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RUMUNIJA SUSITAIKĖ 
SU RUSIJARusijoj prasidės konstruktyvis 

darbas Apleis Besarabiją. Gelbės 
Rusijai atsitikus užpuolimui

1 1 ...... *

ŠIANDIE RINKIMAI!
II i___________ ________  

PILIEČIAI IR PILIETfiS, VISI EIKITE BALSUOT!

Talkininkai laikosi prieš 
vokiečius

Santikiai su talkininkais 
gerčja

Rusija susitaikė su Rumunija
RUSIJOS VALDŽIA LINK
STA PRIE TALKININKŲ

Pradės konstruktyvi darbą. 
Amerikos pasiūlymas.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., April 2, 1918, 
•s retjuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, kovo 29 
(suvėlinta). — Matoma įvyks
tančios svarbios permainos 
santykiuose tarp Rusijos ir tal
kininkų. Kartu su sugrįžimu 
talkininkų diplomatų, bolševi
kų kalbėtojai leidžia suprasti 
permainą jų pačių programų, 
kiek priartinant jį prie talkinin
kų programo.

“Mes nevažiuosime iš Rusi
jos”, pasakė Serbijos pasiunti? 
uis Spolaikovič.

“Nėra nė klausimo apie Ang
lijos ir kitų talkininkų agresy
vius pienus prieš Rusiją”, už- 
ręiškg Fra nei jos ambasadorius 
Nu ta n.
•Jis pridūrė: 5 H

baseknVė' “Arinėjforto 
aiigŠhY(9wJ Slidžios1 įMellifAsd,** 
aš- ■ gdliu paskelbti, kad Sovietai 
taktikif mainosi iš priežasties į- 
sit ik rinimo,1 jog Sovietai yra ga
nėtinai apsidrutinę kad pradėjus 
konstruktyvį darbą. Tam tik
slui jie yra |Miširėngę panaudoti 
ką j ieškai to labiau liberališką 
buržuaziją atbudavojime finan
sinių ir karinių įstaigų. Karės 
ministeris Trockį yra tarpe sti
priausių rėmėjų tos permainos.

Amerikos konsulas Maskvoje 
pranešė valdžiai, kad Suv. Val
stijos nori pradėti pirklybinius 
ryšius su Rusija.

stiprus, dabar visai išnyko.

Rūpinsis padidinimu pro- 
duktyviškumo.

“Suprantama, prie dabartinių 
sąlygų bolševikai negalėtų tęs
ti grynai socialistinį konstruk
tyvį darbą. Tai reikštų pilną 
nepasisekimą. Jų vyriausiu tik
slu šioj valandoj yra padidinti 
abelną šalies produklyviškumą.

“Iš pradžių tik vienas Troc
kis stovėjo už šią i|)4atformą, 

bet dabar didžiuma Sovietų at
stovų pritaria jo nuomonei ir 
jie tikisi atsiekti šiuos tikslus. 
Tam nesipriešįs darbininkai, ku
rie pilnai supranta negalimumą 
įvedimą! ir įvykinimo socialūs 
revoliucijos vien konfiskuojant 
privatines įstaigas.

“Istoriškasis dalykų begis 
privedė Rusiją prie naujos so
cialūs ir politiškos situacijos — 
politiško viešpatavimo proleta
riato ir neturtingiausių valstie-

Iįsiomis buržuazyi^n^ >
' 'ai visai naujas išsivystymas ir 
is bus:’piTnai’■'iI[)ginTa5*‘S3Vtė'tų”..... nik ooo.erelimas.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., April 2, 1918, 
as reguired by tne act of Oct. 6, 1917. 
MASKVA, Kovo 31 (suvėlinta). 
—Sutartis tarp Rusijos ir Ru
munijos užbaigta. Susitarta, 
kad Rumunija tuojaus evakuos 
strategiškas žemes arti Duno
jaus {puolimo, taipgi bėgyje 
dviejų mėnesių ištrauks savo 
kareivius iš Besarabijos. Visos 
evakuotos vietos bus tuojaus už
imtos rusų kareivių. Tečiaus 
pasibaigus dviem mėnesiam bus 
leista rumunų pulkui iš 10,000 
kareivių pasilikti Besarabijoje 
saugoti geležinkelių stotis.

Areštuoti Rusijoj rumunai 
bus apmainyti ant areštuotų Ru
munijoj rusų revoliucinių karei
vių. Susitarta taipgi, kad Ru
munija nedarys užpuolančio vei
kimo prieš Rusijos Respublikų 
Federaciją ir taipgi gelbės Fede
racijai, jei tokį veikimą pradėtų 
kitos valstybės.

Rusija prižada Rumunijai 
perviršį grudų Besarabijoj, pO to 
kai bus aprūpinti gyventojai ir 
rusų kareiviai.

Rumunija pasilaiko teisę, piji- i 
kti Rusijoj reikalingą maitini
mui Rumunijos gyventoj ųrtnai- 
stą. Rusija htsteigs talkininkų • 
suorganizuotas maitinimui Bu- . 
manijos žmonių stotis.

Kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kur tik turite tei
sės balsuoti, eikite ir balsuokite. Išpildykite savo pilietines 
priedermes. Balsuokite STRAIGHT SOCIALISTŲ tikietą. 
Tik socialistų partija yra jūsų partija, ginanti darbo žmonių 
reikalus, taigi tik už tos partijos kandidatus ir balsuokite.

Balsuokite už socialistų aldermanus. Balsuokite už 
socialistų kandidatą į kongresą iš 4to Distrikto, dgą K. Gugį. 
(Už kongresnnaną moters dar neturi teisūs balsuot, bet jos 
gali balsuot už aldermanus).
Balsavimo vietos bus atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 v. popiet.

Vokiečiai pražudę 300,000 
kareivių

Smarkus mūšiai neduoda vokie
čiams pergalių

SOVIETAI VIENYSIS 
BURŽUAZIJA

SU

Bolševikai jaučiasi taip tvir-j 
tais, kad nebesibijo buržua
zijos ir gali su ja dirbti atbu- 

davojimui Rusijos.

Tnic translation filed with the post- 
iiiiister ai Chicago, III., April 2, 1918, 
ns rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, k. 29 (su
vėlinta). — Apšvietus ministe- 
ris Lunačarski pasikalbėjime 
aiškino apie ūmią permainą So
vietų taktikoj, kad tas įvyko 
pirmiausia delei to fakto, kad 
pastarųjų dviejų savaičių atsiti
kimai jMirodėf jog Sovietų val
džia virto labai stipria ir kad ji 
daliar gali pradėti konstruktyvį 
darbą pavartojant visas šalies 
spėkas, ypač išrišimui finansi
nių ir industrinių problemų.

“Sovietai,” sakė jis, “nesiprie
šina kompromisui su inteligen
tiškais ir tveriančiaisiais eleme
ntais buržuazijos, jei jie pripa- 
žįs Sovietų valdžią. Permaina 
buržuazijos nuomonėse mato
ma, kadangi jos atstovai dabar 
noriai stoja prie darbo, nes jie

Kariškas pri

Kalbėdamas apie Raudonąją 
arnM^ą* Duhti&irsfciJ pasakoj dčšd 
kadangi ji yni fiziška spėka, re
mianti Sovietų valdžią, ji pa- 
virs Rusijos karišku prisikėli
mu ir kad komanduotojai loš 
svarbią rolę.

“Žinoma,” tęsė jis, “nekurie 
iš oficierių, kurie dabar didelia
me skaičiuje prisideda prie ar
mijos, galbūt turi viltį kontr- 
revoliucijos, bet jie klysta. Tro
ckis šaukdamas juos dirbti iš
vien, nuolatos sako: ‘Mes nega
lime g\arantuoti, kad jus nebu
site nušauti per klaidą. .Mes 
galime gvarantuoti, kad jus ga
usite tą, ką užsitarnavote’ ”.

Kalbėdamas apie intęrnacio- 
nalę situaciją Lunačarski pasa
kė, kad daug kas priguli nuo 
Vokietijos ir naujo veikimo fra- 
ncuzų-anglų fronte.

Japonija nebetaip agresyvė

“Labai gali būti,“ jis pridūrė, 
“kad Vokietija padarys taiką su 
Ukrainos Sovietų valdžia geres
nėmis sąlygomis, negu su Rada. 
Nesenai padaryta linkui to žing
snių. Internacionale politika 
privertė Japoniją suvaržyti savo 
agresyviškumą ir dabar ji ban
do susitarti su Siberijos Sovietų 
valdžia. Tas, matomai, įvyko 
dėlei Amerikos įsimaišymo.”

Apie gandus galimumo sąry
šio tarp Sovietų valdžios ir Suv. 
Valstijų, jis pasakė, kad valdžia 
yra griežtai priešinga tokiai uni
jai. Jis pridūrė, kad yra neku
riu skirtumų apie Amerikos pa- 
gelbą Rusijai paskolomis, mais
tu, amunicija ir reikmenimis.

AUSTRUOS IR VOKIETI
JOS BOLŠEVIKAI NĖRA 
] t’ APGINKlįUOTI.hpfaizv 
|-i?i i (•’■»’? *if it.'iub o ,<K|H 
IDik Austrijos dezertirai įsto

jo į Raudonąją Gvardiją.

*rue tri 
įaster l 
s reųuired by

maskva, kovo 31. — Kapi
tonas Wil|iam Webster iš Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ir 
kap. W. L. Hicks, anglų oficie- 
rius, kuriuos bolševikų valdžia 
įgaliojo važiuoti Siberijon ir iš
tirti skelbimus, kad daugybė vo
kiečių ir austrų karės belaisvių 
yra organizuojami ir apgink
luojami, šiandie telegrafavo, iš 
Irkutsko, kad ipo atsilankyniui 
visose vietose palei Siberijos ge
ležinkelį nuo Uralo kalnų iki 
Čitos, jie persitikrino, kad gan
dai apie platų ginklavimą belai
svių ir delei to gręsiantį pavojų 
trans-Siberijos geležinkeliui yra 
labai perdėti. Nekurtose vieto
se nedideli būreliai austrų bol
ševikų įstojo į Raudonąją Gvar
diją.

Austrai prieš kazokus.

Omske kapt. Webster ir kapt. 
Hicks matė traukinį austrų ir 
vengrų, apginkluotų šautuvais 
ir kulkasvaidžiais, išvažiuojan
čių į Mandžurijos parubežį ka
riauti prieš gen. Semionovo va
dovaujamus kazokus, kurie prie
šinasi Sovietų valdžiai. Tie au
strai ir vengrai yra daugiausia 
pabėgę pradžioje karės iš ar
mijos kareiviai ir todėl negalin
tas sugrįžti į savo šalį. Jie sten
giasi nedaleisti ir kitiems belai
sviams sugrįžti atgal į Austriją.

g, 
ired by the act of Oct. 6, 1917.

'KAIZERIUI NEPATINKA

1 I

neteko paskutinės vilties, kad Bet tas dar nereiškia galutinos 
kokia išlaukinė ar vidurinė spė*

Protestuoja prieš raudon- 
gvardiečius

laukimai vokiečių pagelbos, ku
rie buvo pastaruoju laiku taip

unijos. Valdžia tečiaus supran
ta didelį skfrtumą tarp Ameri
kos ir kitų šalių atsinešimo į 
Rusiją.

..................................... — 'f   ■ ■.....................  

lino bevieliu telegrafu praneša
ma, kad valdžia pasiuntė prote
stą Rusijos valdžiai prieš tęsi
mą judejlmo'Riiudonosios Gvar
dijos spėkų iŠ Rusijos į Finlan- 
diją ir reikalauja ištraukimo tų 
Raudonbsios Gvardijos pulkų, 
kurie perėjo rubežių. Reikalau
jama taipgi nubaudimo “kalti
ninkų”.

VEDĘS ELGINO KUNI
GAS McCANN AREŠTUO

SIĄS ROCKFORDO 
VYSKUPĄ

» •* Į ;

Areštuosiąs ir keletą kitų 
kunjgų žmonių Už suokalbį 
pasodinti jį beprotnamin.

laikui.
Kun. McCann sakosi išpra- 

džių nutaręs areštuoti vieną 
vyskupą Muldoon, bet paskui 
pridėjęs ir daugiau suokalbinin
kų, kurie norėję pasodinti jį be
protnamiu.

Be vyskupo kun. McCann a- 
reštuosiąs sekamus kunigus, 
neskaitant kitų žmonių:

Kun. John C> Giliau, klebonas 
Visų šventų bažnyčios, Chica- 
goj; kun. John J. Flanningan, 
privatiŠkas vyskupo Muldoon 
sekretorius; kun. Thomas 
Flynn, kancleris Rockfordo di
ecezijos; kun. bįąrry Hauser, 
Šy. Juoząpo ba^n. į^ebopas, El-

T* Flynn
ęs McCanno vieta: kun..

ANGLŲ KAVALERIJA 
ATSIĖMĖ MIŠKĄ

Atmuštos atakos ir kitur

rant nuolatines atakas, kad at- 
sielinis Grivesnes.

‘Prancūzai pasilaikė miestą ir 
padarė vokiečiams daug nuos-

f

Turėjo šabini

ęHiCAGCji. ~ Buvusio Elgi
no klebono kun» J. J. McCann 
istorija vis dar neužsibaigia, Jis
ją vin išpildo naujais.1 žygiais., 
IjirmrnįMoju žygiu yra grasiAiiT) 
iatf. 4iretrtwoti ROckforcte , <vysn

Hupų< Muldoon in 13! kitų tfsrpęn, 
ųų.’ljų taupė keletą kunigų^iįJeĄ 
jis savd grasinimą išpildytų,; jis i 
šuhdlžjrtų bažnyčios taisykles,t 
sulig kurių nė parapijonįs, mū

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 1. — Iš Ber-

gin;?Aųų. jį. flynn, už
ėmęs McCanno vietą; kun. John 

JR. Quiglcy, buvęs McCąnno vi
karas, ir kun. John Walen,

Tarp svietiškių yrą du para
pijos “irustisąi”, daktaras, laik
raštininkas ir. keli biznieriui.

j KiIk4Mc(trfnH^afc.pJ<wfa HM) 
\yskupo.n.lft? vys-

(l upu, o dabar jis taip jam atsi- 
lipokąsib-fij-piy 4) L Ji'j 
I ’ * v iąępiohfiR lI j (>į

DAILYDĖS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 1. — “Tarp 
Moreuil ir Hangard,” sako ofi- 
cialis karės ofiso pranešimas 
“anglų kavalerija puikioj kontr
atakoj atsiėmė mišką, kuris pir
miau buvo pražudytas.”

Dieninis pranešimas sako, kad 
vokiečiai pereitą vakarą padarė 
dvi atakas ant anglų pozicijų 
vakariniame Albcęt pakraštyje, 
bet abejuose atsitikimuose liko 
tamušti.

Į pietus nuo Somnie priešas 
bandė paeiti palei Luce ir Avre 
klonius, bet padarė mažą pro
gresą.

Skaičius kulkasvaidžių paim- 
’ atakoj snbatoj-urti

11 zi;mvl?7/zir!Ži «i;įfiBii biaiv

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
MOREUIL

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armijomis Franci- 
joj, Bal. 1. — Aeroplanai pra
neša, kad vokiečiai po smarkaus 
mūšio užėmė Moreuil ant deši
niojo kranto Avre upės.

VOKIEČIAI PRAŽUDĘ 
300,000 KAREIVIŲ

, VALDŽIOS DAILYD
< SUSTREIKAVO

j V!I!I .0.1,0 Iii).., I(|> 7.1 į ,,i

lin teisman dvasiškų ypatų, nes 
nesutikimai tarpe jų turi tylit i iš
rišti pačios bažnyčios.

Aną dieną kun. J. J. McCann 
kalbėjosi su reporteriais savo 
advokato ofise. Kunigas buvo 
pasirėdęs civiliais rūbais ir kaip 
vienas reporteris pa tumi j o, ant 
dešinėsės rankos? piršto kunigas 
turėjo šliubinį žiedą. Besikal
bant žiedas prapuolė nuo kuni
go rankos. Už kelių valandų 
kunigas eidamas iš advokato ofi
so buvo pasirėdęs ir kunigo rū
bais su atbulu kalnierium.

Kunigas pasikalbėjime tečiaus 
dar kartą užsigynė, kad jis yra 
vedęs. Paskui jis pridūrė:

“Klausykit. Žmones dabar 
dar nenori žinoti ar aš esu ve
dęs, ar ne. Kam pertraukti abe
jojimus? Kaili sugadinti gražią 
pasaką tuoj pasakant jos galą?”

Areštuos vyskupą.

šiame pasikalbėjime kun. Mc
Cann ir pasakė, kad jis mano 
areštuoti Rockfordo vyskupą ir 
kelioliką kitų žmonių. Jis juos 
areštuosiąs už suokalbį jį išvog
ti ir pasodinti beprdtnamin.

Vienas iš Elgino gyventojų 
prisipažinęs jam, kad jei kuni
gas butų atėjęs į jo ofisą paskir
tu laiku, jis butų atsidūręs be
protnamy j. Jis norėjęs išvežti 
kunigą su vyskupo žinia.

Pereitą utarninką kun. Mc
Cann ir jo advokatas nuėję į 
Harrison st. policijos stotį išim
ti Garantus areštavimui vysku
po ir kitų, bet jie ten radę kata
liką teisėją ir nenorėdami da
ryti jam nemalonumą, neprašę 
\Varrantų. Paskui nutarę war- 
rantų išėmimą atidėti trumpam

f J?
Reikalauja pakėlimo algos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 2, 1918, 
ns reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

NORFOLK, Va., Bal. 1. — 
Streikas miestų dailydžių (kar
penterių), dirbančių prie vald
žios budavojimo darbų armijoj 
ir laivyno bazoj, kuris tapo pa
skelbti' šįryt, šiandie po piet 
išsiplėtojo Portsmouth laivų ya
rde ir Hampto naviacijos lauke. 
Didžiuma valdžios samdomų 
dailydžių šioj apygardoj strei-

Kiti irgi streikuoja
1 Kitos rųšįs amatninkų irgi 

pradėjo streikuoti. Bush Bluff 
armijos bazoj 500 dailydžių ir 
visi elektrotechnikai, plumberiai 
ir blekoriai metė darbą. Visi 
dailydės, dirbantįs dėl kontrak- 
torių Portsmouth’o laivų yarde 
sustreikavo..

Dailydės reikalauja minimam 
mokesties 62V2c į valandą. Apie 
6000 unijistų karpenterių dirba 
dėl valdžios šiame distrikte.

600 streikoja.

1NEWP0RT, Va., balandžio 
—600 darbininkų, dirbančių La- 
ngley aviacijos lauke ir Monroc 
tvirtovėj) prie budavojimo ka- 
zarmių šiandie sustreikavo ben
drai su dirbančiaisiais prie val
džios darbų Norfolk. Dirbantįs 
prie valdžios darbų dailydės čia

Reikalauja pakėlimo algos.
ST. LOUIS, Bal. 1. šiandie 

sustreikavo 1,000 dailydžių-ka- 
binetmakers, dirbusių prie išdir
binio sankrovų įtaisų. .Jie rei
kalauja pakėlimo algos.

. u1-M70< -d:’fllgqh IHHIKI *II«I 
75.000 SŲIMtA BĘĘAIS-

■ ęiloh j;4l ■ trr]T.—>».)nLb‘»<{h;zl
Vokiečiai turi laimedimų i

J -1 ' 1,. ’iy’-v r? if igni.hij,
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, Bal. 1. — Ofici- 
alis štabo pranešimas sako, kad 
vokiečių kareiviai paėmė More
uil augštumas ir Arrachis miš
ką ant vakarinio kranto Avre 
upės.

“Skaičius belaisvių daaugo i- 
ki virš 75,000,” priduria prane
šimas.

Trąc translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Bal. L —. 
Prancūzai oficialiai apskaito yę- 
Iiečių nuostolius didžiausiame 

lUsyįęi riW j f roų . Jąr-
irJ^OpO’ kąre4jyių, 

/(O^įgi lAįynflfli (Mzįumą 
- eįsUjjų (į, IMgiją, ką4 Išslėpus 
i iup YoAjrtij^>»lpnių„dideRfij,.

t) l>t i -ui,'U lbi <j ■.ojI-jh

Jįpvftjgaliiųa-,, tikrai pažinti, 
Arb -100, .vokiečių divizijų, kurių 
daugiau kaip 10 dalyvavo du sy
kiu susirėmimuose. J^ekurios iš 
divizijų buvo paliuosuotos pa
baigoj pirmos dienos, po nete
kimui daugiau kaip pusės savo 
kareivių.

AMIENS NEGRĘSIA 
PAVOJUS

Frtincuzai atsiėmė Hangard

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 2, 1918, 
as retjuired by the act of Ori. 6, 1917.

PAĘYŽIUS, Balandžio 1. — 
Matomai oficialiuose rateliuose 
neskaitoma, kąd francuzų mie
stui Amiens gręsia didelis pavo
jus pakliuvimo į priešo rankas, 
kadangi vakar ten ir apielinkės 
miesteliuose apsilankė prezide
ntas Poinearė apžiūrėti kaip ei
na reikalinga evakuacija.

Prezidentas, taipgi aplankė 
veikiančius Montdidier apygar
doj kareivius.

Pereitą naktį mušis tęsėsi ne
paprastu smarkumu j šiaurę 
nuo Montdidier, kur vokiečiai 
metė daugybę kareivių, sako ka
rės Ofisas.

Francuzų ir anglų kareiviai 
sulaužė užpuolančius vilnis.

Priešui pasisekė ypač padidin
ti savo laimėjimus j vakarus 
nuo Hangard-in-Santerre, bet 
puiki kontr-ataka, kurioj suga- 
biai gelbėjo anglai, leido fran- 
euzams atmesti priešą atgal ir 
atsiimti miestelį.

Toliau j pietus mušis buvo ne
mažiau smarkus, vokiečiams da-

Situacija pagerėjusi
WASHINGTON, Bal. l.^-šia- 

dien gauta nuo gen. Pcrshing 
kablegrama ,datuota k. 31, ku^ 
rioj sakoma, kad situacija šiau
rinėj Francijoj pagerėjo. 

------ -
60,000 LAIVŲ DARBINIO 
KŲ GALBŪT STREIKUOS

t ~
Jei nebus išpildyti jų reika

lavimai

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., April 2, 191K, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, Bal. 1. — At
stovai 60,000 laivų darbininkų 
šiandie čia susirinko nutarti ar 
paskelbti streiką bėgyje seka
mų 48 valandų, jei nebus tuo 
laiku susitaikyta apie pakėlimą 
algų ir darbo valandas. Strei
kas, sakoma, sustabdytų visą 
judėjimą New Yorko uoste.

Drg. K. PETRIKIENĖS 
PRAKALBOS

r bal. 2 d., 7:30 v. v 
drg. K. Petrikienė kal
bės Brighton Parke, Li
berty svetainėj, 3925 S. 
Kedzie Avė.

Visi vietos darbinin
kai atsilankykite j šias 
prakalbas.

L.S.S. 174 kp.

į IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS
The lithuanian daily newi

Pliblished Daily evcept Sunday by 
The I ithuanian News Pub. Co., Ine

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS

relephonc Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedčidieniiis. Leidžia Naujienų Ben-i 
drovč. 18-10 S. Halsted St.. Chicago, 
iii.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačiu:

Metams .............................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui ..

Chieagoja—per nešiotojus!
Viena kopija ............ ..
Savaitei .................. ..
Mėnesiui .................. .

Suvienytose Vahtijoa®, os Chieagoja, 
pačtu:

Metams .................  •5.00
Pusei meto ........ ..
Trims mėnesiam# •••••••• 1-65 
Dviem mėnesiam •••••••• l-js 
Vienam mėnesiu! •»•••*•• 6^

Kanadoj metams ........ ..
Visur kitur užsieniuos!........e’X)
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

•6.00
3.50
LOS.4

kad miesto tarybon ir kong- 
resan butų išrinkti republi- 
konai ir demokratai — to
dėl, kad šitos partijos tar
nauja kapitalistų klesai. Ir 
visos jų pasakos apie “loya- 
liškumą“, “pro - germaniz
mą” ir tt. yra grynas bum- 
bugas. z

Darbininkai privalo ne
paisyt tų humbugiškų pasa
kų ir balsuot už socialistus, 
nes tiktai socialistai gina div 
rbininkų klesos reikalus.

Demokratiškumas 
organizacijoje.

Tarpe Amerikos lietuvių 
socialistų senai gvildenama 
klausimas, kaip geriaus bu
tu sutvarkyt savo organiza
ciją.

Nuo daugelio metų pas 
juos buvo Įsigyvenus mintis, 
kad organizacijos gerumas 
pareina vien nuo to, kiek lai 
svės ir savarankumo turi at
skiri josios nariai ir atskiros 
kuopos. Didžiuma musų so
cialistų buvo tos nuomonės 
•kad šitokios tvarkos reika 
laująs “demokratiškumo’ 
principas.

Vardan “demokratišku 
mo” jie stojo už tai, kad kie
kvieną klausimą rištų visuo 
tinas balsavimas (referen
dumas). • Vardan “demokra 
tiškumo“ jie per ilgą laiką 
rinkdavo visuotinu balsavi
mu ne tiktai organizacijos 
viršininkus, o ir darbininkus 
—redaktorių ir net adminis
tratorių. Vardan “demokra
tiškumo” jie nenorėjo duoti 
jokios galloš centralinel or
ganizacijos įstąigai; ir Kad 
Pildomasai Komitetas nepa
virstų “diktatorium”, tai jie 

Su.4ipratpsie.ji darbininkai ša!e, j0 pastate Veikiam^ “ 
Chic:#oje šiandie balsuos už Komitetu kU^S tUUSjolą Pi" 
sociaiįstų partijos kandida- idoipaji Komitetą, . konrtp 
tus. O darbininkų priešai Jiuot. ■ * ’ u ‘
Ialsuosuž republikonus ar- “Naujienų” redaktoriui 
ba (lem6kfAttis. daug kartų teko kritikuot

Socialistų partija stoja už tokj klaidingą “demokratiš 
tai, kad miestas, o ne kapita- kūmo” supratimą. Bet .ka- 
listų korporacijos, valdytų Lįa jįsai patardavo Sąjunga 
gatvekarius,gazo ir elektros 4Usiaųrint referendumų vei- 
jstaigas. Ji nori, kad mies kimą ir sutvert stiprią cent
ras butų švarus, apvalytas rai£ Įstaigą organizacijoje; 
nuo purvo ir nuo piktadarių kuri galėtų vadovaut organi 
Ji nori, kad policijai butų už- nacijos darbe, tai jam prikai 
drausta afdyt darbininki. šiodavo, kad jisai norįs “ca 
streikus, ir Jcad miestas pa-|rizni0” ir despotizmo.” 
dėtų neturtingiems žmonėms 
gaut sveiko ir pigaus maisto 

Todėl protaujantis darbi 
ninkai atiduos savo balsus 
socialistų kandidatams; ir 
todėl darbininkų išnaudoto
jai darys, ką tiktai galės,! j0^ tvarka pasidarytų 
kad socialistai nebūtų įsrin 1«Įtnn

Čia nėra klausimas religi
jos, nė tautos. Nes visokių 
religijų pažvalgų ir visokių 
tautų žmonių rasite kaip vie- 

• noje, taip ir antroje balsuo
tojų pusėje. Tą ypatingai 
gerai matome mes, lietuviai 

Klerikalai mums nuolatos 
pasakoja, kad svarbiausis 
dalykas pas žmones esąs ti 
kėjimas. 0 ar daug jie tei-1 
ravosi apie tikėjimą tų re 
publikoniškų ir demokratiš 
kų kandidatų, u^ kuriuos jie 
dabar varo agitaciją? i 

Musų tautininkai—kleri- 
kališki ir laisvamaniški — 
nuolatos skelbdavo, kad “lie
tuvystė“ esąs pirmas daly
kas, ir kad lietuvis lietuvį tu
ris remtai. O ar remia jie da-L - ■
bar lietuvį socialistą K. Gu- I 
gį, kuris yra kandidatu į ko-III AįjZV(IIQd
ngęesmanus, ir lietuvį soci-| ----------------------- ---- —
alistą A. Petratį, kuris yra 
kandidatu į aldermanus?

Nė vieni, nė antri tų atža
garei vių nesielgia sulig savo 
‘ principais“. Ne už “religi
ją” ir ne už “lietuvystę” jie 
sto ja, o už viešpataujančiųjų 
kiršų privilegijas ir už dar-, 
bininkų išnaudojimą.

Darbininkų priešai nori, l>ą“ (arba La nd ra tą) ir jos poli-

U

Rašytojų ir korespondentu praįomt 
siunčiamus išspausdinimui laikrąž; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. ReAia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilab 
L> visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

Darbininkai 
ir jų priešai.

likavima su vokiečių valdžia. 
“Naujoji Lietuva“ nurodo, kad 
Lietuvos likimų privalo nuspręs
ti Lietuvos žmonės, o ne kaize
ris ir ne jo sutvertasai Landra- 
tas. Sako:

Reikalaudami visoms užui
toms tautoms visiškos apsis
prendimo teisės, negalime su
likti, kad Lietuvos žemei ji 
butų atimama arba mindžio
jama. Tikime, kad revoliuci
nes visų šalių masės busima
me laikos kongreso susijungs 
šituo šventu apsisprendimo o- 
balsiu ir stos dėl jo kovon, kad 
Lietuvos darbo minios sugebės 
įstengs savo galia pašalinti to
kius Landesrat’us, idant bū
ti visiškai laisvais ir neduoti 
savo valios uzurpuoti.

Ir dėlto šiandien, kuomet 
taikos darymas, centri-eina

nių valstybių liaudys, tas vie
nintelis revoliucinis akstinas, 
ne tik turi Konų (Cohn-nepri- 
klausomųjų socialistų frakci
jos narys. “N. Red.“) lupo
ms kelti dėl to balsą, kurį 
smaugia imperialistiniai—au
tokratinė Hohcncolernų lete
na, bet turi viešai protestuoti 
prieš tokią kaukiuolą aneksi
ja, kuri yra jau įvykęs faktas. 
Užbėgimas už Lietuvos gyven
tojų liuosos valios akių, visai 
nėra nuosavumo sąlyga taikos 
kovoje, šita neužmirštame 
mes, ir rcikahmjaiue vokiečių 
drangų to neužmiršti, jei jie 
nori, kad taika nebūtų impe
rialistinės valdančiųjų kliasų 
sauvalės sugriauta, arba pa
versta buržuazijos kilpų staty
mu.

Mes gi(revoliuciniai socialis
tai—4fatid/niįkai -priVirlMbe 
1 . II • j 1 -.1 d J 'i visuoseūsų darbo zimpmų 

’hitšjriuktiUijRsd! higitiioti, pri
imti protestų*prieš begėdiškos

niams.. Dabar gi jie patys ta-' 
riasi su jais, pasinaudodami 
PARVUS’O pagelba... šituo 
budu jie ne tiktai padarė smū
gį Vokiečių internacionalis
tams, ne tiktai palengvino 
šeidemaniniams naujus kredi
tus balsuoti, bet ir visam pa
sauliui parodė savo politikos 
dvilypumą ir nuoširdumą“.

Padavusi šitą ištrauką, “Nau
joji Lietuva“ teisingai pastebi, 
kad bolševikai, darydami taikų 
su Vokietija, nuėjo dar foliaus 
savo nenuosaikume. Pirma jie 
buvo priešingi Stockliolmo kon
ferencijai, kurioje jiems butų 
reikėję sėdėt, už vieno stalo su 
visokių frakcijų socialistais; o 
Berst Litovsko konferencijoje 

jie susėdo už vienO stalo su gen. 
von Hofinann’u ir kitais kaize
rio atstovais ir imperializmo a- 
pašlalais.

Skaitytoju Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

—'------
Velniui žvakės žiebimas

i > ‘ 'rtV ' l‘ ;

Prašau skaitytojų atkreipti (lo
mos į šį statistikos žiupsnelį ir 
užsiduoti sau klausimą: dėl ko 
taip yra, ir kas daryti, kad da
lykus pataisius?

Rųmih ir skaičius lictuviŲ vaikų 
atsidūrusių Juvenile Court’e (vai
kų teisniv) 1915 ir 19(6 metais. 
Surinkta p. Kl. Jurgeliopio.

Prasižen- 
gėlių 
Be tėvų 
globos 
šelpiami) 
našlaičių > m

Berniukų
63

1915
Mergaičių

7

36
; ’.a

Pavasaris Jau čia
jusŲ kraujas reikalauja visiško išvalymo ir systema — gero 
toulko, - Jums reikia gero kraujui vaisto šiam reikalui ir to
dėl oJuKuoiuct jus nesigailėsite pamėginę

EVEROS
Kraujo Valytojas

(Severos Kraujo Valytojas). Gaukite jj savo aptiekoje. Tai 
yra puiki pavasario gyduolė jūsų kratijui. Nuo jo esti grei
tos ir naudingos pasekmės. Mėgink jj gydyme nuo nevalu
mo kraujo, vočių .nuliėrimų, išsiveržimų ir skausmų dėl ne
valaus kraujo. Kiekvienas turėtų varto! jį pavasaryje. Kai
na V 1.25.

Nugaros skaudėjimas 
paprastai yra priežastimi inkstų 
netvarkomo ir reikalauja gyduo
lių. kurios atitaisytų blog;) savo 
veikme ant užgaulų organų ir pra
šalintų skausmų.

Inkstų ir Kepenų 
Severos Gyduolė nuo

(Severus gyduolė nuo Inkstų ir 
Kepenų) prirodė savo vertę pana
šiuose atsitikimuose taip dažnai, 
kad mes nesvyruojame patart jų 
Jums inkstų ir pūslės betvarkės 
gydymui ir panašių symptornų, 
kurie paprastai pasirodo. Kaina 
75 centai ir $1.25.

Niežėjimo nubėrimai v* *' P«a™sĮu - nos atsilikimu ir 
yra žinomi savo neatlaidžiai deginančiu veiki
mu. Tokie kenlėlojai ras didele pagclbi) gydy
mui nubėrimų vartojant

Muilas nubėrimams es,i antiseptikai
T. ;• . >į grynas ir laipina

savyje tokius medikahis, kurie veikia sustabdy
me niežėjimo, skausmo ir gydo žaizdas. Todėl 
mes rekomenduojame

Severos Odinę mostį
(Severos OdinC Mostis) paliestoms dalims, l’a- 
gelba greit ateis ,nes mostis yra žinoma įsige
rianti ir sulaiko niežčjinu) ir gelbsti gamtai gy- 
dymo veikmėje. Bfidu užsibaigia labai trumpu 
laiku. Kaina 50 centų.

Severos Gydantį odinį muilą 
(Severos Gydantis Odinis Muilas), nes mes ži
nome, kad jo gydymas atsako šiuos reikalavi
mus. Tai yra muilas, kuris privalo turėt savo 
vietų kiekvienoje šeimynoje. Tai via grynas 
toilelui ir veidui reikmuo. Kaina 25 Centą i.’

Severos gylhiolčs pąrsicluodrt pas aptiekorius visur. Jeigu jūsų apliekorius neaprupins, neim
kite nieko į tq vietų. Prislųskite reikalingus pinigus ir mes jus greitai aprūpinsime.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

bė, neužginčijamas faktas. Bet 
ar jus kada nors uždnvėt sau 
klausimų, iš kokių žmonių susi
dėjo tie streiklaužiai, tie žudei- 
kos?

Įsitėmykile: tai didžiumoje to
kių prieglaudų auklėtiniai!

šiurpuliai ima pamąsčius, kad 
tai musų vaikai šaudė ir žudė sa
vo brolius, savo motinas, ardė ir 
degino jų skurdžias bakūžėles.

Trečios nuošimtis musų vai
kų, išauklėtų svetimose prieglau
dose, užaugę, su vyrėję, patapo

Pusket virto milijono dolerių 
turto nuėjo kunigams —''turto

> Ji.

‘ •’ pitilištų' pnsikė<dTiinnis, reika- 
jktųlb. Lietikyai laisvo .uipsis-

■ ‘ pmlJimo tbisės, ij^(s|ia!itzdin-

IH*i ‘“t1’ lietu‘vių taip ir kitų tautų socialis
tų'laikraščiudše... )( '. a

w Darbas ,ne lųuįpą. DabW 
musų žodis Svarbus." M

t?};’1- ' Uf' HDltOVA
Talai: kiek ipes paiegiame, 

atsidėję atlikime vienų svar-

0 ką mes dabar matome?
Neva “demokratiškumo’ 

šalininkai tuo budu šiandie 
pasirodo demokratiškumo 
priešų rolėje. Jeigu jų no
rams pritartų L. S. Sąjunga

mažiaus demokratiška, negu 
klerikalų organizacijų.

Tikras demokratiškumas 
anaiptol nėra tiktai pildyme 
didžiumos nutarimų. Jeigt 
socialistai butų didžiumos 
nuomonės garbintojai, tai 
šiandie jie beveik visose ša
lyse turėtų išsižadėt savo i- 
dejų, kadangi didžiuma įmo
nių dar yra priešinga socia- 
izmui. Demokratiškumas 

reikalauja taip-pat, kad bu 
tų saugojama ir gerbiama 
mažumos teisės.

Organizacija, kuri, ažuot 
stengusis kreipt geron pusėr 
savo narių ir kuopų inicia 
;ivą, visiškai panaikintų pro 
gą apsireikšti jai, greitai pa
liautų augus ir progresavus.

•’ biausrų šio m et o delsavo Tera
sto priedermių, atremkime 
biaurų laisvės žandarų pasi
kėsinimų taip, kaip socialis
to— liaudininko vardas reika
lauja.

Taigi šalin aneksijos ir Lie
tuvos užgrobimas! Šalin Lan- 
desrat’us! į kovų dėl grynos 
apsisprendimo teisės! • (
šita ištrauka rodo, kad lietu

vių socialistai Rusijoje užima ly
giai tokių pat pozicijų Lietuvos 
laisvės klausime, kaip ir mes. Jų 
obalsis yra apsisprendimo teisė 
Lietuvai.. Tam obalsiui priešin
gi atžagareiviai kaip čia, taip ir 
tenai.

Frue translation filed with the post 
masler at Chicago, III., April 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1911
BOLŠEVIKŲ POLITIKOS ' 
DVILYPUMAS. > į

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 2, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
REIKALAUJA APSISPRENDI
MO TEISfiS LIETUVAI. /

Liaudini-Lietuvos Socialistų 
nkų organas, “Naujoji Lietuva’’, 
aštriai smerkia “Lietuvos Tary-

Dvejetus mėnesių atgal “Nau
jienos’’ nurodė, kad Rusijos bol
ševikai elgiasi labai nemiosakiai, 
užmegzdami ryšius su Vokieti
jos Scheidemamfo partija (so- 
cial-palriotais) delei kurios 
jie pirma net boikotavo Stock- 
liolmo konferencijų. Dabar 

“Naujoji Lietuva“ paduoda štai 
tokių ištraukų iš M. Gorkio lai
kraščio “Novaja žizn“:

“Musų (rusų) didžiumiečių 
bandymas susijungti su vokie
čių sočiai patriotais, kad per 
juos daryti įtakos į vokiečių 
Valdžią, nepavyko (poterpie- 
lo fiasko). Bet visgi įdomu, 
kad tie patys didžiumiečiai at
sisakinėjo dalyvauti Stockhol- 
rr.o konferencijoje (socialis
tu) dėlto, kad temti buvo lei
džiama dalyvauti šeidemanl-

T. Žilinskas prilygina Kristų, 
kurs paskelbė brolystės idėją, 
prie Paukščio, kurs 1 88(hii. įstei-

našlaičių fondo!
Ar ir toliau taip bus? Ne, 

taip toliau būti negali! Tai turi 
pasiliauti. Ir netik pasiliauti, 
bet dar sakyčiau: Kunigai, ati
duokite pavargėlių pihigus kam 
jie priklauso! Už milijonus, ku
riuos jus sudorojate, mes sušel
psime pavargėlius, pastatysime 
savas prieglaudas našlaičiams, 
savas mokyklas, kur butų žmo
niškai ir dorai auklėjami musų 
varguolių vaikai, taip, kad strei
kų metu jie, užaugę, nebūtų šo

Lietuvninkų.” Geras prilygini
mas, nėr ko sakyti! Jis parodo 
kuo Kristus yra kunigams. Jo 
vardas yra jiems tik firma, po 
kuria jie savo pragaištinga biz
nį varo. Kristaus firma jiems 
yra lygi Paukščio firmai, lik su 
tuo skirtumu, kad Paukščio fir
moj agentai nėra bosais, o Kris
taus firmoj agentai (ir tai dar 
falšyvi, yra bosais, o Kristus ne
reiškia nieko.

Ant panašių šventvagiškų teo-
mis!

O mes nė nepasipiktiname. 
Mes v s laųkiąipę, kajĮp ateis įg 
dangai i^ jšgąijyipąs,, kadą^pi^ 

iBdJkiį^įjč iigiimps.i^tai> tĮ
AiberikOd ipM6ų>iSlavių 

tka tai i k ų ųn ig ų< apfc p u- 
av: daugiau)rtiipib ir ąpįf 
liiutuyiųfparapiij^(>1)SByo 

kųpig(isi mirsi užkMkolBP;
kiits kkmityųk|čų#f. ji^i^^Ky^eįjp 

aAopu' ^rą^ii^^jjp^ų^,
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Taįp, KurtVgai, atiduokite jūsų 
kisėnen rittėjtįsiui1 našlių ir naš
laičių piMį»us,;o fuonlct nereikės 
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gO Rmiios katalikų bažnyčios ca
rizmas, teokrptija vadinamas. 
Kum'^T.j Žilinską^ slapia visą ųj- 
torijt} kaip tas bažnyčios carini
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Antikristas --‘■Denio*
1

triii u|^;yaiHŲv jų ^tKjii^tilmtjLa ne dar po tukstantį^|Jgq^f ()iH< ) 
tus?mokanieekstraužvi- 
įValąMAVin^ty? ’lkoHBš' "h” '' 
iVčliifįi,' Kad kdy-ffdVš' 

'n’^l tdrčVi^ įi{llk^ri?‘fejlvc- 
rašomi kaipo lenkai arba rusai, j nįijį<į Ir if^Uį vlka'mčk^norihiė 
ar amerikonai. Rk, kad jie mus ganytų, kad vc-

Lietuvių vaikai sudaro arti slų mus prie tjkslingesnio, do- 
■\(/( visų bylų. Jeigu lietuvių I-esnio gyvenimo, kad jie mus už
vaikai ne dažniau pakliųva tei- tartų bėdoj ir varge, 
snuui kaip kitų tautų vaikai, tai Ar jie taip daro? 
lietuviai Chicagoj (Cook apskr.) Kaipgi!
turėtų sudaryti 3% visų gyven- Jus visi žinote, kad senojoj 
tojų> t- Y- lietuvių turėtų būt musų tėvynėje, Lietuvoje, nuo 
čia arti 70,000. senų senovės įsigyvenęs papro-
zReikia pažymėt, kad vaikai tys kalendojhnas. Apie Kalėdas 

pąžymėti skyriuje “Be tėvų glo- kunigai pradeda kalėdoti po sa
lios“ dažniauma atiduodami į vo parapijas. Be dalies kunigui, 
priegaludas, kaip St. MuVy’s t ra i- kalenda eina ubagams, pavargė- 
liing school, Chięago industrial liams. Tą paprotį mes atsive- 
ifchool, etc., kurios yra airių glo- žėni ir Amerikon. Amerikos 
boję. lietuvių kunigai irgi kalėdoja.

Leiskime, kad Cihcagoj ir ap- Kuriam tikslui? Pavargėlių, na- 
ielinkėj, t. y. Cook apskrityj, yra kaičių sušelpimui? Anaiptol, 
apie 70 tūkstančių lietuvių. Mu- Savo kišenini.
sų kai-kurie pasididžiuodami gi- Lietuvių parapijų 
riamčs, kad musų katalikų! skaitoma apie šimtą, 
yra didžiuma, būtent, kad mes, h’ios jų dar neseniai atsirado, bet 
katalikai, sudarom 98% visų tie- daugelis jau per trisdešimts me- 
tuvių. Na, jeigu taip, tai ant tų gyvuoja. Em^' paišelį paš
ilo ta dėmė, tas jiiodas taškas kaitykime. Imkime 100 parapi- 
krinta, jeigu ne ant musų, kata-ĮIU tiž paskutiriį de^pitmetį. Aš 
Hkų? Į žinau parapijų, kuiw.se kunigas

Ir ką mes manome daryt? Ką I surenka kalendos apie 6000 do- 
mano daryt niUsų gerbiamieji I lerių kas metai. Yra neturtin- 
klebonai musų k a t a 1 i k i š-Į gėsnių vėl, kuriose kunigas su
ko j i spauda? t

Ar ir šituo at'vėju, a 
ritokių apgailėtinų faktų mes pa
siūlysime savo įpriešams, kad už
degtų velniui žvakutę?

Gerbiamieji, meldžiu šaltai pe
rskaityti šį faktą: kada COldra- 
idos valstijoj buvo kilęs darbi
ninkų streikas, buvo atsiųsta mi
licija ir streiklaužiai, kurie ne 
tik savo brolius darbininkus ša ii 
dė, bet1 ir savo seseris, savo mo
tinas su mažais kūdikiais sker
dė, jų aplūžusias vargingas trio- 
belės degino. Apie tai jųq visi 
žinot — žinote, kad tai tikreny-

)veuii noąiu Į)(>r m >
būt I lipgi, knd -čitvdarAięvisiJįeJ sn^ju.5 
tuvių vaidai, kupė^uVo palekę|^v.| 
teisnian, nęs dažnai lietuviai už-

. JT i (Tąsa) " V*: -'*•: >Į J i
• IjJĮli i n..." *te . <■ ji. I i *)•» 

••r.Ncveizint į tai viską, jis1 betgi 
nesigėdi skdlbbi buk vj'skupas či- 
nų jis1 gautų per dvasią šventą. 
Ir dar tolinus jo begėdiškumas 
siekia, kada jis užreiškia, buk 
“tokią, tvačką įvedė bažnyčios 
įsteigėjas — Kristus.“ Sako, Kri-’

riškų tvarkų, pasakydamas savo 
apaštalams: “Ne jus išrinksite 
mane, tik aš išrinkau jus.’’ Klau
simas dar ar taip Kristus buvo 
kada pasakęs nes šv. Jono evan
gelija, parašyta iš padavimų pe
rdaug vėlai po Kristaus mirčiai, 
nenusako teisingai dalykų, o jos 
citatos Kristaus žodžių yra tik
rai išsvajotos. Bet jeigu Kris
tus ir butų pasakęs taip, tai jis

Kai-ku-

Kristus, kaipo naujos tiesos skel
bėjas, ir tai jis butų sakęs tik nu
sižeminimo prasmėj, pasiauko
jimo dvasioj, kurioj jis visą gy-

pasibaisėtinos baidyklės payidft- 
Ikž 1 &i n t meci ų jjopiežijos istoij.-

tizmnis, kaip šitie:
T )ii mii 11 i n i i < > i g »ii

“yadiiuifūiduotoji Kristaus 
valdžia ^^‘l^'O^pnsibdigč! su 

4<> hpaštalaih, lx»t liko dki dilinu
• dienų. Apaštalai ta valdžių pa

likėj snvo’ljiėtlinirtnfs, tieji vėl 
kitiems, ir tt.“
“Bažnyčios Hierafcldja pri

silaiko amžinų tradicijų.’’

Taigi lame ir dalykas, kad 
“amžinų tradicijų“, o ne Kris- 

| taus mokslo. Bet kaip ir delko 
tos tradicijos susidėjo? Kun. 
Žilinskas nedrįsta to nei papasa
koti. Nes tos tradicijos tai yra 
amžina popiežių kova už svietiš
kų galybę, už popiežių imperia
lizmų; tai yra popiežių kova su 
karaliais ir žmonėmis, tai yra 
popiežių kova prieš visokios rū
šies demokratiją, tai yra popie
žių kova už viso svieto pavergi
mų vienam dvasiškam ir svietiš
kam autokratui popiežiui.

(Bus daugiau).

jadengia tik tokiais jezui-

•x

I renka apie 1000 dolerių. Jeigu 
kfvaizdoj I čmę vidurį skaitysime, kad kie

kviena aplamai parapija duoda 
kunigui kalendos 3500 dolerių, 
tai padauginus ant 100 (toks pa
rapijos skaičius) turėsime sumų 
siekiančių 350,000 dolerių per 
metus, kas per dešimts metų pa
dalo 3,500,000 (tri& milijonus 
penkis šimtus tūkstančių) dole
rių.

Vadinas, per dešimt paskuti
niųjų metų Amerikos lietuviai 
kalėdomis sumokėjo ęavo kuni
gams apie pusketvirto milijono

tinn tuos žodžius net taip kaip 
kun. Žilinskas iškreipia, jų min
tyj betgi negalima rasti jokios 
sankcijos nei dvasiškiems nei 
svietiškiems carams. Nebent, 
jeigu kliu. Žilinskas paskelbtų 
esųs antruoju Kristum, ar jei jo 
vyskupas, ar popiežius pasiskel
btų ėsųs antruoju Kristum, jie 
galėtų pateisinti savo autokrati
jų pirmojo Kristaus žodžiais. 
Tiesa, ir kun. Žilinskas ir jo vy
skupas ir popiežius garsinasi, 
buk jie esu tikrojo Kristaus age-

rodyt negali; o jei bandytų pripa 
rodyt, tai pasirodytų, kad pirmu 
tinį agentūros ingaliojinią jie 
tuksiantį sykių sufalšiavo, milio- 
ną sykių peržengę,,ir iš dieviško 
ingaliojimo padarė velniškų in- 
galiojimą. Bet jeigu jie ir butų 
agehtais, o ne Sideriais, tai visgi 
agentas dar nėra bosu. Kunigas

Kazimieras Gugis

Mieeto Ofinas*
127 N. Dc«rbokn SI.

11 i 1-13 Unlly BldC.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

>123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Nariai Cook Connty Keal Eitute Taryba* 
JL petratis & co. 

Basi Katate Ofiaaa
Paakclina pinigus. Parka, parduoda ir i 

maino tfamna. lotua ir forma*.
Apsaugoja turtą nuj ugniea.

Pariiuri apetraktua. padaro popiaraa 
NOTARY PURLIO 

711 W. I5ta ąatvl 
kampas Hnlated 
==3ssaessa=^ 
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Dravcr IUI

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

W. 181h S., arti Halsted st.
Telephone Canal 21IX
•—11 ryte: 1—2 popiet: 1—• »ak.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

Viriu) HUchoff’o Aptirkoe. 
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
liaklriant Nedėldlealae ir Šaradų

731
Vai

kuiw.se
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SHEBOYGAN, WIS mą. Senam pirmininkui atsisa
kius, jo vieton užėmė vice-pir- 
mįninkąs, o pastarojo vieton iš
rinkta kitas. Paskui perskaity
ta laiškas nuo Tėvynės Mylėtojų

kai padėti išleisti gerb. Šerno ra-

Kovo 23 d. Liet. Soc. Sąj. 152 
kp. buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo d. Kl. Jurgelionis iš Cbi- 
eagos. Daug ko nekalbėsiu apie 
jo kalbą, (ik pasakysiu, kad d. j
Kl. Jurgelionis labai sužadino štns. Šerno raštų Imsią 15 tomų, 
klausytojus savo kalba ir aiškiu. tokiam milžiniškam darbui išlei- 
rišiinu darbininku klausimo, v

Pertraukoj buvo
aukos lėšoms padengti. Surin
kta $5.65, kurie bus prisiųsti į

bėjo apie Lietuvos laisvę ir kaip 
klerikalai nori Lieauvą parduo
ti kazeriui.

— žilaplaukis Senelis.

; HERRIN, ILL.

Musų miestelio lietuviai savo 
veikimu nenori atsilikti užpaka
lyj nuo kitų kolonijų. Ypatin
gai veikimu atžvnii Lietuvos

sti reiku nemaža pinigų ir TMD. 
renkamosl pati viena ncgaliriti išleisti be vi

suomenės pagalbos.
šv. Stanislovo Draugystė yra 

{skaitlinga nariais ir gerai stovi, 
taipgi draugai, žinodami vertę 
šerno raštų, o taipgi dabartinį 
padėjimą paties rašytojo, kurs 
po dvidešimts auviršum metų 

I tarnavimo lietuvių visuomenei 
ir švietimo žmonių atsidūrė var
gingose sąlygose, nutarė paskir
ti iš draugijos iždo 25 dolerius 
jo raštams išleisti. Užtai, kada 
šerno raštai bus išleisti, draugy
stė gaus visus 15 (dinų, apdary
tų, ir draugijos nariai galės jo
mis naudotis ir seni ties mokslo 
žinių.

kuopa. Nuolatos rengia vakarė
lius ir stengiasi kiek gali auko-

žinoma, labai gerai, ir reikia lik 
palinkėti, kad ir toliau taip dar
buotųsi.

Suprantama, kaip kitur, taip 
ir čia yra betgi žmonelių, ku
riems niekas daugiau nerupi, 
kaip karčiama ir girti pasilinks
minimai. Girtauti mėgsta ne 
lik vyrai, bet nuo jų neatsilieka 
ir kai-kurios moterėlės, motinos

l’žtat tuo labiau reikėtų prog
resyvioms draugijoms veikti, 
kad palengva ištraukus tuos 'ta
msybėj ?r girtybėj skęstančius 
brolius ir .seseris ir parodžius jie-

Darbai čia tuo tafpii eina ne
blogiausia, uždu rbiuii ta i pju ir 
sėlinai, taigi kad ir viskhsibegti* 
lo brangu, liet šiaip taip'gulą sii- 
galu galima sumesti.. i u

— Žemės Dulkė.

Sugrįžę iš “seimo“ delegatai 
davė raportus. Apie tai, žino
ma,nėra kas rašyti, nes kurie 
skaito laikraščius, visi žino, koks 
buvo tas seimas ir ką jis gera 
padarė. Ir iš delegatų praneši
mų pasirodė,kad tai buvo kleri- 

I kališkų autokratų biznis. Dele
gatai ten buvo tik mašina tų 
vadovų,kurie seimą šaukė, ir 
jiems nieko daugiau nereikėjo, 
kaįp tik rankas pakelti ir nuleis
ti ir — papoteriauti. Daugiau 
nieko. O Lietuvai n po to ,nė šil
ta učišalta. ^Įii^ipi^ųkaula apje 
Lipusis (ąitįvę. ,J)e| ir čiąjųų- 
sų k įsikala uis tikrus vargas,., 
l'ie, k ar, įjib^r po žvaig
ždėtąją vėliava, nori pasirody
ti, kįic 
taikli, 
(ie k k

jie esą labai lojališki šiai 

rika

VVATERBURY, CONN.

Kovo 21 dieną šv. Stanislovo 
Draugystė laike savo susirinki-

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda .3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
brnčilis dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

\ Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpe Leavitt ir Hovne avė.

Tel. Canal 5838.

Vyriški! Drapanų Barbenai 
®Nauji neatimti, daryti ant UŽ8»> 

kvino siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 2;T dolerius. -

Nauji, daryti gatavi nuo $15 “1d 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 tkl 
18 doleri j,

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tą ovcrkatij.

Visai .lažai vartoti sititai ir ovek'- 
kotai, ve. ."s nuo $25* iki $85, daba; 
$5 ir augiau Kelnės nuo $1.56 ik! 
84.50. Va.klnams siutii nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdiei ą. nedaliomis ir 
carais.

a G O P. D O N 
1815 R. (lalutrA

Tel. Yardą 3654. /KUŠERKA

k»Mfs.A. VIDIKAS
^^ūalgunl Ako < i iie K-, 

ilg“! praktiką-
feOvus Pennaylvanijoa ho- [ 

K ' ^Bspitalėse ir Philadel- 
% 4 Fjirhijoj. Pasekmingai

' Hpatarnauju prie gim-
/fe^dyrno. Uždyką duodu 
iMįrodą visokiose ligose 

■ *r merginom.
I Balsted Str.,Iz iHoai (Ant antrą lubų)

Chicago.

i.SHll*, MANAGEMENT. C1RCULA- 
TION, ETC., REUUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF
AUGUST 24, 1912.

Of “Naujienos*’ published daily at 
(Jiieago, Illinois, lor April 1, 1918 

I Stale oi' Illiąpis,
('.punly of Cook j ‘ ’
Before nie, a Notary Public in 

and for Ihe State and County aforc- 
Isaid, porsonally appcared I’. I’.
Moijlville, who, baving been dūly 
s\vorn aecording to la\y, depOsčs and 
say.s lliat hc is Ihe Btfsiness Mana-1 

| tfer of thc “Naujienos!’ und tbal Ihe | 
following is, to thc besi of his 
kno^vledge and bejief, a true slate- 
inent of thc ovvnership, manage- 
ment and eireulalion bf Ihe afore- 
said publieation for ll)e <Jątc shovvn 
in ihe above eaplion, reąuired by 
Ihe Act of Augusi 24, 1912, embodied 
in seetion 143, Postai Law> and Bc- 
Sulation, printed on Ihe reverse of 

lis fonu, to wit: » ,
1. Tliat thc narnės and addrcsses 

of Ihe pubiisher, editbr, managing 
editor, and business inanagers are: 

Pubiisher, Lithuanian News Pub- 
lishing Co., inc„ 1849 S. Halsted St.,. 
Chicago, BĮ.

Editor, Pins Grigaitis,
3409 Lowe Avė., 

Chicago, III.
Managing Editor noiio. 
Business Manager, 

P. P. Montville,
11004 Michigan Avė. J 

Chicago, III.
2. That Ihe owners are:
Lithuanian News Publishing Co., 

1840 S. Halsted St., Chicago, III.: 
K. Gugis, 332.3 S. Halsted St., 

Cnicago, III.
I A. Lalis, 3323 S. Halsted St. 

Chicago, III.
I J, Markus, Culver, Ind.
I K. Jainonlas, 7.31 \V. 18 St.» 

Chičago, III.
3. That Ihe known iyinąhoidors, 

I niorgagees, and other security hold- 
Į ers owning or holding 1 per cent or 
niore of totai ainbunt of bonds, 
morlgages, or other seeurilies are: 
Mergenthaler LinoVype Co.,' Tribūne 
Building. New York, .City.

4. That Ihe two paragrapns next 
above, giving the numes of Ihe owii- 
ers, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security hold- 
ers as they appear upon the book.s I 
of the compaity būt also, in casesj 
where the stockholder or security 1 
holder appears upon the books of I 
Ihe company as trustee or in any I 
other fiduciary relation, the name of | 
the person or Corporation for whom J 
such trustee is acting, is given; also Į 
that the said two paragraphs contain I 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- I 
cumstances and conditions lindėti 
Whicn stockholders and security | 
hnlders whb do npt.appear uporr thc I 
6ook.< n f 'the company as trustees, 

(ties in a ca-I 
, pacity btbor thąn thHL’of a bonafide 

IVisl' MicliigAttd valsli-loUYipil; a'iul tmsJ,id‘lmnfb.AM Art rea- 
[ son to, peHevc that any othc|- person, 
assAciatičn, or Corporation has any I 

-.interosi difcct or indirect in. the said į 
.stock,. bonds, or* other sečiiritiesl 
thiih1 Aį sn stated by him. |
j.;Tmt the average miinber oi 
copies •of.cuch issąp of this( pjiblica- 

rtiiSn kb|d or distribnled, through the 
Liąpj.Vi <įr lrtthorxyisė, to ikriHisiihbcrihf 
Į ėrs diiripg itbc..fii\.months ineced-

... , ( J b;.’) .iiBįlF...W.wtvil|e, 
.. Business, Manager.

i,ijSKvorn 1 to dKd"sUbscribed’ihėfbre' 
nie thi.s.,‘49 day .of Mareli, 1918. . 

’ • (Seal) * Rudolpb J. Jaiit ‘ 
(! (Mt commission ėxpireš Oęf. 22, 
1910.) " • ” r <r » n. i o liffe

Drg. K. Petrikienės maršruto 
pasekmės XI Rajone.

Draugės K. Petrikienės marš
rutas XI Rajone pasibaigė. Jos 
prakalbų pasekmės yra geros. 
Gavau iš visų Rajufio kuopų pra
nešimus, kur ir kiek buvo su
rinkta aukų LSS. Apsigynimo 
Fondui. Skaitlinės tokios: į

Akron, Oliio........... $58.05
CJi’Velahd, Ohio -— “94.05

Toledd, Ohio ........... 17.10
Di’ti'rtlt, Mi<7i................. 40.85
Sagiiinvv, Mieli.............. 14.95
Muskegon, Mieli .... 2.53
Grand Rapids, Mieli. .,35.1'6

* i » • - , J
Tuo budu XI Rajone surinkta

viso $268.69. Pranešama tftip-

ciidistįliės literuturos, nors skai
tlinių * apie tai nepaduodama. 
Taipjau sekretoriai nepaduoda, 
dek kur naūjų narių į kuopas 
prisirašė, o tai butų labai svar
bu žinoti. Kiek gaunu patirti iš 
kuopų pranešimų, dgės Petrikie
nės prakalbos visur buvo intere
singos ir sutraukdavo nemaža 
publikos. i

i ‘ • - I I
Reikia pažymėt, kad dgė Pet- 

rikienė, kartų agitavo ir už Mo
terų Progresyviškąjį Susivieniji
mą, tuo budu ji nemenkos nau
dos atnešė ir moterų organizaci
jai.

Del busimo XI Rajono 
Suvažiavimo

Jau lapo išsiuntinėtos kuo
poms 9-to referendumo blankos 
balsavimui apie vietą sekamąm 
XI Rajono kuopų suvažiavimui. 
Praeit >j Rajūno * koriflTenėijoj1 1 
biivo nominuotos &ios 'vflėtūMH1 
beUoitus, dh.n.niupi.N ir M.isJK,

joj’ I i ttyhoNiinuotųjtĮ viotiį pa- 
tiirliniį bidšuoti iž Detroitąddbl 

šltiis iAetUly šu^ažiAvitiie

Tokia klerikalų “diplomatija”, 
kuri veikia Lietuvos “neprigul-

to kai 
jcĮijĮyS'ijus ’ir' Ohid HahV. kuopos11 
(i* tai iifdHifi^ihiisitt’Mdhi sttvk^ 
luoti fkhiįi'i4‘ Mlėigitūo iki1!* dr iš

Ohio °'l '"-1' ’"i

i-

Juodas Raibikis

INDIANA HARBOR, IND.

Skaitlingas nariais Pasilinks
minimo ir Draugiškas kliubas 
pirnhiau turėdavo savo organu 
Keleivį, bet dabar, metiniam su
sirinkime, nutarta nebeturėti or
gano. Mat, kad ir daug narių 
turi kliubas, bet pasirodo, kad 
daugumas tų narių nemegia lai
kraščių skaityti, nors dagi kon-

bus turi turėt savo organą.

šingŲ, vis dėlto kliubas buvef iš
rinkęs du delegatų j klerikalų 
seimą New Yorke. Pereitame 
susirinkime sugrįžę delegatai da 
vė savo raportus apie tą seimą. 
Vienas papasakojo: “Labai pui
kų ir skaitlingą turėjome suva
žiavimą; visi buvo mums dėkin
gi, nes mes vieni ir tedalyvavo
me iš Indiana Harbor.” Toliau 
papasakojo, kad turėję daug va
rgo, kol suradę svetainę. “Mat, 
vyručiai, — sako, — Najorkas 
tai ne ITarboras; bais didelis mie
stas. Vieno paklausi kelio, pa
rodo; kaip imi važiuot, klausi 
kito, o tas pasako, kad jau ko
kias septynias nutilęs pravažia
vai...“ — Kliubietis.

REIKALINGI darbininkai^-vyrai ir merginos 
—pastovus darbas visiems darbštiems krašte ir 
turėt daržus ir tt. Vyrai uždirba $3.40 į dieną 
ir daugiaus. Vaikai ir merginos—$2.40 į dieną. 
Atsišaukite į Employment Dept., Corn Products ; 
Refining Co., 63rd St. and Archer Avė., Argo, III.j . i’'1',' L
-— ........... ........ ...... . :■ —■< -■'.‘'•■r. \‘i'.

silgražinM ne v^Liau .kaip ikį ba- L 
landžio 24 dienai, (pcs koiiferen-1 

eija turės įvykti gegužėj mėne
syj-

Del Karoliaus Markso ju
biliejaus.

Visoms Rajono kuopoms iš
siuntinėta paraginimo laiškai, 
khd visur rengtųsi iškilmingai 
apvaikščioti 100 mėtines Karo-I 
Markso gimimo dienos sukaktu
ves kurios pripuola gegužės 5 d. 
Reikėtų pasirūpinti kalbėtojų, 
kurie, paminėdami K. Markso 
nuopelnus darbininkų klesai, ai
škintų žmonėms socializmo mo
kslą ir uždavinius.

Persergėjimo žodis draugams.
Kaip žinome, iš Sąjungos cen

tro d. J.V. Stilsonas išsiuntinėjo 
kuopoms III referendumo blan
kas, kur sakoma, kad ne jokia' 
kuopa nesidetų prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos.

Draugai, jeigu šitoks įnešimas 
pereitų, tai butų padaryta did
žiausia paklaida, dėl kurios pa
ti Sąjunga daug nukentėtų. Už- 
draiidimas tUtis prie Amer. Liet. 
Dari). Tarybos hutų tik suvar
žymas Sąjungos jiegoms augti ir 
plėtotis. Tai butų žingsnis at
gal, o ne pnekin. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos tiks
las yra jungti, vienyti daiktini 
visas darb'inikiškąsias organiza
cijas bendrai kovai už grynai da
rbininkų reikalus, o čia duoda
ma įnešimas ir norima padaryt 
įstatymas, kad Sąjkmgos kuo
poms būtų nevalfa prisidėti prie 
bendros darbininkiškų organiza
cijų organizacijos — Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos!

Todėl patariu draugams gerai 
tą įnešimą apsvarstyti ir atmes
ti jį — balsuoti prieš jį.

V. V. Vagys, LSS. XI Raj. Sekr.

MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga 
lite užsidirbti pinigų mokin- 
dartiiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną. ’ 17 ‘
BURBĖ BARBE# SCHOOl
612 W. Matlison St., Chicago

fe f-.- vJU:. ?)■;! Pub/iL.L.iįAik.,.

‘tfcLKPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas,
•fefo į.- tialsted St, Chicago

VALENTINĘ DRESSMAKING 
. . COUUEGES _

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
137 MokyilorSuv^Vahtifose.

Siuvimas, Petrėnt) Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokCjimai* Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10.1. Phone Seelėy 1643 

SARA PATEK, Pirmininkė
i L ■■■■■-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.

Prie šią kainų priskaitoma ir 
1c ir 2c kariškos mokestis 

4 PIDELI AKI AI KASDIEN 
HALSTED ir .« ?-ra GATVES

Rezid. 933 S. Ashland Bivd. Chicage 
T*l*phone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S popletą: 
7—8 vakare. NedSIioml* 10—12 dieną.

Didęlė Lietuviška feSE 
Krautuve |M

n Užlaikom laikrodžius, žiedus, brau- uH la||jjlml 
zalietus ir kilus auksinius ir sidabri-

(įf I n’l,s ‘tortus. Taipgi įvairiausių lietu- ^18 A0j) viškų knygų. U iii—Nr
Nenusiminkite, idant negalite išgirsti I U 

balsų geriausių pasaulio artistų, nes pas u 
mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų.

Gramofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
BEKOBDŲ — išsirinkimas kuopuiktausis, nes jų randasi musų 

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

E2356—Lietuvi! Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
1’2.358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E.331.3—Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Bubežiaus.
E.3349—-Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 

[mergelę*
t

ir rekordų ka-

E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius.
E.3.323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas. 
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
talogus veltui.

3343 So. Halsted St Chicago, tol.

Farma! Farma!
M ’ Gi ' r. " .

Parsiduoda labai pigiai farma Clark County, 
Wisconsino valstijoj, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Farma 85 akrų; apie 30 akrų dirbamos, likusi—miš 
kas ir ganyklos. Gera stuba ir tvartai. Farma ran
dasi netoli dviejų miestelių, netoli mokyklos, ir sūrių 
dirbtuvės. Lietuvis kaimynas. Žemė pirmos klesos 
—juodžemis su moliu. Pro pat farmą teka puiki upė. 
Kaina $4.500. Inmokėt reikia $1,000, o likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

J. A. URMONAS
1005 MARION ST WAUKEGAN, ILI

PIRMA NEGU PIRKSI, G AUK MUSŲ, KAINAS
ant1 Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Pępicrp

t-/SPECIALIAI: Mhleva ^nalevojimui štuby, išvidai/s, po'^1‘19 o!ž jgaL* 1
i ii CARR BROS. WRECKING€O.f

30Q3.-?039. S- Halsted 1 S 'J Ch1
4H-XMiW4.IL44x

;...į...,T—- .||, ],, I r Į,1, ■>! įi‘11 III1 ,nqa
DR. A MOnTViD '

" į” •"'GYDYTOJAS'IRČHlifttiHbAk3'1 ,
I --i'io jo'. ,1.1 Iii! J ). Ii;! n <|jj;l m / P'lLOUTriT 0/I9J nJ'IB 

’ i-J

Valandos: 10 iki 11 rytb VąlanUosfeC iki’1? vakaro
lll(|Phonc Haymarkttt 2563piloneiCimal 4626 J ;><( 

Nedėldieniais tik pagal sutartį
"’Bezidencijos Telephone A bany. 5546

ii 1 . .. ‘J,, į i
rliriinbi!') /Hj fe

Lr...

Tel. Armiiaga i’G4

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-8PIN DŪLIAI
2121 N. We*tera

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Bose] a n d, TU.
Valandos Nuo 9* iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po'pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

DR. 6. M.GLASER
' Praktikuoja 27 mofai 

Gyvenimas ir Ofisas
,3j49 S. Morgan St., korte 32 st.

111’1 | Chicago, TU.'
.tiži SPECIALiSTAS

.Vjobn iškn,JVvriškų, ir Vaikų 
f);6* ;Taipgi Chroniškų Ligij 
, o J POFISO -VA-LAĮNDOS:

iki !l ryto, nuo mikį 2.po pi.et 
lofelnūo 6 iki 8:30 4jik. Ncdėlio* 
, mis1 ivukarais ofr££s< uždarytas.1

Telephone Yards 687

) (Hl/i fe’ •''Tėlė'phbnfe Yards 5032

Dr; M. Stupnicki 
r (.31O9 S. Morgan st. Chicago 

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

VUNATINU KKGIBTBUOTAl BUBĄS

VYRĄMS IR I

FAJffBRA

MTBKOKIU8 ANT BBIDGBPOBTO

UAUGIEMS
Akiniai aukso rtauois nuo 81.09 ir 
Beičiau. Sidabro rėmuos* nuo |1.H ir 
augičiau. Prltaikom* akinius oldyką. 
lAtmiakltt Galvos sopėjimas, nsrvllka* 
anas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaionds įvairių ligų, kuris gali 
įbuti praialintos gerų akinių pritaiky
mu. lity rimas utdyką, jei perlti ar 
skauda akis. Jei jo* raudonos, jei gal- 
>va sopa, jei blogai matai, jei aki* sil
psta, net«sk ilgiau, o jieikok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma ». 
kiniai utdyką. Atmink kad mes kel
mam gvarantuojam akinius ir kiaakle-

■. ■. maiRorr, n*pertMi optikų.
Jei Jąe eercate Ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pu mane. Ai buvau op- 
Uekorlue Ruiijoj viri 10 metą, Amerikoj 1* autą. Ai duodu patarimu DYKAI. Galio 
padaryti bite kokiu* rueilkus vaiatu. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai esu 
drauku Įmonių 8. M. MB8HtOFF. »!<• GO. MORGAN 8T„ ------- ------ ----- -

Tl"~^*TTii~—į.....  ■■ I >■1111401

fe MOKYKLAVakarine
Jei riori Zrettat If pasekmingai ttmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raėyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama.*

KM:®,
Lotynu ” S.V.Piliotybės Gramatikos U 

■Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.pj
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve-R 
nanCius toliau mokiname per laiškus. Viskas||| 
aiškinama lietuviškai- Į

American Gollege Preparatory School g 
3103 S. Halstęd St. Chicago Ill.K n KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ |

Rt

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Muhu sistema ir ypatišku mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiškų patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos inaSinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą blle laiku - ■ dieną ir va
karais ir gauti apeciallikai pigią kainą.

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

MAHTKR DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, l'erdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė, Kambarys 414-417. 
prieA City Hali.

Sergėkite savo akis

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tol. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne

dėldieniais 10—42 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

Tel. Armitage .6580

AKUŠERĖ
A. M. KAKTIENE

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

J
ELEPHONE YABDS 5834.

I r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 ik! 12

8325 So. Malsted St., Chleago

Neužsitikčkit savo regčjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiėkoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavčjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iUms akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platl’o aptiek's
Tėmykite J mano parašą 

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

W***^***ww^’*^f’* '

k-..., --- -- -------------------- ................

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

;a (loma ai
vai< “ kreipiama

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Skaitykite ir Platinkite
“NT A TT 1 T r M A C!

i

f;

©
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KORESPONDENCIJOS Į L-s- Sąjungoje
t

SHEBOYGAN, VVIS

kp. buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo d. Kl. Jurgelionis iš Chi- 
cagos. Daug ko nekalbėsiu apie 
jo kalbų, lik pasakysiu, kad d. 
KL Jurgelionis labai sužadino 
klausytojus savo kalba ir aiškiu 
rišimu darbininku klausimo.v

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos lėšoms padengti. Surin-

sTATKMP.’N'r nr THE OAVNFlt- 
iSHlP, MANAGEMENT, CIRCULA- 

l l(>\. FK .. REųilIREI) ItY 11111 
I ACT OF CONGRESS OF 

AUGUST 24, 1912.

Of “Naujienos” published daily at 
Chicugo, Illinois, lor April 1, 1918 

Stale of Illiijpis,
j (jąunty of Cook j ‘ ‘ ’

Before me, a Notary Public in 
and for Ihe State and County afore- 

Lsaitb porsonatly appcared I’. I’. I 
Munlvi.Bc, who, haviiig lieen dūly 
s\vorn afeording (o lasv, deposes jind 
says tluit tu* is tnc Bifsiness Mąha- 
ger of thc “Naujienos" and that tlie 

>llowing is, to thc besi of bis 
| knoTvįedge and bejief, a true state- 
menl of Ihe ownership, inanage- I 

I mont and circulation Of Ihe afore-1 
said pubtication for tųc (Jute shown 
in Ihe above caption, reųuired by I 
the Act of August 24, 1912, embodied I 
in section 113, Postai Law> and Re-1 
gulation, printed on the reverse of 
tliis foiim, to wit:

1. That Ihe narnos and addrcsses I 
of the publisher, editbr, managing 
ediior, and business managers are: I 

Publisher, Lithuanian News Pub-| 
lishing Co., inc„ 1810 S. Halsted St., I 
Chicago’, III.

Ediior, Pins Grigaitis,
3409 Lowe Avė., I 

Chicago, III. | 
Managing Editor none.
Business Manager,

P. P. Montvilie, j
11001 Michigan Ave.l

Chicago, III. I
2. That the ovvners are:
Lithuanian News Publishing Co., II 

1840 S. Halsted St., Chicago, III.: 
K. (ingis, 3323 S. Halsted St.,

Chicago, III.
I A. Lalis, 3323 S. Halsted St. 

Chicago, III.
.1. Markus, Culver, Ind.

j K. .lamonlas, 731 \V. 18 St., 
Chičago, III.

3. That tlie known KonUhoiders, IĮ 
morgagees, and other security hold-1 
ers oYvning or holding ,1 per cent or I 
more of totai amdunį of bonds, II 
niortgages, or other securlties are: | 
Mergenthaler Linofyfje Co., Tribūne 
Building. New York, City.

4. That tlie two paragrapns nexf Į | 
above, giving thė numos of the owu- || 
ers, stockhotders, and security hold- I 

[ers, if any, eonlain not onty thc list 
of stoekholders and security hold- 
ers as they appear upon the books į 
of thc coinpany būt also, in (tarėsi 
where the stoekholder or security j 
holder appears upon thc books of I 
Ihe coinpany as irustee or in any I 
other fiduciary relation, tlie name of 
the person or Corporation for \vhom V 
such trustee is acting, is given; also I 
that the said two paragrapns contain 
statements embracing affianl’s fulllj 
knowledge and belief as to the čir- ■ 
cumsiances and conditions undcrll 
ttfhhih stoekholders and security |l 
hnlders whp do nqt .appear upon thc g 
booKs bf 'tlie coinpany as trustees, ■ 

jes i n a 
f a bona, fide | 
"h.MI hd rea- 1

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Didęlė Lietuviška
( ■ * v... 1 ' • V

Krautuve
* J 4Užlaikėm laikrodžius, žiedus, Inan- 

zalietus ir kitus auksinius ir sidabri-
(fi' I n*us daiktus. Taipgi įvairiausių lielu- 

viškų knygų.
Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 

balsų geriausių pasaulio artistų, nes pas 
mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų. 

Gramofoną galite gaut) nuo $10.00 iki $215.00 
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiaušis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kąlbose. 
čionai paminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų: • 

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir J'ykini Nemunėlis teka. * 
E2358 Darbininkų Marsalictė ir Sukeikime Kovą. 
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
F3313-—Sukniskimc Broliai ir Eina Gardas nuo Rubežiaus.
E3349—Kur tas Šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam

[mergelę.

HBBaigtiHi Akušerijom l\«. 
p|legiją; ilgai praklika- 
t^vuH PennsyIvanijos ho- 
l^spitalėse ir Philadel- 
^jphijoj. Pasekmingai 

^patarnauju prie gim- 
ggdymo. (Jždyką duodu 

rodą visokiose ligose 
M moterim ir merginom. 
^3113 So. Halsted Str.,
H (Ant antrų lubų) 

Chicago.

Drg. K. Petrikienės maršruto 
pasekmės XI Ibijone.

Draugės K. Petrikienės marš
rutas XI Rajone pasibaigė. Jos 
prakalbų pasekmės yra geros.

■ ta laiškas nuo I ėvynčs Mylėtojų I (;avail vj8ų RajtKio kuopų pra- 
Draugi.jos, kur ji prašo pinigiš- lle$j.nuis< |<|ir jr kiek buvo su
kai padi Ii išleisti gerb. Šerno ra- rjnkta aukų LSS. Apsigynimoj 
štus. šerno raštų busiu 15 tomų, pon(llli skaitlinės tokios: j
tokiam milžiniškam darbui išlei- Į |

Isti reika nemaža pinigų ir TMD.
pati viena negaliriti išleisti be vi
suomenės pagalbos.

' šv. Stanislovo Draugystė yra 
skaitlinga nariais ir gerai stovi, 

, žinodami vertę
I šerno raštų, o taipgi dabartinį 
padėjimų paties rašytojo, kurs 
po dvidešimts suviršum metų I viso .$268,09. 
tarnavimo lietuvių visuomenei 
ir švietimo žmonių atsidūrė var
gingose sųlygose, nutarė paskir-1 flinių apie tai nepaduodama, 
ti iš draugijos iždo 25 dolerius Taipjau sekretoriai nepaduoda, 
jo raštams išleisti. Užtai, kada kiek kur narijų narių į kuopas 
šerno raštai bus išleisti, draugy- prisirašė, o tai butų labai svar
stė gaus visus 15 Irimų, apdary- bu žinoti. Kiek gaunu patirti iš 
tų, ir draugijos nariai galės jo- kuopų pranešimų, dgės Petrikie- 
mis naudotis ir semties mokslo | nes prakalbos visur buvo intere- 
žinių.

mų. Senam pirmininkui atsisa
kius, jo vieton užėmė vice-pir- 
mininkas, o pastarojo vieton iš
rinkta kitas. Paskui perskaity-

Lirų atveju kalbėtojas kai-1 ‘j’H’Mi draugai, 
bėjo apie Lietuvos laisvę ir kaip 
klerikalai nori Lieauvų parduo
ti kazeriui.

— Žilaplaukis Senelis.

Akron, Ohio..........$58.05
Clcvcland, Ohio ------“94.05

Toledo, Ohio ........... 17.10
DėtMlt, MicTi............... 46.85
Sagmmv, Mieli......... 14.95
Muskegon, Mlch .... 2.53 
Grand Rapids, Mieli. . 35.16

I » f • i | .» < i M

Tuo budu XI Rajone surinkta 
Pranešama taip

jau, kad visur parduota daug so
cialistinės literatūros, nors skai-

E3350-r-Naujoi| Gadynė ir Dainius.
E3323—ilgu, ilgu imi nanl svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Licluva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
talogus veltui.

334.3 So. Halsted St

T«i. Armnago V84

ir rekordų ka-

Chicago, III.

HERRIN, ILL. Taipjau sekretoriai nepaduoda,

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-8PINDULIAI 
2121 N. Weiteri

TiUJ■m

■■■n

Musų miestelio lietuviai savo 
veikimu nenori atsilikti užpaka
lyj nuo kitų kolonijų. Ypatin
gai veikimu atžymi ‘ Lietuvos 
Dukterų Apšvietus Draugija įr 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 21 
kuopa. Nuolatos rengia vakarė
lius ir stengiasi kiek gali auko-j

žinoma, labai gerai, ir reikia lik 
palinkėti, kad ir toliau taip dar
buotųsi.

Suprantama, kaip kitur, taip 
iV čia yra betgi žmonelių, ku
riems niekas daugiau nerupi, 
kaip karčiama ir girti pasilinks
minimai. Girtauti mėgsta ne 
lik vyrai, bet nuo jų neatsilieka 
ir kai-kurios moterėlės, motinos 
vaiku. V ‘ .

Sugrįžę iš “seimo” delegatai 
davė raportus. Apie tai, žino
ma, nėra kas rašyti, nes kurie 
skaito laikraščius, visi žino, koks 
buvo tas seimas ir kų jis gera 
įiČHlarė. Ir iš delegatų praneši
mų pasirodė,kad tai buvo kleri-

singos ir sutraukdavo nemaža 
publikos.

. J l i i*
Reikia pažymėt, kad dgė Pet- 

rikienė, kartų agitavo ir už Mo
terų Progresyviškąjį Susivieniji
mų, tuo budu ji nemenkos nau
dos atnešė ir moterų organizaci-

resyvioms draugijoms veikli,

msybėj ?r girtybėj skęstančius 
brolius ir seseris ir [Kirodžius jie
ms kelių į šviesesliį gy*vėhimų.

. iid ir; i; Jii'» • <

Darbai čia tuo tarpu eina ne
blogiausia, uždarbiai taipjau pu-- 
sėlinai, taigi kad ir viskasibėga* 
l<> braių^u, bet šiaip taip-galę sii- 
gjilu galima sumesti.. ■ / n

— Žemės Dulkė.

gulai ten buvo tik mašina tų 
vadovų,kurie seimų šaukė, ir 

I jiems nieko daugiau nereikėjo, 
kaip tik rankas pakelti ir nuleis
ti ir papoteriauti. Daugiau 
ilięko. O Lietuvoj nuo to jie šil
tu n$išaita.( Tpi^ipaūkauta apjie 
LiįdiDKjs |ai^vę. ir čiaj^ų- 
sų klH-ikalams tikrus i(yąrgas^ 
Lic, (Įfibųr po žvaig-

ždėta.j i vėliava
Ii, kati jie esu labai lojališki šiai 
šuliu b 1,1

nori pasirodę

|IE7. 1 I -----------
Tokia klerikalų “di<doniatija”, 

kuri veikia Lietuvos “neprigul-

Juozas Raibikis
\VATERI1URY, CONN.

Kovo 21 dienų Šv. Stanislovo 
Draugyste laikė savo susirinki-

INDIANA HARBOR. IND.

Farma! Farma!
Parsiduoda labai pigiai farma Clark County, 

Wisconsino valstijoj, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Farma 85 akrų; apie 30 akrų dirbamos, likusi—miš 
kas ir ganyklos. Gera stuba ir tvartai. Farma ran
dasi netoli dviejų miestelių, netoli mokyklos, ir sūrių 
dirbtuvės. Lietuvis kaimynas, žemė pirmos klesos 
—juodžemis su moliu. Pro pat farmų teka puiki upė. 
Kaina $4.500. Inmokėt reikia $1,000, o likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol vra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpe l.eavitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 5838.

Skaitlingas nariais Pasilinks
minimo ir Draugiškas kliubas 
pirmiau turėdavo savo organu 
Keleivį, bet dabar, metiniam su
sirinkime, nutarta nebeturėti or- i Igano. Mat, kad ir daug narių 
turi kliubas, bet pasirodo, kad 
daugumas tų narių nemegia lai
kraščių skaityti, nors dagi kon
stitucijoj yra pažymėta, kad kliu 
bas turi turėt savo organų.

■■

Vyriškų Drapanų Bargenai 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po €11 
ir 2.T dolerius. * • »•

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik' 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 ikJ 
18 doleri j

Pilnas pasirinkimas kailiu pam.r- 
tų overkotų.

Visai .lažai vartoti siutai ir ovese 
kotai, ve...‘‘s nuo $25* iki $85, daba: 
$5 ir au®»\Tau Kelnės nuo $t.5O ikt$5 ir auft&nu Kelnės nuo S 1.50 ikt 
|4.50. Va.kinams siutai nuo 39.J4 
Iki $7.50

Atdara kasdiei ą, nedėliomis ir r* 
carais.

& GalHted Rt.. CbJcaPK^

Del busimo XI Rajono 
Suvažiavimo

•e ■ V.j-; HS.; . Ii

Jau lapo išsiuntinėtos kuo
poms 9-to referendumo blankos 
balsavimui apie vietų sekaniųm 
XI Batono kuopų suvažiavimui. 
Praeit >j Bajdno {korifVi^ndjoj1 
duvo dominuotos feios 'vWt^

kegon —I visi':Mk‘liigAttd Vtdsli- owroil; n'nd ......
joj' Ii .i|:noš.imWhjjVvfo«4 P«-
tartim 'b'alšuoti riž DetroitąPdril inKrosI difcct

I .. Izvzilr

IJ'llH ^lvisI'!Mk‘lugAfld valsli- oimi

t or indirect in.the saki
. . i stock, bohds, or'other scčurities

šiais ineUtly šnvftžitivinir t'hįki'A.4 so staied by hhn.
MmIuv: iis ‘ir Ohio“ė,iHt‘ kilODOS11'1' ,!’t the avėrage jiuinbcr ofjttyiyyi US n tnno taisr. Kuopos copie? ofipnch issif0 of this.piiblica-

• LibpaM dr •othcriyisė, to OriHisiibkerilH
■ ■

./( Jfid) uBjlR.,M9.wtvi{|e.
Business, Manager.

i j jShvorn* 'to UKd1 'stlbscribcd»»betarė1
me this.,29 <Jay of Maręb, 1918.., .

(Seal) Rudolpk J. Jariz '
(Mv commission ėxpircš Oęt. 22,

1910..) " • u f d1 < n. .( mh.,! ’

tai [fdthfriVrOIUsirt*lVidth šb d or distributed, through the
tw T*rtthcr\yisė, to-piriBįsubHoniht

J. A. URMONAS

Tel. Pullman 384.

DJ. Ragučius,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 (i iki 9 vakare, kasdie.

1005 MARION ST. WAUKEGAN, ILI

PIRMA NEGU PIRKAI, GAUK MŲSŲ. KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Pępierę 

/SPECIALIAI: Mblcva fnaievojimui Atubųį išvidatM, po‘^1‘19 n!ž gaL* 
.! n<| ii.CARRBROS. WRECKlNG CO.1 l""' - 

3003-^039 $. Haląted St.,
l i j

Ch Dagoj iii

DR. 6. M.GLASER 
' . Praktikuoja 27 molai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan SU, korte 32 sti 

iliHĮ Chicago, m. 
.P, SPECIALISTAS

šingų, vis dėlto kliubas buvd iš
rinkęs du delegatų į klerikalų 
seimų Ne\v Yorke. Pereitame 
susirinkime sugrįžę delegatai da 
ve savo raportus apie tų seimų. 
Vienas papasakojo: “Labai pui
kų ir skaitlingų turėjome suva
žiavimų; visi buvo mums dėkin
gi, nes mes vieni ir tedalyvavo
me iš Indiana Harbor.” Toliau 
papasakojo, kad turėję daug va
rgo, kol suradę svetainę. “Mat, 
vyručiai, — sako, — Najorkas 
tai ne Harboras; bais didelis mie
stas. Vieno paklausi kelio, pa
rodo; kaip imi važiuot, klausi 
kito, o tas pasako, kad jau ko
kias septynias mailes pravažia
vai...” — Kliubietis.

REIKALINGI darbininkai-^-vyrai ir merginos 
—pastovus darbas visiems darbštiems krašte ir 
turėt daržus ir tt. Vyrai uždirba $3.40 į dieną 
ir daugiaus. Vaikai ir merginos—$2.40 į dieną. 
Atsišaukite į Employment Dept., Corn Products 
Refining Co., 63rd St. and Archer Avė., Argo, III.

o» tai paranKiausin "vieni s 
/luoti ktiiįi ii' Mfėigtiliotėii* 
Ohio °'l '"•l> ’"|

į ►( W I. f ; » 1 I 11 >1 < ii I
Balsuviųių blanks .}>«( I 

srigražintojj ne y^iau,kailį) iki bii- 
landžio 24 dienai, |pcs koųfereų-l 
Cija turės įvykti ge^užė*i inene-| 
syj-

Del Karoliaus Markso ju
biliejaus.

Visoms Bajono kuopoms iš
siuntinėta paraginimo laiškai, 
khd visur rengtųsi iškilmingai 
apvaikščioti 100 mėtines Karo- 
Markso gimimo dienos sukaktu
ves kurios pripuola gegužės 5 d. 
Reikėtų pasirūpinti kalbėtojų, 
kurie, paminėdami K. Markso 
nuopelnus darbininkų klesai, ai
škintų žmonėms socializmo mo
kslų ir uždavinius. I
Persergėjimo žodis draugams.

Kaip žinome, iš Sąjungos cen
tro d. J.V. Stilsonas išsiuntinėjo 
kuopoms III referendumo blan
kas, kur sakoma, kad nė jokia 
kuopa nesilietų prie Amerikos Į 
Lietuvių Darbininkų T'arybos.

Draugai, jeigu šitoks įnešimas 
pereitų, tai butų padaryta did
žiausia paklaida, dėl kurios pa
ti Sąjunga daug nukentėtų. Už
draudimas dėtis prie Amer. Liet. 
Darb. Tarybos butų tik suvar
žymas Sąjungos jiegoms augti ir 
plėtotis. Tai butų žingsnis at
gal, o ne priekin. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos tiks
las yra jungti, vienyti daiktai! 
visas darbinikiškųsias organiza
cijas bendrai kovai už grynai da
rbininkų reikalus, o čia duoda
ma įnešimas ir norima padaryt 
įstatymas, kad Sąjungos kuo
poms butų nevalia prisidėti prie 
bendros darbininkiškų organiza
cijų organizacijos — Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos!

Todėl patariu draugams gerai 
tą įnešimą apsvarstyti ir atmes
ti jį — balsuoti prieš jį.

V. V. Vasys, LSS. XI Raj. Sekr.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
I stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk 
cija: klesos dienomis ir va
karais ; mokestis $15.00; ga 
lite užsidirbti pinigų mokiu 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną. '117 1

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madišoh St., Chicago

fELEPHONE YARDS 2721 (
“OR. J. J O N ĮKAITIS ;

Medikas ir Chirurgas, ’
• <?.• rialsted St., Chicago i

. .................. .■■■ Į" " ........ ......... "R1

DRESSMAKING '
6205 So. Halsted'et., 23S6 W. Ma- 

diąon. 1850 Wella St. ,
137 Mokykloj Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrcnų Kirpimus, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie- ' 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelėy 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

f VALENTINĘ
COL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.

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

4 pi DELI AKI AI KASDIEN
HALSTĖD ir *?-ra GATVftS

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicags 
Tdaphone Haymarkąt 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S popiety:
7—8 vakare. Nedėliomis, 10—12 dieną.

■t.........,■ mi-t........ iJ<

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR (JHljfctittriAk

'jon jihpj bti>! ji ihijTm/ Tr')L'>rrjri>r,• i -.emu joii Įinuu i ..........
1553 W. Madikon si.

inf | Suite 600-612 ' 1/1 I
:t’ 'Valandos: 10 iki 12 r.ttb '«;<lm(l ,

I m iPhone Hayniarkut 2563 , j>().
Nedėldieniais

* \

0/(9) Uj'U

ifJ /H 011, »

ij/. '<f , (.iioiięitik pagal sutarti
U Ji I -1-41 i ' 'Rezidencijos Telephone A hąpy, 5546

▼IBNAT1NI8 BKGMTKUOTAS BUBĄS
VYRĄMS IR i

AJ( terišku, Vyriškų, ir Vaikų
Taipgi’ ■dhlotuškų Ligų 1

mis

JOFISO 'VALANDOS: 
) ryto, nuo 12 iki 2. p,o piet 
iio 6 iki 8:30 vak. Ncdčlib- 
ivukarais ofrsis- uždarytas.1 
Telephone Yards G87

1)

v įd/1, ..i, r!djr-(<frf>Valandos: b iki 8 vakaro 
'Pho.neljė«naY 46261:3

Vf(.Uj|)tl‘l

PI/irt? Į------—:-----------
i į | U,.'Fi.F==g

J'Tdtįjhbnb Yards 5032

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

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

I AlfTIBKOBIUB ANT BRIDGBPOBTO
SUAUGIEMS

Akiniai aukso rfeosuoso nuo 11.08 ir au- 
Biliau. Sidabro rėmuose nuo |1.H ir 
augidiau. Pritaikome akiniuo uldyką.
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervUka- 
suas, akių skaudėjimas, ulvilkimas lt 
it. yra vnioftUs (vairių ligų, kurte gali 
įbuti praialintos gerų akinių prilaiky
mu. lityrimas uldyką, jei perlai ar 

B skauda akis. Jei jos raudonos, jev gal- 
MV >va sopa, jei blogai matai, jei akp sU- 
[f j>eta, netęak ilgiau, o jieikok pagalbos 
n taptiskoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
U >klniai uldyką. Atmink kad mea kai* 
| >nam gvarantuojam akinius ir kteakte* 

n am gerai prirenkam.
B. ■. MKSIROrr, Bk»*«rtas Optikas,

Jai Ją« aarcata ir rtlkalaujata patarimo arba tvatate, ateikit pas mana. Al bavaa. ap- 
ttekorine Rusijoj viri 10 matą. Amarlkoj II motą. Al duodu patarimui DYKAI. Galia 
padaryti bite kokius rusUkus vaistus. Al rakoenonduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas fcnoniu B. M. MBSIB0V7. >140 60. MORGAN 8T., CHICAGO.

Vakarini MOKYKLA
Jei nori rrettal Ir pasekmingai ftmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rąiytf, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama.-

|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
InanCius toliau mokiname per laiSkus. Viskas 
laiSkinama UetuviSkai.

American College Preparatory School
I31O3 S. Halste-d St. Chicago Ill.I 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATV1V__ J

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tcl. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VAI^ANDOS: 4—8 vakare; ne

dėldieniais 10—42 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

Tel. Arjnitage .6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

HA5TEH 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa

darys jus žinovu | trumpą laika.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiškų patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti specialiSkai pigių kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų — bile 
stailės nrba dydžio, iŠ bile madų knygos.

MAHTKR OE31GN1NG SCHOOL
J. F., Kasnicka, Perdėtinis,

N. La Halle gatvė. Kambarys 418-417. 
priefi City Hali.

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

1436 N. Ashland Avė., Chicagc

118

TRLEPHONE YARDS MS4.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1>

ii
8325 So. Halsted St., Chicaf

NeužsitikėkH savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auks6rnii ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iUins akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar >.
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platl’o aptiek 's 
Tėmykite j mano parašą 

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

■■■■■■■■■■■■■■■v fe

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
V Gyvenimas yra

i tuščias, kada pia 
nyksta regčjims.

'’^MtSrAZ Mes vartojame 
W pagerintą Oph- 

thahuometer. Y- 
patinga (loma at-

< t, kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Anhland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Skaitykite ir Platinkite
“NT A TT 1 T TC NT A C! ”

z I
t

t IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS. Chicago, III. Utarnink., Balandžio 2, 1918

Chicago ir Apielinke
—r Persėją tautinės nepakan

tos kurstytojus
Abudu lavonai atiduota gra- 

boriui XV. P. Ilenrrys, 4877 Mil- 
waukec gt.

• f-... —---- »
Areštavo ir numarino

Dvidešimtos gatvės policijos 
stotyj vakar mirė tūlas Steven 
Seidl, 1752 XV. 20 gt., kaltina
mas nunuodijime Auna Kalimie 
wicz, gyvenusios tame pat na
me. Kuomet areštuotasai su
sirgo policijos “ekspertai“ ma
nę, buk jis esųs “truputį užsi- 
nuodinęs“,

Indiana Harbor ,Ind.—Liet. Vyrų 
ir Moterų Apšvietus draugijos, mėn. 
susirinkimas įvyks utarninke, ba- 
andžio 2 d., A. MikaloviČiaus svet.. 

2112 — 137 St. 7:30 vai. vak.—Visi 
nariai bei narės malonėsite atsilan
kyti paskirtu laiku. Norintis prisi
rašyti kviečiami atsilankyti.

—Rašt. I*. Matonis.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA MOTERŲ IR MER- 

J1N(J PRIE LENGVO DIRBTUVĖS 
)ARBO. PRITYRIMAS NEREIKA- 
JNGAS. MARSHALL, 
451 SO. SANGAMON ST. CHICAGO

ROSELAND __
LDLD. 79 kp. vakaras.

Velykų vakare, kovo 31 d., K. 
of P. svetainėje įvyko LDLD. 
79 kp. vakaras. Tai buvo dar 
pirmas tos kuopos vakaras. Ir 
reikia skaityti jį pavykusiu.

Pirmiausia Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis vaidino vieno 
veiksmo komedijų “(’onsilium 
Facultatis“. Vaidinimų galima 
butų skaityti vidutinišku, jei ne 
tos ilgos begalinės pauzos. Ra- 
teliečiai, ant kurių pečių gula 
parupinimas vaidinimų net ko
ne visų vietos draugijų vakarų, 
matyt yra taip užversti darbu, 
kad nebeturi nė laiko tinkamai 
prie vaidinimų prisirengti.

Paskui dainavo rusų “Znani- 
je“ Kliubo Choras ir skambino 
to paties Kliubo balalaikų or
kestrą. i

Kaip dainavimas, taip ir ska
mbinimas buvo geras. Roselan- 
diečiai pirmų sykį išgirdo dai
nuojant naująjį laisvosios Rusi-

Idienį surengė viešų susirinki- 
mų-“pašventinimų” pirmojo ka
mpinio akmens ReZin Ore pra-‘ 
dinės mokyklos, kertė Keeler ir 
Thomas gt. Susirinkime kalbė
jo ir majoras Tbompsonas. Tarp 
kita jisai, kalbėdamas apie mo
kyklos uždavinius, užreiškė, bū
tent, kad pirmas ir svarbiausias 
mokytojo uždavinys yra skiepy
ti jauno kūdikio sielon meilę ir 
pakantų linkui visų žmonių ir 
tautų. Kurstymas tautinės ne
pakantos yra ne kulturingumo, 
o barbarizmo ženklas. Žinoma, 
Thonipsonas neužmiršo pasaky
ti ir tai, kad vaikai turį būt mo
kinami ir ištikimumo kiekvie
nai valdžiai, ypač tokiai, kur 
pildo žmonių valių. Gaila tik, 
kad jis čia jau nenurodė tokios 
valdžios.

I «

t Wil- 
liam C. Filts, iš \Vasbingtono; 
distrikto prokuroras Charles F. 
(line, adv. Cloude B. Parter, iš 
Dus Moiries, la., ir adv. Nebe- 
ker. Kaltinamieji taipjau turi 
visų eilę gynėjų, vadovaujamų 
advokatu George Vandervcer, 
kuris yra laimėjęs kelia tų toly
gių bylų. Vanderveero pagelbi- 
ninkai yra: adv. Otto Christen- 
sen, iš Cbicagos, ir p-lė Caroli- 
ne Lo\ve, iš Kansas City.

True translation filed with the post-f prokuroro pagelbininkas 
master at Chicago, III.. Ąpril 2, 1918, .. r u w . .
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Didžioji pramoniečių 
byla prasidėjo.

Giovannitti paliuosuotas
Vakar tapo pakelta uždanga 

nuo pirmojo akto didžiausios 
šios šalies teismo istorijoj dra
mos. 114 I. XV. W. unijos na
rių, kaltinamų išdavystėje ir su
moksiu prieš Suv. Valstijų val
džių tikslu pakenkti karės vedi
mo reikalui, vakar buvo atvesta 
federalio teisėjo, Landis, korte, 
čia turės būt nagrinėjama jų 
byla.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. mėnesinis .susirinkimas įvyks 

scredoj, balandžio 3 d. A. Mikalo
viČiaus svet., 2112 — 137 St., 7:30 v. 
vakare. Visi draugai malonėsite at
silankyti, nes yra balsavimo blan
kų. Norintieji prisirašyti kviečia
mi atsilankyti. Fin. rašt. P. Matonis

REIKALINGA VYRU IR VAIKU 
PRIE LENGVO DIRBTUVĖS DAR- 
RO. PRITYRIMAS NEREIKALIN
GAS. MARSHALL
1451 S. SANGAMON ST., CHICAGO

Giovannitti paliuoąuotas.

Rytinėje sesijoje du kaltina
mieji, būtent, Artūro Giovanni
tti ir Arthur C. Christ, tapo pa- 
liuosuoti. Christas tapo išskir
tas tuo pamatu, kad jis yra šau
kiamas kariuomenėn — Rock- 
fordan; Giovannutti gi — kuo
met valdžia atsiėmė savo kalti
nimui prieš jį.

Prisaikintųjų rinkimas 
šiandie.

Pavogė apdtaudos kom
panijos agehtų

Policija jieŠko tūlo Isaac Har- 
ris, tūlas apdraudos kompanijos 
agento Harris’o giminės tvirti
na, kad jį turėjo pavogti tūla 
“sukčių šaika“, kuri yra įtaria
ma daryme įvairių suktybių ap
draudos dalykuose ir kurios da
rbelius Harris esu gerai žinojęs.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks utarninke, 
balandžio 2 d., JJuosybės svet., 1821 
\Vabansia avė., 8:30 vai. vakare. Vi
sų draugijų delegatai būtinai malo
nėkite atsilankyti, kadangi Knygy
nas tapo perkeltas tai turim daug 
svarbių reikalų. —Rašt. P. švelnis.

LDLD 45 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks scredoj, balandžio 3, 8 v. 
vak„,Meldažio svet. (mažojo). Būti
nai visi nariai atvykite, nes yra daug 
svarbių reikalų. Kurie norėtų pri
sirašyti nauji nariai, taip jau malo
nėkite atvykt ir prisirašyti. Valdyba.

Prisaikintųjų teisėjų rinkimas 
tapo atidėtas iki šiandie, 11 vai.

damas didelių sunkenybių pri- 

saikintųjų pasiskyriine, kati pa
tenkinus abi pusi, pašaukė apie (j()S 

200 t.v. veniremen’ų, taigi pilie
čių, iš kurių bus renkama prisai- 
kintivji teisėjai.

Kaltinamieji I. XV, XV. unijos 
nariAi vak'&r atvežta į federalį am.iai n. JiiiRi ųi i;
budmkų sukaustytom rankom 
boroin Fr tvdinu stipria sargyba, 

mj i .uf.•m“.’ .i i.komandoj vyriausio maršalo 
John J. Bradley. Prie teisėjo 
Landis kiJ m bario jiems nuiiAta 
i»f jjiiKH. •"< muj ..m .4!huo ninku pančiai ir saugiai iš
krėsta — ar neturi giirktu.

Sparne upe.
Teismo kambaryj visi kalti

namieji pasirodė kuogeriausia- 
me upe, ir užsilaikė taip, kad, 
rodos, visa byla yra tik juoka- 
žaislė. Kaltinamieji 
keistų mišinį: daugelis 
svetimšaliai, tūli tvirti 
ningi vyrai, dėvi storus
naw jaketus ir marškinius dar 
iš girių kirtėjų “kempių”. Kiti 
gi išblyškę, kudais veidais. Dau
gelio jų drabužiai nuskurę, keli 
užsiauginę “kalinio 
Nė vieno 
murzino.

sudaro 
j M yra 
raume- 
macki-

barzdas“.
tečiaus neužtėmvta 

neapsivaliusio.

„ Visi įdomauja byla.

Bylai priduodama nepapras
tai didelės reikšmės. Federalęs 
valdžios agentai visuose šios ša
lies miestuose laukia jos pasek
mių, idant žinojus, kaip elgties 
tolymesniuose žygiuose. Taip
jau interesuojasi jos pasekmė
mis ir I. W. W. elementai, kad 
žinojus, ar tfciug veikimo laisves 
ji jiems suteiksianti išpildyme 
savo pienų.

Valdžios ir kaltinamųjų 
agynėjai.

Valdžios pusę byloje atsto
vaus vyriausio Suv. Valstijų

REIKALINGA prie žirklių vyras į 
scngeležių kiemų. Gera mokestis, 
pastovus darbas. . m 
HELIANCE IRON AND STEEL CO„ 
2141 So. Sawyer Avė. Pusė bloko į 
šiaurę nuo 22 gatvės ir Sawyer avė.

REIKALINGAS atsakantis kriau- 
čius prie vyriško ir moteriško kos- 
tumicriško darbo. Taipgi reikalin
ga preseris vakarais.
Bridgeport Tailorink and Clothing 
Co., 3249 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI

Nutroško
Užvakar rytų policija rado 

nu troškusį gasu John Osborne, 
17 metų vaikėzų, miegruimyj, 
111 Fermont gt. Rasta pasi-

Jisai I Huosavę gaso pervados. ,

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 2, 1918, 
ns rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Norėjo papenėt leopardų, 
gali būt pateks bėdon.

Ar galima žmogui, be žiūro
no, atskirt paprasta karvelį nuo 
valdžios pačtinio karvelio, skre
ndančio dargi 100 jardų augš- 
tyj? Tatai dabar norėtų žinoti 
pohas Cy I\' Vry, Lincoln par
ko žvėryno užveizda. Ponas Cy 
Dę Vry pereitų utarinnkų nušo
vė karvelį, kur iš pažiūros išro
dė lik papustu karveliu,
norėjo juo papenėt sergantį leo
pardų. Gi dabar išnnlo, kad už-1 Didelis stokjardų darbi- 
tai jis turės patekti bėdon. įninku susirinkimas

Valdžios agentai pasišaukt i Pereitų nedėldienį Davis Squa- 
H>ona Vry ir įteikė jam įstaly-1 re įvyko didelis stokjardų dar
nių kopijų. Ten sakoma, kadĮbininkų susirinkimas. Susirin- 
tiž panašu prasižengimų. papiI- I kimo dalyvavo virš 2f> •tnkstnn- 
dęS jį, gali būt i nubaustas nuo I čia i vyrų, moterų ir mergelių. 
10 iki 25 dol. piniginės pabau- ( Kalbėjo XV. Z. Fosteris, Stokjar-

Ponas Vry. sako, apgailestau- lori,,s- ir J"h"
j,s tQ: fakto, jeigu jis ištikėjo l)l^bo '■
. , v , j.v I prezidentas, u Susirltikauieji en-butu nušovęs nepaprastų paukš-11......................
tj. ir jis'csą pasirengęs užsinml ?vCIknio kalbėtojus,
kfl reikiamos pabaltas: Bet da- »!>'«
tykus ve kanu. - kaip esą gali- darbininky pergalę-
|XhkiH)W|,|žjos karvelį nuo

. . . lnn . . v I dienos, algų/padidmimt ir u.paprasto, dargi 100 jardo augs-1 ..... ..? .......... j p Aitas' Stokjsjrdų p darbininkų
| laimėjimas |>alies daugelį ir lie- 

--------- | tuvių darbininkų* dirbančių po^ 
Dnįsųs y^giįiai------------- .. ■.,'. "į

I kitų mėsos industrijos, karulių 
Pėreitok stibatos vakarų pen-1 Į^rąkhitipėse'.'■} viii". ip;

ki įit'piižįsthmi vyHil pavogė 500 j i, .> >(),. .jH|( |(
dol. vertės Varinę Vielų apleistoj | Susirgimai^ jppio pf|p< ’ .! ■ • 
gatvekarių linijoj ant 81 gal-Į S\reikatos departiimvntns pra- 
vės. Policija jiesko blogdarių. I jogei vakar butą 40 nau- 

| jų susirgimų pneumonija, 1 ra- 
| uplėm, 5 difterija ir 1 vaikų pa- 

«in-1 ralyžium.
kelio kompanijos jarde, ties J ____
Chicago ir XVestern gt., mirtinai į Persekioja Liaudies
apdegė vienas los kompanijos | Tarybų
darbininkų, James Joel. Laikei Juodosios spėkos nesitveria, 
gaisro Joel miegojęs viename I Vakar jos šventė savo “pergalės 
užsidegusių vagonų. | šventę“. Kaipgi, Mat>°nic Tem

ple svetainės valdytojui išgujo

Sudegė vagone

Bazaras
Chicagos Moterų Kliubas ren- ji^ Mat, Tarybos valdyba bu- 

gia didelį bazarų Fine Arts bu-1 vo nusisamdžius tų svetainę, 
(linko, ant Micrigan gt. Bus par-|i<ad laikius joje visų eilę refe- 
davinėjama koliekų vaikučių iŠ Į ratų svarbiais dienos klausi- 
pavieto ligoninės išdirbiniai. I mais. Pirmų referatų ten (jave 
Bazaras prasidės ryto. I d. Irwin St. John Tucker perei-
_ . _ | tų nedėlios vakarų. Bet tai bu-
įrengs nauJ? maudynę v(( ()irlnns |r _ piiskulinis Sve.

Miesto valdžia rengiasi įvest | tai nes valdytojai atsiuntė į su- 
dar viena naujų maudynę pae-Į brinkimų savo “pasiuntinį”, ku- 
žeryj, ties VVilson gatve. Jau | ris pranešė Tarybos valdybai, 
?sų padarytos reikiamos sutar-1 idant ji... pasijieškotų kitos 
lįs su nuosavybių savininkais, I svetaines.
iš kurių miestas turės atpirkti Į Džiugų Tribūne negali atsi
peikiamų sklypų žemės, kur bus (džiaugti tokiu svetainės valdyto- 
pastatyta reikalingi kambariai | jų “patriotingumu”. Dabar, sa- 
IK'rsirėdyniui etc. Maudynių | ko, “tiems bolševikams“ busiu 
įrengimas miestui lūšuosiųs apie | kaput! Bereikalingas džiųugs- 
95 tukst. dol. Maudynės bus ati-1 mas: Liaudies Taryba žada pa
daryta sekama vasarų. Isijieškot kitos svetaines ir tęst

|savo darbų.

AR TURITE SKOLININKĄ?
ji Mes iikolektuojaine nuo ncstropių skolininkų 

senas ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
f beraštiškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių, 

Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bile tik 
teisinga, mes galime dėl jų«ų iškolektuoti, ne- WHH| 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne

W kur jūsų skolininkai randasi* musų būdas pasie- Zff 
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- j 
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu- * 

rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki G vakaro, 
l’tarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halstcd St., Chicago, III.

Areštai
Policija vakar areštavo 11 vy- 

I rų restoracijoj 14 W. Polk gt.
Kaltinami ištvirkavime.

Rado du prigėrusiu vaikėzu.
Kanale lies W. North gatve 

policija vakar rado du prigėru
siu vaikėzu. Vienas jų jau pri
pažintas esant tūlu William Li- 
berman, 16 metų amžiaus. Vai
kėzas prapuolęs pereitų vasario
mėnesį.

Nusipirko negerų 
darbų”.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks scredoj, bal. 
3 dienų 7:30 vai. vak., Gudgalio svet., 
1117 So. 49 avė.—Visi draugai malo
nėkite atsilankyti: turim daug svar
bių reikalų. Org. A. K. Labanauskas.

PARSIDUODA Holelis 48 kambn- 
rių iš priežasties apleidimo miesto. 

ANNA LANG
718 N. Clark St., Chicago.

Frcd Klein, 6835 Parnell gt., 
norėjo “gerų darbo“. Kartą ra
dęs laikraštyj pranešimų, jis pa
telefonavo nurodytu adresu pra
šydamas gero darbo. Už valan
dos pas jį atvyko gražiai apsi
rėdęs vyras ir užreiškęs, būtent, 
kad jis turįs “gerų vietų“ (dar
bų), bet esą reikalinga paran
kos, kuri garantuotų darbininko 
ištikimumų. Susitarė už 250 
dol. Fredas pasiėmė pinigus ir 
padėjo ant stalo. Nenžilįjįo sve
tys piiprašč stiklo vandens. Fre

das nuėjo atnešt vandens, o sve
tys pasiėmęs pinigus išdūmė 
“savais keliais“. Fredas dabar 
neturįs nei “gero darbo“, nei pi- 
l Ąjc.o ’ .r > i'iIlHi*. : • t> >-

jos himnų.
Pabaigoj buvo šokiai.
Publikos, nežiūrint lietaus, 

buvo gana daug. —x.

LSJL. Imofl kuopos repeticijos ko
medijos “Netikėtai” įvyks šiandie, 
balandžio 2, 8 vai. vak., Meldažio 
svet. Visi lošėjai malonės laiku at
vykti. —Komitetas.

Į ■ • f ‘I“
PARSIDUODA greitu laiku bųčcr- 

nė. Pardavifiio priežastis—savmiri1 
kas pašauktas kariuomenėn. Norin
tis pirkti pasiskubinkite atsišaukti į 
3045 W. 43rd St., Chicago, Jtt

!fl)r 'IIĮ l .G -JlliHj'lllim 

Ištruko nuo mirtiesį^bet n * 

sulaužė>automobilių.
' Marinatu Thilbin, (K^i Margai
te ■gl.Ų’vakrfr tos ištruko mušimi- 
rlleM.' Patalai? visu smtirkumn 
savo automobilių* netoli ;Wipona 
grt-tvės,1 ant <$heridan; iBpa<b< uis 
kuone Užklupo tint ugnągesių 
vėžinio;' IkUris' tuo ' puliui i laiku 
važiavo skersai ’ $herįdan Road. 
TlUlBihhutnai) suiųikė' savo au- 
tonioUlliųJį* AuU>mobilii|»G tris 
syk apsisuko ir visu smarkumu 
įšoko revan. Thilban spėjo iš
pulti, nors ir gerokai apdaužy
tas. Automobilius gi vargiai 
kada nors betarnaus.

Socialistų kandidatas į aldrema- 
nus iš 9tos wardos.

■A.: ; >

<.u

i-v :

ŽfiMififtE I»EPIW

Kandidatas Kongresan

amatu dailydė. Visų sd- 
liuošesnį' laikų pašvęsdamils 

iludijavimui socialio klausimo, 
ir ypačiai gerai susipažinęs sli 
municipalėniks problemomis, 

jis bus šaunus bendradarbis 
kaip savo tos-pat \vardos drau- 
gui Johnsonui, taip ir kitieins 
socialistams aldermanams mie
sto taryboj.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio Įniko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. * Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

dalyvauti 
Prašom

KAZIMIERAS

Kriaučių Kliubo Sav. Paš. suRirin- 
kimas įvyks seredoj, bal. 3 d., 7:30 v. 
vak., North Sidės Dr-jų Sąryšio — 
(Liuosybės) svet., 1822 Wabansia a v. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarimui.

—Valdyba.

Liet. Viešoųo Knygyno ekstra su
sirinkimas įvyks ketverge, balandžio 
1 d., 8 v. v. 731 W. 18 slre(‘l, Knygy
no bule, ant antrų lubu. Visi dele- 
Unliii u>:< lončk i I «• nt si 1 :i iiky t i .nes rjin- 
<]«isi duiiH Hvuri>iy veikslių

—Rašt. T. Hudginas

______________________________ LU>
‘ I’! ”1'

PARSIDUODA pikčernė iš pVifa-. 
žaslies savininko išvažiavimo I.Gij- 
lifornijos valstiją. Gera proga pirkii 
nebrangiai. Intaisyta elektros ŠVle^ 
sos, gali traukti dienų ir naktį. 
šios parapijos—vienas fotografas. 
Biznis išdirbtas gerai per kelis me
lus. . LEMONT STUDIO 
Lemont Uis.,—adresas.

ŪGIS
Socialistų kandidatas į kon- 

gresitianus iš 4-'to kon
gresinio distrikto.

Socialistų partijos 4-tos wardos 
Headųuarteryj, 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausimais. Balsas bus duodama 
kiekvienam norinčiam 
dėbatuojamain klausime, 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimu Komitetas.

Sheboygan, Wis.—Lietuvos Sūnų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. paprastoj vie
toj, Ellis svetainėj. — Visi draugai
pribukite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —1*. B—pia.

Chicagiečių domai.—Gegužio 4 d., 
7 vai. vak. LSS. 8hnoji kuopa ren
gia didelį apvaikščiojimų Gegužinės 
švcntčs ir K. Markso gimimo dienos 
sukaktuves. Programas bus įvairus. 
Po programui Šokiai. — Kuopos ir 
draugijos prijaučiančios musų dar
bui, meldžiamos nieko tų vakarų ne
rengti. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimų. Paskaitos įvyks neda
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradzįų 2 v. po pietų. Prelegentu pa- 
cvieslas^Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vietos ir apielinkčs lie- 
uvius kviečiame atsilankyti, labiau

sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viskų, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Racine, Wis. — LSS. 124 Kuopos 
-1 susirinkimas įvyks bal. 2 d., Socia- 

rietinę dalį 11 ir 12 \vardų į pic-įlistų svet., 500 Monument st.—Drau- 
. *gai ir draugės, malonėkite atsilnn-tus nuo 22nd st. kvli. b. K., Org.

Pasarga. — 4tajsis Distriktaa 
apima Clųcagos miešto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visų 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-iųos gatves; visą 5 
wardų; vakarinę dalį 3 wardo 

 

(į vakarus nuo Statę/st.); visų 
vakarinę 4-tojo w dalį tarp 
35th st., iki Pameti avė., ilfi 34th 
st. iki Halstcd ir visų dalį į va
karus nuo Halstcd st.; vakarinę 
dalį 10-tojo wardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22nd st., ir visų

PRANAS .L JOKSIIUS, pirmiaus 
gyvenęs Chicago Heights, apleido 
Ludinglon, Mieh. kempę kovo 29 d. 
ir išvažiavo į Custer, Mich kempę.

; Jūsų, su pagarba.
! | ' I PRANAS Ji JOKSIIUS.
' r,.'- i'

AKMENI,! JlEšKOJIMAl
’Pajieškąu draugo Miko Punio. Jis 

pneina iš Kauno gulu Pan.evčėžįio pa
vieto,'Biržų valsčiaus, Paberžių so
džiaus. Kas apieijį žinote, arba jis 
pats miąloųėkijų ppaneštibtui iu. svar
bų reikalų. Uphn Gclažninkas, . 
1,117 /Mtr1’ IIL 
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JIEŠKO DARBO
J IEŠKAU rDARBt t h'mĮnmnns va- 

ImMloms.i Noriu turėtii lųiko lankyti 
(Mokyklų. Galiu dirbti nuo \5. ryto 
iki 8 ir nuo 5* po pietų iki 8:30 vai. 
vakare. Kalbu lenkiškai, lietuviškai 
rusiškai ir pusėtinai angliškai. Gei
stina .bųtų, kur prie bisonip arba kad 
ir šiap (laibas, By Ilk galėčian pada
ryti pragyvenimų. 'Bukite malonus 
atsišaukti. M. Frank B., 
820 W: 34' Str.,1 • > Chicago.

■"L"1' .. ---- ! N

RASTA-PAMESTA

PARSIDUODA rankinė spaustuvė— 
“Bilo!” 9x6 su visais reikal. pritai- 
syniais dėl .spausdinimo. Su daugy
be raidŽiŲ. Galima spausdint pla
katus, kvitas, ir tt. Kaštavo $165, o 
dabar parsiduoda už $55. ^Pardavi
mo—savininkas eina (' kariuomenę. 
Atsišaukite 3343'S; Halsted St.J 
Tclcf. Drover 8107; i > • < CM<ta8o. 
’ blUUUttJLaUČ 5

t:v Ujo 'rjhop- ./
.^osccmKr.------- ----

-------------------- ----------------------------------------------------
PARSTDUODA RerlunTN'inrn^prTr- 

tac*ij(lĄ kampas on^pictvakarip^R pu
sės.* ŠHMnh.cash, Čia yra jums proga. 
3800 £>. ) K-edzie> Avė.; Chicago

"PARStDUODA - grrTscmPJr bnėrr- 
Dė.n Pardavjmo priežastis -r paeinu 
kuri no pjenčini-p‘ i; im - f>* ,mj ■ 
3j>(»l'Koį HatfitediSt., ri ;” i.(Jucago

i. Ui. ihll.r^' - ll-i-

—— RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

sprlngsais phbPbgFafą, 2 Jewel 
points. ir recordtts, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8*, firanicas, tapytusi pa
veikslus ir tt. Viskas vartoja 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

KAS pametė aukso žiedų LDLD 79 
kuopos vakare K. of P. svetainėje, 
11037 Mich. avė., nedėlio<j, kovo 31, 
tegul atsišaukia adresu:Pranas Gry
bas, 125 E. 104 Str., Boseland.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA —du pagelbininku 

prie užlaikymo sandėlio, be prityli 
mo, $18. 2 janitorių $18; 2 sodi
ninkų, $52.50 j mėnesį, valgis ir už
laikymas, nedėliotais nedirbama; 1 
važnyčios Į laukus, $45 į mėnesi ka
mbarys ir užlaikymas. 2 pagclbinin- 
kų prie automobilių, 3 mašinistų pa- 
gelbininkų, 35c į valandą. Darbš
taus vyro, kuris gali malevoti, $3.50 į 
dieną; 2 aliejuotojų, $18 ir augš- 
čiau; 3 vyrų prie elevtdoriu; 1 vvro 
dirbti išsiuntimo kambaryje, $18 į 
savaitę, 2 pečkurių, $4, 8 valandos 
darbo.
MOTEBŲ REIKALAUJAMA — prie 
trumpų darbo valandų, naktimis ir | 
lienoinis. Moterų prie valymo sti
klų, $J(I i savaitę, trumpos valandos, 
nedėliomis nedirbama. Darbininkų 
j hotelius ir restoranus prie įvairių 
darbų; į skalbyklų $2.10 į dienų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

1193 S. Halsted st.. 2-ras augštas.
Visi darbai South, North ir West 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).
REIKALINGI siuvėjai prie vyriš

ko ir moteriško kostumeriško darbo. 
Atsišaukite greitai: Tek Drover — 
6836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd SI.

REIKALINGAS lentų matuotojas 
(tatly-man) tokis, kuris galėtų būt 
vardo gaspadoriumi.

GABDEN CITY
Wrecking and Lumber Co., Loomis 
and 47th St., Tel. Yards 259

REIKALINGA moteris dišių plo
vėja. II. BLOCK,
1356 So. Halsted St., Chicago.

................ ................
REIKALINGA 2 patyrusios mote

ris, skudurų rinkėjos. Gera mokes
tis. Vienas patyręs vyras dirbt į 
iunk snop. O. Zelden, 
J136 S. Racine Avė. Chicago

REIKALINGAS geras čeverykų 
dirbėjas. Didelė šapa. Pastovus da
rbas. No 4 gatvekaris tiesiai iki 110 
gatvės. Anderson Shoc Repairing 
Co., 11031 Michigan avė., Chicago.

REIKALINGA mergina .mokanti 
icnt kiek siūti nioleriškųs suknes. 

Atsišaukite laiškti į Naujienų Ofisų, 
pažymėdami No 3.

IKI

RANDAI
l’ASIKANDAVOJA 4-riy kambarių 

fialas, garu šildomas, yra šiltas van
duo flate; 18-ta gatvės, arti Halstcd. 
Atsišaukite pas: S. NETTER
10 S. La Šalie St., Room 428 Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PABDAVIMUI—nuosavybė su dlr 

mos klesos groserne Jr “meal inų t 
ket”. Vieno augšto namas, UJdja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi ptT’- 
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. “TP1 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

'FP ‘ 
--------------- im-

PARSIDUODA 120 akrų pjitylbs 
vaisingos žemės Ashland’ė, WtS.! ’ Iš 
kurios 40 akrų yra išdirbtos. Stliba, 
barnė ir kiti budinkai gerame sto
vyje; 12 galvijų. 3 arkliai, kiaulės ir 
vištos. Visos ūkio reikmenis su pa
sėliu. Gatava apgyvenimui; turi 
parduot. Pardavimo priežastis—li
ga. Bargenas, jeigu greit pirksite. 
Nėra agentų. Neatidėliok. Ateik, 
arba rašyk tuojaus po (> vai. vakare.

G. D. ZMYANCE 
2113 So. Ashland Avė., Chictfgo.

FARMOS
Parduodama VVisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle River; 
20 akrų žemės, ge/iausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia Įmokėti i.Škal- 
no, likusius ant išmokėjimo per 6 
metus.

20 akrų fauna, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klauskite 
laišku. JOHN JESEVICH, 
Box 302, Eagle River, Wisconsin

NORIU išmainyti savo bizniavą 
(su saliunu) namų į kitokį namą, be 
biznio, kad butų mūrinis, su augŠtu 
beizmentu, Štoreliu, prie karų lai- 
nės. Tel. Yards 2964.

Peter Gadeiko,
2858 Emerald Avė.,Chicago.

PARDUODU 2 NAMU: 1 medinis, 
arti mūrinio, ant 30x125 pėdų loto, 
$50 raudos i mėnesi. Pamatyk

MR. LUEBKE
2016 Strlng St., Chicago, III.


