir paremsite pinigiškai 
lietuvius kandidatus—idant Iš
rinkti juos į valdiškas vietas.

Kviečia DLD< Komitetas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Šių kainų priskaitoma ir 
. 1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVftS

PUS-PALSIO SYSTEMAS
W Užtikrinu, kad 

- smuiką grajisi i 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temą ,kad ir nei- 
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš* 
ki ir lengva pus| 
balsio systema. 
kad net 'dyval 
kaip mužiko^, 

kompozitoriai) • 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
PrivatiŠkos lek-i 
cijos ant smuil*. 
kos, mandolinos, 
gitaros ir kar

TELEPHONE YARDS 5M4.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 Iki 11 
ii ryto ir nuo 7 Iki 9 vai. vak. 
M25S^Wsted8C^Chkjj^

NAUJAGADYNIfiKA a
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3348 So. Union Avė. Chicago.

MOKYKIS KIRPIMO IR DE81GNING 
VYRIŠKŲ ir .MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Mu»m si* tema ir ypatUkas mokinimas pa
darys jus ilnovu | trumpą laiką.

Mm turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
męi-de,«igning ir siuvimo skyrius, kur mes ra- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysite. * )

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky- 
'"V tuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir Ka
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagil Jūsų mlerą —■ bile 
stailds arba dydžio, ii bile madų knygos.

MAATER DE8IGN1NG 8CHOOL 
J. F. Kasnlcka, Perdžtinls,

118 N. La Šalie gatvi. Kambarys 411-417.
priež City Hali.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieagt 
T«lephon« Haymarket 2844

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTUJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisai: 3364 S. Halited St., Chicago 
Talephona Drovar 88*2 i 

VALANDOS: 10—11 ryto: 2—1 Mptehi: 
7—8 vakara. Nedlliomb 10—12 dianą.

Nariai Cbok Coanty fcral Katate Taryto 
. A. PETRATIS & CO. 

Besi Įstate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda kr 

matas namus, lotas Ir fermas. 
Apsaugoja tortą nuo ugnimi 

Peržiūri apstraktus, padaro poplaraa 
NOTART PUBLIC

711 W. 88ta gatvž 
kampas Halstod

Skaitykite ir Platinkite 
O M A TT T T T? KT A R "

tu balsavimu tapo išrinkta: pir- 
jmin.: J. Plerpa, sekr.: M. L. Va- 

t • < 
siliauskas.
i. Valdyba užima vietas ir pla
čiai kalbama apie apskričio nau
dingumą ir reikalngumą. Dele
gatai savo kalbose nurodo, jog 
apskritis yra naudingu daiktu 
įr būtinai jį reikia sutverti.

5) Kuopų delegatai išduoda 
raportus apie kuopų stovį, iš ku
rių pasirodo, jog galima sutver* 
ti apskritį iš esančių 3 kuopų, 
nes jos turi daugiau kaip tris 
šimtus pilnų narių ir turto dau
giau kaip tris šimtus dolerių.

6) Nutarta, kad susivažiavimą 
užvadinti Ohio ir Michįgan val
stijų apskričio apvažiavimas; ir 
apskritys turi susidėti iš^hioįir 
Mipliigą^i vaišijų ^Mp. kuopų 
sų,pilnų ppsidėjiiųų(,jųokesji- 
mįs, nęftfaFMfe
I‘Myviai vuųįj, (ąp, .įne; ii-
pius^p^ri^ių.PpdHpli. ;i|(,, oi 
i:r 7) Nutarta.- kad-kuopa 
.skriSį pww$ęjopąi|a^
nuo narių 
tOupinetRips rnri toHia-wokfš^ 
tis ‘turi -būti prūlųpta turim pęr- 
siųata apskričiui iždiuwkūLl(njcr 
fiu. sekrj.) bėgyje i paskutinių 
meto mehosių.. Kitaip Jguopft id- 
spenduąjama ir dejegatai uetūri 
sprendžiamojo balso suvažiavi
me, jei su savimi neatsiveža už
vilkintas mokestis.

8) Nutarta, kad kuopos pilnai 
užsimokėjusios mokestis, gali 
įnešimus prisiųsti laišku ir jie 
bus imami svarstymui, jei jos 
negali arba neįstengia delegatų 
atsiųsti.

9) Nutarta kuopų atstovybę 
nustatyti sekančiai: 1 delegatas 
nuo 10 narių iki 50; ir 1 delega
tas nuo 50 (ar nepilnos 50) ge- 
,raine stovyje esančių kuopos 
narių.

10) Nutarta, kad įstojimo į 
apskritį kiekviena «kuopa turi 
mokėti per Vieną dolarį.

11) Nutarta, kad apskričio vai 
dyba butų rinkta ant metų lai
ko. Ji turi būti renkama kiek
viename apskričio suvažiavime.

12) Nutarta sekantį suvažia
vimą laikyti prieš seimą, apie 
balandžio pabaigą ar gegužės 
pradžią Detroite.

Pertrauka ant 15 minučių.

Sesija II. x

1) Nutarta, kad valdyba, pri- 
siėjus svarbiam reikalui, tūri 
teisę sušaukti suvažiavimą.

2) Nutarta išrinkti konstitu
cijos komisiją, kuri tūri paga
minti konstituciją iki sekančiam 
suvažiavimui. .

3) Nutarta atkreipti domą j 
organizativį bei apŠvietą sklei
džiantį darbą ir tame dalyke su
sižinoti su šiose valstijose esan
čiomis lietuvių kolionijomis, kur 
nėra TMD. kuopų, bet norima 
jas suorganizuoti. Iš apskri
čio. tuomet duoti kalbėtoją-or-

- ganizatorių ir padėti jiems su-

»iuHkkkNiWPl PO'

i Sveikatos Skyrius]
----- ------- - ---------------------------------------------T------- į-------

Dvokiantis kvapas

Jus galite pažinti moteris, kurios tu
ri užtektinai geležies savo krlujuje, 
gražias, sveikas, raudonais veidais 
moteris, pilnas gyvybės, stiprumo ir 

gyvumo.'

rif___ . , .. I
«džiulėsc medįkalėse 'institucijose, sa
ko: — “Aš šindą kartų atkartojau, kad 
Orgaiiic Irrtn yra didziausls sveikatos 
bijilavotoįas. Jeigu žmonės vartotą 

Nuxntcu Iron, kuomet jie jaučiasi 
silpnais, nuvargusiais, vietoje, kad 
vartojus papratiman vedančių sti
muliuojančių bei alkoholiškų vais
tų, aš esu tikras, Kad tūkstančiai 
žmonių susilmdavotų savo raudono 
kraujo corpuscles, savo fizišką ener
giją ir pastatytų save tokin padėji- 
jnan, kuris apsaugotų juos nuo mi- 

. iionų parazitų, beskrajojunčių ap
ylinkių mus visuomet.
1 Tas stebina, kaip daug žmonių 

kenčia dėl stokos kraujo ir jie to
i nežino. -

Iron absoliučiai reikalingas, kad 
prlgėibėjus Jūsų kraujui paverst 
maistą į gyvą klinty. Be ‘jo, nežiū
rint kiek, ar ką jus valgote, jūsų 
inaiMas pereiną kiaurai, nuduodant 
Jums nieko gero. Jus negaunate iš 
tąmpate^silpnais, nubalę ir atrodote

__ ’.Xra 
Jron’o stoka. Jeigu Jus nesijaučia- 
tfeitlpriu ir sveiku, Jūsų pareiga yra 
padaryt sekanti savęs išmėginimų: 
Patėmykite, kiek ilgai galite (Jjrbt, 
arba kiek toli galite nueit be nuo
vargio. Tt^iaus, paimkite du po pen- .......... ....................... .
kis granus plotkeliUs paprasto Nu- me kitame nesusirado pageltos. Bet 
xated Iron’o tris kartus dienoje po nevartot senos, sumažintos 
valgiais, — bėgyje t riji/savaičių. Po formos, Iron acetate, neįį 
to Vėl ismėgmkite save ir patėmyki
te, kiek Jus pagerėjote. Aš mačiau 
tuzinus nervUotų, suvargusių žmo
nių, kurie visa laikų kentėjo,* padi
dino savo sveikatų ir pakantrumų

“Negali būt puikios, sveikos, rėži 
niais veidais moters be Iroifo?;. ir kimc m Jums dicko gero, jus negauiiHu; i» 1. HUNU, M. I>< (j() .ieg()f< jr kaipo p.,scklnC to> jųs 

tampate silpnais, nubalę ir atrodote 
“Negali l>ut svėikAs, puikios rb ii- sergą. T.yginai, kaip kad mėgintu- 

niais veidais moters be Iron*<*, spko-imčle mtgiiit vaisių žejnėje, kur 
Dr.Tcrdinand King, New Yorkb gy* ’ ‘ ’
dytoįas ir inediktdis autorius. t‘AŠ 
stipriai patariau faktą, kad gydytojai 
irirašinėtų dauginus Orgamc Inm— 
STuxated Iron savo nervuotoms, pu- 

silpusioms, suvargusioms, menkai at
rodančioms inoterims-ligonianLs. Nu- 
jalhnas, ręiškia anaeinią. Anaendš- 
cos moters oda yra nubalusi, raume' 
nįs suvytę, muskulai silpni, protas 
suniuręs, bei nykstanti atmintis ir 
dažnai jos tampa silpnos, nemin
tos,-greit pykstančios, nuliūdę, suli- 
ngę. Kuomet geležis apleidžia nio- 
ėrs kraujų, tuomet ir rožinis dažas 

apleidžia jos veidą. 
' Paprasčiausiam 

amerikoniškame 
maiste, kaip tai: 
krakmole, cukruj, 
syrupe, saldainiu
ose, nugrūstuose 

yyŽiuo3C,. bąįtoj 
duonoje, soda era- 
ckeriuose, biscu- 
čiųose, inukaronu- 
dše, balt, ddoltdje 
ryžiuose, baltoje duonoje, 
sodu cracJcers, Mscuits, ina- 
karonuose, baltoje duonoje 
spagetu ors e. t a p i- 
okų, sago, fannoje, itegcr- 
ndluipotuose co-rnnmu 
randa .geležies^, Jų priren- 
glino bročešnk atima lino 
:mi|fėtų maistų gamtos; jiems l)r. Ferdinnnd1'King, Nėw- Yorko Gydyto-

Dvokiantis kvapas paeina nuo 
daugelio priėžaščių. Pas vieną 
jis gali paeti nuo nosies gleivinės 
plėvės uždegimo. Pas kitą už
degti bei pūlius tarpuose turinti 
tonsilai gali daryti dvokimą. Trę 
čiąs gali turėti bronchų ir vir
šutines plaučių dalies ligą ir to
dėl jo kvapas dvokia. Ketvirtas 
gali turėti gerklės uždegimą ir 
todėl dvokiantį kvapą. Penktas 
giiff turėti pilve" silpnumus, ne
gana rugštieš ir iiiaisto puvimą 
rj* riiginią ls toš prieiašliesi kąs 
vi?l iVactorys iivpkiąntį kVųpąl I)i- 

‘(Jžįuinį gi Žmonių tūli dvokian
tį kVap^1 'dėl "liiirnos ’Bc^Varum.o 
ifcfidęt ndantų iškįpninio.i » K4įp 
imrlH to viena mel «a t sitikiihę
reįiiia surAsfr, kųs dabo ntvotaio ną 
tį kvnį)#1 ir Jotekvieiliųi 'prie^hls 
turi l«tH<HKikhil)udii |>rašaiin
Tokiuibuda vaistų, lįtirid risiejm

negali. Vienam gali reikėti tqn- 
silų'bėi nbšlčs operheljos', kitam 
mrfistūsutvarkymo, piečiam ^air. 
stų, ketvirtam kasdieninio bur
nos išvalymo, penktam dentisto 
darbo.’ Kuomet dvokimas eina 
iš pilvo (skilvio) dėl jame rūgi
mo ir puvimo maisto, tuomet 
reikia atrasti, kokis maistas yra 
sunkus ir netinkantis pacientui 
ir pritaikyti jam tinkantį maistą 
ir maitinimosi protarpius. Jei 
yra gilių neveikimas, reikia tin
kamais vaistais ar kitu būdu jas 
paragint prie veikimo. Aplamai 
tuomet reikia gydyt maisto apa
ratą. Gi kuomet prastas kvapas 
paeina iš plaučių bei bronchų, 
tuomet, apart gydymo pačios li
gos, reikia kvėpuot kokį nors 
intisetpiką/ pav. gali sumaišyti 
porą ar trejetą lašų kreosotos su 
įpėtų vandeniu į vandens unciją 
ir įpilus šaukštelį to sumaišymo 
Į karštą vandenį, kvėpuot į save 
garus. Jei dvokiantis kvapas 
paeina iš uždegtos gerklės, reikia 
gargaliuot porą sykių dienoj su
maišius dalį perosido su trim ar 
keturiom dalim vandens. Arba 
galima gargaliuot įdėjus valgo
mos druskos ir kopiamųjų mil
telių (sodium bicarbonate) į va
ndenį. Arba galima atleist alko
holį vandenių ir gargaliuot, žo
džiu, bile kokis antiseptikas yra 
geras net borinės rūgšties šauk
štelis į puskvortį vandens yra ga
lia geru daiktu, jeigu suplaki 
vandenį taip, kad gabalėliai rūg
šties plaukiotų vandenyj jį var
tojant. Tie patįs skystimai tin
ka gargaliuot ir tada, kada ton
silai yra nesveiki, bet tuomet pa
tartina yra velyk tonsilus išpiain 
t i. Ant uždegtų tansilų galima 
tepi iodinb skystimą arba ichty- 
olo 10% soliuciją. šitie vaistai

it«i dįfrždves, sun tukinai 
us daugybe geležies. To-ias daugybę geležies. 1 <>- — 

dėl jus'turite prtrtiįMnt'tfriė- ' 
žich stoką sąvo maistui, vur- 
odami kokį nors būdą, Kad 

diljuš Oi'gauic'Iron, 1.taip, kaip kad U 
jus vurtotiųnCte. druską, kuomet ran
date jūsų maiste jos stoką:

'AŠ plačiai vartojau Ndkatcd Iron Sa
vo praktikoje sunkiausiuose atsitiki
muose šu gerais rezultatais. As įkvė
piau daugeliui gydytojų išmėgint j| ir 
visi jie man davė nustebinančius pra
nešimus kas link jo galybės, sveikatos 
ir jiegos budavojime”.

Dr. E. Sauer, gydytojas Bostone, ku-

jgi ųe- ja« Medikalis autorius, sako gydytę*
Mirimui ja.m8.- kad jlė CuriljuŽndiiąėL daugiau orga- )’j

Jdidži^u^ipĮf (; j [< i j. ;»j- 
dėl sveikatos, stipru- f—

1 . 1 -T)LJad pantui-

urt vinuiun, nupiu- 

hio,'^yvumoflif! graėdf 
mo šiandieninės j Anve- 
rik'os mdters. —L Tėi- 

t Kingai'persergėjo prieš 
naudojimą metalinės 
geležies, kuri gali pa- 
gadinti dantis, graužti 
vidurius ir padaryti 
daug daugiau blėdies, 
negu gero, pataria var
toti tiktai Nuxated 
Iron.

uždegime. Kuomet dvokimas 
einą iš nosies dėl plėvės uždegi
mo, tuomet reikia gydyt nosį. Ją 
reikia mazgui ištirpinus kepią- 
mųjų miltelių ir burinio pątąšo 
vandenyj. Da geriau mazgui at
sakančiai sutaisyta yobellip šo- 
liucija. Ischtyolo soliucįjps teis
inas ant nosies plėvės gali boti 
reikalingas. Yra nosies* pleyČs 
tokis uždegimas kariais, kuris

ba reikėtų didelio užsispyrimo 
iš daktaro ir paciento pusės, kad 
jį prašalinus. Veinok Dobellio 
soliucijos vartojimas išnaikina 
dvokimą nors tuomi laiku, kada 
varomas tolyn gydymas. Leng
viausiai yra prašalinti dvokimą, 
kuris paeina iš burnos. Didžiu
moj atsitikimų jis paeina iš jos, 
todėl visada reikia atkreipti ati
dą į tai. Iš kiekvienos nevalo
mos arba nemazgojamos burnos 
dvokia, todc| kiekvienas žmogus 
turėtų burną išvalyti jei ne tris 
kartus dienoj, tai bent ryte ir va
kare einant gult. Minkštas še
petėlis ir milteliai yra vartojami 
iam- tikslui. Miltelių yra* viso
kių ir nelabai svarbu, kurie jų 
vartojami. Juose nieko nėra pa
slaptingo ir gydančio -— Lik juos 
vartojant lengviau dantįs nusi
valo. Jeigu perdaug muilinių 
putų milteliuose, jie galt būti ne
geri tūlom ypalom. Antras mil
teliai netinka žmonėm su plona 

tverti kuopa. Tam tikslui IŠlei- gaji būti vartojami ir gerklės burnos plėve ir dalikatniais dan-

bėgyje nuo dešimties iki keturioli
kos dieną laiko, imdami atsakančio
je formoje Iron’ą. Ir tas laikėsi po 
to, kaip jie ištisus mėnesius nieką/

i fron’o 
neigi Iron’o 

Tinkturoš, kad sučėdinus keletą ce
ntų. Geležis reikalauta pčr mot i n ą- 
gamtą reikalui raudonos spalvos jos 
vaikų kraujuje yra vargas! Ne to
kios rūšies Iron’as. Jus privalote 
vartoti Iron’ą tokioje formoje, kokio
je jis esti lengvai asimiliuojamas, 
kad Jums ką gera padarius, kitaip 
jis padarys bloginus.

‘‘Daugelis atletų ir prizinių kunr- 
štininkų laimėjo* dienos, valandą 
vien tik todėl, kad jie žinojo pasla
ptis didžios galybės ir pakantrumo, 
kuris paeina nuo kraujo su prrtek- 
litinik Irop’o jame, kuomet t kili at
siduri negarbingame apgalėjime 
vien tik dfcJ stokos Iron’o.”

Dfr. Sfcnuylėr C: Jaques švjElz
bietos ligonbučio, New Yorke, 
vizituojantis chirurgas, sako:— 
“Aš.niekuomet pirmiaus neda
riau jokių medi kalų pranešimų, 
nėi patarimų per spaudą, nes, 
paprastai, aš nepasitikiu tam. 
Bet kad tiek daug amerikoniškų 
moterų kenčia dėl Iron’o stokos 
jį sekančias negales, aš esu pri
verstas. patart vartojimą Nuxa- 
ted Iron. Aš pats esu vartojęs 
jį ir davęs mano pacientams su 
didžiausiai nustebinančiomis pa- 
sekiuėmis. Ir tie, kurie norėtų 
greit padidint savo jiegas, svei- 

!' katą ir pakantrumą ras žymiau- 
, :.sią iii stebuklingai ,veikiančią 

gĄ’tluolę”.
>• PASAB(iĄ.'-rNuxatcd Iron, kuris yra 

prirašytas ir rekomenduotas viršuje per 
gydytojuš, nėra paslaptis, bet gerai žino
mas aptįekąriains, Nepanašus į seną In- 
organie Iron forttią, šis yra lengvai asi
miliuojamas, neužgauna dantų, nepajudi
na jų, neigi nesugadina vidurių. Išdirbė
jai gvarantuoįa pasekmingus ir visiškai 
užganėdinančius rezultatus kickvįeiium 
pirkėjui, arba jie sugrąžins Jūsų pinigus 
jums. Parsiduoda pas visus gerus ap- 
tiekorius mieste.

yra

m?) r-jj

tini. Šie skįstimai turi būt apžiū
rėti. Ir numagozti šepetėlių rei
kia ne lik dantis o visa burną le
ngvai išhiostyt. Nereikia prab- 
rėžti dalių, kurias mes vadiname 
dantų'smegenini. Jeigu burnos 
plėvė išgedys, reikia ištepi lodi
no tinktūros ant išgedusių vie
tų. lodinąs gali būti su gera pa
sekme vartojamas ir ant išti
nusių dantų smegenų ir ant pra1 
plyšusių bei persprogusių dantų. 
Jis net dantų skaudėjimą nere
tai sustabdo. Bet kaip greit pas 
lebiama, kad yra dantyse iškin- 
rimas, pa j nedavimas, praskili- 
mai arba dantų smegenįs susi
traukia ir palieka dantis nuogus, 
reikia eit pas denlistą. Net ir 
sveikus dantis turint, bent pora 
ar trcjilfa kartų metuose reikia 
eit pas dantistą, kad nnčystytų 
dantis. Tai lėšuoja mažai, o ge
rumas didelis.

Dr. A. Montvidas.

giausia gyvena švedai ir anglai; 
yra ir kitų tautų, bet neperdau- 
giausia. Apie lietuvius nežinau, 
ar daug jų čionai gyvena. Dar 
man neteko sueiti ne vieno, bet 
gyventi gyvena dėlto, kad kas 
diena pareina “Naujienų”, iš 

Chicagos 4-ri egzemplioriai lai
kraščių stotin Omare News Co. 
Tik dabar kelinta diena nebega
lima gauti Naujienų pirkti pas 
agentą kažin kodėl neateinu. Aš 
klausiau agento, kame priežas- 
tis, tai jis man atsake, kad bu
vusios kokios tai kliūtį^, bet 
neužiigio vėl busią galimu gau- 
tie.

Iš vakarų padangės.
I’ORTLAND, OREGON.

Dvejotus savaičių, kaip atvy
kau į šilą miestų iš Chicagos ir 
čia apsigyvenau.

Miestas gražus, tarp kalnų ir 
miškų. Kalnai labai augšti. 
Tar.pkatnėse žaliuoja miškai ir 
gyventi ūkininkai. Žeme dau
giausia sėjama, įvairus vaisiai 
auga. Miestas Porllaiid skaito 
150 tūkstančių gyventojų; dau

Darbininkų judėjimas labai 
pakilęs. Veikia liek pasaulįo pra- 
moniečiai kaip ir socialistai. Pra
eito vasario 24 dieną atbildėjo 
juodoji spėka į pramoniečių ofi
są ir suareštavo keletą žmonių, 
tąipgi pilną skrynią literatūros 
paėmė. Tai vis dėl laisves ir 
žmoniškumo. Darbai daugiau
sia lentų plovyklose, cemento, ir 
įvairių kitokių pramonių dirb
tuvėse.

Dirba daugiausia 8 valandas 
dienoje. Paprastas darbininkas 
uždirba per dieną nuo 3 dolerių 
iki 4 dol. 50 centų.

Oras yra toks: dažnai lįja, bčt 
-Gilta — tikras pavasaris. Med
žiai pradeda žaliuoti ir prigimi
mas pradeda atbusti.

• — Pasaulio Keleivis.



o ir Apielinke
True translatiou filed with the post- 
Iiustei .it ( Iii' \larch 2.V t '> I S. 
ms rėųuit <•<! b\ Ihr ;tH H’ i »> t. o, l'H /.

Katalikų bažnyčia remia
trečią karės paskolą.

Arklusktipas Miimldem Meilia 
katalikus pirkties “laisvės 
bondsų”.

Cbicagos arkivyskupas Geor
ge Mundelein pradėjo organi
zuot katalikus sekamai “lais
ves bondsų” pirkimo kampani
jai, kviesdamas visus ateiti pa- 
grlbon ‘‘laisvės bondsų” parda
vinėtojams. Kelintas milionų 
ilol. iš t.v. perviršio fondų, pri
klausančių įvairioms katalikų 
įstaigoms Chicagoje. taipgi bus 
investuota į trečiosios paskolos

gščiausio, nusitarė kreipties į 
l>olicijos departamentą, kad ši 
sujieškotų jiems panelę Agnę.

Panelė Agnė, buvusi niokyto-

gydėsi nuo nervų suirimo —i- 
bažnytėlej.

Pašovė moterį. . .
Policistas William Sanders 

vakar naktį lengvai pašovė p-ią 
Margaret Hansen ant kertės E- 
wing ir 93 gatvių. Automobi
lius, kuriame važiavo poniu Ha
nsen, neturėjo žiburio. Policis
tas, liepdamas sustoti, kartu pa
leido šūvį. Policistas, galbūt, 
bus areštuotas.

Pereitą su balą kiekvienam 
katalikų kunigui, kurių Chica- 
įoje esą virš 1000, buvo išsiun

tinėta arkivyskupo laiškai, kvie
čiantis visus katalikus pirkties 
tų bondsų ir, kur tik galima, pri
sidėti prie jų pardavinėjimo.

P. PIUCEVIClUTĖ-GUGIENf:

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 25, 1918, 
as reųuired by the ačt of Oct. 6, 1917. 

Neteisinga žinia sujudino 
miesto rotužę.

Pranešamai apie netikėtai di
delę anglų pergalį pereitą su- 
būtos rytą nepaprastai sujudino 
miesto rotužę. ‘ Kačč ir kares 
gimdai tuo budu laikinai susta
bdę visokį darbą miesto rotužė- 
je. Kažinkas mat paleido gan
dą, buk anglai suėmę 100 tuks
iančių vokiečių belaisvių.

li teisėjas, taipgi vardu Jonas, 
o pavarde Sullivan.

Istorija yra tokia. Kartą po
nas Jonas užsimanė “pauliavo- 
ti”. Nusisaindė automobilių, 
įsipodino jame kelias nepilna
metes mergšes ir padarė “joy 
iride”.' Kelis kabaretus aplanke 
ta “smagioji kompanija”, ne- 
s-vitvljii. J-i-vi.vL.il. lįsiu yru liti, 
kilti ji pateko bėdon. Mergšės 
buvo suareštuotos ir, nemoke- 
dainos ar negalėdamos užlaikyt 
sekreto, ištauškė visą tiesą. Ta
tai davė policijai progos paimt 
už pakarpos ir patį poną Joną.

Ponas Jonas yra turtingas vy
ras. Jisai dabar pasisamdė vi
są bunčių advokatų, kurie tiir.ės 
ištempti jį iš tos balosu Pirmus 
jų bandymas betgi nepavyko. Iš
ėjo aikštėn, kad kąltina$noji pu
sė bandė papirkti tas pa&as 
mergšes, idant jos nepripažintų 
poną Powellj. Dabar taigi vie
toj vienos būdos Jonas turi dvi. 
Ir kuo visas tas skandalas dar 
gali užsibaigti jaunam Jonui — 
dievulis težino.

I“ Oi, tos moters! 
Mo? ir. p, 
Arėštavo “netikrą

’ jkilicija vakar areštavo tūlų 
Rkhard Lpngfield. Kaltinamas 
įjjjj^Ul^vhne ,medicinos be vąl-

N AIT JIEN B 8, Chicago, HL "
reikia darbininku

i ‘.'t n<■< lel i:.. kovo I!HS. '

Pranešimai RAKANDAI /

eiL •jiiIibj
KipfĮd

M Hdrafe’ VakaV

pirmą-

f'OlH.'.L- 

,o' k’- U.I •»Mot. Pro
gos kuo- 
pirmą sa

vo koncertą M. Meldažio svet.

k<^riėe^rti»S',■ blu"*
KiGezAįo pn^An.uiliu'o ruog j uo-

^.tęrN, fto^esyvio Su- 
si vienijimo 9-tos kuopos choras 
vakar davė pirmą saVo koncer
tą p. Meldažio svetainėje.

Kaip ir buvo tikėtasi
sai moterų koncertas pilnai pa
vyko. Susirinkusioji publika, 
kurios buvo pilna Meldažio sve
taine, nesigailėjo žygio. Vakaro 

• programas buvo ne-sieksninis, 
bet užtai išpildyta jisai kuoge- 
riausia, taip gerai, kiek tik to 
galima reikalauti iŠ musų ne
profesionalių gražiojo meno mė-

Svarbu, ir tai, kad moters pa
rūpino tinkamų dekoracijų. 
Ypačiai gerą įspūdį darė prolo
gas. Musų vakarų lankytojams 
tai buvo kas tokia btpaprasto. 
Neblogesnį įspūdį paliko ir se
kamieji programų punktai, taip 
kad nebežinau kas ištikrųjų be- 
reikėtų “girti”. Apskritai, pro
gresyviosios moters davė gerą 
pavyzdį musų vakarų rengė
jams, būtent tą, kad surengti 
gerą koncertą yra galima. Čia 
betgi pirmoj vietoj reikia pasi- 
dėkoti nenuoalsiai moterų cho
ro organizatorei ir jo vedėjai, 
gerb. Petronėlei Pricevičiutei- 
Gugienei, kuri tam nepasigailė
jo nei laiko neigi spėkų.

Tik tegul joms nestokuoja 
tų spėkų ir ateityj!

Chicagiečiai, tur būt, ilgai 
neužmirš pipnojo motorą kon
certo. O aš — lauksiu dar ki
to tokio koncerto, nors musų 
moters ir labai skupios.. jos ir 
“bis” nenorėjo klausyti... O ra
si tai yra geroji ją ypatybė.

— -8

Protestuoja prieš elevatorių 
kompanijos sumanymą.

Elevatorių kompanija nutarė 
pastatyti “dviejų fliorų elevato
rių” kaikuriose didmiesčio gat
vėse. Tatai betgi dar turės pa
tvirtinti miesto taryba.
< .Prieą šitą .koiupąųijos^^ma, 
nyw4 j ^ųptrkjąi^pU^Kot^liprj) 

i ^idmieągio. nųos^yybįų
lwi, fr, ^iiiyfįniĮ^i)
Jlų.salįo, įad,,
vi<nM>s įinijęs <|ft-
bąpnp$ąn£ipą.(Jįdniiestį paverstų 
llkjra ir (dabar esą
■agalilųa pak^^Yolatin.io elc:

„k.iI In, 
, Rrolųstųntajį ragina (ijifĄtp tą- 
ftfbąHjkad ji,(jViųfojj.įpjsti Jk9fn- 
panijaipsbityjį ,R4i|ja 
liniją, privertų, ją, RF^v^H.
žeminį bineįį elęnator^ų^yjĮik^ 
čiąjimui. Elcvątorįų kpitipani- 
ja tunelio nenorinti — busią 
perdaug išlaidų.

Susipiovė dėl “džiabą”

Irgi kriminalistas.
Pereitą subatą policija turėjo 

progos atsižymėti. Po ilgo vai
kymosi, pagalios, ant kertės So. 
Francisco ir Harrison gatvių, ji 
pagavo stąmbų kriminalistą, iš
bėgusį iš Northvvcstern. geldžin- 
kelio kompanijos jardo. Tų kri
minalisto vantas, patalu ir 
gimtis yta —^ jautisLo ,]<4ųo?,/ 
J ArešUibtąaai
tuoj;sugrąžinta į jardąjir 
į tą) patįikarąy Hikurio 
išsnrųdus. O iš ten — stačiai į 
pono* SwH'to‘ s&fc’ja&lus, kur tu
rės atsiimti prideramą pabaudą.

»p?: t1 j >! i nijip .?J ha p n r< f D-

Daktaras i Lawqence. jMąrjoy* 
4005 Irvi ing gt., m kartą ilVACtpi 
prisiekė >p-loi Liliian.. Bncknąm 
hiylėti -ją “iki grabo lentos”. 
Jaunoji panele jam>. įtikėjo ir 
laukė tos laimingos dienos,! 
kuomet ji galės vadinties ponia 
Marley.

Bet pono Lawrenco butą di
delio vėplos. Kartą aplaikęs 
laišką nuo kitos panelės, kuriai 
jis irgi esą prisiekęs, jisai ėmė 
ir panietč jį ant stalo. Panelė 
Liliian rado tą laišką, ir dabar | 
trąukia daktarą tiespn. 
tjaąją daigiau nei mažiau, 
tjįk $0 tūkstančių dolerių — už 
si^jiną.

Jaunasai daktaras dabar ne-

Socialistų pergalė užtikrinta.

Republikonų ir demokratų 
kandidatai 27-toj wardoj susi 
piovė. Nepasidalina alderma- 
no “džiabn”. Neveizint vietosi 
demokratų reikalavimo* ją khn-< 
didatas, James L. Doherty, ne
rezignuoja. Jisai^esą heatsisa4 
kysiąs runyti į aldėrimnius1 ir ^Aiįs ką čia pasirinkus: pa- 
tuomet, jeigu ir visa domoki^ panelį Liliian, ar netekti

Kur ji?
Sena panelė,’ vardu Agnės 

Rochford, pereitą ketvergą išė
jo į St. Anselms’o bažnyčią, id
ant pasimeldus dievui. Ir ne
begrįžo. JoS artymieji, nesu
laukdami jokios žinios nuo au-

L.V. Knygyno P. V. D. Cihcagos 
mėnesinis susirinkimas įvyks panc- 
dėly vakare 8 v. vak. 25 d>. kovo, 
Viešo Knygyno bute, 731 W. 18 si. 
Draugijų atstovai, malonėkite nepa
miršti atsilankyti: turim daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

Socialistu partijos 4-tos wardos 
llenclc|i>»rtery j. 3227 S. I laistei st.. 
kus vakaras bus <lel>atai įvairiais 
klnusimais. Balsas bus duoduinu 
kiekvienam norinčiam dalyvauti 
debatuojamam klausime. Prašom 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.
n. , ... t

Cicero, III. LSS. 138 kp. extra su
sirinkimas įvyks panedėlyj, kovo 25, 
7:30 v. v., Tamuliuno ir Gudgalio 
svet., 1447 S. 49th avė Visi draugai 
susirinkite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui.

—A. K. Labanauskas, org.

n A lt lt ■ S Vyrama ir Motarlma VIII A D D A I ŠOKIOS rųilaa metalo11 11 n n 11 I "> >>» dirbamoaaU n 11 U n I lapoaa, fabrlkvoaa, ho-
teliuoae, reatoranuoa. as- 

Aunuoaa, ligonbutiuoae. raitiniaa, aankrovoee, 
namuoae Ir tt. Pamatykit muaų DIDELI au- 
rala. Gtriauaioa mokaatįa.

Advance Employment Ezchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, taipgi ir geri vargonai. Parduo
sim kartu arba skyrium. A. Norwis, 
731 W. 18th St., ant trečių Ifibų, iš 
iriekio. Chicago.

NAMAI-žEMe

' VALENTINE DRESSMAKINg"^ 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma
dison, 1850 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 sulines ui 
$10. Phone Seeley 1643įmone beeley 1643 

SARA PATEK, PlrminlnH .
----------- Ii

LSS. 22-ra kuopa rengia prakal
bas, kovo 27, (seredoj), M. Mcldažio 
svet., 2242 W, 23rd pi. Kalbės ndv. 
K. Gugi s ir Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis. Kviečiam visus atsilan
kyti. —Komitetas.

, Roseland, III. — Repeticijos “Švar
ko ir Milinės” įvyks panedėlyj, kovo 
25 d., 7:30 vai. vak. Visi, kurie tu
rite roles , malonėkite susirinkti į 
Dovijato svetainę, 10501 Michigan 
avė. U —Komitetas.

LSS. 43čios kuopos (Melrose Park, 
susirinkimas įvyks ne 25 d. kovo, 
kaip anksčiau buvo skelbiama, o 26 
d. (utarninke)........... —Komitetas

Lietuvos Dukterų braugystė ren- 
Į gia prelcKciją šiandie, kovo 25 d., 
RMilda svet., 3138 So. Halsted St. 
| Pradžia lygiai 8 vai. vakare Inžanga 
į 10c. Kalbės Dr. A. Montvidas ir A. 
Petratis, kandidatas į aldermanus iš 

Į 4-tos wardos. Visas pelnas skiria- 
i ma soči rinkinių kampanijos nau- 
[dai. Todėl kiekvieno bridgeportie- 
Čio pareiga atsilankyti, čia netik 
kad išgirsite daug naujo, o ir parem- 
site pinigiškai lietuvius kandidatus 
—idant išrinkti juos į valdiškas vie
tas. Kviečia D. L. D. Komitetas.

HI-ZI K ALINGAS CAHDAVf .TAS HK- 
PHHZENTUOT VKIK1ANCIA DKA- 
BU21Ų ĮSTAIGA. VIETA ATSA
KANČIAM VYRUI, KURIS YbA-VE- 
RTAJT UŽDIRBT $40 IKI $50 IN SA
VAITE. PATYRIMAS NEREIKALI
NGAS.

ATSIŠAUKITE:
MR. BECKER, 

ROOM 632 220 So. State.St.

..... .... ..... 1----------------------
REIKALINGA mainieriai ir rudos 

ševeluotojaį į Wisponslno ir Illinois 
valstijų mainas. $3.25 į dieną už 9 
valandas darbo. Dirbant uuo štu- 
kių galima padaryt nuo $50ki $8 į 
dieną.

North Western Labor Agency, 
569 W. Madison st'., Chicago

I ■ ' ■■■ II Į 1.H

REIKALINGAS automobilių ir 
trokų pardavėjas, gera propozicija 
veikliam žmogui.

Universai Auto Sales Co.,
5061 S». Western Blvd., 

Phone Prpspect 654.

REIKALINGA vyrų į presruimį, 
kaulų šapą ir fertilizacrjos departa
mentam 35 c. į valandą geriems vy
rams. Atsišaukite pas

Mr. ’Haase, 
Independent Pkg. Co.

*41sl and Halsted sis., Chicago

Sosiabdeiąokratai <ir jų pritarėjai 
Kviečiami į tfekamą soc. dem. Kliu- 
bo susirinkimą, panedėlyj, kovo 25, 
Bęrgp mokykloj. Pradžia.8 yal yųty. 
tyvie^ų. aplankyti., 

‘JI0 F' £l”l 'I1' C* :|! :• i 
/'i|- /utyste* 4' iiir.’h.'

įte'.' \3&. textra ąįgįrtorhM, j.) 
vyks utarninke, kovo 2(» 11., 7:30 v. 
vakare, Mcldažio-‘svetainėje, 2242 W. 
23 PI. Visi nariai inalx)»Okjiti-. at- 
s M A tl t i' I fc UM r ttl kto! Ii n ,i • iuk ■ b u s> r n i n - 
kiminui kaip pridaboti socialistų 
hafcttk’ ihtėihMiČiJiiose" rinkitnuo.su.o 
53 br A!^! O’KĮf'! -H’^Komitetaą. 
•ngbLG* yic.]»piįL—iLu-mv 3^1.; /į

PARSIDUODA LABAI PIGIAI
PARMOS IR LOTAI. .

lietuvių apgyvento] vietoj, Harvey, 
III., visai arti dirbtuvių, loariose dir
bą apie 7 tūkstančiai darmninkų. Pa
irusias darbininkas uždirba nuo tri- 

,ų iki penkių dolerių j dešimts va- 
andų; amatninkai uždirba nuo tri- 
ų ir pusės iki septynių ir pusės. Da
rbą galima gauti visuomet, nes da
bar iš Cbicagos daugelis žmonių dir
ba, taipgi iš apielinkės miestukų.

Taigi nepraleiskite šitos geros pro
gos, dabar geras laikas pirkti. Že
mė yra dirbama per daug metų, vis
kas auga ir greitu laiku pakils, ka
dangi Illinois Central R . R. kompa
nija statys didelę dirbtuvę (car 
shop), kuri bus.didžiausia Ameriko
je.

Arthur T. Mclntosh & Co.
Norėdami plačiau žinoti arba va

žiuoti pažiūrėti, rašykite laiškų, mes 
nuvežime ir parvešime su autoniobi- 
lium uždyką.

Meldžiu adresuoti taip:
A. B. Ambut, 

157 Paulina st., Box 401, Harvey, III.

Ttl. Arminga

DR. A. J. ĮKARAU
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
ms Pennsylvanijos ho- 
įpitalėse ir Philadel- 
įhijoj. Pasekmingai 
natarnauiu prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
noterim ir merginom 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chicago.

REIKALINGI žmonės su maža 
šeimyna. Duodame kambarį dyka 
ženotai porai, arba kambarį ir val
gį pavienei moteriai. Atsišaukite 
akušėrką A. SHUSHO, 
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos.

į V|!V. >H 1. .. O .lH i J.,p
i BL'lirvi . i: i.Mjfi '»>.

G REIKALINGA jauna vedusi pora 
prižįurčjiinųi daktaro tofiso ir atsa- 
kyi»mi, tęlefoim., Brtpjty dykai.4736 s, AsbJ $4. A ve ,, j, (| 'Čįipago.

; r ! ipį<> Kfli bi
Fb)i< friyr'7 <p.n;i3 bci(7i n

. 'P FARMOS, KARMOS! .
GERIAUSI vieta dei lietuvių apsi- 

gfVenimo Amerikoje, lai yra ant li
kit) Michigano valstijoje, apielinkė- 
je miesto Scottville, Michigan, kur 
400 lietuvių jau yra pirkę ukes for
mas. Pereikite pas mus j šią didelę 
lietuvių ūkininkų koloniją ir apsi
gyvenkite čia ant ūkės. Mes dar tu
rime kelis šimtus gerų ukių-farmų 
tarp lietuvių pardavimui. Skaitykite 
pėtnyčios ir subatos Naujienas, rasi
te pintų ąprašymą apie musų kolo
nijos ukes-farmas. Kurie norėsite 
pirkti šio/je lietuvių kolonijoje ūke, 
važiuokite ant šio antrašo.

A. KIEDIS CO., 
Pcoples State Bank Building, 

Scottville, Mieli.
I . ■ * / " 'J. * . 11-

Telephone Cicero 252

DR. S. N AI KELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicere, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš,piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

., REIKĄJ.AU J A. ž patyrusios dry 
g8<Ur«J pai4d«cvojdš Thergirfos Irt’ ^Seve- 
ryhu paddAvėjh inetginM’ ^Gera mo
kestis. Ddi-Ras HuėįHtiHiS.

' fty^'Stbrc. ‘"J

REIKALINGA dviejų prityrusių 
važnyčių, 1 prityrusio karpytojo, «>

yyestyrh' aVfc., ųžpakulyty^!, ( 
t...  f

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus, kuris moka prosyti ir bi- 

. i.iiu.M mi., P.«-- skį siūti. Darbas ant visados ir dvio 
Nauji nariai’ bus Į jų merginų finišerkų, rankom siūti.

Chicago.

susitinknnas įvyks kovo 27 d. / :30 
vai. vąkare, Socialistų svetainėje, 
319 E. State str. Draugai ir drau- 
«čs, tyikįtflh ptvyktL nęs yra svarbių 
įtyMu-noKZ ioi |RaM-i A. Meldažis. 
po );■ ' /O/O ,;i’|

Į <t I' ’ij! ' ; ■>(.• ,< j' phh I
“Pirmyn* -shoro susirinkimas jvyks 
seredoj, kovo 27, Lhiosybčs svet., 
kertė Wabansia ir Girard gt, pra-1 
džia 8 vah vak. ....... .. 1__ ... _ . , ..
priimanti. Atsilankykite visi vyrui L« KASPER
ir merginos ir moters, kurie norite Į 3117 Wentworth avė., 
mokinties. —Komitetas. ..................... .. .....

LSS. 81 kuopos extra susirinki
mas įvyks seredoje, kovo 26 d.j, 7:3(1 
vai. vakare, l.iuosybės svetainėje, 
1822 VVabansia avenue. Draugai, 
malonėkite visi susirinkti,’ nes yra 
prisiųstas užtvirtinimui Centro kon- 

Reika-il ^Ruębos projektas, ir, be to, bus 
"ll 1‘ehkami socialistų balsų pridaboto- 

jai ateinančiuose rilikimuose.
’—P. Monkevičius, Rašt.

REIKALINGA 2 atsakančių kriau
čių prie kostumieriškų moteriškų 
kautų. Pastovus darbas. Geru mo
kestis. S. BALSIE, ' .
1546 E. 63rd St., Chicago.I

RANDAI

yViscųnsifio Valstijoj. 120 akrų, apie 
40. dilrbanios, likusi miškas. Turiu 
eiti katliuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai./ Rašykite j Naujienų pfG 
są ptuįyntydąnii No 172

i'/.. f.Hįl -- ------- t IJKtt-uj
PARSlDlIODi/\ Už-M7.560, 2 flatų po 

6 kambarius, akmrtlinis frontas: Šil
ti! vąndchiti apšildoma1 už $6.500 
cashLrfrbil '^hf/ išmokėjimo.
2937 Emerald avė;; Chicago.

PARDAV^MUp prie 47-tos gat. ir 
FajrfiokLuve., 21 lotas, 5 lotai 27x125 
pėdų,'kiekvienas į 47,-tą gatvę, ir 16 
Jotų 29n125 pėdų, kiekvienas i Fair- 
fięld ąvp. f Visi arti lietuvių bažny
čios ir mokyklos.^ Gera vieta pra-< 
monei ir gyvenimui. Parduosime pi
giai.
Pcoples Realty and Insurance Co., 

47-ta gat. ir Ashland ava, Chicago,

PARDAVIMUI—‘nuosavybė* su pir- 
nios klesos groserne ir “incat mar
kei”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856,Emerald avė., Chicago.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO-VALANDOS;

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
. ir nuo 6 .iki vaJp
mis vakarais ofisiiš ųzuarjTaS; 

Tekphonc Yards' G87 e>

.i .............. n ..i....... .

*i Imu K«iM4«a7dytojar t? . OMMMM
Specialistas Moteriškų. Vyriškų ir 

Vrilkij, ’talpgrt Chroniškų bitų*
OF.'SAR: l»ff Mgy-».kre Avr>.

Kampas Nprth Avė. Kambarys I
VAI.ANhoyt 8:31a 10 Htyto

1 ;30 iki 3 ir 7|3» Ik'. »mkare

TclophoneiYanjs 5032

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

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

aitfiTtf panelį’ Liliian, ar netekti 
' tų partija to reikalautų. ' įjos ir tų 20 tūkstančių.

Demokratai ir republikottdu < >' F . —*----
dabar rengia bendrus mitingus (Medžioklė.
ir kiek drūti agituoja už Wat-f ‘ , ... .... >

, .... , „, . I Užvakar naktį policija suren-Jsoną, republikonų kandidatą.! _ . ,J , v,
v; i i, • ... v i Ige naują medžioklę. Arestuo-Vis dėlto, jų nusumnimas dide-L, * y. . * „ Au- T. ... .... , l'ta 30 nužiūrimų asmenų . A-lis. Jie patįs jau tvirtina, bu-l t
tent, jeigu piliečiuose nenubusią I, _ , . 1 1

• 99 • I KUlilJlUlspatnotinguino jausmas , soči-1 
alistų pergalė esą užtikrinta. 
Maža tečiaus vilties, kad susi
vienijusiems republikonams ir. . . , ikoikuiis u UŽLAIKAU EKSPRESĄ. — Kas
demokratams pavyktų sukelti I norile kcltis į kit, vicl,, kreipkitės 
tą “patriotingą jausmą”. Soči-1į mane. Greitas, mandagus ir nebran- 
alislų kandidatas, d. Carl D. gus Patarnavimas. Pristatau anglis 
rri _ . ... . , ' |ir malkas. > • 41 hompsoiias, juo toliau vis da-| 
ilgiau įMitraukia su savim mi-l Vincentas Milašius
nias piliečių-balsuotojų. Ir tai, Į133 N. llth Avė., Melrose Park, III. | 
neveizint begėdiškiausios repub-i 
likonų ir demokratų agitacijos 
prieš d. Thompsoną ir jo partiją.

PASIRANDAVOJA saliunas ant 48- 
tos avenue, Cicero, iaisnis (licejise) 
$500 — ant metų. Puikiai ištaisytas. 
Gera vieta ir prieinama randa.

Telefonuokite
John J. Daly, 

, Calumet 133.

PASIRANDAVOJA kampinė krau
tuvė 119 and Lowe avė., \Vest Pyill- 
man. Puiki vieta grosernei ir bu- 
černei.

Telefonuokite Antkowskiui 
Calumet 131.

PRANEŠIMAS

Negraži istorija.

A. WAITKUS 
Plumberis, Kontraktorius 

prie naujų budinkų plumberio dar- 
do ir pertaiso senus. Už visą darbą 

Ponas John M. Posvcll’is, vai-1 gvarantųoja. 'Rezidencija Ir šapa—
shjos senatorius is 2-rojo dis-| skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicugo 
trikto, yra jaunas ir sveikas vy
ras. O jaunystė, kaip yra sa
kom, paikystė. Tatai, dabar 
mato ir pats ponas Jonas. Bet 
irtitaisyt tą paikystę jis jau ne
begali. Tai už jį turės padary-

Tel. Cicero 252
DR. A. P. G U R S K I S 

DENTISTAS 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedėliomls pagal sutartį 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.

U '■ •' Į. f I , ■ !. . < , . ij
. *į y >i. i. ■■ r. ( ?L<. ’ J į

. REIKALINGAS kriaučius prie ko- 
stumicriško darbo. Geistina kad at
sišauktų kuogreičiausia. Taipgi rei 
kalingas presorius, norintis dirbt 
vakarais. 3249 So. Halsted St.

Bridgeport Tailoring Co.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe ave.# 4 fintų, po 4 kambarius 
■kiekvienas: toiletas, gazas, kieto me
džio grindįs, namas už $4500; rau
dos neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

| Dr. A. R. Blumenthal |

REIKAIJNGA merginos sortavi- 
I imti naujų vilnonių skudurų, (tyra 
mokestis. ,
1244 S. Union Avė., Chicago.

REIKALINGA mergaitė nuo 14 
iki 15 metų senumo. Turi prižiū
rėt kūdikį. Pastovus darbas.
2335 \V. 35th Str., Cor. Wcstern avė.

PARDUODU medinį namą sų 4 
kambariais. Maudynė, elektros švie
sos, gazas. Viskas intaisyta.
įj45 So. Harvvey Avė., Oak Park, 111

.M.' -Tf - ---- ------- ;--------------- -
GERIAUSIAS PASIŪLYMAS. Virš 

$2000 nupirksite 80 akrų ūkę (fiiiefr 
mą) Michigano valst., 
namas, cementinis skiepas, 
sienos, tvartas ir tt. 
žemės. 
hio.

Dr. Lucien Arnold, D. D. S.,

3154' Indiaha avė.

geras, šiltas 
geros 

. 50 akru išartos 
Jūsų pačių išlygos, kitos biz-

Tel. Douglas 3636.
Chicago, III.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
noksta iTgčjims.

I / Mes vartojame 
tąpy JT pagerintą Oph- 

‘ thalmometer. Y-
patinga doma at- 

• kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 Š. Ashland Av. kamp. 47 st 
. Telephone Yards 4317

ASMENŲ JIEžKOJIMAI
Pajieškau draugo Kazimiero Gai

damavičiaus, paeina iš Kauno g., Si- 
laikų miestelio, 1 metai atgal gyveno 
Chicagoj ant To\vn of Lake, dabar 
nebežinau kur. Malonėsite atsišau- __________ ,,......... ........ r................. ..
kti, turiu svarbų reikalą, arba kas įsos, pilnai pripildyta grosernė. La- 
jl žinote, malonėkite pranešti. 1,1 -------’• » • * »---------------

Mykolas Skurka,
Box 488, Mclrosc Park, Illinois.

.......................  ... ........................—.... 'l . I I II..IIM III,!—

PARDAVIMUI
TURI BŪT parduota pirmos kli

bai geras biznis. Lietuvių apgyven
ta vieta. K. Polanek, 
3£)01 Emčrald Avė. Chicago.

MOKYKLOS Sergėkite savo akis

! KRETINGIŠKIS IR VEVIRŽENISKIS 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa
eina iš Kauno gub,, Raseinių pavie
to, Vcviržėnų valst., Misgirių kaimo. 
Pajieškau aš, brolis, Povylas Galdi
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin
goj gyvenęs savininku dirbtuves. Ašį 
atvažiavau į Chicagą June 6,1913, su 
visa mano familija. Labai dėkin
gas bučiau, kad pats ar kas kitas jį i 
žinantis praneštų man laišku. Girdė-1

PARDUODU barzduskutyklą lietu
vių apgyventoje vietoje. Priežastis 
pardavimo: savininkas turi du biz
niu. Atsišaukite laišku į “Naujie
nas” pažymėdami No. .1.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tfis, stenografijos, typevvriting, pirk- 
ybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
)elnos istorijos, geografijos, politi- 
dnės ekonomijos, pilletystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryta 
kl 5 po pietą; vak. nuo 7:3U iki 9:11 

S106 So. Hatstyd StM Chicago. III

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

žinantis praneštų man laišku..Ginlė-1 springsais phonografą, 2 Jewel 
Ncw Yorke. Ma-ĮpOinĮS> jr recordus, taipgi puikų pi

aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
mis 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Westcrn av., Chicago

no adresas:
P. Galdikas,

819 VV. 34th str., ‘ Chicago, III.

Paiieškau pažįstamo Jono Vciciu- 
no, Jono Dunciaus ir Mateušo Du- 
dps; Kauno gub., Vilkmergės pav., kandus visus sykių arba 
Žemaitkiemio parap. Meldžiu alsi- Priežastis pardavimo — 
šaukti, ar kas juos žinote; praneškite\išvažiuoja i ūkę (formą), 
šiuo antrašu: ' Alex D., WilĮįam Kondrotas,- 2-n
277 Clinton St., Biugjįamton, N. Y. 3219 Wallące St.,

PARDUODU 4—5 kambariu ra- 
. , i’ba atskirai.

Priežastis pardavimo — savininkas 

olas,- 2-ras augštas. 
Chicago.

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 komišin^.

BURKEBARBERSCHOOLi
612 W. Madison St., Chicago
t»Į|i 'J'1 " 1 > ... ............. .. ........... ' ----------- -

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 metu patyrimą ir 
italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jupis pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
Tėniykite j mano parašą 

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

vi.vL.il
REIK%25c4%2584J.AU

