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Nauj Vokiečiu Laimėjimai
Anglai pradeda sulaikyti 

vokiečius

VOKIEČIAI PRAŽUDO 
100,000 KAREIVIŲ j 

DIENA

Taip apąkaito talkininkų ka
rininkai

Vokiečiai paėmė Bapaume
Paimta daugiau miestų

True translation filed with the post* 
master at Chicago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, Kovo 25. — 
Nariai talkininkų misijų sako, 
kad dėlei pobūdžio mūšių vaka
riniame fronte vokiečiai pražu
do mažiausia 1(><),()(M) kareiviui

Vokiečiai atakose pražudę 100,000 
kareivių į dieną

VOKIEČIAI PAĖMĖ BA
PAUME IR KITUS MIE

STUS FRANCIJOJ

Suėmė viso 45,000 belaisvių.

True translation filed with the post- 
inastrr p.t Chicago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 25. — šian
dieninis oficialis pranešimas sa
ko, kad vokiečiai dabar yra į 
šiaurę nuo Somme, viduryje bu
vusiokarės lauko.

Naktiniame mūšyje paimta 
Bapaume. Vakare paimta Nes
le miestas. Priešas atmestas at- 
g? t lygumoje.

Suimta viso daugiau kaip 45,- 
iMX) belaisvių ir 600 kanuolių.

Guiscard ir Chauny paimti 
vakare.

(Nesle ir Guiscard yra apie 6 
mylios į vakarus nuo vėlesnio 
pranešimo mūšio linijos. Gins? 
card yra apie 8 mylios į šiaur
ryčius nuo Nogon).

stiprios atakos į šiaurę nuo Ba
paume liko atmuštos.

“Tik vienoje vietoje vokiečių 
infanterija pasiekė musų tran
šėjas, iš kur tuojaus ją išmušta. 
Visur kitur priešo atakos liko 
sustabdytos šautuvų, kulkasvai- 
džių ir artilerijos ugnim prieš 
musų pozicijas ir jo kareiviai! 
nustumti atgal su dideliais nuos
toliais.

“Naktį ir išryto naujos prie
šo atakos išsivystė šioj apygar
doj, taipjau į pietus nuo Bapa
ume.

“f pietus nuo Perrone vokie-l 
cių kareivių skyriai, kurie per-1 
ėjo upę (Somme) tarp Licourt 

t ir Brie liko atmušti atgal į ry-| 
tinę pusę musų kontr-atakomis“ I

Tokį išvedimą jie daro iš vo
kiečių pienų atakų suglaustomis 
eilėmis, skaičiaus dalyvaujančių 
mūšiuose kareivių ir stiprumo 
talkininkų priešinimos.

Kartu sakoma, kad ^Ūkininkų 
nuostoliai bus daug mažesni 
negu vokiečių, nes talkininkai! 
tik ginasi. • ,

Vokiečiai vėl bombadravo 
Paryžių

PARYŽIUS, Kovo 25. —Bom
bardavimus Paryžiaus toli šau- 
juma kanuole atsinaujino šįryt 
6:30 vai., bet po antram šūviui 
liko pertrauktas.

Po trumpos pertraukos dar du 
šūviai paleista. Bombardavi
mas vėl liko sustabdytas 9:10 v.

MŪŠIAI EINA SENOJOJ 
LINIJOJ

Kokia buvo 1916 metais.

FRANCUZAI PRIDARO 
DIDELIŲ NUOSTOLIŲ 

VOKIEČIAMS

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, Mareli 26, 1918, 
as reguired by Ine act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 25. — Ofi
cialis kvatieros pranešimas sa-

Nesie eina iš rankų į rankas “Tarp Somme ir Oise upių 
musų kareiviui prasimuša kelią

idicn gauna sustiprinimų, taip
gi patėmyta, kad bilda vojama 
naujos aeroplanų stovyklos 
amunicijos štotjs.

TEIS KOMISARUS.

ir

Už kyšius, spekuliacijas ir kitus 
prąsikaltimus.

True translation filed with tne post- 
hnaster ai Chicago, March 26, 1918, 
I is reųuired by thu act of Oct. 6, 1917 
Į MASKVA, kovo 21 (suvėlin- 

| ta). Buvusi carienė Aleksai)- 
I dra kreipėsi prie Sovieto . val- 
I džios, prašydama leidimo išsių
sti buvusį sosto įpėdinį Aleksei 

Į Romanov į sanatoriją pietinėj 
Rusijoj, kadangi jo gydytojai 
sako, kad gyvenimas Sibire ken
kia jo sveikatai;

Buvęs laivyno komisaras Di- 
bųpko yra uždarytas Kreidine 
ir kaltinamas neklausyme pa
liepimų, kada jis buvo koman
duotoji! kareivių, pasiųstų ne
leisti vokiečiams įeiti į Narvą ir 
atsisakė eiti užpuoliman. Jis 
bus teisiamas revoliucinio tri- 
bunalo.

Paliepta areštuoti 11 viršini
nkų maisto ministerijos biurų. 
Jie yra kaltinami kyšių ėmime, 
spekuliacijoj, nelegaliame pasi
savinime pinigų ir netinkamu
me. * Keli iš kaltinamųjų pabė
go pirmiau negu spėta išpildyti

jų apsimainymo.

Kijeve.

Kijevas nuo vokiečių užėmi
mo to miesto liko beveik atski
rtas nuo Rusijos. Mum m veda 
ten reikalus kaipo specialia Vo
kietijos atstovas.

Tiesioginiai geležinkelių susi- 
nešimai įsteigti su Vienna ir Bė
dinu ir laikraščiai spausdina 
daugiausia vokiečių žinias.

Vokiečių pinigai liuosai cir
kuliuoja mieste. Už vieną ma
rkę mokama 73 kapeikos.

Ukrainos belaisviai kasdien I 
atvyksta iš Vokietijos ir Austri
jos. t |

IŠVEŠ į GRANT STO
VYKLA

1,408 išveš į stovyklą iš Chi- 
cagos kovo 29.

Vėl kalbos apie Pelrogra 
do užėmimą

Vokietija patvirtino taikos 
sutartį

Vokiečiai maną apie prakasimą 
Rygos-Cherson kanalo

VĖL KALBOS APIE UŽĖ
MIMĄ PETROGRADO

kietijos užrubcžinių reikalų mi-

Vokiečiai tuoj užimsią 
Petrogradą.

True translation filed with the post- 
raaster at Ch'cago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Kovo 25. — 
Valstybės departamentas gavo 
telegramą nuo Amerikos konsu-

Bucharesto, kad po Rumunijos- 
Vokietijos taikos sutartim bus 
pasirašyta šiandie ar ryto.

Telegrama sako, kad Rumu
nijos delegatai priėmė visas vo
kiečių pasiūlytas sąlyygas.

Siunčia daugiau kareivių
LONDONAS, Kooo ,25. - Sa-I paliepimas juos ^areštuoti, 

vo telegramoje fieldmaršahii 
Haig, Anglijos premieras David 
Lloyd George sako,, kad reika- 
lingi užimt vietas žuvusiųjų ka
reiviai yra ar Francijoj ar jau 
kelyj. Visos kanuolės bus už- 
mninytos ir dar daugiau karei
vių ir kanuolių yra prirengta 
stoti pagelbon mūšiuose.

66 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO

Užvažiavo ant minos

True translation filed with the post
ui. isler at Chicago, March 26, 191.8, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 25. —Pran
cūzų naktinis oficialis praneši
mas sako:

“Noyon apygardoj mušis tę
siasi visu atkaklumu, vokie
čiams be pertraukos gabenant 
vis naujas ir naujas spėkas. 
Musų kareiviai, sulig paliepi
mais, atiduoda žemę žingsnis už 
žingsnio, bet daro smarkias

“Smarkus < mušis buvo tarp 
Bapaume ir Peronne. Mes nu- 
stumem priešą į senąsias pozi
cijas, kokias jis laikė tarp An- 
crc ir Somme prieš pradžią Som 
jne mušio 1916 metais.“

ANGLAI PAMAŽU TRAU
KIASI ATGAL

Vokiečiams priseina mušties 
už kiekvieną pėdą žemės.

“Atkaklus mušis įvyko apie 
Nesle, kuris buvo pražudytas ir 
atsiimtas kelis sykius. Įvairio
se vietose fronte eina artilerijos 
mūšiai.

“Pereitų naktį ir dieną į Rhei- 
ms paleista 1,375 šūviai“.

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, Mareli 26, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 25. — Ad- 
miraltija šiąnakt paskelbė, kad 
užvažiavus ant mions paskendo 
minų gaudytojas. Du oficieriai 
ir 64 jurininkai žuvo kartu su 
laivu.

Trečioji laisvės paskola
WASHINGTON, Kovo 25 

Iždo sekretorius McAdoo šią
nakt paskelbė, kad trečioji lai
svės paskola sieks $3,000,000,- 
000; bondsai neš 4Į4 nuoš.; vi
sas perviršis užsirašyme bus pri
imamas.

Iždo sekr. apie tai paskelbė po 
pasitarimui su atstovų buto fi
nansų komiteto pirmininku Kil
dini ir reikalaus, kad kongresas 
užgirių tą pieną.

ANGLAI ATMUŠA VO
KIEČIŲ ATAKAS

%

Nuvijo vokiečius ūž Somme
upės

True translation filed with the post- 
maste* at Chicago, March 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 25. - An
glų dieninis oficialia pranešimas 
sako: ■

“Mušis tęsiasi dideliu smar
kumu visame fronte. Vakar po 
piet ir vakare priešo padarytos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 25. — Fiel- 
dmaršalo Haig nųiortas iš an
glų kvatieros Francijoj šiąnakt 
sako:

“Kuosmarkiausias mušis čjo 
visą dieną plačiuose frontuose Į 
pietus nuo Bronne ir į pietps ir 
šiaurę nuo Bapaume.

“Abejuose sek toruose priešas 
atakavo musų pozicijas su di
delėmis naujomis spėkomis ir 
nežiūrint drąsaus gynimosi mu
sų kareivių, privertė mus ati
duoti žemių,.

“Vokiečių kareiviai yra Nesle 
ir Bapaume. Smarkus mušis 
tebesitęsia.“

Vokiečių paėmimas Guiscard ta vis naujos austrų divizijos ir 
yra patvirtintas vakariniu ofi- užima pozicijas fronte, 
cialiu pranešimu.

Maistas neatpigo.
Kainos išdirbinių Rusijos 

miestuose kiek atpigo pasirašius 
Į po laika, bet maisto kainos pa
siliko tos pačios.

Trukumas pinigų verčia pir
klius parduoti prekes, kad gavus 
pinigų išlaidoms ir tas, sakoma, 
išdalies taipgi prisidėjo prie nu- 
'puolimo kainų. Vilnonės pre
kės ir sunkieji ceveiykai atpigo 
galbūt iš dalies delei šiltesnio 
oro.

Finansų ministeris Kenzinski 
stengėsi sumažinti trukumą pi
nigų apyvartoj išmokant Petro
grado miesto darbininkams če
kiais, bet darbininkai atsisakė 
juos priimti.

Daugelyj miestų Sovietai ver
čia pirklius depozituoti savo į- 
plaukas bankuose, taipgi užde
da kontribucijas ant kapitalistų, 
kad parūpinus bankams pinigų.

Apsimainys belaisviais.
Kapitonas Leo Schmand- ir 

lietui. Beerger, atstovaujantįs 
Vokietijos Raudonąjį Kryžių 
atvyko į Petrogradą, kur jie 
veikia su Švedijos legacija ty
rinėjime Vokietijos karės belai
svių padėjimą, rengianties prie 
—........... ... ........ .... <

DRG. K. PETRIKIENĖ 
CHICAGOJE

PERMATO VOKIEČIŲ 
OFENSIVA ITALIJOJ Pirmos jos prakalbos 

bus Cicero ryto
Prie jo jau dabar rengiamasi

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 28. -- 
Čficialėse Rymo žiniose šiandie 
pranašaujama apie didelį aust
rų vokiečių ofensivą Italijoj 
kaip tik tam leis sąlygos.

Be jokios pertraukos atvyks-

Austrų-vokiečių artilerija ka- l^=

Drg. K. Petrikienės iš 
Brooklyn, N. Y. pirmos 
prakalbos įvyks ryto, 
kovo 27 d., 7:30 v. v., M. 
Jankaičio svetainėje, — 
4837 W. 14th St., Cice
ro, III.

Visi darbininkai ir 
darbininkės atsilanky

kite į šias prakalbas.
Reng. Komitetas.

VOKIEČIAI NORI BUDA- 
VOTI NAUJA DIDELI 

KANALĄ

Tarp Baltiko ir Juodųjų jurų
a-

• v
1S

True translation filed with the post- 
master at G’.'.'ago, March 26, 1918, 
as Teųuired by tbc flet of Oct. 6, 1917*

LONDONAS, Kovo 25. — Chi- 
cagos ir Amerikos grudų pirk- 
lyba yra daugiau negu užintere-,

JMRS. STOKES ATIDUO
TA TEISMUI

■N

kte trans-Rusijos kanalo, gimu
siame dar nespėjus nudžiūti 
rašalui taikos sutarties su bolše
vikais. Projektuojama yra pa
būdavo ti $500,000,000 platų ka
nalą tarp Baltiko ir Juodųjų ju
rų. To kanalo liksiu yra pada
ryti Vokietiją neprigulminga 
nuo Dardanelų atgabenimu van
deniu grudų iš Odessos, petro- 
leumo iš Batumo ir kitų agrikul
tūros ir mineralų turtų, kurių 
vokiečiai tikisi nemažai gauti iš

Didžiumos socialistai susi
laikė nuo balsavimo. /

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

CHICAGO. — Vakar ryte vie
tos “cxemption boards“ gavo il
gai lauktą paliepimą išsiųsti pa
imtus kariuomenėn į Grant sto
vyklą.

Tarpe kovo 29 d. ir bal. 2 busllo Tredvvell, datuotą kovo 20, 
išsiųsta i‘ Chicagos ir Cook pa- kurioj pranašaujama, kad vo- 
vieto 1,408 žmonių iš 1 klesos. kiečiai, užims Petrogradą bėgy- 

Sulig gautųjų paliepimų, bus j e 24 valandų. Beveik visi 
imti tik baltieji žmonės, kurie merikiečiai apleido miestą, 
fiziškai tinka abelnam kareiviu- Konsulas šią žinią prisiutė 
vimui. Bus paliuosuoti tik da-|Muskvos tuoj po sugrįžimui 
bar dirbantįs ant ūkių žmonės. Į Petrogrado.

Miesto komisaras sakęs jam, 
kad jis tikisi įsteigimo vokiečių 
kontrolės Petrograde už dienos.

Kita konsulo telegrama iš Ma-

Kallinama peržengime sni-L s patriarchas atsisakė pripa- 
pmėjimo akto. Įžinti Vokietijos taikos sutartį ir 

_ . , .. -... ... .. * I smarkiai ia pasmerkė.
True translation filed with the post-1 J1 1
master at Chicago, March 26, 1918, 
us recjuired by the act of Oct. 6, 1917

KANSAS CITY, Kovo 25. -1 NEPRIKLAUSOMIEJI 
New Yorko socialislč Mis. Bose ■ VOKIETIJOS SOCIALI- 
Pastor Stokos šiandie stojo prieš gTAI pRIEš TAIKOS SU- 
Suv. Valstijų komisijonierių. TARTI SU RUSIJA 
kuris, kaltina ją peržengime šni-Į ______
pinėjimo akto. Vėliaus ji liko 
paliuosuota už $10,000 kaucijos, 
užstatytos jos vyru J. G. Phelps
Stokes per užtikėjimo kompa-|'frue translation filed wlth the post* 
, master at Chicago, March 26, 1918,

I as reqųired by the act of Oct. 6, 1917.
Mrs. Stokes atsisakė nuo pir- A v t „... AMSTERDAM, Kovo 2,1 (su-

mosios cgzammacijos ir atiduo- . .. . ..
1X. .... .. vėlinta). — Nepriklausomieji

ta yra nuosprendžiui iederaho ...... * .* * * v.? . 1, . . . I socialistai buvo vematimai Vo-
nnsaikintųjų teismo, kuris susi- . ... • • i1 kietijos reichstago nartais, km
nu <i )a • (' rie petnyčioje balsavo prieš už-

Mrs. Stokes tikisi dar kalbeliU J į ..J . v. * , n.
. .y . gyrimą taikos sutarčių su Rusi- 

St. Louis, o paskui grjs j NcwP\ J.
, 1 ja ir kinlandija.

i Ol’KŽl i • • • •_• • ________ Didžiumos socialistai sUsilai- 
Holandija nepriimsianti tai- kė nuo balsavimo, kuomet visos 

kininkų grudų.___ kitos partijos vienbalsiai balsa-
-------  v vo už sutartis.

LONDONAS, Kovo 25. Iš Į Priėmus sutartis reichstagas
Haagos j Daily Mail pranešama, llžsl(|arė iki balandžio 16 <1. 
■ W Ai *■•• 1 11__ £ _ _ ___ 1 •? I

Armėnijos klausimas.

Laike debatų apie sutartis pa
liesta ir Armėnijos klausimas. 
Valdžios reporteris sake, kad 
Turkijos valdžia užtikrino Vo
kietijos valdžią, kad su Armėni
ja bus apseinama rimtai, kad 
turkų kareiviai bus po aštriau
sia disciplina ir kad Turkija ne
bevers visus Armėnijos gyven
tojus atsakyti už ypatų darbus.

Kanalas eitų nuo Rygos už
takos Raltiko juroje iki Odes- 
sos užtakos ties Chersonium, 
Juodose jurose. Aplamai kal
bant, pienuojama yra sujungti 
Dauguvos ir Dniepro upes tru
mpu kanalu ir tada išlyginti du
gną tų upių ir į jas (puolančių
jų upių, taip kad pasidarytų tie
sus kanalas per pietrytinę į 
šiaurvakarinę Rusiją.

Išviso tas vandens kelias bu-, 
lų apie 1,600 mylių ilgio. Da- 
bargi grudų laivai iš Odessos į 
Hamburgą turi plaukti per .Juo
dąsias juras ir Dardanelus ir 
padaryti 4,700 mylių kelione.

kad Holandijos kabinetas neda
lioj nutaręs pasiųsti talkininkų 
šalims formalį atsisakymą pri
imti jų pasiūlymą grudų atlygi
nimui už Holandijos laivus.

Spaustuvi ųdarbininkai 
laimėjo

SACRAMENTO, Cal. — Laik
raščių spaustuvių darbininkai 
laimėjo 7^2 vai,, darbo dieną ir 
pakėlimą algos' po 50c į dieną. 
Dabar jie gaus $31.50 į savaitę 
už dienos darbų ir $34.50 už 
nakties darbą.

Ukrainos ambasadorius 
Berline

AMSTEKDAM, Kovo 25. —Iš 
Berlino pranešama, kad Ukrai
nos taikos delegacijos Brcst Li- 
tovske pirmininkas Aleksandras 
S. Evžuk atvyko į Bcrliną. Jis 
atstovaus Kijevo valdžią kaipo 
ambasadorius Vokietijoj.

Pakėlė algas
AUGUSTA, Ga. — Gatveka- 

rių konduktoriai ir motormanai 
/jp laimėjo pakėlimą algos 20 nuoš.

40,000 BEDARBIŲ CHI
CAGOJE

CHICAGO. —- Namų budavo- 
jimo unija apskaito, kad dabar 
yra 40,000 bedarbių vien tarpe 
samų budavotojų, neskaitant

AMSTERDAM, Kovo25. Vo- kitų amatininkų ir darbininkų.

RUMUNIJA PASIDUODA

Pasirašys po vokiečių padik 
tuota taika
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ūašvtojų ir korespondentų priįomt 
•iunčiamus išspausdinimui laikra^ 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Įteikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grųžtąami at^al, 
jei hėgiu dviejų savaičių autorius 
t areikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Ketvirtoje wardoje, 
cagoje, kur socialistai pasta
tė kandidatu į aldermanus 
drg. A. Petratj, kapitalistų 
partijos padarė “fusion”: re- 
publikonų kandidatas atsiė* 
mė savo kandidatūrą, ir jo 
šalininkai nutarė balsuot už 
demokratų kandidatą.

Reiškia, kapitalistiški po
litikieriai nusigando sociali
stų. Tai yra pirmas kartas, 
kada toje ward’oje pasirodė 
šitokia didelė socialistų įtek
mė. Pirmiaus socialistų 
priešai mažai tepaisydavo 
socialistų, būdami tikri, kad 
socialistų kandidatas tenai 
negali būti išrinktas.

Ketvirtos ward’os sociali
stai dabar privalo ypatingai 
smarkiai sukrust. Priešų 
baimė yra pirmas ženklas, 
kad musų darbas neina vel
tui. Padarykite kas tiktai 
yra jūsų galioje, idant 2 d. 
balandžio atneštų dar dau- 
giaus nusigandimo darbinin
kų išnaudotojams,

Kalbant apie Seimą, reikia 
pasakyti, kad neviskas jau 
taip slidžiai Seime ėjosi, kaip 
čia trumpais ruožais galima 
atpasakoti. Buvo susidūrimų, 
tarpais buvo daug elektros su
sirinkimo vietoje. Bet ar gali
ma buvo to išvengti, kuomet 
susirinko vienon vieton vie
nuolika aimtų suvirs žmonių? 
Ne. negalima! Juk susirenka 
į savo srovinius susivažiavi
mus keliolika vienos pakrai
pos ir įsitikinimų žmonių ir 

•tai neapsieinama be perkūni
jos, o čionai jei tarp tokios 
daugybės susirinkusių žmo
nių ir tai dar įvairių-įvairiau
sių pakraipų butų nekilę kar
štesnių ginčų ir nerimtų pa
sakymų, tai reikėtų tiktai ste
buklai pavadinti. Visgi viršų 
paėmė rimti nutarimai, susi-

Tie “susidūrimai”, kuriuos 
mini “V.L.”, tai, kaip žinome, 
buvo dideli triukšmai, kurie da
ug kartų bupv pavertę seimą į 
tikrą cirką. O “viršų paėmė” vi
sai ne rimti nutarimai, tiktai... 
davatkos.

KEMĖŠIS — “LIBERALAS.” t

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ota tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. Apžvalga
f

Redakcijos 
Straipsniai

True translntion filed wtth the post- 
mastei' at Chicago, March 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
KATAIJKŲ KUNIGAI Už 
KAIZERĮ.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rengkimės prie apvaikščio 
jimo darbininkų Šventės.

Utarninkas, Kovo 26, 1918.

True translation filed witn rne posl- 
mastei* at Chicago, March 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. b, 1917.

Rusijos užsienių 
reikalų ministeris.

Laisvė” rašo:

sigėrėti kaizeriu. Štai airių 
klerikalų Dubline leidžiamas 
“Catholic Home Bule” sako:

Naujasis užsienio reikalų 
komisaras Rusijoje, čičerin 
yra žinomas, kaipo vienas 
veikliausiųjų ir gabiausiųjų 
menševikų.. Jisai priklausė 
“menševikų-internacionalis- 
tų” srovei, kuriai vadovauja 
Martov. Ar jisai tebėra to
je srovėje, nežiną. Bet kad 
menševikas pavirstų bolševi
ku tai yra labai retas, beveik 
negirdėtas atsitikimas. Vei
kiausia, ir čičerin nepasida
rė bolševiku.

Kiek laiko anksčiaus tas 
pats čičerin buvo Londone. 
Anglijos valdžia jį suėmė už 
prieškarinę agitaciją, bet 
vėliaus paleido, kada bolševi
kų valdžia paskyrė jį Rusi 
jos ambasadorium Anglijoj.

s tykių, tik vienas Vokietijos 
kaizeris nuolatinai ir sąžini

ngai atsideda ant Dievo. 
Visi kiti valdonai perdaug 
dideli materialistai ir neno
ri «net minėt dievo vardo.”

Tą pat sako Vokietijos, Au
strijos, Italijos, o dabar jau ir 
Lietuvos kunigai, štai, Kau
no vyskupas Karevičius ne 
gavo nuo kaizerio dėl Žemai
čių katalikiškos seminarijos 
20,000 markių.

Dvasios autokratai ir svie
tiški autokratai eina išvien.

Bet liaudis kuomet nors nu-

ANGLIJOS SOCIALISTŲ 
REIKALAVIMAI.

Klerikalai ir 
jų žodis. Kovo 23 d. atėjo tokia telegra

ma iš Londono:

Progresyvesnieji tautinin
kai kaltina klerikalus, kad 
jie sulaužė padarytas sutar
tis.

Prieš seimą klerikalų ir 
tautininkų atstovai sutarė, 
kad seimas turėtų du pirmi
ninku, po vieną nuo kiekvie
nom srovės. Bet klerikala 
padarė taų^ kad seimo pir
mininku tapo išrinktas tik
tai vienas jų srovės atstovas, 
o tautininkų kandidatui teko 
pirmininko pagelbininko ro
lė. i

Prieš seimą buvo taip-pat 
sutarta apsieiti be poterių 
bet klerikalai seime nubalsa
vo poteriaut, ir tautininkai

Prieš seimą buvo sutarta 
nesvarstyt seime jokių įne
šimų, kuriems nebus prita
rus komisija, susidedanti iš 
abiejų srovių atstovų. Bet 
seime klerikalai nutarė pa
siųst telegramą popiežiui, a- 
pie kurią komisija nieko ne
žinojo.

Vienok atžagareiviai tau
tininkai nuduoda, kad jie vi-

Atmetimas šalies skolų, panai
kinimas monarchijos ir visų 
titulų, nacionalizavimas visų 
viešo naudojimosi reikmenų 
ir minimum alga $5 už šešių 
valandų darbo dieną — tokie 
yra reikalavimai tarpe rezo
liucijų, kurios bus svarstomos 
vadinamos Britanijos Nępri- 
klasomos darbo partijos kon- 
vincijoje, Leicester,yje balan
džio 1 ir 2 d. ***

“Leicester’io konferencijai 
bus pasiųsta indorsuot prezi
dento AVilsono tautų lygos idė
ją, bet su priedu kaikurių da
lykų, kurie turės padaryti ją 
labinus demokratiška’, tokių, 
būtent, kaip tas, kad visos gin
klavimosi rušįs sausumoje ir 
jurose turi būt panaikintos, 
ir tarptautinės valdžios kont
rolė turi būt demokratiškai 
išrinkto parlamento rankose,”

SUSNDURIMAI” IR “VIRŠUS”

“Vienybė Lietuvninku’’ džiau
giasi, kad tautininkai su klerika
lais susitaikė seime. Bet paste
bi:

“Tėvynė”, kurią jau seniai jo
sios redaktorius, p. Račkauskas, 
pavertė tautininkų partijos orga 
nu, šitaip rašo apie buvusį New 
Yorkc seimą:

Skaitlingiausiai, žinoma, bu 
vo reprezentuota katal-dcmo- 
kratų, arba klerikalų, srovė; 
ji geriausiai buvo ir susiorga
nizavusi. Jos užsispyrimu iš 
pačių jau pradžių pervaryta to 
kie dalykai, kurie prieš-seimi- 
nes komisijos buvo visai ki
taip sutarti; pvzd. pervaryta, 
kad butų vienas seimo pir
mininkas, nors buvo sutarta 
tureli du pirmininku, po vie
ną nuo srovės; pervaryta, kad 
reikia sukalbėti maldos prieš 
seimą, nors buvo sutarta ati
daryti Seimą su hymnu, be 
maldos. (Maldos klausimą į- 
nešti buvo jau iš vakaro įsa
kyta vienai delegatei).

Nors klerikalų partija ir bu
vo gerai prie seimo prisiren
gusi, taČiaus nesugebėjo nepa
rodyti to, kad joje yni dide
lis nesutikimas, pasiskirsty
mas ir stoka disciplinos. Kai- 
kuriuose klausimuose, pvzd., 
nežiūrint to, kad klerikalų ko
misija susitarė su tautininkais 
ir patiekė bendras rezoliuci
jas, — jų priėmimą tankiai 
trukdė ir seimo tvarką ardė 
kunigai. Tarp klerikalų aiš
kus yra du abazai, — tai kun. 
Kemėšio ir kun. Jakaičio. Tų 
abazų imtynės aiškiausiai pa
sirodė seime, kur kun. Kemė
šis keletą kartų išgirdo mes
tą jam iš jo konfratrų žod
žius: ‘"Zdraica! Traitor! Ju- 
došius!”

Tas “dvi srovės” pas klerika
lus, tai yra tiktai Šešėlis. Kun. 
Kemėšis su savo pasekėjais yra 
gudresni už daugelį kitų kleri
kalų ir dauginus taikosi prie “gy
nimo aplinkybių.
ndie yra palinkę prie demokrati
nių ir laisvų idėjų, todėl ir kuni
gams prisieina su tuo skaityties. 
O tokie siaurapročiai, kaip kun. 
Jakaitis, dar nesupranta minių 
ūpo ir nenori nusileist savo at
kakliam atžagarciviškume. To- 
liaus ir jie bus priversti eiti Kc- • I
mūšio pėdomis, nes tiksiąs jų, 
vienų ir antrų, yra las-pat: lai
kyt žmonės vergijoje ir tamsy
bėje, kaip galima ilgiaus.

Žmonės šia-

*

Redakcijos Atsakymai
Jonui Vaišvilai. — Vertimas 

prastas. Taisyt neapsiimam.

Gegužės pirmoji diena— vienin
telė darbininkų metytė šventė. 
Tą dienų viso pasaulio susipra- 
tusieji darbininkai atitraukia sa
vo pūslėtas rankas nuo mašinų 
ir kitokių darbo Įrankių, ir eina 
į tą vietų, kur yra duotas signa
las susirinkti.

Tą dieną iniĮionai išblyškusių 
ir suvargusių darbo žmonių su- 
silicją į vieną didelę it galingą 
armiją kovotojų, kati parodžius 
savo priešams kapitalistams, ko
kią spėką turi darbo žniones. 
Žodžiu, Gegužės Pirmoji tai yra 
darbininkų pergalės dlfentt.’ Nes 
iškilmingai apvaikščiodami tą 
dieną, darbininkai parodo savo 
priešams, ką jie jau laimėjo ir 
ką dar rengiasi IdhhČfi.

Kadangi skersai ir išilgai visą 
pasaulį darbininkai kas metai 
švenčia gegužės f d., "tddčl bėra 
abejonės, kad ir šiemet ją iškil
mingai apvaikščios.

Bet čia aš noriu atkreipti drau- 
gų socialistų domą j tai', kiid Šie
met gegužės d. sukanka lygiai 
1QO metų nuo dienos gimimo K. 
Markso,

Todėl mes, socialistai, ir ap
lamai visa darbininkų klesd tu
rime pagerbti atmintį to žmo
gaus, kuris padėjo tvirčiausį ir 
nesugriaunamą pamatą socializ
mui ir parodė kelią darbinin
kams iš vergijos į išsiliuosavi-a

1. . <. •' i 1 * < ‘nią.
Visų šalių socialistų prieder

mė kuoiškilmingiausiai apvakš- 
čioti šimtmetines K. Markso gi
nsimo sukaktuvės, idant paro
džius viso pasaulio darbininkų I
priešams, jog mes mokame pa
gerbti atmintį to žmogaus, kuris 
kovojo už darbininkų klesos rei
kalus, ir branginti jo mokslą, ku
rį jis paskleidė tarpe darbo žmo
nių.

Ir be abejo, kad šįmet gegužės 
1 ir 5 dienas švęs visų šalių Socia
listai, o tame ne paskutmėj vie
toj ir mes, Anienkos socialis
tai.

Nuo kilų tautų socialistų ir 
lietuviai turime neatsilikti, bet 
pasirūpinti, kad galėtume kuo 
daugiausia pritraukti liėtdvos 
darbininkų į musų eiles.

Klausimas vienok, kodėl mes, 
draugai, prie taip mums svar
bių švenčių nesirengiame? Lai
ko visai maža beturime — tik 
vienas menuo ir kelehis dienų. 
O juk jeigu norime tinkamai pa 
sirodyti, turime išanksto pradė
ki rengtis. Tiesa, LŠS. ’4-tame 
Rajone -(Brooklyno apielinkėj) 
jau pradėta šis tas daryti apyai- 
kščiojimui Markso šimtmetinių 
sukaktuvių, bet kurgi kitų mie
stų draugai? juk Amerikoj yra 
daug miestų ir miestelitj, kur 
randasi LSS. kuopų, kode! apie 
jas nieko negirdėt, ar kas-nors 
tuo dalyku daroma, ar ne.

Dar su tais mažais miesteliais 
kąip ten nebūtų, nes juose yra 
tik po vieną LSS. kuopą, taigi 
gali ir trumpu laiku prisirengt. 
Bet kad Chicagos lietuviai socia
listai (tarpe kurių ir aš esu) nie
ko dar neveikėme tame dalyke, 
tai jau nelabai gerai.

Chicagoj turime net keletą L. 
S.3. kuopi], todėl turime susiži
noti, pasitarti tarįie savęs išan
ksto, ii- taipgi susižinoti su ki
tų tautų socialistais, ką jie veikia 
Gal būt, kad Chicagos šocialis- 
taij unijoj ir kitos darbininkiš
kos organizacijos visos išvien, 
bendromis spėkomis, padarysi
me vieną milžinišką demonstra
ciją, kokios dar Ciiicagos istori
joj darbininkai nėra turėję.

Taigi sakau, draugai , sukrus- 
kime rengtis kuogreičiausia prie 
Gegužės Pirmosios ir Markso 
šimtmetinių sukaktuvių. Turi
me būtinai išgirsti dar sekančiu 
du klausimu:

1. Ar mes atskirai apvaikščio
sime tarptautiŠką darbininkų 
šventę gegužės Pihiąją, o Mark
so šimtines gimimo sukaktuves

gegužės 5 dieną, vadinas, tada, 
kada pripuola? ir

2. Ar mes tarpiautišką darbi
ninkų šventę perkelsiu! į gegu
žės 5 d. ir kartu apvaikščiosim 
su Markso šimtmetinėmis suka
ktuvėmis, vadinas, abi šventi su
liesiu! į dailftą ir padarysim vie
ną šventę?

Kadangi Markso gimimo die
na pripuola sekmadieny (nede- 
lioj), tai, mano manymu, butų 
parankiausia darbininkų tarp
iau Višką šventę perkelti į tą die
ną. Tuomet galėtume sutrauk
ti didelę minią darbininkų ir pa
daryti vieną milžinišką iškilmių 
gą demonstranciją. Ir kuomet 
tūkstančiai darbininkų užplūs 
Cbieagos gatves, ir iš jų suvar
gusių krūtinių išsiverš kovos 
balsai — “stokime vietini už vi- 
sus, visi už vieną,” tuomet gal 
ir didžiausi darbininkų išnaudo
tojai Armourai, Swiftai ir k., 
išgirdę darbininkų vienybes ba
lsą ir matydami jų solidarišku- 
nią, supras reikalą įvesti skerdy
klose 8 valandų darbo dieną.

— J. J. Čeponis.

New Yorko Seimas!
(Nuo musų korespondento).

(Tąsa)

ko, kad Amerikos žemėj esąn 
tik trįs mėnesiai, bet iš Lietu
vos išvažiavęs dar 1915 m. Na, 
jeigu jau jis iš Lietuvos išvažia
vo net 1915 metais, tai ką-gi jis 
gali pasakyti, kaip ten dabar y-

Truc translatipn fijed with the post- 
nuuter at Cbicago, March 26, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Protesto rezoliucija.

Prieš Japonų grūmojimą 
įsiveržti į Rusiją

Priimta Chicagos Liaudies Ta
rybos surengtame viešame susi
rinkime Chicago Teatre kovo 
22,1918, kame kalbėtojais buvo 
Lincoln Stcffehs ir Dr. Rovin, iš 
Detroito.

Rezoliucija.
Kadangi Japonijos valdžia, 

Anglijos ir Francijos prašoma, 
pienuoja siųsti savo kariuomenę 
į Sibirą, buk tai tuo tikslu, ka< 
neleidus kariniams reikmėm, 
sandėliams Vladivostoke patekt 
į vokiečių rankas, ir

Kadangi tokiam žingsniui Ru
sijos valdžia yni priešinga ir

tarauja dvasiai to užreiŠkimo, 
kurį musų Prezidentas ką-tik 
yra pasiuntęs visos Rusijos Ta
rybų kongresui, ir

Kadangi tai būtų patrempi- 
mas nacijų teisių tolygus tam, 
kokį padaęė Vokietija įsiveržda- 
nla Belgijon, ir

Kadangi dvynių autokratinio 
utilitarizmo jiegų — Vokietijos 
iš Vakarų, o. Japonijos iš Rytų 
— sutriuškinimas Rusijos de
mokratijos reikštų didžiausią, 
kokį tik galima įsivaizdinti, 
smūgį musų skelbiamiems ka
rės tikslams, būtent, “pasaul 
demokratijai užtikrinti”, ir

Kadangi tas atsižadėjimas 
tautų apsisprendimo principo, 
dėl kurio ši karė vedama, dvi
gubai pasunkintų centralinų 
valstybių darbininkams nuver
sti savąsias autokratijas,—

Todėl nutariama, jog mes, 
Chicagos piliečiai, viešame su
sirinkime šią kovo 22 dieną, 
1918, smerkiame tą pienuojamą 
įsiveržimą kaipo begėdingą ir 
pavojingą nepaisymą tų sieki
nių, už kuriuos, kaip mus užti
krina, ši karė esanti vedama. 
Mes nuoširdžiai pritariame mu
sų prezidento diplopiatiniems 
pasistengimams neleisti išsipil
dyti šitam gudriai supintam su
moksiu! sunaikinti revoliucinę 
Rusijos organizaciją.

Nutarta taipjau, kad šios re
zoliucijos kopijos butų pasiųs
ta Suv. Vaiši, prezidentui, kon
greso nariams iš Illinois valsti
jos ir Chicagos spaudai. Mes 
pagalios raginame ir visas kitas 
laisvę mylinčias Amerikos or
ganizacijas tą-pat padaryti.

(Pasirašo:) R. H. Howe,
Pirmininkas.

Skaitykite it Platinkite 
<<\T A Tt T T f M A O »

Sugrįžta prie žemės klausimo, 
kaip Lietuvoj bus žemė duoda
ma jos dirbėjams. Vieni nuro
do, kad Lietuvos žemės absoliu-* 
tiškai negalime busią jiarduoti 
.svetiihtaučiui, kiti bijo net iš- 
randavoti, ir panašiai. Nubal
suoja da sykį už rezoliuciją, pa
sitikint, kad komisija sutaisys 
tinkamai.

Ketverge, kovo 14, posėdis 
vos datęsta iki 12 vai. dienos ir 
eita pietų, nutarus susirinkt 
kaip 3 vai. po piet. Sulaukus 
3 vai., sesija neatidaroma, ir., . kartina ant stelinis užleista.! X n r >nuL 
Mat, po pietinės sesijos buvo t Rašyti visados tik rašalu, o ne 
laukiamas fotografas. Paveik- paišeliu.
šiai nuimta apie puses seimo Rašyti kiek galint aiškiau, 
delegatų. Žmonės laukia, neri- _ v
msta, kad tįek daug laiko gai- a on 
v. 1 u 1 -v. ros pusės. 'šinama. O laikas buvo gaišina- 1 
n1a dėlto, kad klerikalų ir tau- Rašant, palikti 
tihinkų rezoliucijų komisijos | platesnius tarpus 
nesusitaiko susivienijimo klau
simu.
sdkyt prakalbas nerimaujan
tiems delegatams.
seimo, ar nesutiktų, kad pakai-1 
betų tik ką parvažiavęs iš Ru
sijos svečias, pakol rezoliucijų 
komisijos sutaisys rezoliuciją, 
čia kaip sykis pataikė į delega
tus. Kas-gi nesutiks, kad iš Ru- 
simjs žmflgus pakalbėtų! Pers
tatomas p. Narušęvičius, kuris 
atvažiavo jau keli mėnesiai at
gal.

NaruševiČia — žmogus ne 
kalbėtojas. Kalba palytoms, 
taip kad svetainėj veik nė ne
girdėt. Daugelis prašo, kad ga
rsiau kalbėtų, kiti net patėmiji- 
mus daro. Kalba apie nuken
tėjusius nuo kares. Maskvos 
rajone, kur buvę apie 18,000 tre 
mtinių. Revoliucijai kilus, dau
gumas pakrikę po plačią Rusi
ją. Prieš jo išvažiavimą da pa
likę suorganizuotų pabėgėlių 
^)ie 4000, daugiausia vaikų ir 
moterų. Jis pasisako, kad veik 
nuo pradžios darbavosi, kaipo 
viršininkas pabėgėlių globoji
me. Didžiausia užduotis jų bu
vus, tai gelbėti savuosius ir pa
rodyt rusams, kad lietuviai mo
ką tvarkyt savo reikalus. Ju
ridinėj komisijoj dirbę Požėla, 
kanauninkas Olševskis ir tokie 
socialdemokratai kaip Petruš
kevičius, Purenąs, Kcinis ir ki
ti. Pinigų perėję per jų rankas 
apie 15,000,000 rublių, kurie pa
sekmingai buv£ dalinami bied- 
niems. “Vagysčių komitete ne
buvo, apart kelių atsitikimų”— 
jis užreiške. Visas darbas ėjęs 
gana pasekmingai iki revoliuci
jos laiko. Viltis, norai nuversti 
carą buvo visų širdyse, visi ne
apkentę caro ir laukę tik tos die
nos, kada caro atsikratysiu. “Ca
rą nuvertus, musų visas darbas 
žuvo.” (Vadinas, kanauninkas 
Olševskis nehešinkavojo maka
ronų — taip išeina pagal gerb. 
kalbėtojo pasakojimus). Lietu
viams likus po vokiečiu esą da 
blogiau gyventi. “Daug invali
dų iš Lietuvos išvaryta, pav.: 
Švedijoj yra apie 10,000 beran
kių, bekojų, vaikų ii’ moterų.” 
Didžiausias jų buvęs džiaugs
mas, kuomet jie, būdami Rusi
joj, išgirdę apie Lietuvių Dieną 
Amerikoj, ir popiežiaus paskir-

Pabaigus kunigui, pasigirsta 
įnešimas, kad ant vietos seime 
padaryti rinkliavą dėl karės nu- 
ken tėjusiems. Apie dešimts 
žmonių suplojo kalules.

(Bus daugiau).

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai-

vienos popie<

Taigi, kol kas, pradeda

Užklausta

kiek 
tarp

— bent pusę colio.
Kiekviename rašinyj, jei kas 

pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku-

galint 
eilučių

nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, .tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamics šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų nea (skyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

L.S.S. Aštunto Ra jo 
no kuopoms.

Šiuo pranešame visoms pri
klausančioms Aštuntai Rajonui 
kuopoms, jogei drgčs Pctrikic- 
nės maršrutas prasidės kovo 27 
dieną. Sulig kuopų dienos yra 
padalinta sekamai:

27 d. kovo...
28 d. kovo . . .
30 d. kovo ..
31 d. kovo ....
2 d. balandžio
3 d. bal.........

LSS. 22 kp.
LSS. 27 kp.
LSS. 4 kp.
LSS. 81 kp.

5 d.

LSS. 138
158
174

LSS.
LSS.
LSS. 234
LSS. 235 kp.

kp.

nuo karės, bet jų viltis buvus 
dovanai negavę ne cento. 
Užbaigdamas kalbą p. Naruše- 
vičia pasakė, kad į “palitikę” jis 
nesikiŠąs, ir jam daugiau rupį, 
ftaip pašelpti tuos pubČgėliys.

Pabaigus kalbą vienam sve-j 
čiui, iš šalies pastebiama, kad 
čia esąs ir kitas svečias, ką-tik 
atvažiavęs iš Lietuvos. Papra
šoma kalbėti kunigas Strimavi- 
Čius. Kunigas —? kai bubinas, 
bet iškalbos neturi. Jis pasisa-

7 d. bal. .
9 d. bal. .
10 d. ial.
12 d. bal.
13 d. bal. LSS. S. Chicago kp.
14 d. bal........... LSS. 43 kp.
15 d. bal.........LSS. 12G kp.
17 d. bal.........LSS. 177 kp.
Visos kuopos turi paimt sve

taines paskirtoms dienoms, pra
nešti apie tai sekretoriui ne 
liaus kovo 22 dienos.

Org. K. Ragaišis, 
Sek r. J. Jurgaitis,

2301* So. Dcarborn

vė-

111.
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Dienos ir Nakties 
Laikrodėlis

ŠIS laikrodėlis rodo laiką
24 valandas į dieną švie

soje arba tamsumoje.

Numeriy ir rodyklių me 
dega turi savyj tikrą radi 
um ir tamsoj žiba it ugnis.

Teisingas laiko rodymas 
yra gvarantuotas. Gvaran-

Jieškok INGERSOLL ant 
ciferblato. Vienintelis Radi- 
oŠviesis yra Ingersoll Radi- 
oŠviesis.

Robt H. Ingersoll & Bro.
New York Boston 

Chicago San Francisco

Didelė Lietuviška
Į 3* ••

Krautuve
t žlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalictus ir kitus auksinius ir sidabri- 
nius daiktus. Taipgi įvairiausiŲ lietu
višku knygų.

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
balsy geriausiu pasaulio artistu, nes pas

mus krautuvėj randasi geriausiu gramafonų ir rekordų. 
Gramofoną galite gauti nuo $10,09 iki $215.00
REKORDŲ — išsirinkimas kuoįiuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų,, gudų ir anglų kalbose.
Čionai paminėsini keletą naujų lietuviškų rekordų:

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Ę235K Darbininku Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
h-3>’>7—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.

—Sukl uskime Broliai ir tuną Garsas nuo Rubežiaus.
—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 

[mergelę.

E2358 Darbininkų Marš
1’2357—Birutė ir Kur Br... ~ ‘ __ 2______
E3349—Kur tas Šaltinėlis ir Pri._”
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius.
K3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Manu Skarbas.
E3625-—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
t a logus veltui.

ir rekordų ka-

3343 So.’ Halsted St., Čhicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. I.cavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iįci 8 vakaro 
Phoric (tanai 4626 

tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 W. Madiaon st. 
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563 • 

Nedėldieniais

J«4 h*» MTgate tr reikalaujate patarimo arba 
iri 18 motą, Amerikoj II «l 
aa ruallktn vabtue. ii rakomanduoju 
B. M. MBBIKOrr. 1149 80. MOS

ISKOLEKTL'OJAME SKOLAS VISUR
* Senai. skola*, notas ir visokius iljk-Akojimua darome Suvie

nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokysite 
mums, Jei mes iškolektuusuns. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iikolektuosime. 
Jums nieko Ackaštuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba steikite paa mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, {dėdami 3c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS l’anedėlyje, Semtoje ir PėtnyČioje, nuo 

1 F iki 8 vai. vakare U ta minkė, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted St., Chicago, III. Phone Boulevard 4899 
“Patarimas, kuris nekaštuoja pinigu, bet sučidyja Juos”.

Optika*, 
, ateikit paa mana. Al būram a

VIBNATINIB BEGI8TBUOTAJ BUBA! APTDEKQBIUB ANT BB1DGBPOETO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rtmnoee nno <1.04 Ir •■* 
giėiau. Sidabro rėmuose nuo 81.M tr 
•uaiėiau. Pritaikome akintus uldyk*. 
Atmiakttr Galvot eopajimaa. n«rrllk»- 
maa, akių akuudejimas, uSvilkimae lt 
tt. yra va išlala (vairių ligų, kuris gali 
būti praialintoa gerų akinių pritaiky
mu. Ifttyrimaa uidyką, jei parlti •» 
skauda akis. Jei joe raudonos, Jei gal
va sopa, jot blogai matai, J«i ak|s sil
psta. netęsk ilgiau, o jlsikok pagelbss

CHIC*

Kovo 16 d. LSS. 6 kuopa buvo 
surengus koncertą Liet. Mokslo 
D-jos svetainėj. Dainavo Aido 
choras, Alena Tunišiuniute, 7 ar 
8 metų mergyte deklamavo, pas
kui dainavo anglų socialistų vai
kų choras ir jo vedėjas imj to pw- 
sakė (angliškai) prakalbą apie 
vaikų auklėjimą ir reikalą leisti 
juos mokyklon. Paskui sulošta 
pašaipos gabalėlis “Mulkiai ir 
Mulkiničia**(?). Sulošta nepra
šiausia.

Nedalioj, kovo 17, PM. Teat- 
tre buvo sufragiščių mass mitin
gas. Kalbėta apie moterų padė
jimą Rusijoj. — P. A.

F i Tiniį'      I ~ ri"»"n*i 
Į • i .• ąl į. • * » • - f

kalbėtoju drg. P. Grigaitis nega
lėjo atvykti, ir jo vietoj atvyko 
kalbėti drg. K1 Jurgelionis. Kal
bėjo dviem atvijais. Pirmoji jo 
kalba buvo pašvęsta aiškinimui 
kapitalizmo pietojhnos, antroji, 
lietuvių .srovių santykiams nuš
viesti ir Lietuvos laisvės klausi
mui. Aiškindamas, kaip ąsjru- 
do milijonieriai, kalbėtojas paša-1 
kė: .“Šioje alginėj vergijoj kapi; 
talistai krauna sau milijonus už 
neapmokėto darbininkų triūso. 
Kai kas sakę, bukinės, darbinin
kai, netaupus. Gerai, pažiurk] 
kini, kiek darbininkas uždirbai 
per metus. Retas kuris jų gau
na $1(XM). Padėkim, lai darbi-1 
ninkas gautų mokestis $2000 Į 
per metus. $1000 išleistų pragy-1 
venimukoiautrą $1000 galėtų su-Į 
taupyti. Kiek darbininkas me-1 
tų turėtų gyventi, kad sutaupius Į 
$1,000,000 ? Pasirodo, kad turė-1 
tų gyv$pU» įęOfl pety I u Taigi ai
šku, kaip diena, kad darbinių-1 
kas negali likti milionlerium.”

Kaipo kelią darbininkams iš- Į 
siliuosuoti iš tos vergijos kalbė-1 
tojas nurodo — organizavimąsi, 
dejimasi prie socialistų partijos, Į 
politinį veikimą ir rinkimą so- Į 
ciulistų į visas valdomąsias įstai- 
«as- ■ :l.-J-f • )

Kalbėdamas Lietuvos laisves L 
klausimu kalbėtojas užsiminė iri 
New Yorko seimą, kurį surcn-| l 
gė klerikalai, jr dalis tautininkų, I į 
ir paaiškino, kodėl socialistai ir 
apskritai progresyvioji lietuvių Į i 
visuomenės dalis jame nedalyva-1| 
VO‘

Aukų surinkta $9.70. Paden-ĮĮ 
gus vakaro išlaidas likusi dalis Į 
bus pasiųsta LSS. Apsigynimo || 
Fondan. Visiems aukavusiems || 
ir gerbiamam kalbėtojui musų II 
kuopa taria širdingą ačiū. j

Tėisybę Mylintis. II

MOKYKig KIRPIMO IR DE81GNING 
VYRtfiKV ir MOTERIŠKŲ APKfiDALŲ

Muku aiHtema ir >ypatUka« mokinimu pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime di'UJiuisivui Ir ąeriausius kirpi- 
mo-dęsiKninsr ir siuvinio skyrius, kur m«a mh 
teiksime pąak|Uiką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos marinos musų siuvimo sky
riuose.

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

Patrenos daromos pagal Jūsų mitrą — bile 
stailės arba dydžio, ii bile madų knygos.

MAHTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kąsniuką, Perditlnls,

118 N. La Snlle gatvė, Kambarys 414-417. 
prie* City Hali.

Vakaras — prakalbos ir balius 
— kurį buvo surengus L.S.S. 209 
kuopa kovo 17 dieną — pavyko 
šauniai. Mat vietos kunigas per 
du nedėldieniu iš sakyklos skelbė 

• tą musų vakarą, garbino, grau
deno parapijomis neiti į jį, ir tas 
jo graudenimus turėjo kaip tik 
priešingų pasekmių: žmonių at
silankė labai daug, daug daugiau 
negu tikėtasi.

Pirmiausia kalbėjo d. P. Gal- 
skis apie darbininkų reikalus, 
apie reikalingumą organizuotis 
ir 1.1. Paskui ple G. Pušimi te, 
moksleivė iš Valparaišo, kalbėjo 
apie L. M. P. S., Magindama čia 
įsteigti tos moterų organizacijos 
kuopą arba dėties prie LSS. 209 
kuopos, kad sykiu kovojus už ge 
resnę darbininkų ateitį. Dg. A. 
Bimba, taip jau valparaisietis, 
aiškinto apie socializmą ir ragi
no aukoti L. S. S. Apsigynimo 
Fondui. Be prakalbų buvo dar 
monoliogų deklamacijų ir Džan 
Bambos spyČius, o paskui balius. 
Aukų Apsigynimo Fondui surin
ktu $26.30. Vitkuras jęi <lnvč pel- 

no $ 45.51. Kadangi nuo pir
miau kuopa turėjo ižde $63.35, 
tai su vakaro pelnuos kasa pa
augo iki $118.86. Tuo budu da
bar kuopa stovėdama gerai fi
nansiškai galės daugiau ir darbo 
nuveikti.

L.S.S. Apsigynimo Fondui tą 
vakarą aukojo šie: J. Vilimai- Į lės Unijos 1097 U.tyLW. of Aute
lis $3; po $1: J. Paškauskas, P.jrica Piedmond, W. Va., šaukia 
Kance ( ?), J. Suombikas, A. Ba- 
sukis, A. Zindikas, A. Barisa, J. 
Konraska; po 50c. Aug. Starnibz 
(?), M. Sipavičius, K. Turulis, 
A. Sinkskis (?), M. Norvaišaitė, 
S. Vitkauskas; M. Sabaliauskas, 
M. Šlekis, S. Vertelka; J. Sidau- 
ga 35; po 25c.: J. Gurskis, V. 
Jakubauskas, K. Valintinas, J. 
šlekis, A. Vaitkienė, A. Zabors- 
kis, A. Makarevich, J. Stripeikis, 
A. Luksas. M. Mauricas, J. Ma
tonis, A, Petraiskis, J. Matilionis, 
S. Adonitas(?), Y. Vaitkus, M. 
Shliekas, W. Grigalis, F. Stanis- 
lavaitis, V. Stunislovaitis, J. Ku- 
bleckis, J. Jutą, S. Velekaitis (?), 
J. Yunkas ( ?), J. Majoris, A. Le- 
ksucius, P. Jonuz (?), F. Stpn- 
konis, A. Valeika, J. Masliokas, 
F. Masliokas, A. Zentikas (?), 
J. Kapucinskas; V. Vaičiuląitis 
20c.; nepadavusiu vardų aukos 
$2,80; viso 26. 3Q. Atskaičius 
20 centų persiuntimo lesų, visi 
pinigai pasiųsta Apsigynimo Fo
ndo kaperiui.

Visiems aukotojams tariu nuo 
širdų ačiū.

209 kp. Fin.Raštininkas. 
Redakcijos pastaba. — Jeigu kie
no vardai klaidingai įšspauzdin- 
ti, ne musų kaltė. Paduodatne 
juos taip, kaip atsiųstame surašė 
parašyta. Korespondentai turė
tų rupinties bent vardus aiškiai 
ir teisingai paduot.

$4Į4 Vieton $500

Karės Taupomo Ženki.
Saugiausias pinigų įdėjimas pasaulyje. 
Užtikrinta per Suvienytų Valstijų Val
džią. Moka Jums 4-tą procentą pelno.

j
Parodyk savo patriotiškumą! Pirk Su
vienytųjų Valstijų Valdžios Karės Tau
pymo ženklelius. Kainuoja $4.14 kiek
vienas šį mėnesį. Suvienytų Valstijų 
Valdžia užiriokė's jums $5 už kiekvieną 
Karės Taupymo ženklelį Sausio 1-mą, 
1923. 4% pelno. Taupyk! Jus galite 
pradėt perkant taupymo ženklelius po 
25 centus kiekvieną. Padėkite laimėti 
karę! Pradėk taupinimą šiandien!

Pirkite nuo savo Laiškanešip, arba bile Krasos Ofise, 
Banke arba Krautuvėje. i

t

THE NEW RIVĘR COMPANY
The New River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonu ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda šlubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 iki 
$125.00 i dvi savaiti. šiuo laikų yra reikalingi keletas gerų 
mainierių, vien tik geri tegul atsišaukia. Labiaus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus' žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

MR. C. P. ANDERSON,
• ir McDonald,! W, Vą.

HARVEY, ILL
i

Kovę. įvyko L.Č-S. 228 kuo
pos rengtos prakalbos. Kviestas

HA5TER 3Y5TEH

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

BURKE BARBĖK SCHOOL .
612 W. Madison StM Chicago

VALENTINE DRESSMAKING 
COLĮJEGES

6205 8o. Halfiteast., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. DiplomaL 
lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi nink*

DIENINE
IR 

Vakarini MOKYKLAI
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Angių kalbos, Čia mokinama 
{Lietuvių kalbos S.V.IstorlJos Laiškų Raiytno
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekyboa Teist
Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
kr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 
nančius toliau mokiname per laiškus. V ĮaiSkinama lietuvifikaL 

I American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago lu- 

| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
K

V ! n ■ t -M * .
WESTERFORD, IND.

Pranešimas.

Visiems Lietuviams Angliaka
siams su apielinke pradedant 
nuo Cumberland, IND, iki Tho- 

4,mas W.Va.

Subatoje, 30 diena kovo Loka-

visus angliakasius, k.urie prik
lauso ar nepriklauso dar prie 
Unijos, suvažiuoti; nes bus di
delės depions|racijos. Kalbės 
atsižymėjusi mainierių kalbėtoja 
Mįotina Joties, ir W. C. Hayes iš 
Indianopolis, Ind. Bus 11 benų 
iš visos apielinkės. Vakarienė 
įvyks Craiųers Hali, o prakalbos 
— Piediuont Ppera House. Tai
pgi kalbės ir daugiau kalbėtojų 
gal'yėse.

Visiems lietuviams svarbu bu
tų suvažiuoti; susipažinti dau
giau su organizacija ir pradėti 
daugiau vp.kti, tyid pagerinus, 
angliakasių padėjimą. Mat West- 
virginijos angliakasiai perdaug 
pasilikę užpakalyje, o ypač lie
tuviai, dėlto ir labiau yra išnau
dojami kabyklų savininkų.

Nors įj; čia Maryląnd, Geor
gės Creek, toji gražu nėra pįl- 
Ino unijos vęįkiino, bet visgi be
veik visi angliakasiai priklauso 
prie unijos ir daugiau veikia ne
gu Wes|.virgiųijoj, pradedant 
nuo Piedmonto ir baigiant Tho- 
inas W. Va.

Taigi lietuviai darbininkai pa
sirūpinkite kuo skaitliausia dą- 
lyvauti subatoje kovų 30 dieną 
suvažiavime. Daugiau susipa
žinsite ir suprasit mainerių rei
kalus, kuriuos žinoti šiandie ap
linkybės mus, verste verčia.

Aš ęsu įgaliotas užkviesti per 
laikraščius ir kitokių tautų dar
bininkus. Įgaliotas esu šių Lo
kalų 1097 ir 2851.

Draugiška^, nąj’ys Unijos 2^51 
M. L. Balehonas.

J.UH I i------ ' ■MMĮiZJ.jn.l

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, I^enty, Rėmy ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubą išvidaus, po $1,19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

8093*-3039 S. Halsted St, < Chicago, Jll.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, VyrišKy, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas t 3354 S. Halsted St., Chicago
Telephone Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto; • 2—1 popittų; 
7—8 vakare. NedšliomU 10—12 diena.

TELEPHONE YARDS MU

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nno 8 Iki 1$ 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. 
3325 So. Halsted SU Chicago 

MMMNHnaBMBBBBMI

Nariai Ceek Connty Reni Estete Taryba* 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estete Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda fcr 

maine namui, lotus Ir fermas.

*

Apsaugo ja turtą nuo ugnies.
Peržiūri ap«tr*ktu», padaro popiaraa

NOTARY PUOLIŲ j
7*1 W. »5ta gatv4 
kampa* Halatad Dravor 2499
iąūSBiw . Įi'Ti. ................   • .....Ttnsa,

RANKVED1S 
ANGLIŠKOS 

KALBOS

P 
4—4

Tol. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

TELEPHONE YARDS 2721

■

1

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

geltos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So, Halsted Street, 

Chicago, III.

** 4

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted Bt.
Telephone Canal 2118

Vai I—11 ryte; 1—2 popiet: 7—• rak.
Ofisas:

1900 S. Halsted SL
Viršuj BisehofFo Aptieks*.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Išskiriant Nedtldfeniu ir ftmodas

Medikas ir Chirurgas 
•3315 e. Halsted SU Chicago

ĄRITMETIKĄ

Dr. Povilas .Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tek Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Slr.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
TeL; Ganai 4940. Chicago, Hl.

........ ..... .. .. ..  ......"...............  I ..... .

Norint
Ko

Pirkties
l

eikite į tas sąkro

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

'NAUJIENOSE

Pagelba šios knygelės 

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Ęaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie- 
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Vyrišky DrapanySargeoal 
•Nauji neatimti, daryti ant uŽMh 

kymo siutai ir overkotai, vertfis nuo 
$30 Iki $50, dabar parsiduoda po Sli 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 itf 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 doleriu

Pilnas pasirinkimas kailiu pamlii- 
tų pverkatą.

Visai taažai vartoti siutai ir overr 
kotai, veržęs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir auc&Spu. Kelnės nuo $1.50 iki 
S4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
u $7.50 < • ■
Atdara kasdieną, nedaliomis ijr va* 

karais.
8. GORDON e 4 

1435 S. Hatated Su ChicMM. flL

Skaitykite ir Platinkite
<<NT A TT T T V \T A O
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VALO GATVES.

Šimtai kalinių panaudojama 
prie valymo gatvių.

Vakar prasidėjo t v. pašarinis 
valymas visų gatvių ir “ėlių”. 
Šalę 1500 samdomų darbininkų 
buvo atsiųsta iš Bridevvell kalė
jimo apie 200 kalinių, kurie, 
sulig tūlų reporterių praneši
mais, pasirodę esą vikresniais 
darbininkais negu samdomieji.

Pirmiausia valoma “ėles”, 
kurios, ačiū siautusiom sausio 
mėnesiu pūgom, tapo užvers
tos indėnais ir šiaip įvairiom 
šiukšlėm.

Šiandie nuinonia pasamdyt 
dar daugiau darbininkų, kurie, 
kalinių padedami, šių savaitę 
turės išvalyti visas gatves ir “ė-

Bryanas Chicagoj.
Vakar atvyko Chicagon žino- 

masai demokratų partijos “tė
tušis” VVilliam Jenning Bryan. 
Jisai čia laikys visų eilę prakal
bų už “sausų Chicagų”.

Nusižudė turtingas 
spekuliatorius.

Vakar nusižudė turtingas 
Chicagos spekuliatorius, tūlas 
Charles H. Stiller, 5534 So. 
Wood gt. Išgėrė strychnino. 
Bėgiu pastarųjų 8 mėnesių p. 
Stilleris netekęs virš 80 tuksia
nčių dol. įvairiose spekuliacijo
se.

CICERO

ApskaiHiuojaina, kad gatvių 
nuvalymas miestui atsieis apie 
10-12 tūkstančių dolerių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago? March 26, 1918, 
M re<iuired by the act of Oct 6, 1917. 
Biblijos studentai meldžiasi 
už talkininkų pergalę.

Virš 700 t.v. biblijos studen
tų Moody Bible institute vakar 
rytą atlaikė spccialę pamaldą, 
prašant dievo užtarimo ir pro
ga lės Su v. Valstijoms ir jų tal- 
kininknmt* tiabartiniame krizi- 
se.

Nelaimė lietuvių šeimynoje.
Lietuvių Ališauskų šeimynų, 

Daltone, užvakar pasitiko dvi
guba nelaime. Mažieji 6 metų 
Jonelis ir 2 metų Marytė, pa
likti žinioj 13 metų sesutės, į- 
puolė prilyton bačkon ir prigė
rė. Vyresnioji sesutė nubėgo Į 
artymiausių saldainių krautuvę. 
Kada ji sugrįžo — mažoji sesu
tė ir broliukas buvo negyvi. Ma
noma, kad Joniukas prigėrė gel
bėdamas savo sesutę, kuomet 
ši žaizdama Įpuolė bačkon.

Pramogos.
Nedėlioj, kovo 24 dienų, LSS. 

138-tos kuopos choras surengė 
pramogų vakarėlį M. Jankaičio 
svetainėje. Vaidinta vieno vei
ksmo komedijėlė “Medicinos 
Daktaras”. Lošėjai savo užduo
tis atliko puikiai. Taip-pat iš
ėjo ir kun. Bimbos pamokslas. 
Pats cfioras irgi daro progresų. 
Tai pagirtina. Publikai gerau- 
sih betgi patiko solo, pritaria
mas mandolinų orkestrą, kurį 
išpildė d. Juodis. Apskritai, rei
kia pasakyti, kad vakaras darė 
gerų įspūdį Atsilankiusieji 
buvo pilnai patenkinti juo.

Programui užsibaigus tesėsi 
šokiai iki vėlyvos nakties.

Žmonių buvo gana daug.

Mušeikos.

Masinis susirinkimas.

Ryto Church Gymnasiume, 
kertė Halsted ir 20 gatvių, ren
giama didelis masinis susirin
kimas. Kalbės soc. kandidatas- 
į aldermanus nuo 20-tos ^ar
dos, d. Edwin H. Wieman. Lie
tuviai, kur supranta anglų kal
bų, tegul atsilanko į min. susi- 
rnkimų. Pradžia 8 vai. vakaro.

Sunus-mušeika.

Rush gat., 200 dol. pabau- 
ir užsimokėti teismo kaš- 

Miišęs savo senutę moti- 
Marschbacheris jau kelin- 

Taigi

Nedalioj, kovo 24 d., einant 
50ct., mane užpuolė du “pasi- 
žymfję” davatkinai ir, pasiun
tę maųįdbltre^u visų eilę gatvi
nių žoį^j, paleido darban ku
ilį ščia s. Taigi asmeniškai 
turėjau .progos patirti vyčių 
“mokslų”. Savo kumščias jie 
ant manęs išbandė todėl, kad 
aš, buvęs vytis, dabar likau “bc- 
dieviu-ciciliku”... Atlikę savo 
karžygiškų darbų mušeikos dar 
pasiuntė mano adresu keliatų 
gatvinių žodžių ir užreiškė: 
“We wili fix vou next time!” v

Abudu jaunieji “karžygiai” 
yra lietuviai. Vienas jų mažai 
dar pasižymėjęs, bet antrasai, 
Breveckis, tai yra išėjęs visas 
bažnytinės •mokyklos klesas; 
nuo mažens tarnaudavo bažny
tėlėje klapčiuku, o paaugęs bu
vo nuolatiniu zakristijonu ir vy
čių koupos nariu. Gi vasario 
14 dienų kun. Ežerskis jį pasky
rė S v. Antano parapijos trusti- 
su. Be to, jisai vadinasi “špe- 
šel”, kurio darbas yra kibti prie 
“bedieviu”, kad jie nedalintų 
pleką tų prie Antaninės.

Teisėjas Caverly vakar nutei
sė tūlų Adam Marsehbachcrį, 
901 
dos 
tus. 
nų.
tu kartu tatai padaro, 
teilsėjas vakar jam priteisė di
džiausių pabaudų, kokių tik — 
sulig esamais įstatymais — yra 
galima.

federalio 
prasidės 

areštuotų

da tas “spešel” paliepė savo “bo- 
dei” paleisti darban savo vytiš- 
kų kumštį, užreiškė, kad aš ne
turįs teisės kalbėti ir pranešti 
“Naujienoms” visa tai, kas da
bar dedasi vietos klerika
lų pastogėj. Su tais vyrukais, 
tur būt, prisieis padaryti rokun- 
dų teisme.

taigi šiuo kartu parodė tikrų 
savo svarbų tie kunigų išmokin
ti “Kristaus pėdomis sekti” ka
ržygiai. —J. Aceris.

tos wardos ir A. Petrulis, soc. 
kandidatas į aldermanus iš 4- 
tos wardos.

Bridgeportiečiai turėtų kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį 
susirinkimų ir išgirsti kap so
cialistų kandidatai mano tvar
kyti miesto reikalus.
lygiai 8 vai. vakare. įžanga dy
kai. —Rinkimų Komitetas.

P. S. — Kitas toks pat susirin
kimas įvyks ketverge, kovo 27 
d., Mildos svet.

Pradžia

ROSELAND

reiškė, kad “Pirmyn” choras, 
turis dėlei tūlų priežasčių pas
taruoju laiku buvo paliovęs vei- 
<ti, būdamas nariu SLDA., tu
ri teisės naudoties visomis na
rio privilegijomis. Vadovau- 
janties tuo taigi ir nutarta re- 
organizuot “Pirmyn” chorų. Se- 
redoj yra šaukiama pirmas cho
ro susirinkimas Liuosybės sve
tainėje, kerte Girard ir Waban- 
sia gatvių.

Visi dainų mėgėjai (jos) tai
gi privalo atsilankyti į min. su
sirinkimų. —X.

Melrose Park. — LSS 43-čios kuo 
pos extra susirinkimas įvyks utar- 
ninke, kovo 26 d., 7:30 vai. vak., 
'rauk ir James svetainėje. 23-čia ir 
aike gatvių. Visi nariai turite at

silankyti paskirtu laiku, nes randa
si daug svarbių dalykų apsvarstyti.

RaŠt. J. Ruzgą.

Roseland, III.—LSS. 137 kp. ren-
gia didelį susirinkimą seredoje, ko- 

’o 27 7:30 v. v. J. Stančiko salėj, 205 
£. 115 St., Šiame susirinkime dai
nuos Aido choras, Kalbės d. Zephie-I 
re Pepin, Soc. Partijos kandidatas į 
aldermanus 9 wardoi, taipgi kalbės 
dabartinis 9-tos svaidos alderma
nas »Ch. Johnson, P. Dubickas ir ki- 
i. Roselandiečiai ir kensingtoniečiai 

atsilankykite visi. A. Narbutas.

PARDAVIMUI

EXTRA, EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vietoj. Biznis išdirbtas pter ko
letų metų. Priežastis — savininkas 
turi greitu laiku apleisti šitą biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims šitą 
biznį, nesigailės. Rašykite į Naujie
nų Ofisą, pažymėdami No 175.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

!<• ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3’-ra GATVĖS

T«l. Arnnraga 584

Užmiršti reikalai.
Nors nesmagu atkartoti se

nai užmirštus reikalus, bet kų 
padarysi, — teisingumas to rei
kalauja. Dalykas yra toks. 
Pora mėnesių atgal čia buvo su
rengta pramogų vakaras. Ren
gė jį Lithuanian Improvemeut 
and Benefit Club
svetainėje. Ruvo tai niaskų 
(kaukių) balius. Kliubas buvo 
paskyręs dovanų įvairiausiai

AUKA POLITINIAMS GINTI

K. of P.

Melrose Park. — Kovo 17 d. 
laikytame Simų ir Dukterų Dr- 
stes susirinkime buvo sumanyta 
parinkti aukų į Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Fondų 
Politiniams Ginti. Aukojo šie 
asmens: S. Podziukas $1; po 50 
c.: L. Yantas, V. Kasparpnas, A. 
Staskus; po 25c.: J. Snarskis, V. 
Yenčnas, A. Balčius, J. Junonas, 
K. Janauskas, A. Talelis, K. Glei- 
zda, J. Zdranis, A. Starevic, A. 
Vaicekauskas, M. Zankevic, D. 
Rimša; F. Leksna 50c.; A. Nc- 
verdauskas 20c. Smulkių aukt, 
25c. Viso $6.45. Aukos Įteikta 
per Naujienų Redakcijų. (Gavo
me ir perdavėme sulig nurody
mu, — “N”. Red.).

Westsidės Lietuvių Draugijų Or
ganizacijos susirinkimas įvyks se- 
redoj, kovo 27 d., M. Mcldažio svet., 
2242 W. 23rd pi., 8 vai. vakare. Visi 
delegatai malonėkite pribūti į šį su- 
sirinKimą. Mnldžiu taipgi ir naujai 
išrinktus. Yra daug reikalų aptari
mui. Bus renkama valdyba. 
t —Valdyba.

PARSIDUODA greitu laiku bučer- 
nė. Pardavimo priežastis—savinin
kas pašauktas kariuomenėn. Norin
tis pirkti pasiskubinkite atsišaukti į 
3045 W. 43rd St., Chicago, III.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

I-8PINDUL1AI 
1121 N. Weiter« ave.

RAKANDAI

True translation filed with tbe post
ui ašie r at Chicago, March 26, 1918, 

• as reąuired by tbe act of Oct. 6, 1917.
Pramoniečių byla prasidės 
sekamų panedėlį.

Sekamų panedėlį 
teisėjo Landis rūme 
nagrinėjimas byjlos
ir kaltinamų sumoksle prieš 
valdžių virš 100 I. W. W. uni
jos narių. Byla, manoma, bus 
viena iš ilgiausių vietos teismo 
(istorijoje.

Teismas pašaukė 150 t v. i 
veniremen, taigi piliečių, iš ku
rių bus renkama prišalki n tieji 
teisėjai. Kaltinamuosius, jų Į 
tarpe ir patį I.W.W. unijos sc-l 
Pretorių, William Haywood, 
gins adv. George F, Vandevur 
su apie pustuziniu savo paget- 
bininkų. Valdžios pusę gins 
advokatai Charles F. Clyne, ap
skričio prokun>ras ir Frank K. 
Nebeker bei Cloude R. Porter.

BRIDGEPORT
Vietos lietuvių domai.

. Ketvirtos w$rdos soc. Rinki
mų Kampanijos Komitetas ra- 

' gina didelį viešų susirinkimų 
šiandie, kovo 26 dienų, Liberty 
svetainėje — kertė 30 ir Union 
gatvių. Kalbės anglų ir lietu
vių kalbėtojai — Ch. Johnson, 
soc. aldermanas nuo 9-tos war- 
dos; K. Gugis, soc. kandidatas 
į kongresmanus iš 4-to kongr. 
distrikto; S. J. VVllman, soc. 
kandidatas į aldermanus iš 5-

vieniam asmenim — vyrams ir 
mergelėms. Dovanų padalini
mui Draugystė buvo nutarusi 
paskirti tam tikrus teisėjus. Ka
dangi ji norėjus būti pilnai be
šalė, tai teisėjais tapo paimta ne 
Draugystės nariai, bet pašali
nai asmens. Juos paskyrė Dra
ugystės Komitetas. Taigi, rei
kėjo tikėties, kad jie pasielgs 
kuoteisingiausia. Su apgailėji
mu betgi prisieina konstatuoti, 
kad dalykai išėjo kaip tik prie
šingai. Ypač todėl, kad prie 
paskirtųjų teisėjų prisidėjo pats 
Kliubo sekretorius ir artymas jo 
giminaitis iš Chicagos. Jiedu 
matydami, kad teisėjais yra visi 
LSS. nariai, pradėjo daryti la
bai negudrias “štukas”. Mat 
jiedu matydami, kad dovanos 
ištiesų gali būt paskirtos socia
listams ir progresyviosioms mo
terims, kurie buvo geriausia pa
sirėdę, ėmė ir sumainė dovani, 
kainas. O tūlas dovanas ir vi
sai “užmiršo” parodyti. Tuo 
budu pasidarė tikra betvarkė.

Bet tuodu vyru labai apsiri
ko. Kadangi Draugystė daugu
moje susideda iš protaujančiu 
žmonių, tai pereitame susirin
kime nutarta padaryti tvarką. 
“Užmirštuosius” pinigus nutar
ta paaukoti šiems reikalams:
7 dol. Lietuvos Laisvės Fondan,
8 dol. — LSS. Apsigynimo Fo
ndai!. Pinigai tapo išsiųsta A. 
Lalio vardu. (Pinigai priimta ir 
perduota sulig nurodymu. — 
Red.). Taigi raštininko “štu- 
ka” išėjo jo paties nenaudai.

Tnn bildu mnnnn uVnitvfn | pvuuųum icryj, naisieu si.,tuo Dudu, manau, skaityto-1 kus vakaras |)US debatai įvairiais 
jams dabar bus aišku, kur buvo 1 klausimais. L------- —
... . 1 . . | kiekvienam norinčiam
dingus minėta dovana, apie ku-l debatuojamam klausime.
rią tūlas korespondentas buvo skait,ingai atsi^.Riiu 
prisiminęs viename denraščo - -------
nunieryj. Ir tikimės, kad pana-1 ESS. 22-ra kuopa rengia prakal- 
x 1 1 1 • 1 •«. • . |bas, kovo 27, (seredoj), M. Meldažiošus dalykai ateityj neturės pro- SVet., 2212 w. 23rd pi. Kalbės adv. 
gos pasikartoti. z9u«is1,i*’ N«u,J>enų redaktorius d.

, .... |Grigaitis. Kviečiam visus atsilan-Kliubo pirmininkas: kyli. —Komitetus.
—Mykolas Gražis. | ę

LMPS. 9 kuopos choro repeticija 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 vai. 
vakare, Mark White Square svetai
nėje, prie Halsted ir 29 gatvės. — 
Visos dainininkės malonėkite atvyk
ti laiku, nes šią seredą bus išdalinti 
įžangos tikietai Velykų vakarui,, re-1 

Kovo 21 A. LSS. 81-ma kp. | ngia,”"m Zclnail8s niiudlli- 
buvo surengus šeimynišką va
karėlį su programų tikslu atsi
sveikinti su draugais, kurie iš
eina į kariuomenę. Nežiūrint 
to, kad vakarėlis pripuolė šio
kiu vakaru, žmonių atsilankė 
pilna svetainė. Atsisveikinimo 1 Rockford, III. — LSS. 75 kp. extra 
prakalbą pasakė d. Katauskas. susirinkimas įvyks kovo 27 d. 7:30 
Vėliau buvo deklamacijų ir dai- 319 E. State str. Draugai ir drau- 
nų. šokių ir draugiški pašnekę- fe.1£l'llfs 
šiai. —T. Korsak --------

Visiems aukavusiems tariame 
širdingų ačiū. —Rinkėjai.

PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ

Naujienų agentų sustatė įvyko 
sekamų atmainų:
ėngleood, Chicago.: M. Dūda, 

8143 Vinccnnes Ave.
Spring Valley, III,: Joe Siurvillas,

> 324 W. Third St. 
Chicago Heights, III.:

S. F. Steimontas, 144 E. 16th St. 
So. Chicago, III.: Adolfas Tarvidas, 

8950 Houston Ave 
Melrose Park, III.: M. Kartaski,

’ 1908 Main si.
E. Chicago, Ind.: Anna Chiakniutė, 

5013 Tad ave. 
Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulotov,

- 3814 Deodor St.
Indiana Harbor, Ind.: J. Jokshas, 

3521 Deodor Str 
Gary, Ind.: Justin Vaitkus,

1709 W. 15th Ave. 
Clinton, Ind.:

Mike Aliliunas, 112 So. Main St. 
Kenosha, Wis.: K. Paukštis,

809 Park St.
Visi kiti lieka tie patįs seniej 

agentai. Skaitytojai, norėdam 
žinoti, kur ir koki agentai plati
na “Naujienas”, žiūrėkite “Nau
jienų” agentų skyriuj, kuris tel
pa tankiausiai pčtnyčios ar suba- 

’ | tos numeriuose. —J. Aceris,
“N-nų” Cirk. Užžiurctojas.

Pranešimai

Socialistų partijos 4-tos wardos 
Hcadųuarteryj, 3227 S. Halsted si., 

bus debatai įvairiais 
Balsas bus duodama 

dalyvauti 
Prašom

—Rinkimų Komitetas.

NORTH SIDE
Išleistuvės.

LSS. 22 kp. extra susirinkimas j- 
vyks utarninke, kovo 26 d., 7:30 v. 
vakare, Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23 PI. Visi nariai malonėkite at
silankyti susirinkinuin, nes bus mo
kinama kaip pridaboti socialistų 
balsus ateinančiuose rinkiniuose.

—Komitetas.

-....... ..r I LSS. 81 kuopos extra susirtnki-
. | mas įvyks seredoje,‘kovo 26 d., 7:30Mišraus choro reikalu. Ival. vakare, Liuosybčs svetainėje,

1822 Wabansia avenue. Draugai, 
Vietos jaunuomenė, pasiilgus malončkite visi susirinkti, nes yra 
.v . . .7 | prisiųstas užtvirtinimui Centro kon-mišraus choro, pradėjo tarties, Į stitucijos projektas, ir, be to, bus

jai ateinančiuose rinkimuose.
—P. Monkevičius,, Rašt.

kaip čia suorganizavus tokį cho-1 
rų, Tam sumanymui pritarė 
LiMIDS. 29-ta kuopa, LSS. 81- 
ma kuopa, Chic. Soc. Vyrų Cho
ras, o vėliau ir Sus. Liet. Soc. 
Minininkų 1-mo Apskričio ko- _____ T... .. .

nfcrencija. Konferencija už-^ffi?“08 ,“0'ers’2H^S.c

_________________________________ UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
aait/ri^KTiT____________________springsais phonografa, 2 JewelASMENŲ JIEŠKOJIMAI points, ir rccordus, taipgi puikų pl- 

------------------------------------------- aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
KRETINGIŠKIS IR VEVIRŽENIŠKIS rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa- nūs 9x12, $8, firankas, tapytus pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavic- veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
to, Veviržėnų valst., Misgirių kaimo, nėšiai. 1520 N. Western av., Chicago 
Pajieškau aš, brolis, Povylas Galdi- ........
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin-|
goj gyvenęs.savininkui dirbtuvės PARDUODU visai naujus vargo- 
ahažiavau į (.hieagą June 6,L)13, su |n}S uj t|Vylikų dolerių ($12.00). Ju- 
visa mano lamilija. Labai dėkin-gcrjausja proga įsigyti puikų dai
gas bučiau, kad pats ar kas kitas Ji ija v;sa; m<Ja L,j.,., LreiZk|txs 
žinantis praneštų man laišku. Girdė- .“'„i" )(1 g vVi’1, m Xm
jau, pirma gyvenęs New Yorkc. Ma- ./"mgš!^ ‘ iš pNekio, 4521‘ S 
no adiesas. | Honore St., Chicago, III.
819 W. 341h str., Chicago, III.

RANDAI

AKU8ERKA

.A.VIDIKAS
Baigusi AkušerijoH Ko 
Iegij9» ilgai praktika- 
rus 1’ennHylvanijos ho-
įpitalėae ir Philadel- 
tihijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 
iymo. Uždyką duodu 
*odą visokiose ligose 
noterim ir merginom. 
1113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Pajieškau savo brolių Prano, An
tano, Juozo ir Jurgio Krikščiūnų. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas juo žino
tų, meldžiu duot žinia.

Antanas Krikščiūnas, 
1524—51st Ct. Cicero, III.

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

Telefonuokite
John J. Daly, 
Calumet 133.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PASIRANDAVOJA kampinė krau

tuvė 119 and Lowe avė., West Pull- 
mari. Puiki vieta grosernei ir bu- 
černei.

Tclefonuokite Antkowskiui 
Calumet 131.

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. 
Ncdčldicniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

REIKALAUJU pusininko į kriau
čių šapą su mažais pinigais; darbo 
daug ,sapa eina gerai. Taip-pat rei
kalauju kriaučių (operatorių) ant 
mašinos, brušerių ir visokių kitų 
darbininkų. Taipgi priimu inokin- 
ties prie visokio (on coats) darbo.

J. ANT()N()WICH
1719 Eilėn St., prie pat Milsvaukce! PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
ir Paulina sf. Chicago. FARMOS IR LOTAI.

NAMALŽEMĖ

lietuvių apgyventoj vietoj, Harvey, 
III., visai arti dirbtuvių, kuriose dir
ba apie 7 tūkstančiai darbininkų. Pa
prastas darbininkas uždirba nuo tri- 

, ų iki penkių dolerių į dešimts va
landų; amatninkai uždirba nuo tri- 

ševehiotojai į Wisconsino ir Illinois Uv " ^i8'
•• • «3 25 i diena už <1 ,b4 ftahma gauti visuomet, nes da-• I nicn« u« bar iš Chicagos daugelis žmonių dir- 

ba, taipgi iš apielinkės miestukų.
Taigi nepraleiskite šitos geros prb- 

7;; .'” 1 dabar geras laikas pirkti, že-
(.hicago yra dirbama per daug metų, vis- 
----------  kas auga ir greitu laiku pakils, ka

dangi Illinois Central R . R. kompa
nija statys didele dirbtuvę (car 
shop), kuri bus didžiausia Ameril^o-

REIKALINGAS automobilių ir Arthur T. Mclntosh & Co. 
trokų pardavėjas, gera propozicija Norėdami plačiau žinoti arba va- 
veikliam žmogui. .... žiuoti pažiūrėti, rašykite laišką, mes

Universal Auto Sales Co., nuvešime ir parvešime su aulomobi-
5001 So. VVestern Blvd., Huin uždyką.

Phonc Prospect 654. I .
 I Meldžiu adresuoti taip:

—1... ,, . A. B. Ambut,
157 Paulina st., Box 401, Harvcy, III.

REIKIA DARBININKŲ
Risi KALINGA mainieriai ir rudos

DR* G. M. GLASER |

Praktikuoja 27 metai g 
Gyvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
inis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

valstijų mainas 
valandas darbo. Dirbant nuo štu- 
kių galima padaryt nuo $5 iki $8 į 
dieną.

North Western Labor Agency, 
569 W. Madison sh, <

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Rusus Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moter’Akų, Vyršky ii 
Vaikų, taipgi Chro.iXkų L irų 
OFISAS: 1579 M'lwsikee Ave., 

Kampas North Ave. Kambarys 208 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30* iki 3 ir 7;30 iki 9 vakare

Telephone Yards 5032

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

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

REIKALINGI žmonės su mažai ,
šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotai porai, arba kambarį ir vnl- 
gį pavienei moteriai. Atsišaukite į 
akušerką A. SHUSHO, PARMOS, PARMOS!
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos. GERIAUSI vieta dėl lietuvių apsi- 

. - gyvenimo Amerikoje, tai yra ant ti
kiu Michigano valstijoje, apielinkč- 

----------  je miesto Scottvillc, Michigan, kur
HEIKAI.INC.A jauna vedusi pora vla £ir?f'8l!!‘eL?L‘

prižiūrėjimui daktaro ofiso ir atsa- J ei eikite pas inus į sig didelę 
kvmui telefono. Randa dykai. heluvių ūkininkų koloni.iij n ;,|»si- 
472« S. Ashland Ave., Chicago. ^venkite čia ant ūkės. Męs dar tu- 

rime kelis šimtus gerų ukių-farmų 
tarp lietuvių pardavimui. Skaitykite 

____________________ _ pčtnyčios ir subatos Naujienas, rasi- 
I te platų aprašymą apie musų kolo- 

REIKALINGA greitai bučeris. tu- nPjos ukes-farmas. Kurie norėsite 
ri kalbėti angliškai, lenkiškai ir lie- pirkti šiofje lietuvių kolonijoje ūkę, 
tuviškai. I. LYON,_______________ važiuokite ant šio antrašo.
1731 So. Union Ave., Chicago, 111. A. KIEDIS CO.,

--------  | Peoples State Bank Building,
Scottvillc, Mich.»...*.. *... * ■■ i", ,i. ....... ...it

REIKALINGAS janitorius į namą 
prie 18-tos gatvės Arti Halsted gat
vės. Atsišaukite vpatiškai arba ra
šykite. S. NETTER 
10 So. La Šalie St., Room 428.

PARSIDUODA už $7,500, 2 flatų po 
6 kambarius, akmeninis frontas: šil
tu vandeniu apšildoma už $6,500 
cash, arba ant išmokėjimo.
2937 Emerald ave., Chicago.

--------

*
Dr. A. R. Blumenlhal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
t Gyvenimas yra

* tuščias, kada pra 
nyksta rrgrįiins.

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama į 

kits. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telophone Yards 4317

vai- 
vak.

REIKALINGA leibcrių, gera mo
kestis, pastovus darbas. Atsišaukite 
tuoiaus. STAR CEREAL CO 
2132 W. Chicago Ave., Chicago.

REIKALINGA indų plovėja, galin
ti padaryti mažus orderius kepimo- 
virimo. $9 į savaitę. Nedėliomis | 2856 Emerald ave 
nedirbama. BACKMAN 
808 W. 12th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI—.nuosavybe su pir
mos klesos grosorne ir “meal mar
kei”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuviu apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tcl 
Drover 1376, Anton Prazsky.

Chicago.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skuduru skirstymui ir patyrę vyrai 
prie rišulių preso*.

GINSBERG and ALTER 
2707 West 12tlf Street Chicago.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe avė. 4 flatų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, gazas, kieto me
džio grindis, namas už $4500; rau
dos neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

savo akis

REIKALINGA patyrę važnyčios ir 
kiemo darbininkai prie senų geležų.

Efferman and Morris Co., 
2627 West 12lh St., Chicago.

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS. Virš 
$2000 nunirksite 80 akrų ūkę (far- 
mą) Michigano vaisi., geras, šiltas 
namas, cementinis skiepas, geros 
sienos, tvartas ir tt. 50 akrų išartos 
žemės. Jūsų pačių išlygos, kitos biz
nio.'

Dr. Lucien Arnold, I). D. S.,
“Pirmyn” choro susirinkimas įvyks 
šeredoi. kovo 27, Liuosybės svet., 
kertė Wabansia ir Girard gt., pra
džia 8 vai. vak. Nauji nariai bus 
priimami. Atsilankykite visi vyrai

Komitetas. 1121 N.

REIKALINGA patyrusių žiurkštų 
siuvėjų ant jiega varomų mašinų. 
Gera mokestis, pastovus darbas.

Imperial Apron and Waist Co.
Chicago.Ashland Avė

3154
Tel. D o ugi a s 3636.

Indiana avė., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
«KT A TT T T P A C! »

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atiie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ave. Chicar 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o* aptiek us 
Tėmykite į mano parašą 

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


