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Rusija arti kares! 
su Japonija

1 bet dabar situacija nebegali il- 
giiųi pasilikti neaiški. Anglija 

j pasekė Japonijos pavyzdžiu. Tas 
I turi būti perstatyta Anglijos va
ldžiai visu smarkumu. Panašus 

(žingsniai turi būti padaryti lin
kui diplomatiškų atstovų Suv. 
Valstijų ir kitų talkininkų ša-j

Darbininkų Ju 
dėjimas

čių tikslus ir užprotestavo prieš 
vokiečių laivų įėjimą, kaipo per-' 
žengimą Brest Litovsko taikos 
sutarties, kuri gvarantuojn sau
gumą Rusijos laivyno.

Atvykimas Vokietijos laivyno' 
-Po dviejų1 prie Finlandijos pakraščių grą<

Laimėjo streiką
ST. LOUTS,\Moį - 

savaičių streiko Wagner Electric; siua saugumui Busi jos laivyno 
Co. darbininkai sugrįžo į darbą, Helsingforsc, kuris dėlei stokos

Streikas kilo ledų laužytojų negalėjo pasiek-

Prasideda antrasis draftas
; Pašaukiama kariuomenėn 150,

Pranešimas sako, kad taikinį- laimėję streiką. I 
nkų veikimas sulos svarbią dalį! delei pašalinimo darbininkų už Ji laivyno buzą Kronštadte. J 
nustatymui greitos Sovietų vai- jų prisidėjimą prie unijos.

Priešinasi Japonijos išsodini 
mui kareiviu Vladivostoke

džius tarptautinės politikos.

TURKAI EINĄ PRIEKYN 
KAUKAZE

. laivyną įeina du ginkluoti laivai;
Visi pašalintieji darbininkai divizija torpedinių laivų ir sub- 

bus priimti atgal, įmintai darbi- marinos.
ninkai nebus persekiojami, taip
gi bus dirbama 8 vai, j dieną ir 
mokama pusantros

000 žmonių

Išvijo rusus iš Turkijos Ar
mėnijos ir paėmė Ardagan.

| Uralo kazokai kįlą.
• mokestiesl Skelbiama, kad tarpe Uralo 

Bendras komile-l kazokų, pietinėje Busijoj, prasi
dėjo sukilimas prieš Sovietus.tas susitars apie pakėlimų algų.

Turkai paėmė Ardagan ir eina 
ant Batumo

Rusijos konstitucija 
parašyta

True translalion filed wlth the post- 
master nt Chicago, III., April 8, 1918, 
as requir®d by the act of Oct. 6, 1917.

KONSTANTINOPOLIS, Bal.
6, per Londoną, Bal. 7. — Tur
kijos karės ofiso šiandie išleis
tasis oficialia pranešimas sako,

Talkininkai laikosi

RUSIJA LIEPIA KA- kadangi plėšimo nepapildy- 
RIAUT PRIEŠ JAPONIJAI ta. Pastangos surasti kri- 

-------  1 minaiistus buvo nepasekmi- 
Finlandijos buržuazija paė-‘ngos.

muši Tammerfors. Į * . . . . .v ,. ..Anglai irgi išsodinti
Suchanov sako, kad japo-True translation filed wilh the post-

kareivių išsodinimas bu-
LONDONAS, Bal. 6. — ■- ...................

Suhg pusiau-oficialės žinios , . R Jjg b d 
is Maskvos, ten įskųsta se- b jkjmo Ar£erik/ 
karnas oficiahs pranešimas: \ r- - i-i-i i •“Delei išsodinimo ianonu.'AngllJ0S lr kltų konsulU ir 
vi»Hiv»sf.,Le lianai k7mi.!vietos valdžioms neduota jo-

kio perspėjimo.
Vėliau išsodinta ir anglų 

spėkoj.
Francijos konsulas nepano

rėjo matyties su rusų 
delegacija.

vo padarytas ten esant Ja-

Kaukaze plačiame fronte. Be
veik visa Turkijos Armėnija li
ko apvalyta nuo rusų.

Po smarkaus mūšio, sako pra
nešimus, turkai užėmė Arda

gan ir pozicijas į vakarus nuo 
Sarikamiš (Rusijos miestai Tra- 
nskaukazijoj) ir jie perėjo seną

Generalis Kansas City, 
streikas užsibaigė

KANSAS City, Mo„ Bol. 3. — 
Vakar vakare užsibaigė genera
lis organizuotų darbininkų strei 
kas, prasidėjęs savaitę atgal. Jis 
kilo iš simpatijos streikuojan
tiems skalbyklų darbininkams

RUSIJA SUSITAIKIUSI 
SU CHINIJA

Ukraina irgi norinti tai- 
kinties.

Sunkios dienos Rusijos kuni 
Baikščiams

ponijos konsului ir admiro- , Husijos—Turkijos rubežių lin-
liii Ties hmm rln !■. . »» . . » • . .kui Batumo ant Juodųjų jurų.

turėjo užsidaryti, daugelyj gi 
darbas buvo pairęs.

Laike generalio streiko vie- 
nas žmogus nušautas, du pa
šauti, daug lengvai sužeista, o 
20 vyrų ir 4 moters areštuotos 
ir apkaltintos dalyvavime nebė
gai iškilose susirinkimuose.

Vladivostoke liaudies komi
sarų taryba daro politiškų 
žingsnių ir tuopačiu laiku 
paliepia visiems Siberijis So
vietams daryti gingluetų pa
sipriešinimą priešo įsiverži
mui i Rusijos teritoriją”.

Exchange Telegraph pra
neša iš Copenhageno, kad o-| 
ficialiai paskelbta, jog imant1 
Tammerfors (Finlandijoj),

gvardija pražudė 2,- prjjm^į delegaciją, kai-Į 
000 žmonių, kuomet rauchi- Darbininkų ir Kareivių 
noji gvardija neteko 12,000 1 
kareivių užmuštais, sužeis-1 
tais ar paimtais belaisvėn. i

RUSIJOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA ESANTI 

PARAŠYTA
Pelnas didėja

NEW YORK. — Western 
nion Telegrapli Co. pereiti me
lai buvo geriausiais jos gyveni
me. Biznis padidėjo 141 iiuoš. 

Charko-J palyginus su 1910 m. Viso įplau-

U-

RUSIJA LIEPIA SIBERI- 
JAI PRIEŠINTIES JAPO

NIJOS ĮSIVERŽIMUI

Sako, kad žmogžudystė bu
vo politiška provokacija, kad 
išsodinus kareivius.

True translation filed with the post- 
mastei' ai Chicago, III., April 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 6. — Ja
ponijos laivyno ministeris 
admirolas Rato išleido Vla
divostoke proklamacijų apie 
išsodinimą pėtnyčioj talki
ninkų spėkų.

Japonijos ministeris sako, 
kad turįs didelę simpatiją Ru 
sijai dabartinėj situacijoj, 
geidžia sustabdymo brolžu
dystės ir pilniausios realiza
cijos revoliucijos, bet buvo 
priverstas griebties žingsnių 
apsaugojimui gyvasties ir 
turto japonų ir talkininkų, 
iš priežasties nužudymo ja
ponų kareivio ir kad ten nė
ra vietinės organizacijos Si- 
berijos porte, galinčios pa
laikyti įstatymus ir tvarką.

Admirolas pridūrė, kad jis 
prašė savo valdžios tolimes
nių instrukcijų.

Politiška žmogžudystė
Vladivostoko Darbininkų 

ir Kareivių Astovų Tarybos 
prezidentas Suchanov rapo- 
duodamas šalies komisarų 
tarybai sako, kad jo^nuomo- 
ne, japoniečio užmušimas y- 
ra ]

True translation filed with the post- 
Duistei* at Chicago, i!l.,.Aprįl 8, 1918, 
is required hy the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 6. 
vo gubernijos sėdynėj Charko- kos siekė $76,9951511, arbai $15- 

Darbininkų ir Kareivių Į ve, 424 myl. į pietvakarius nuo 076,271 daugiau negu metai at- 
Į Atstovų Taryba užprotesta-| Maskvos, paskelbtas karės slo- gal.

L|VO prieš konsulus. Ameri-; vis. Vokiečių spėkos artinasi1 Betgi ta kompanija yra ar- 
’jkos ir Anglijos konsulai su-! prie Charkovo (Ukrainos Sovie-’ šiaušiu priešu visokiai darbihin- 

to buveinė). | kų organizacijai ir prašalindavo,
Bolševikų valdžia išleido pro- visus darbininkus, kuriuos nors j 

i Atstovų Tarybos atšovus., klaninei ją, kad pirmo revoliuci- kiek nužiūrėdavo prigulėjime 
Japonijos konsulas sutiko -jinio pulko kareiviai Orei mies- prie unijos. Tečiaus darbinin- 
tarties SU jais tik kaipo SU te yra išimtais iš po įstatymų kai nutarė bal. 28 d. laikyti vie- 
privatiškais žmonėmis, Fra- globos ir turi būti areštuoti kai- šus susirinkimus ir svarstyti or- 
ncijos konsulas visai atsisa-' po revoliucijos išdavikai, iš prie- ganizacijos reikalus. Jie prašo 
kė matyties su jais.

Prez. Suchanov praneša-; Rusijos Darbininkų ir Karei- jų pusėn viešąją nuomonę, 
rna, kad japonų sekcija mie-tvių Atstovų Tarybų centralinis' ----------------------------
sto yra patruliuojama japon- pildomasis komieltas parašė ko- TRIS RUSŲ KARIŠKI LAI- 
nų būrelių, susidedančių iš< ' ...... ....
3 iki 10 žmonių pulkelyj. Ga
le Chiniečių gatvės ir japo
nų bažnyčios Šventoriuje pa- 
tatyta šėtros.

Rusija liepia priešinties
Šalies komisarų taryba iš

leido šiandie pranešimą, sa
kantį:

“Japonija pradėjo kampa
niją prieš Sovietų respubli
ką”.

Visoms Siberijos Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų Ta
ryboms išleisti paliepimai 
priešinties ginkluotam įsi
veržimui į Rusiją.

Jame nurodoma, kad iŠsodini-
< mas kareivių Vladivostoke buvo 
padarytas tuoj po japoniečio už
mušimo, nelaukiant padarymo 
l^inėjimų ir sako, kad žmogžu
dystė buvo papildyta sulig iškal- 
no padarytu pienu.

Toliau pranešimas sako:
“Koks yra veikimo progra- 

jmas kitų talkininkų - Ameri
kos, Anglijos, Francijos ir Ita
lijos? Ikišiol jų politika linkui 

į Japonijos plėšikiško sumanymo 
matomai buvo vien svyravimo. 

Nuspręs Sovietų valdžios 

politiką.

PETROGBADAS, Bal. 4 (su
vėlinta). —•. Diplomatiški pasi- 

* į kalbėjimai tarp Rusijos ir Chi- 
1 nijos užbaigti ir neužilgo bus 
pasirašyta po sutartim visuose 
svarbiausiuose klausimuose.

Rumunijos kareiviai grįžta į 
savo rubežius.

Vokiečiai atėmė maistą iš vi
sos sekcijos ir tų apygartų gy
ventojai yra desperatiškame pa
dėjime.

Ukrainos Rada, nežiūrint kad 
iš ^priežasties prižadėtos vokie
čių pagelbos nutarė tęsti karę 
prieš Sovietus, pasiūlė daryti tai
ką pamatais apsisprendimo Uk
rainos rubežių. Sovietų komi
sarai, sakoma, sutinką tūlomis 
sąlygomis, nors jų simpatija y- 
ra su Ukrainos Sovietu, o ne 
su Rada.

Žymesni Kijevo žydai užpro
testavo prieš skerdynes sąryšyj

PRASIDEDA ŠAUKIMAS 
ANTRO DRAFTO

PRANCŪZAI IRGI ATMU
ŠA VOKIEČIŲ ATAKAS

šaukiama kariuomenėn 
150,000 žmonių.

Francuzai pasitraukė vie
noj vietoj

True translation filed with the pont- 
niaslcr ai Chicago, 111., April 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 6.— 
Šiandie valstijų gubernato
riai gavo paliepimą nuo 
provost marshall gen. Crow-
der mobilizuoti antrojo dra-' neuzų pozicijų Chauny ir Bari- 
fto balandžio mėn. šaukimą. Į sis apygardoj, Oise fronte, kur

Nors paliepim’as šiandie 
dar nėra išspausdintas Wa-

True translation filed v/ith the post- 
master at Chicago, III., April <8, 1918, 
as rctpiircd by the act of Oct. 6. 1917.

ofiso popietinis pranešimas sa
ko, kad vokiečiai pereitą naktį 
atnaujino savo atakas ant fra-

1 fraseuzai anksčiu udieną pasi- 
■ traukė į prirengtą poziciją.

shingtone, kad bus pasaukta " vakarus Noyon, vokiečių pul

j su ukrainų-vokiečių veikimu ir 
i reikalavo nubaudimo kaltinin-
|kų.
j Japonijos paskyrimas Uchida
j užrubežinių reikalų ministeriuj 
įskaitoma kaipo reiškiančių dra- 

v . . . . . , .... i. ... i - .. ugiškesne pažvalgą linkui Rusi-žasties m nepadoraus elgimos. kitų unijistų pagelbėti palenkti .! J c 1 . > x jos.

nstituciją socialistinei federaty-

Sekamame komiteto susirin
kime kalbės premieras Leninas, 
išdėstydamas siūlomąją naują 
valdymus formą.

RUSIJA PASKYRĖ AM
BASADORIUS į VIEN- 

NĄ IR BERLINA

Vokiečiai artinasi prie 
Charkovo

VAI PASKANDINTI

Paskandino juos jurininkai 
kad nepakliūtų vokiečiams.

True translation filed with the post- 
mastef at Chicago, UI., April 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Ral. 6. — Adolfas 
Žoffe, kuris buvo pirmininku 
Rusijos taikos delegacijos Bros t 
Litovske, liko paskirtas ambasa-, 
doriniu į Berliną.

Leonas Kamenev, 
nariu taikos delegacijos, 
paskirtas ambasadorium j Vie- 
nną.

Vokiečiai yra už 35 viorstų 
nuo Charkovo ir miesto evaku
acija beveik užbaigta.

Gabena vokiečius iš Odessos 
į Franci ją.

r>ETROGRA.I2>AS, Bul. 4 (sn- 
vėlinta). — Šiandie patirta, kad 
vokiečių kareiviai yra gabena-'

‘^Amerikos valdžia matomai mi iš Odessos apygardos į Fra- 
politiška žmogžudystė, buvo prieš Japonijos įsiveržimų, nciją.

Tnic translalion filM with the posi. 
mastei’ at Chicago, III., April 8, 1918, 
as reųuired by thcnctof Oet.fi, 1917.

PETBOGRADAS, Bal. 4'.—Du 
vokiečių kariški laivai ir keli 
torpediniai laivai išsodino ka
reivius Finlandijoj ir užėmė Ek- 
nes miestą į pietvakarius nuo 
Helsingfors. Keli rusų kariški 
laivai, jų tarpe keturios subma- 
rinos, negalėjo nedaleisti vokie
čiams įeiti į Bango uostą ir ju
rininkai paskandino tris laivus' 
uoste, kad jie nepakliūtų prie- 

i H i
Baltiko laivyno komanduoto- 

| jas pasiuntė paklausimą vokie- 
, kuris husičių komanduotojui hpie vokie
ti jos, tapo-----------------------------------------

ŠIANDIE===J'
DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės MELROSE PARKE 
Frank & James svet., 
kertė 23 ir Lake gatvių. 
Pradžia .7:30 vai. vak. 
'Rengia LSS. 43 kuopa.
. Visi lietuviai ir lietu

vaitės kviečiami atsilan
kyti.

PERKA LAISVĖS PASKO
LOS BONDSUS

True translation filed wilh thc post- 
master at Chicago, Ilk, April 8, 1918, 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917.

CHICAGO. — Apskaiolma, 
kad pirmą dieną atidarymo par
davinėjimo trečiosios /laisves 
paskolos bondsų (subatoj), Ncw

$102,000,000.
Chicago pirmą dieną pardavė 

bandsų vidutiniškai už $18,000,- 
000„ arba septintą dalį savo mi
nimom kvotos.

200 miestų — daugiausia ma
žų miestelių — pasiekė savo kvo 
tas. Iš 7 Illinois pavietų prane
šama, kad ten. pervišyta kvotos.

VOKIEČIAI INTERNAVO
ĮJUNKU LEGIJONUS

kariuomenėn apie 150,000 
žmonių. Tai biskį daugiau, 
negu mėnesinė kvota, pare
mta pašaukimu 800,000 žmo
nių bėgyje 9 mėnesių.

5,579 iš Illinois.
Sulig pranešimo iš Sprin- 

gfieldo Illinois turės paru- 
piint kareiviavimui 5,579 
žmonių bėgyje 5 dienų, pra
dedant nuo bal. 26 d.

Pašaukimą padarė pro
vost marshall Crowder ge-į 
neraliam adjutantui Dick- 
son. Pašauktieji žmonės 
bus išdalinti į 4 sekamas ke
mpes: Camp Dodge, DesMo- 
ines, la.; Camp Dix, New Je- 
rsey; Camp Grant, Rockford 
Iii. ir Camp Taylor, Louis- 
ville, Ky. ą

kas, kuris buvo paėmęs priekinę 
franeuzų liniją, liko išstumtas 
kontr-atakos.

Vokiečiu ataka ant franeuzų 
linijų Grivesncs apygardoj į šia
urvakarius nuo Montdidier, li
ko atmušta.

Pereitą naktį vokiečiai sma
rkiai bombardavo Rheims.

KUNIGAIKŠTYTĖS TURI
DIRBTI

Dirba daržuose po ginkluota 
sargyba

MASKVA, Bal. L — Nariai 
buvusio Rusijos caro šeimynos, 
gyvenantįs Kryme, liko labai su
varžyti. Jiems neleidžiama lan- 
kyties pas vienas kitą. Visi jų, 
net buvusios kunigaikštytės, di
rba daęžuosc po ginkluota sar-

ANGLAI ATSIĖMĖ PRA
RASTAS POZICIJAS

Darę suokalbius prieš vokie 
čius *

True translation filed wilh the post- 
maSter at Chicago, III., April 8, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 7. — Ex-

Vokiečių ataka atmušta

True translation filed with the post- 
iraster at Chicago, III., April 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 7. — Pase
kmingos anglų kontr-atakos bu
vo padarytos vakar prieš vokie
čius Avcluy miške, ant vakari
nio kranto Ancre upės, j šiaurę 
nuo Albcrt.

šiandieninis karės ofiso pra
nešimas sako, kad anglai atsiė
mė visas savo buvusias pozici-

korespondentas praneša, kad su
lig gautų iš Lenkijos žinių, vo
kiečių karine valdžia paleido ke
lis lenkų lelijomis iš pric-žosties 
išsiplėtojusių išdavysčių tarpe 
kareivių. Priduriama, kad len
kų kareiviai liko internuoti vi-

Visi nariai Romanovu šeimv- V k
uos, gyvenantįs Petrogrado dis- 
trikte, paliepia ištremti iš Peno 
ir Vologda, Uralo kalnų apygar
doj. Pasak Ranneje Uito, Vo-

sileisti j miestą.

mą ant Lumbcr <& Agricultural 
Worker's unijos ir I. W. W. o- 
fisų. Suimta 50 žmonių. Me
džioklėse po miestą suimta dar 
42 I. W. W. nariai. Sakoma, 
kad radikalai renkasi iš šiaur
vakarių į Spokane ir prisibijo- 
ma sumišimų.

Vokiečių ataka ant anglų li
nijos prieš Albert liko atmušta,]

pietus nuo Hebuterene liko su
laužytas anglų artilerijos ugni
mi.

Areštavo 92 pramoniečius
True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., April 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

SPOKANE, Wash., b. 7. -
Policija šiandie padare užpuoli-

Drg. K. PETRIKIENĖS

Ryto, Bal. 9 d. K. Petri- 
kienė kalbės Harvey. III. 
Bofia Hali, 15509 S. Ha- 
stedSt. Pradžia 7:30 v. 
po pietų. Rengia L’. S. S. 228 kp. , .

Visi Harwey lietuviai 
atsilankykite į š ias pra
kalbas.
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NAUJIENOS
The lithuanian daily newb

•*’ibllshrd Daily except Sunday by 
The Lithuanian Nevvs Pub. Co., Ine.

SO. tfALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

GINA REFERENDUMĄ”. važiavimams galią spręsti galu
tinai “lik

nuomone yra'1___ ---------------------------------------- . '■..... :

Apžvalga
patenkinti, kad turėjo pro
gos, susirinkę iš įvairių mie
stų, pasikalbėt apie svarbes
niuosius musų viešojo gyve
nimo klausimus.

Ta konferencija vienbal
siai išreiškė norą, kad A. L. 
D. T. laikinasai komitetas už 
keleto mėnesių sušauktų ki-

Taigi šis

True translation filed wlth the post- 
innster at Čhieugo, III., April 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
DU BOLŠEVIKŲ 
TYPAI.

ient issKiriam; . s
_________ ________ Naujienų Ben- tą konferenciją.
iįr°vk 18-jo s. Halsted : su chieago, ;os noras reikėtų ir įvyk-
Ul.—Telefonas: Canal 1506. x , VT

Naujienos eina kasdien, išskiriant; 
aedėldienius. Leidžia N “11----

dint. Butų tečiaus gal ge
rai, kad prie jo vykdinimo 
prisidėtu platesnė apielinkė, 
negu dalyvavusioji pirmoje 
konferencijoje.

3 d. kovo susirinko draugi
jų atstovai tiktai iš šiauri- 

. nes dalies Illinois, iš kaiku- ' 
_‘v Indianos valsti-'

jos ir iš Wisconsino. Kodėl | 
tėčiai’s negalėtų dalyvaut 

, konferencijoje visa Illinois 
(valsti ia, kiekviena kolonija 
> iŠ Indianos ir Wisconsino, o 
itaip-pat ir Michigan valsti- 
| ja, Ohio ir valstijos į vakarus 
nuo Illinois? Chįcago yra 

Haiytojy ir k<*resP°a;k“t1M YJkSE' ncutralis centras visoms ši- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai įu valstijų kolonijoms. Ap- 

būtina" ra.s^i i lankyt Chicagą, pasipažint 
:is,kibe h "Sie&ffS > veikėjais, pasitart su 
dus tarp eilučių. Redakcija pašilai- jais butų JŲ atstovams tiktai 
ko visas teises rankraščius taisyti ir j nnliri:n£ra 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- naUUinga. . .
tai naikinami, arba gnpinami atąal. Tiesa, kelionė į ChlCRgą 1S 

Ohio arba iš Nebraskos kas- 
tinkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Ušsiaakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojui!
Viena kopija.......... ..
Savaitei ..........................

S6.00
3.50

Bovienytose C^icafo^, j.jy miestu
pačtu:

Metams .......... ..
Pusei meto ........ .
Trims mėnesiams ••••••••
Dviem niėnesiaK. .•••«•••
Vienam mėnesiui .•••••••

Kanadoj, metams .............. . 7.00
Visur kitur uŽMteniuoaa........ 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Money'
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tiesa, kelionė į Chicagą iš

tuoja pinigų, bet ne tiek 
daug, kad stipresnė draugi- . « e « • • 3 - •_ •_ -iškai Redaktorių matyti gali- ja arfoa kelios, SUSidėjuSlOS į 

r ibi k»xi> vnl vnlr. •’ _ 7 • w<n» tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

. —-

Darbininkų Tary
bos referatai.

daiktą, negalėtų jų sukrapš- 
tyt. Juk draugijos siunčia 
atstovus į seimus, kurie į- 
vyksta daug toliaus, ir nuo 
to nepavargsta.

Musų darbininkiškos dra
ugijos permažai stengiasi 
susižinot tarp savęs. Žiūrė
kite, kaip daro musų priešai! 
Jie nuolatos susivažiuoja, 
pasikalba, padaro veikimo 
pienus, ir todėl, nors atsto-

“Tėvynės” korespondentas iš 
Darbino (Sibiro) plačiai aprašo 
dabartinį dalykų stovį Rusijoje. 
Tarp kitko jisai aiškina, iš ko
kių elementų susideda vadina 
mieji “bolševikai”. Sako: „

Žmonės, kurie dabar yra 
nominaliai gyvenimo kontro
lėje Rusuose ir visi, kurie už
siima “buržuaziškumo” nai
kinimu, vadinama vienu var
du “bolševiktfi” Šiandien žo
dis “bolševik” pasidarė Ru
suose labiau vartojamas, kaip 
seniau buvo vartojamas gar
susis rusų keiksmas. Taipgo- 
gi ir žodis “buržui”. Ir na
mų kova tarp Rusų gyvento
jų karakterizuojama kaipo 
kovu tarp “buržujų” ir “bol
ševikų”. Rusų žmonėms, y- 
pačiai sodiečiams, kurie ,rei
kia, progai pasitaikius, pasa
kyti. labai mažai tedalyvau
ja revoliucijoje, žodis “bolše
vik” visai neturi tos socialiai- 
teore tinęs reikšmės, kokios 
turi laikraštijoje ar dabartinė
je sociologijoje. Jiems žodis 
“bolševik” reiškia tai, ką “Pu- 
gačev” reiškė senovėje, tai 
yra smarkuolį (molodecą), 
kuris naikina “ponystę”, va
dinamą šiandien “buržui”, ir 
jiems visai nesvarbu, kokiu 
bildu, kokiam galui tai yra;

tuose klausimuose, Suvažiavimai gali daug geriaus 
kurie negali būt leidžiami vi
suotinam balsavimui. Bei jei-. kuopos, kadangi į suvažiavimą 

•, gu Kuojia šilai)) nutarė, tai ji'susirenka gabiausi žmonės iš vi- 
' kalp tik ir susiaurino “demokra- sos organizacijos. Prie to snva- 
tiją”, nes ji apribavo referendu- žiavimai labai sustiprina ryšius 

1 mų kom|)etenciją, ko nedaro, tarpe atskirų organizacijos da- 
1 projektas. Pagal konstitucijosJių, išsimėčiusių po visą šalį.

| Kad organizacija galėtų pa- 
, kuris negalėtų būt jialeistAs vi- sėkmingai plėtoties, tai reikėtų 

patingai projekte siūlom, pri-/“otinam l>alsavimui. ^važiavimams suteikt dar dau-
pažinli sąjungos suvažiavi-1 Puolios. <50-i' pasielgė ginus reikšmes, negu konstitu- 
,mams viršiausios įstaigos au
toritetą, kas daro “valdžią i? 
viršaus”,/o ne apačios, kaij 
demokratija reikalauja. Su 
lyg 60-tos knojjos pataisymo 
viršiausia sąjdngojo įstaiga 
vra visuotinas balsavimas, 
kuris ir suvažiavimų nutari
mus sankcionuoja, arba atme
ta. Suvažiavimams sulyg pa- 
taisymo duodama galia galu
tinai spręsti tik tuose klausi
muose, kurie negali būt lei
džiami visuotinam balsavi
mui. Re to.LSS. 60-la kuojia 
suvažiavimui nepripažįsta ir 
iniciatvvos teisės, kas , yra 
duodama konstitucijos jiroje-

“Keleivio” vietinėse žiniose 
paduota lokia žniulė iš L. S. S. 
60 kp. susirinkimo:

išdisknsuot klausimus, negu

Kam reikalinga nepri 
klausomybė.

60-la kuopa savo specialiame
susirinkime svarstė L. Socia
listų Sąjungos konstitucijos .

. n ... » - projektą, nėra tokio klausimo,;projektą. Projekte padare 1 ** *

Pagalios, 60-ji kuopa pasielgė Miaus reikšmes, 
visai keistai, nepripažindama su-jcijos projekte. Butų, jiav., labai 
važiavimui iniciatyvos teisės. 1-* naudinga, kad jie įvyktų kas- 
niciatyvos teisė reiškia teisę duot meCo ne kas antri metai.

tarė tokioms mintims, ’ kurios| 
išreikšta šioje žinutėje, tai ji 
stambiai suklydo.

Ji suklydo, viena, įsivaizdin
dama, buk L.S.S. konstitucijos 
projektas darąs “valdžią' iš vir
šaus”. Tai butu neliesa net ir 
tuomet, jeigu konstitucijos pro-

maž-daug

“Dabar mes, lietuviai, neturi
me už ką daug ginčytiem nes ob- ' 
jekto dar neturime, neturime 
dar laisvos Lietuvos. *** Pir-
nia reikia iškovo

Chicagos Lietuvių Darbi- - . , v
pinkų Taryba sumanė paren-!yau^ami daug mažesnę da- 

miesto dalyse
tų referatų‘"tema jie mėgintų apsieit be sei-

Darbininkų Atlygini- . .. .... ..-, konferencijų, tai jie senai 
j*- butų nusmukę nuo koto.

X 1 /-J t

gti įvairiose 
eilę referatų (prelekcijų)- 
Pirmojo i 
yra: “1 _
mo Įstatymas” (Workmen’s 
Compensation Law).
skaitys p-ia M. Jurgelionie- 
nė.

, jie įstengia 
atlaikyt savo pozicijas. Jei-

kaip jį cituoja žinios autorius.' 
! Pripažint suvažiavimą “vyriau- 
i šia L. S. S. įstaiga” anaiptol ne

daroma ir kas iš to bus. '1'o'cJškia elgties nedemokratiškai, 
kis yra Rusų žmonių “bolše-j suvažiavimas susideda iš 
viko” supratimas. Gi patįs delegatų, kuriuos renka kuopų 
“bolševikai” — lai yra žmo-1 nariai»’jisai išreiškia orga- 
nės, esą šiandien nominaliai * n*zaci'jds .barių .'tydią. o no krau- 
Rusų gyvenimo kontrolėj, su-’ D valdžią; iš viršaus,
sideda iš keletos rųšių žmo-t Valdymais iš V^satys butų tik-

_ įnešimus visuotinam^ balsavi- 
J mui. Ko-gi 60-ji kuopa norėjo 

atsiekt, ncpripnžindnnia jos su
važiavimams?

Sakysime, suvažiavimas pada
rė eilę visokių nutarimų. Kas-gi 
lobaus: ar lie nutarimai dabar 
jau yra galutiniai, ar jie dar turi 
bul sąjungiečių |xrbalsuoli? 
Jeigu suvažiavimas neturi tei
sės paduot juos visuotinam bal
savimui. lai gali būt tiktai viena 
iš dviejų: arba jo nutarimai įei
na į galią be referendumo, arba 
jie neturi jokios galios. Pri
malu atsilikime suvažiavimo ga
lia darosi didesnė, negu referen
dumo (ko 60-ji nenori); antram 

.. atsitikime suvažiavimas apskri- 
’ | tai netenka jokios galios. Jo 

nutarimai turi tuomet tiktai pa
tariamą (o ne sprendžiamą) ve
rtę. Idant jie įgytų sprendžia
mą vertę, bent kuri kuopa turi 
paduot juos, kaipo įnešimus, re
ferendumui; paskui 10 kuopų 

, mri juos paremi, paskui visi są- 
jnngiečiai turi juos balsuot. Prie

I.L.S. Sąjungoje

Atsišaukimas j LSS. Xto 
Rajono kuopas.

su prakalbų maršrutų po

kienė, iš Brooklyno, N. Y.
Draugės Petrikienės maršru

tas po X-tą Rajoną bus šitoks:

Cherry, III, gegužio 1.

Rockford, III.
Westville, III.
Pana, III.

savo idealus.” 
riuose laikr: 
čius, neseniai

mano, kad “ne laikas šunis la- 
kvl, kada reik medžiot.” J. B.

Pabraižos i
Chronologinis klausima

Tasai referatas pirmiau
sia bus perskaitytas Bridge- 
porte (Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted st.) ketver
ge 11 d balandžio; paskui 
kitose Chicagos dalyse.

Atkreipiame skaitytojų 
domą į šituos referatus ir 
patariame būtinai nueit pa
klausyt jų. Darbininkų At
lyginimo įstatymas yra labai 
svarbus dalykas darbinin
kams. Jisai nustato, kiek 
atlyginimo ir kaip gali gauti 
darbininkas Už visokius su
žeidimus prie darbo. Apie 
šitą įstatymą, deja, didžiuma 
musų žmonių neturi mažiau
sios nuovokos, ir todėl visai 
nežino, kas daryt, kuomet 
juos ištinka nelaimė.

lionienė, yra gerai apsipaži- 
nus su klausimu ir mokės jį 
tinkamai išaiškint publikai.

Po šito referato Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba parengs jų daugiaus, nes 
ji yra nutarus pieningai va
ryt apšvietus darbą darbini
nkų miniose.

Vakarinių valsti 
jų darbininkų 
konferencija, i

Musų priešai, tiesa, dažnai 
savo seimais padaro tiktai 
“bluff’ą”, kad apdumus mi
nioms akis. Šituo žvilgsniu 
mes neprivalome jais sekti. 
Bet pas mus juk yra daug 
svarbių reikalų, dėl kurių 
tikrai reikėtų pasikalbėjimo 
ir susitarimo. Pirma negu 
darant konferenciją, butų 
galima tokius reikalus pa- 
gvildent ir spaudoje ir susi
rinkimuose.

Reikia atsimint dar, kadi 
gyvenam labai nepatogiu da
rbininkiškam judėjimui mo
mentu; ir kasdien sąlygos 
darosi vis keblesnės. Taigi 
nuleidus rankas sėdėt nega
lima. Jei dabar nemėginsi
me įvykint savo tarpe tvir
tesnio ryšio, tai paskui gal 
pasirodys, kad jau nieko ne
galima veikt.

Tad mes geistume, kad da
rbininkiškos draugijos vaka
rinių valstijų kolonijose ri
mtai apsvarstytų šitą suma
nymą ir praneštų mums sa
vo nuomones. Tegul jos tik-J 
tai išsireiškia, ar joms geis
tina butų, kad jisai įvyktų, 
idant A. L. D. laikinasai ko
mitetas galėtų matyt, ar jau 
pribrendo laikas šaukti kon
ferenciją, ar dar ne.

Prašome atsiliept ne vė
liaus, kaip iki galo šio mėne
sio.

nių, kurie yra arti dviejų di- hii tuomet, kuonirt vyresniais už 
Viena suvaŽJavimą. bulų..pri|)ažinti or- 
distai. ganiwteijos xlršiRinktu.

siiwtziavimas kar- 
tiliiKras organiza-

džių grupių jų tarpe.
grupe lai tikri idealistai, •• 
nuoširdžiai norį padaryti “da- Tidsd,,.ka( 
rbo žmonių viešpatystę” Ru- {njs dn|i<įieL 
sijoje ir visame pasaulyje/,^jos^nL|m

Butų geistina, kad darbi
ninkiškos draugijos vakari
nėse valstijose pasvarstytų 
štai kokį dalyką:

Ar nevertėtų joms pada
ryt Chicagoje, šios vasaros 
bėgiu, konferenciją?

Viena panaši konferencija 
jau įvyko — 3 d. kovo mėne
sio, ir ji turėjo labai gero pa
sisekimo. Visi delegatai, ku
rie joje dalyvavo, buvo labai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Proletarui, West Pullman. — 

Išspausdinoifie anksčiau prisiųs
tų,. Rašinėkite mums šiaip įvai
rių žinučių iš vietos lietuvių j u* 
'Įėjimo.

Publikos Balsui, Chgo. — Tas’ 
pats.

špuntui, So. Omaha.—“Vcly 
kas praleidžiant” nedėsime. Pa
našus “šventimai” visur dedasi.

maną, kad Rusų darbininkas R^kHn'Os delegatus, kuopos tintas 
yra visai priaugęs ligi to, kad įžvelgti į tai,1,
sprendus ir rišus visos savo ‘ kokiojnuoiiion^'jie taikosi ta- 
visuomenės likimą, ideali-^nie nr įJlame klausiihc. Bet 
zuoją tą darbininką, stovį už konstitucijos projektas tą per- 
jį ligi paskutinųjų tai yra mato, ir nurodo, kaip Sąjunga 
idealistiniai “bolševikai . O turi rungties prie suvažiavimų; 
kiti — tai ta tamsioji minia, ]<ad sąjungiečiai išąnksto žini- 
kurią seniali sudarė miesto ’(ll< k()J<įe klausimai bus juose 
darbininkai, Gorkio tipai (bo-f svarstomi ir galėtų sulig tuo nu- 
siakai), suėję į miestus vals- tinkamus delegatus, 
tiečiai, parėję ir pabėgę nuo 
fronto kareiviai visų luomų, 
užsidarę krautuvninkai ir ki
ti subankrutiję “bizhieriai”, 
kurie neturi kuo “rizikuoti” 
gyvenime, kaip sakoma. Vi
sų jų tikslas — išnaikinti “bu
ržujus* visais galimais budais 
ir paimti jų palaikus į savo 
rankas, kad nereiktų dirbti, 
bet galima butų jiems pa
tiems gyventi taip, kaip se
niau “buržujai” gyveno, ir 
tuos buržujus priversti, kad 
jiems dirbtų jie taip, kaip ka
daise jie patįs jiems dirbo. 
Suprantama, kad prie šios rų- 
šies “bolševikų” prisidėjo visi 
Rusų gaivalai, kurie tiek su
uodė ore “lengvo pasipelniji- 
mo”. Prie tos rųšies bolševi
kų prisidėjo visi buvę sargy- 
biniai-raudonsiuliai, žandarai, 
ochraninkai. Pasakojama, 
kad net buvęs 1905 metų mal
šintojas, generolas Kurlovas, 
yra prie tų “bolševikų” prisi
dėjęs ir jų buvęs iš kalėjimo 
išleistas. Prie tų bolševikų 
tyčiomis prisideda visi “mo- 
narkistai” ir atžagareiviai, ku
rie nori daugiau suirutės pada 
ryti ir greičiau Rusus prie pa
skutinio galo privesti.

Su šituo aprašymu pilnai su
tinka pasakojimai tų žmonių, 
kurie pagrįžo iš Rusijos, išbuvę 
tenai po keleto mėnesio.

Pagalios pataisymui suvažia
vimo nutarimų, sąjungiečiai ga

ji visuomet pavartot rėferendu- 
Į mą. Ir projekte juk pasakyta, 
į kad suvažiavųnas yra vyriausio
ji įstaiga tiktai tuose klausi
muose, “kurie nėra pavedami iš
rišti visuotinam balsavimui”. 
Bet kadangi nėra aj)ribota, ko
kie klausimai gali būt paduoda
mi referendumui išrišti, tai rei
škia, i’el’erendumas gali rišti vi
sus klausimus, jeigu to norės 
sąjungiečiai,. O jei taij), tai kaip 
tuomet galima sakyt, kad čia 
yVa kokia tai “valdžia iš vir
šaus”?

Pasakymas, kad “suvažiavi
mas yra vyriausioji L.S.S. įstai
ga” rturi tiktai tą prasmę, kad 
suvažiavimas yni r

vimai butų ne suvažiavimai, o 
konferencijos.

Bet gal 60-ji kuopa, nepripa
žindama iniciatyvos teisės suva
žiavimams, norėjo tuo pasakyt, 
kad visi suvažiavimo tarimai 

1 privalo eiti referendumui. Ge
rai, bet, viena, tatai juk reikštų, 
kari suvažiavimas tūri iniciaty
vos teisę: ką jisai nutaria, tas 
darosi įnešimi! visuotinam bal- 

( savimui. Antra, tokia taisyklė, 
kad kiekvienas suvažiavimo ta
rimas būtinai privalo būt palvir- 

i referendumu, padarytų 
bereikalingu daiktu daugelį kon
stitucijos paragrafų. Suvažia
vimas, pav., nominuoja organo 
redaktorių. Jei šis nominavi- 
mas neturėtų reikšmės, kol re
ferendumas nepatvirtintų jo, tai 
ar negeriaus tuomet butų, kad 
Dominavimas butų susyk atlik
tas visuotino balsavimo keliu? 
Arba, suvažiavimas skiria vie 
tą sekamam suvažiaviinui; jei
gu šis paskyrimas taip-pal ne- 
t trėlų reikšmės, kol referendu
mas nepatvirtintų jo, lai tuomet 

nebūtų reikalo suvažiavę 
ne gaišint laiko tuo klnusi-mui 

mu.
Taigi aišku, jogei daryt tokia 

taisyklę, kad visi suvažiavimo 
tarimai būtinai butų leidžiama 
visuotinam balsavimui, yra ne
praktiška. Dalis jų gali būt už- 

< baigia suvažiavime. Bet kaip 
dabar atskirt, kas palikt galuti
nam suvažiavimo nutarimui, o 
kas leist per visų sąjungiečių 
balsus? Konstitucijos projektas 
sako, kad apie tai sprendžia pir
miausia pats suvažiavimas (t> y. 
jisai duoda įnešimus referendu- 

Toliaus konstitucijossuvažiavimas yra reguleris Są- l,,n1)- 
jungos valdjwosi organas, sto- projektas nurodo, kokius daly- 
vintia augščiaus už kitas regule- hus suvažiavimas turi būtinai 
rias josios įstaigas (kuopų, susi
rinkimus, L.S.S. -komitetus, re-i 
dakciją ir tt.), — ko pirma ! 
jungos tvarkoje nebuvo. O re
ferendumas, nors ir turėdamas 
daugiaus galios už suvažiavimą, 
yna (išimant taųi tikrus daly
kus) nereguleris valdymosi įra
nkis. Jį sąjungiečiai gali visuo-j ina, yra priešinga tam, kad tu
mei vartoti, bet kol jisai neat- rėtų kokios-nors reikšmės L. S. 
meta suvažiavimo nutarimu, tai S. suvažiąvimai. Ji įsivaizdina, 
jų turi laikyties ir L.S.S. komi- jogei geriausia tvarka yra tokia, 
tetai, ir kuopos ir atskiri nariai

60-ji kuopa, taisydama proje
ktą neva tam, kad apgynus “de-’prieš 
m.okratiją”, nutarė, suteikti su- referendumus).

būtinai 
pavest referendumui išrišt. Ir 

i pagalios jisai suteikia 
j kiekvienai kuopai paduot refe- 
’rendumui įnešimą, kad butų al- 
| jflesta arba pataisyta bent koks 
1 suvažiavimo nutarimas.

Tad kas 60-ai kuopai nepati
ko šitokioje tvarkoje? Ji, mato- 

I itin vrii iiinnuinern imu knrl tii-

Benki, III. 
Livingston, III. 
Maryville, III. 
Collinsvillc, III. 
E. SI. Louis, III. 
SI. Louis, Mo. 
Dorrisville, III. 
Johnston City. 
Herrin, III.
Royalton, III. 
Cbristopber, III. 
Benton, III.
W. Frankfort, 111.

kritikuodama V. 
ta “Šeimyna se

Dirva ?

ir

Bei kada

gerbiamrtji Moterų
—Pabr.

Draugai ir draugės! pasislen- 
gkil padaryti šj maršrutą pasek-. 
indigu, l. y. sukvieskil kuodau- 
giausiai publikos j prakalbas. 
.Jums nieko (.langiaus nekušluos, 
kaip lik svetainė ir apgarsinimai.

i Kazimieras Gugis

Rajonas visoms kuopoms tinka
mus, su paliktomis tuščioms vie
tomis įrašyti tik dienai ir svetai
nėj. Reikalaukit pas Rajono rašt. 
A. Meldažį. 1503 — 20th Avė., 
Rockford, III.

Draugai ir draugės pasisku
binkite pranešti Rajono raštinin
kui iki 13 d. balandžio ar rengsi
te prakalbas draugėi K. Petrikie- 
nei, o labiausiai tų vietų, kur nė
ra dar kuopos. Taigi užtėmiję 
šį pranešimą stengkitės kuo grei
čiausia pranešti.

Tikime, kad tose vietose, ku
rios maršrute paminėta, pasis
tengsite surengti; gal rasis proga 
atgaivinti jūsų vietoje kuopa ir

Taigi visos kur, čia minėtos 
vietos, praneškite svetainių vie
tas ir 1.1., ar rengiate draugei K. 
Petrikienei maršrutą.

Belo, X Rajono lOtoj konfe
rencijoje tapo nutaria rengti vi
soms X Rajono kuopoms apvai- 
kščiojimus paminėjimui 100 me
tų K. Markso gimimo.

X Rajonas atspauzdino lape
lius šaukimui susirinkimų paini 
net K. Markso gimimo dieną; 
tinkamos visoms kuopoms. Rei
kalaukit pas A. Meldažį, X Ra
jono raštininką. LSS. X Rajono 
Sekretorius. A. Meldažis.

teises’ ---- Paskirtos Vietos, kur
\ v įkalbės draugė K. Petrikienė, pra 

neškite, ar rengsite, arne. 
gavęs iki paskirtai dienai, 
ta diena bus paskirta kitai 
tai. Praneškite svetainės 
rašą ir nuo kada prasidės.

X Rajono Rašt. A. Meldažis

vie- 
anl-

Veda visokius reikalus, kaip krindntdiški 
taip ir civili&kttose teismuose. Daru 

, visokias (Ipkumentus ir pop.cra;.

9323 S. Halstcf ”
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

127 K. Ootrborn SI. 
I'l U Crity Blčg.

Tel. Central 4411

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi j 
4-ias lekcijas per 

pus balsio sys- 
lenią ,kad ir ne
žinai nė vienos 
uolos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systema. 
kad net dyvai 
kaip Niuzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
Pri va tiškus lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

inonijos
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chic«ftJ.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

Taipgi didelis išpar- 
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 

Jįf dciimmtii, 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, Chicagc 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 5838.

kada organizaciją valdo komi
tetai ir asmens, atsakantis tiktai 

visus sąjungiečius” (per 
Bet šitokia

Nariai Cook County Kaal Eatata Taryba* 
A. PETRATIS & CO.

Raal Eatata Ofisas
Paskclina pinigus. Parka, parduoda ir 

maino namu, lotu ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Partiuri apstraktug. padaro popioru 
NOTART PURLIO

711 W. 85*4 latvi 
kampu Halsted Drovar 14M

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChieagJ
* Telephone Ihiyinarket 254-1

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10-11 ryto: 2-8 popietę-
7—8 vaknre. NedčHornle 10—12 dien«

-----rrTTonia ii... įmina ■■

TELEPHONE YARDS ;:?2i
lOR. J. JONIKAI JD

Medikas ir Chirurgai
333*5 Halsted St Chicag*

J



KORESPONDENCIJOS 1 aiškins, KoiHii iiiotfini Hroiijin kimino
WESTVILLE, ILL.

Mockaus byla — dismissed.

13
CENTS

Sakoma, kad iš didelių debe
sio visados maža Ijetus. Taip ir 
čia atsitiko su ta griausminga ir 
vietos lietuvius sujudinusia įdo
mia M. X. Mockaus byla.

.hm pirmiau buvo minėta, kad 
teismas lapo atidėtas į kovo 29 
dieną. Paskirtai dienai atėjus, 
teismo salėn buvo prisirinkę pil
na žmonių, įdomaujančių, kuo 
byla pasibaigs.

Ji pasibaigė vienu teisėjo tari
niu:

■— Dismissed! — paliusuoja- 
mas.

Paaiškėjo, kad prieš Mockų 
liudininkais buvo “nepriguhniiv 
gųjų” parapijos žmonės ir pat
sai jų tėvelis Mikalauskas. Bet
gi minėtą dieną teisme nepasiro
dė ne tik vargoninkas su tėve
liu, bet nei tie keli parapijonai.

Taigi ir šilto kartu žodžio lai
svės priešams nepavyko uždaryt 
Mockui burną. Kaip girdėt, ne
užilgo Mockus vėl busiąs 
villej prakalbų sakyti*

Wes-

D.M.D-jos koncertas.

PancdelĮ, balandžio 1 dieną, 
Dailės Mylėtojų Draugija pirmą 

konccrlą, ir tokiu pasisekimu. 
Pirmiausia Dailės Mišrus Cho
ras, p-lės A. Mureikiutės veda- 

Imas, gražiai sudainavo darbinin- 
: kų dainą “Tu, kurs klaidžioji, 
darbininke” ir Pavasario dainą, 
plė A.Varnagiulė solo siuntė ma
ne motinėlė”; Mišrus kvartetas 
“Tėvynę”; plė A. Buduliutė solo 
“Saulelė raudona”; K. Pietaris 
solo “Jojau dieną, jojau naktį”; 
vyrų kvartetas “Keleivio dainą” 
ir Dailės Choras “Girioj”’ ir 
“Medžiotojo dainą.” Be to bin

Aš skrendu augštai,
Aš skrendu toli, 

Bet aš niekuomet neskrendu
Be Helmar.
išdirbėjai augščiausios HĮŠies Turki-
škų ir l;gyptiškų Čignretų pasaulyje.

ndogtts “Viskas ant vienos gal
vos’’, kurį labai vykusiai išpil
dė plė A. Ruduliutė.

Koncertui pasibaigius 
šiaip pramogos ir šokiai, 
nių buvo labai daug atsilankę ir 
draugijai liks apie šimtas dolerių 
pelno.

buvo
Žmo-

šlapumo” laimėjimas.

■mjrarcrertv. K
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. • -

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki centų 
dideli t ..
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbamlytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbinguęno. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
..L()XOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptickose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

: ubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO. /jP1

7 1-80 VVashington Street, New York

Balandžio 2 d. buvo balsavi
mai, ar daryt Westvillę “sausą” 
ar palikt “šlapią”. Pasirodė, 
kad \vestvillicčiai nenori džiūti, 
ir nubalsavo už “šlapumą.” “Šla
pumas” gavo keturis kartus dau
giau balsų už “sausumą”. Be 
to buvo renkami ir kaikurioms 
miesto vietoms valdininkai. Ker
ių komisionierių (Commissioner 
of Highways) išrinkta lietuvis 
P. Latkauskis, ant demokratų ti- 
kieto. —- Kairysis Latras.

INDIANA HARBOR, IND

1 ' y
D R. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1553 W. Mndison st. 2225 So. Leavitt St.

Suile 600-612 Kampas 22nd pi.
Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pilone Ilaymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546 ’

.......... —... . ......................—1 ..... ..

Balandžio 3 d. Mikaločiaus 
svet. buvo L.S.S. vietinės kuopos 
paprastas susirinkimas, kuriame 
buvo balsuojami referendumui 
įnešimai. Mažesnės vertės bal
savimo referendumui įnešimų 
neminėsiu. Tik pastebėsiu vie
ną svarbiausią jų, t. y. padaryti 
įstatymą, kad nė jokia kuopa ofi
cialiai kuopos vardu nesilietų 
prie A. L. D. Tarybos. Šituo 
klausimu rimtesnieji nariai, ku
rie arčiau į dalykus žiuri, nuro
dinėjo, kad padaryti įstatymą 
draudimą kuopoms dėties prie 
ALD Tarybos, kurioje daugel 
kuopų jau nuo senai priklauso 
ir dabar dar vis prisideda, nėra 
mažiausio reikalo, nes pervary- 
mas tokio įstatymo sukeltų or
ganizacijoje išnaujo disorganiza- 
ciją. Nežiūrint, kad kritikų, nu-

G ARS INKITES NAUJIENOSE Tarybos nebuvo, bet balsavime p
pasirodė, kad yra draugų, kurie

nori įstatymo di’auc&innčio dėtis 
prie ALI). Tarybos. Jeigu už- 
klaustum jų, kodėl jie 'Tarybai

Kiek laiko algai, kada ALD. 
Tarybos sekr. A. Lalis buvo pri
siuntęs pakvietimo laišką prisi
dėti prie tos 'Tarybos, tai dauge
lis narių pasišokinėdami agita
vo, norėdami užprotestuoti, ne
žiūrint, kad nieks nei neagitavo, 
kad prie Tarybos prisidėjus. Bet 
kada jų užklausta, kaip ir už ką 
protestuoti, tai jie patįs negalėjo 
išaiškinti. Buvo išrinkta komi
sija, kibi ta protestą sugalvotų, 
bet ji ii’ iki šiai dienai dar tebe
galvoja.

Pradžioj susi tvėrimo A.L.D. 
Tarybos musų kuopoj Tarybos 
prieši n inkai /buvo didžiumoj, bet 
dabar tų priešininkų dalis žy
miai sumažėjo. Tečiau visgi dar 
ir iki šiai dienai keletas jų da ne
sugebėjo suprasti naudingumo 
A.L.D. 'Tarybos; vargiai kada 'jie 
ir supras. Priešinties A.L.D. Ta
rybai, kurios rūpesčiu pradžioj 
kovos mėnesio tapo sušauktų 
skaitlinga 'konferencija, kame 
tapo išnešta protesto re
zoliucija prieš klerikalų pra- 

laisvės klausimu, yra, tiesiog pa
sakius, nesusigaudimas dalykų 
padėjime. Darbininkas, kuris 
A.L.D. Tarybai priešinasi, yra 
toks neišmanėlis, kuris muša ku- 
mšeut sau j veidą.

— Reporteris.
. .... 1 ■' ' ..................  i J »

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai^ Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge: ir Subatoj:!

Pirmas Floras 15c.’ balkonas ĮOę.
Prie šių kainų priskaitoina ir ' 

1c ir 2c kariškos iitiokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir «?-ra GATVĖS

Tai. tKdz

DR. A. J. KARALIUS;
gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDIjįl4AI „n 
1121 N. WmU^b ava. |(|| 

Valandoa: t—12 rytai 1—1s 
▼•kare. > J ‘ '

Tel. Yards 3654. AKUSERKA 

a Mis. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; .ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodų visokiose ligose 
moterim iii merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant aiitiŲ lubų)

Chiogo. <, <

Tel. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

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

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

SPECIALISTAS. !t 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

reikalinga (langiaus Iron’o negu 20 metu atgal
Sako Anaemia—Irono Stoka Yra Didžiausiu Blogumu Sveikatai, Stiprumui, Gyvumui ir 

Amerikos Moters Gražumui.

r!

DR. FERDINAND KING, New Yorko 
gydytojus ir medikalis autorius 
sako: Gydytojai turėtų prirašipėt 
daugiau Organic Iron — Nuxatcd 
Iron, kad aprūpinus Iron’o štokų. 
Nuomonės Dr. Schuyler C. Jaunes, 
s. Elzbietos ligonbučio lankantis 
chirurgas New Yorko mieste, Dr. 
James Francis Sullivan, buvusio 
Bellevue ligonbučio (Išlaukinio 
DepL) gydytojo, Ncw Yorko ir 
WestcheSter’io pavieto ligonbu
čio taipgi. O taipgi ir kitų gydy
tojų. kurie išmėgino Nuxated Iro- 
n’o vertę.

Bile moteris, kuri pavargsta greit 
ir nervuota ir greit pyksta, bet esti 
nublyškusi, nuvargusi, tuoktus pri
valo egzaminuol savo kraujų, ar ja
me neslokuoja Iron’o. Pavartoji
mas Nusated Iron dažnai padaugi
na spėkas, pakantrumų silpnoms, 
nemintoms moterims į dvi savaili 
laiko.

.saldainiuose, nugrūstuose

"Negali būt stipri ,sveika, graži, 
ružavais veidais moteris be Iron”, 
sako Dr. Ferdinand King, New Yor
ko gydytojas ir medikalis autorius. 
Aš stipriai patariu, kad gydytojai 
turčių prirašinėt daugiau Organic 
Iron — Nuxated Iroh savo nerviš
kiems, suvargusiems, silpniems, blo
gai nurodantiems ligonėms - mote
rims. Nubalimas reiškia anaeinių. 
Anaemiškos moteli oda yra nubalu
si, raumenjs suvytę, muskulai silp
ni, protas suniuręs, bei nykstanti 
atmintis ii* dažnai jos tampa silpnos, 
nervuotos, greit pykstančios, nuliū
dę, sulingę. Kuomet Iron’as aplei
džia moters kraujų, tuomet ir roži
nis dažas apleidžia jos veidų.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
maiste, kaip tai: krakmole, cukruje, 
syrupe 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre- 
kčse, makaronuose, špagetuose, la- 
pioka, sago, farinoje, degerminuoli 

•cornmeal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minėtų 
maistų gamtos jiems suteiktų h'on’ų. 
'Taipgi nesumaningi naminio virimo 
budai, perdaug vandeniu išplaunant 
prirengimas maistui daržoves, sunai
kina pas jas daugybę Iron’o1. l odei 
jus turite parūpint Iron’o štokų savo 
maistui, vartodami kokį nors būdą, 
kad panaudojus Organic Iron, taip, 
kiid jus vartottlt druskų, kuomet ran
date 'jusu maiste jos štokų.”

Dr. Schuyler (’. .buities, šv. Elzbie
tos Ligonbučio vizituojantis gydyto
jas Nčw Yorke, sako: “Niekuomet 
pirmiaus aš nesu davęs jokių medi- 
kųliškų informacijų, nei patarimų 
per spaudų, nes aš netikiu į lai. Bet 
liek (laug amerikoniškų moterų ken
čia dėl kraujo stokos ir jo sekamu 
ligų, jog aš nusprendžiau, kad tai 

’vra mano pareiga patart vaitot Nu- 
\aled Iron. Aš pats jį vartojau ir 
daviau mano ligoniams su didžiau
siai nustebinančiomis pasekmėmis, 
ir tie, kurie greit nori padidint savo 
sveikatų, jiegų ir pakaųtrumų. ras 
žymiausi ir slebėtifim gerą jame vai-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Jr Slogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiinui štubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

mokyki!Idienine 
i IR 

Vakarinė
njeFnorFįrreitai ir pasekmingai temokti Angli
ukai kalbėti, skaityti ir raiytf, tai lankyk masų 
inokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia moklnama.- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSymo 
Lenkų ’’ S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pitietybės Gramatikos
(Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.i
įr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų.. Gyve-[ 
kiančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
[aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School | 
3103 S. Halstęd St. Chicago Ill.1 

| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ j

nčins toliau mokini 
ikinama lietuviškai.

F1A5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa

darys jus iinovu | trumpą laiką.
Mes turime didiiausius ir geriausius kirpl- 

ino-designinR ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo- 
kysitčs.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCIIOOL
J. F. Kasnicka, Perdštinls, 

118 N. La Šalie gatvš. Kambarys 4U-417. 
prieš City Hali.

bile

Vyrišky Drapan y Bargenal 
^Nąuji neatimti, daryti ant užs* 

kynio siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po S15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik) 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamV^ 
tų overkotų.

Visai Liažai vartoti siutai ir over 
kotai, vedlės nuo $25 iki $85, datas 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Iki $7,50

Atdrfra kasdieną, nedėllomis ii.i 
carais.

51 S. G O R D O N
Uis S. Salated SU M-

Kūdikio atsišaukimas—Kokis jusu atsakymas?

“Motina, kodėl Jus ne
imate Nuxated Iron ir 
neesate stipri ir svei
ka, hejgijat gražumo, 
rausvumo jūsų veidui, 
vietoje kad būt ner- 
vuota, nerami visų lai
kų ir išrodanti visai 
suvargusi, sena. —Gy
dytojas davė Susis 
Smith’s motinai. Ji 
buvo dar blogesnė, ne
gu jus esate dabar, o 
dabar ji atrodo net 
daug jaunesnė ir jau
čias gerai.”—j----------—.----- *---------

jog kiekvienas 
šių dienų vyrui

liijgas nervų nusilpnėjusiame padū- 
jinic, kad aš tikiu, jog kiekvienas 
turi apie lai žinot, šių dienų vyrai 
ir moteris reikalauja (langiaus savo 
kraujuje Iron’o 
kčjo dvidešimt, 

negu jiems jo rei- 
arba trisdešimt me-

(Icmincralizuolas maistas lakstan
čiuose namų ir dėl reikalavimo di
desnio pasipriešinimo, kad hllaikius 
daugybę nesveikatos apsireiškimų 
ant kiekvieno žingsnio.’’

Dr. E. Saiter, Bostono gydytojas, 
kdris studijavo abiejose šalyse: čia 
ir Europoje medikaliŠkose instituci
jose, sako: “Nusaled Iron yra stebu
klingas vaisias. Jeigu žmonės tik jj 
vartotų, kuomet jie jaučiasi silpnais, 
arba suvargusiais, vieloje vartojimo 
ivairin stimuliuojančių gyduolių, al- 
kėbųlio. aš esu I ikras, kad tukstan- 
Čiiii žmonių įgytų raudono kraujo 
corpust les, padidintų savo fiziškų e- 
nergijų ir pastatytų save pozicijoje, 
kad nubaidytų milionus apie mus 
lekiojančių "parazitų. Tas stebina, 
kJip daug čia žmonių slokuoja krau- 
juje Iron’o ir nud to kenčia, luorn 
pačiu laiku jie lo nežino.

Dr. James Francis Sullivan, bu- 
vitsis Ikdlevue ligonbučio (Išlauki
nio Dcpt.) gydytojumi, New Yorke 
ir1 taipgi buvo gydytojom \Vestches- 
lei io pavieto ligonbutyje, sako: “Tu- 
ks|lanč;įai ypatų melas iš meto ken
čia, besigyu.Vdaml nuo visokių ligų, 
kuomef papi’asčiausi priežastis jų

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

' . I

1436 N. Ashland Avė., Chicago
X , .......- ■ — .... - J

Telephone Yards 5032

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

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

TELEPHONE YARDS S8S4.

Dr. P.G. Wiegner
I Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 

ii ryto ir nuo 7 iki D vai. vak. 
3325a So. Halsted SLUhicaga.

Telcphohe Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. l lth Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
ųiio 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedčldicniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, khygvedya- 
tės, stenografijos, tvpevvriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •• 
belnos Istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryta 
iki 5 po pievų; vak. nuo 7:30 iki •:!• 
3106 So. IIMsted St« Chicago. Iii.

Jus galite pažint moteris, kurios užtektinai savo 
kraujuje turi Iron’o—jos atrodo gražiomis, svei
kos, skaisčiais veidais ir pilnos gyvenimo ir links
mumo, — kuomet tos, kurios stokuoja kraujuje 
Iron’o, dažnai esti nervuotos, piktos, silpnos, nu
vargę, Visuomet dejuojančios ypatos, su kuriomis 
niekas nenori drauge rasties,

Dr. 'T. Alphonsus Wallacc su eile 
mėtų patyrimo gydytojas šioje ša
lyje ir kuriam buvo duota daug gar
bės titulų anglijoje, sako: "Aš ne- 
prnktikuoju garsinamų medikalių iš- 
diibysčių rekomendavimais, bet ra- 

ligos esti — ncuateklius Iron’o jų 
i audimuose kraujo kūneliuose, kad 
sustiprini vidurius atlikimui savo 
darbo pervirinime maisto, kurį jie 
priima i stiprius raumenis, musku
lus ir smegenis. Bet reikalinga at
sargumas, kad nepavaitojus senos 
formos Melallic Iron, kuris dažniau
siai padaro (langiaus blogo, negu ge
ro.

"Nežiūrint • lai, kas buvo apie šj 
klausimų pasakyta ir parašytu ge
riausiais gydytojais, tuksiančiai žmo
nių dar ir dabar tebevartoja Melallic 
Iron, gali bul lodei, kad tasai kainuo
ja keletą centų piginus. Stipriai pa
tariu skaitytojams, visokiuose atsi
tikimuose gaut gydytojų receptą, ku
ris prirašytų Organic Iron — Nuxa- 
ted Iron, arba, jeigu Jus nenorėtu! 
eit pas gydytoją, tuomet nusipirkite 
Nuxatcd Iron galavai prirengtuose 
ryšulėliuose ir žiūrėkite, kad šitas 
vardas (Nuxtned Iron) rastųsi ant 
rišuiėlio. Jeigu jus esate vartoję gy
duoles kaip tai:,Nux ir Iron, bei ki
tokius panašius Iron’o prirenginuis 
ir buvo be pasekmių, paminkite, kad 
tie prirengimai yra visai skirtingi 
nuo Nuxaled Iron”.

PATfiMYK. -t- Nuxated Iron, kuris 
yra prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, nėra paslapti
nis vaistas, bet gerai visiems aptie- 
koriams žinomas. Nepanašus senam 
Inorganic Iron’ui, jis yra lengvai 
asimiliuojamas ir neužgauna dantų, 
nepajuodina jų, nei nesugadinu vi
duriui Jo išdirbėjai gvarantuoja pa
sekmingas ir dietai užganėdinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, arba 
jie sugrąžins Jums pinigus. Jos yra 
parduodamos pas visus gerus aplie- 
korius.

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGE8

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

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

SARA PATEK, Pirminlnki

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriūi .auksųriui ar keliau
jančiam pardavčiui, 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

ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi,. mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-Čios lubos, virš Platt’o aptiek 
Tėmykite į mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vpl. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėnoie nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

R. Blumėnthal į

.AKI 
Akis

SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga (loma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.kus. V d.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st

• Telephone Yard* 4317



NAUJIENOS, Chicago, III.

ir Apielinke
True translation filed with the post- 
nmster ai Chicago, III., April 8, 1918, 
bs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Iš pramoniečių bylos.

pa-Teisėjas Landis paliuosavo 
šauktuosius veniremen’us.

Kaipir kokia bomba pereitą 
subatą tapo įmesta 1AVAV. by
loj kaltinimai, buk esą daryta 
pastangų patrauki savo pusėn 
prisaikintuosius. Teisėjas La-

buvo — paliuosavimas 200 pa
šauktųjų venircmen'ų. Tuo 
bildu vienu užsimojimu tapo 
nušluota į šalį astuonių dienų 
darbas, ir dabar visa turės pra
sidėti išnaujo.

Įsakyta sudaryti naują sąstatą 
t. v. venircmen'ų, viso iš 150 
žmonių. Dalis jų, taigi 50 vy
rų, turės stoti prieš teisėją se
kamą savaitę. Iki tol, byla ta
po sulaikyta.

šitą permainą iššaukė Suv. 
Vaisi, (lislriklo prokuroro Cha
rles F. Clyne’o tvirtinimas, bū
tent, kad I.WAV. unijos agen
tai turėję pasimatymų su visais 
pašauktaisiais į federalj teismą 
prisaikintųjų tarnystei vyrais.

Kaltinamųjų gynėjas, adv. 
Vanderveer, tečiaus užginčijo, 
buk esą daryta kokių nors pas-

naktį nušovė tūlą Dennys Kos
ta upa tos ant kertės \Vasbing- 
ton ir Paulina gatvių. Žudei- 
kas užtėmijo detektivai ir po 
trumpo šaudymosi vienas jų, 
Todd, tapo pašautas ir nugabe
ntas į pridewell ligoninę. 
G ra hm kol kas dar nepagautas.

Abudu žudeikos, sako, buvo 
girti. Pirm užpusiant ant Ko- 
staupato jiedu buvo įėję Tho- 
mas kabaretai), 1664 W. Madi
son gt., kur, savininkui atsisa
kius duoti jiems degtinės, pašo
vė negrą, durų sargą, ir pabė- 
fo.

rase kelintą laiškų giminėms ir 
pažįstamiems, kur jis paaiški
na savo nusižudymo priežastįs 
ir atsiprašo už nemalonumus, 
kokių jie gulėtų delei to aptu
rėti.

True translation filed wlth tne post- 
masler at Chicago, UI., April 8, 1018, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Sudegė karės reikmenų 
dirbtuvė.

Pereitą subatą sudegė viena 
Standard Steel kompanijos Ha- 
nimonde, pasažierinių vagonų 
dirbtuvė, kartu su 15 naujų va
gonų, prirengtų išsiuntimui. 
Nuostoliai siekia 750 tūkstančių 
dol. Gaisro priežastis — elcs- 
pliozija, kilusi maliavų priren- 
gimo skyriuj.

į jų pažiūras. Vanderveer pa-

Gal jis pasirūpins 
geresnių dažų.

Ponas J. A. Herminiak, saliu- 
nininkas, 164 N. La Šalie gt., yra 
uolus tėvynainis. Tatai užvakar 
sužinojo, nors ir po laikui, go- 
vėda jaunų vaikėzų, kurie jam 
riktelėjo: “Nutrauk tą vokišką 
Hagą!”

Tai įteigi buvo lenkiškas fla- 
gas. kur stovėjo iškabinta ties jo 
saliunu ir tatai ponas Herminian 
išaiškino jauniemsiems smar

kuoliams. Esą, Magas yra neti
kusiai nudažytas: vietoj išrodyt 
mėlynu, jis daugiau panašus Į 
juodą...

Gal ponas Herminiak pasirū
pins geresnių dažų?

Areštai.
Policija vakar sučiupo dar 

tris jaunus banditus, kuomet 
vienas apiplėštų asmenų pama
te juos gatvėj ir pasekęs nurodė 
jų gyvenimo vietą. Areštuotie
ji jau prisipažino.

tas geidžia pertrauki bylą nuro
dymu, jogei esą kėsintųsi prie 
kokio nors papirkimo ar dary
mo įtekmės į busimuosius tei
sėjus, aš patarčiau jam davest 
savo nuomonę iki galo”.

Susikirtimas kilo tuomet, ka
da I.WAV. advokatas Vander
veer pasiūlė valdžiai keturis 
parinktinius prašydamas, kad 
jie laitų prisaikdinti. Tatai iš
šaukė adv. Clyne’o protestą ir 
jo atidengimus.

Teisėjas Landis paliepė pašau- 
ktiemsiems apleisti teisino ka
mbarį, vėliau jis pašaukė de
šimtį venircmen'ų, kurie laukė 
savo eilios. Teisėjas asmeniš
kai iškamantinėjo kiekvieną pa
šauktąjį. Teismo reporteris už
rašinėjo jų atsakymus. Užbai
gus kamantinėjimą teisėjas at
statė visą pašauktųjų surašą.

Areštavo advokatę.

areštuota advokatas C. W. 
Shaefffer, 2257 N. Kedzie gt. 
Įtariamas dalyvavime padegėjų 
šaikoje, kuri pastaruoju laiku

tikslu apsukti apdraudos kom
panijas.

Užpuolė šoferį.
Du nepažįstami blogdariai pe

reitą subatą apiplėšė šoferį De- 
\vey Strickland, 4729 Langley 
gt. Jiedu nusisamdę Stricklan- i t do automobilių ir prašė, kad jis 
nuvežtų juodu kur ten į pietinę 
dalį miesto. Ant 55 ir Normai 
gatvių blogdariai atėmė iš jo 
15 dol. pinigų, auksinį laikro
dėlį ir išmetę jį patį iš automo- 
biliaus, nuvažiavę savais keliais. 
Vėliau automobilius surasta ant

Dar palaukite.
Policijos viršininkas Schuet- 

ller dar nemanąs grįžti Chica- 
gon. Floridos oras perdaug 
puikus palyginus jį su Chicagos 
oru. Nors ir buvo žadėjęs su
grįžti kaip vakar, bet dabar ta
tai atidėjęs iki šio menesio pa
baigai.

Visi pono Scbuettlerio drau
gai, kuriems jis buvo žadėjęs 
“širdingai paspaust ranką”, da
bar malonės palaukti.

Sužeidė mergelę.
Chicago and Northwestern 

traukinys, ties Sunnyside ir Ci
cero gat., užvakar mirtinai su
žeidė jaunų 20 metų mergelę, p- 
lę Auna Volbach, 5038 Sunhy- 
side gt. Neapsižiūrėjimas.

Mergelė nugabenta į St. EĮiza- 
beth ligoninę. Veikiausia mirs.

Gaisras. -a. i , ■ >
Kilęs gaisras dideliam apnrt- 

mente, ant kertes 55 ir Mary- 
land gatvių, užvakar naktį iš
vijo gatvėn 24 šeimynas. Gais
ras kilo skiepe, po mažos val
gomųjų reikmenų krautuves, 
kur randas tame pat name. 
Nuostolių pridaryta už 50 tūk
stančių dol.

“Niekšai, jus pavogėte mano 
pinigus!”

Teisėjo Kersten kambaryj 
pereitą subatą turėjo vietos se
kamas prietikis. Kuomet tapo 
atidėta byla nusibankrutijusio 
Auburn State banko savininkų, 
77 metų amžiaus senutė. Mary 
Rohebaek, atsistojus sušuko: 
“Niekšai, jus pavogėte mano 
pinigus!” Ją pasekė ir kiti de- 
poziloriai. Bailiffas turėjo da
rbo, kol numalšino įpykusius 
depozi torius. Bankininkai su
glaudę ausis nėrė pro duris...

žudeikos.
Du girti žudeikos , William

G ra hm ir James Todd, subatos
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Jau jis Chicagoj

PRAKALBOS
Bengia LDLD. 15-toji kuopa

Utarninke, Balandžio-Apr. 9
I‘radžiu 7:30 vai. vakare.

“Visaip puikus 
burdingieris”.

Ponas Anton Medick, italas, 
turėjo jauną ir “visaip puikų 
burdingierį” — .poną Gjurady 
Pruginier’ą. “Burdingbosis”’ 
prie kiek vienos progos nesigai-; 
lodavo pagyrų savo šauniam, 
“burdingieriui”. Kaimynai da
žnai perspėdavo poną Medicką: 
“nesidžiaug, kaimyne, rytu be 
vakaro; visų dantįs balti”.., 
Medickas netikėjo tol, kol vie
ną vakarą, sugrįžęs iš darbo, 
neberado nei “burdingierio”, 
neigi savo jaunos pačiutės.

Daug vargo turėjo ponas Me
dick, kol jis, policijos padeda
mas, surado savo pačiutę. Užva
kar porelė tapo areštuota name 
10718 Hojie gatvėj. Pačiutė 
dabar betgi nieku būdu nebe
norinti prisiimt poną Medicką: 
anksčiau ar valiau, ji ir vėl ža
danti susižinot su “visaip pui
kiuoju burdingieriuin”.

M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi 
Padengimui lėšų įžanga 10c. 
Gerai chikagiečiams žinomas

M. X. MOCKUS 
Atvyko vėl į Chicagą.

Visi kviečiami atsilankyti į šiąs 
prakalbas. Komitetas.

gy-

Negalėjo pasigydyt — 
nusižudė.

Lietuvis, Juozas Alekna, 
venęs 1804 So. State gatvėj,

pereito ketvergo naktį nusižu
dė gasu. Sako, Alekna septinti 
metai buvęs ligoniu. Ėjęs pas 
įvairius daktarus, bet niekur 
neradęs reikiamos pagelbos. Pa
galios jis n h taręs užbaigti savo 
gyvenimą — nusi troškinau t ga
šli.

Prieš nusižudant Alekna pa-

Mylėtojų Draugijos įgaliotinių 
protesto pfaė& klerikalų visuoti
ną seimą. Prisipažino, jog jie 
perskaitę ir mano paaiškinimą, 
tilpusį “Naujienų” nr. 74.

Delei didesnio persitikrinimo 
jie prašo prisiųsti mandatus da
lyvavusiųjų draugystes įgalioti
nių protesto susirinkime.

Kad užganėdinus teisinga ži
nia Lietuvos Mylėtojų Dr-stės 
narius, matau reikalo viešai pa
sakyti, jog visi mandatai pasili
ko šv. Ąntano svetainėje pas 
klerikalus, sykiu' su pp. Strcl- 
čiunu ir J. Karpom. Kiti dele
gatai,’, palikdanil šaukiančius 
klerikalus nei reikalaut neberei- i 
kalaVO savo ifiandatų.

Tolesniai p. F. Strclczunas ir 
J. Karpus aiškindami apie kle
rikalų betvarkę, kad tik keli ne
mandagus jaunikaičiai norėda
mi užtrempti p. Račkaus paaiš
kinimą (teisingiau, burnojimą, 
Nėi vienam draugystės delegatų I 
da neišreiškus savo minties apie 1 
patį seimą, Račkus jau negra
žiai užsipuolė ant Acerio. Kuo
met vienas iš delegatų pasipra
šęs balso davė pastebėjimą prie 
tvarkbs, tai klerikalai vietoje 
rinkimti tam vakarui r tvarkos 1 
vedfejd', sukėlė skandalą. A.B.L.) 
po to privalėję apleisti svetai
nę Lietu v. Myl. Dr-stės dele
gatui su mandatais pasilikę.

čta (tiriu paklausti Jūsų, ger
biamieji, viešai, ar visi kalba
mos draugystes delegatai tenai 
pasiliko? Jei taip, tai kiek Liet. 
Myl. Draugystės vardu pasilikę 
delegatai, su visais jųjų manda
tais, turėjo teisės prisidėti pini- 
giškai prie siuntimo delegatų į 
New Yorko seimą?

A. B. Liutkus, rašt.

I ADOMAS 
ANČIUKAMS

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 6 d.

Velionis 28 metų amžiaus.
Paėjo iš Suvalkų gub., Kal

varijos pav., Liudvinavo vals
čiaus ir parapijos, Balaikų kai
mo.

Paliko dideliame nuliudime 
5 seseris, du broliu ir du švo- 
geriu.

Sirgo 5 metus. Amerikoje iš- 
. gyveno 8 metus.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Balandžio 9 d. 9 vąl. ryte iš na
mu 1634 N. Lincoln st. į šv. My
kolo bažnyčių, iš ten į šv. Kazi
miero kapines.

Kviečiama visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Laidos graborius Adomaitis.

LITERATIŠKOS

Panedėlis, Balandžio 8,1918.
Englewood, I1L—T. M. L. Pašclpi- 

nės Draugystė* mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 9, J. Baukus 
svet., 8432 Vincennes avė., 8 vai. v. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi
lankyti. Nors susirinkimas pripuo
la subutoj, 6 balandžio, bet deki tū
lų priežasčių tapo perkeltas.

Kviečia —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
Ainer. 185 kp. paprastas susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 7 d. 1 
vai. po pietų, Ant. Mikoločiaus svet., 
2112 — 137tn Str. Kuopos narius ir 
norinčius prisirašyti prie jos, malo
niai kviečiame atsilankyti.

—4- Stripeikis, rašt.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ge

neroliškos repeticijos įvyks balan
džio 7, litų vai. ryto, Mildos svet,. 
Po repeticijų bjjs išduotas raportas 
iŠ Velykų vąjcaro. Su pagarba,

Choro piriųininkąs, M. M. Yuodis

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA patyrusių langų va

lytojų.
, CHICAGO CLEANING CO.

62 \V. NVashington St., Chicago

REIKALINGA 4 arba 5 moteris 
maišus lopyt, geras stockas, pasto
vus darbas $1.50 už šimtą. Ateikite 
pasirengę dirbt. L. Finkelstein, 
1456 S. Racine, Avė?,N Chicago
——.....  1 n ......... 111 m .J------- 1 aes

LSS. 158 kp.-mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, balandžio 9 d., 
John Grušo svetainėje, 1100 So. Cen
tral Park avė. Pradžia'8 vai. vuk. 
Draugai, visi atsilankykite, turime, 
daug svarbių neatidėtinų reikalų.

-—Valdyba.

Pirmyn Mišraus choro (Norlh gi
dėje) susirinkimas įvyks 'balandžio 9 
d. 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 yVabansia avė. Visi mutinįįs 
dainas kviečiami ateiti—Komitetas, 
SLA. 226 kuopa laikys susirinkimą 
nedėlioj, balandžio 7, 2 vai. po pie
tų, Viešo Knygyno Liuosybės Svetai
nėj, 1822 VVabansia avė. Visi na
riai būtinai atvykite, nes, bus rinki
mai pildomosios tarybos.

—A. Martišius, Seki’.
Chicago, UI.—Penkių progresyvių 

draugysčių įgaliotinių susirinkimas 
įvvks balandžio 8 d. 8 vai. vakari*, 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd pi. — 
Malonėkite visi susirinkti: yra daug 
svarbių dalykų. —Sekretorius.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Saliunas, geriausi* 
transportacijos kampus ant pietva
karinės pusės. $1600 cash. čia yra 
jums proga. 3800 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — išeinu 
kariuomenėn.
3564 So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA—BARGENAS 
Geležinių daiktų ir šynų krautuvė, 
uždėta 1865. Pardavimo priežastis, 
turiu kitą biznį, kuris užima mano 
visą taiką. FRED. C. EWART, 
3108 So. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI grosernės, sankro
va, daranti $30.6(1 biznio i dieną. Ge
ra vieta bučernei. Nėra kompetici- 
jos. 2313 W. 47 St., Chicago.

RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $W dvigubais 

springsats phonografą, 2 Jevvel 
points, ir recordus, taipgi pulkų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9xl2? $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Prakalbos
Utarninke, Bal.-April 9 d.

Rengia L. D. L. D. 19ta kuopa 
MILDOS SVET., 3138 S. Halsted St.

Pirmas Literatiškas Prakalbas
Kalbės:

KL. JURGELIONIS 
ir

T. L. DUNDULIS
Visi kas tik gyvas ateikite į šias 

prakalbas. Pradžia 8 valandą vakare.
Kviečia LDLD. Komisija.

JIEŠKO PARTNERIŲ
NASLft moteris pajieškau pusinin

ko su maža suma pinigų į gerą res- 
toranto biznį.
1619 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
rakandai, jeigu kas norėtų, galėtų 
drauge ir 4 kambarius pararidavot. 
Puikus kambariai, yra elektros švie
sa, gazas maudynė. MRS. KATZ, 
1813 String St., Chicago.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Petro Pet

riko ir Vincento Grikšo. Abu Kauno 
gub., Telšių pav., Garždiškių parap. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Andrijauskas, 
3222 So. Halsted St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobilių “Siden 

Baren” ir viena % tono Irokas. Ir 
vienas inžinas “Merian”.

J. Matjukas, 
3237 Auburn avė., Chicago, III.

K. Gugio balsai.
Pagal valdiškas skaitlines, 

kurios tapo paskelbtos subatoje, 
drg. K. Gugis, kandidatas į Suv. 
Valstijų kongresmanus, bal. 2 
d. gavo 2,580 balsų. O 1916 m. 
socialistų kandidatas 4 distrikte 
gavo 1,515 balsų. Taigi socia
listų balsų pasidaugino 1,065.

Gerai išvedė bylą.
Pereitais metais rugpiučio mė-, 

nėšio 18 d. patiko mane nelai
mė, dirbant Sam Cohn Sons 
skrepjarduose (15 ir S. Halsted 
str). Susižeidžiau kairiąją ran
ką, bet kompanija, nors yra “in- 
šiurinus’’ visus darbininkus, at
sisakė man mokėti už tą sužeidi
mą.

Kreipiausi prie advokatų. Bet 
nė anglai, nė lietuviai advokatai, 
kurių prašiau apskųst į teismą 
kompaniją, nepsiėmė to padaryt 
Ant galo pavedžiau dalyką adv. 
Kazimierui Gugiui. ir dabar ga
liu pasidžiaugti, kad laimėjau sa
vo reikalavimą.

Už tai ištariu viešą padėką p. 
K. Gugiui.

Adolph Pocevich.
216 String str., Chicago, III.

• i. \ • ...

CICERO
Klausimai prie paaiškinimo.

“Naujienų” nr. 79 pp. F. Stre- 
Ičitinas ir J. Karpus išreiškia 
abai širdingų ačiū gerb. “Nau- 

. ienų” Redakcijai už įdėjimą į 
laikraštį jų atšaukimą Lietuvių

Mokinkite^,,'lįrjlar sykį • 
moKinkitės!. ; u o? : .rT.z fg|po4»- i •

Šnujdje tas, kur nemoka skai
tyt1 iP rašyt — aklas žmogus. Iš
tiktu, pagailėtinas žmogus, nes 
atstumtas nu8 (4Šb pasaulio gy- 
verif/nd. ‘ '.’l!1” f

Tolygiai blo^a ir tam. kurs 
gyveiulhmas š/ojė šalyj o nemo
ka šios šalięą kalbos — nemoka 
an ir rašyt. Ant
kieRvfeno žingsnio jis :_____
keblumų ir sunkenybių, ir ne- 
gail niekur aukščiau pasisiekti,| ke?^balandžio ’(April) 9, 1918, L. D. 
dėlto kad nežinojimas šios ša
lies kalbos ir rašto visur jam ke
lią pastoja. Todėl reikia 
riai kiekvienam stengties 
juokinti?. Išmokti gi nėra 
ku, reikia tik tutet truputį 
ir pasiryžihio.

Pranešimai

PAJIEŠKOME žmogaus vedusio, 
be vaikų, mylinčio ant ūkės dirbt, 
moteris virtų valgyt, o vyras dirbt 
ant ūkės. Mes esame du vyrai. Dar
bas nepersunkus dėl moters, mokes
tis gera. Darbas ant visado. Plates
nių žinių kreipkitės šiuo adresu:

Balcunas Bros., 
Firdale. Wash.

RANDAI
... BUČERNIŲ DOMAI!

Nereikalaujama pinigų. Jus galite 
pasirąndavoti mano bucėrne pigiai. 
Lietuvių apiclinkėje, 2 blokai nuo 
lietuvių bažnyčios. Dabartinis aren- 
dorius — bučerninkas serga.
1640 So. Jefrerson St., Chicago.

.. . i%_ sutinka X----

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: CanaJ 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai is- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 

J*.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Literatiškos prakalbos! — Utarnin
L. D. 19-ta kuopa rengia pirmas li
teratiškas prakalbas Mildos svetainėj 
3138 S. Halsted SI. Kalbgs drg. K.

. . .Jurgelionis ir T. L. Dundulis. Kas
Dilti- tik gyvas, ateikite pasiklausyti. Pra- 
pasi- K va’’ vak- Kviečia LDLD Komis.
Slin- Chicagiečių domai.—Gegužio 4 d., 
noro 17 val- vak- LSS- kuopa ren-

Šia didelį apvaikšČiojimą Gegužinės 
ventės ir K. Markso gimimo dienos

«♦* i ii o • • . 1 sukaktuves. Programas bus įvairus.Aušros Mokykla prieinama p0 programai šokiai. — Kuopos ir 
kiekVieilain, ir’‘čia greičiausia draugijos prijaučiančios musų dar-

.. .. biu, meldžiapios nieko tą vakarą ne
galima pramokti. rengti. —Komitetas.

Anghi kalbos mokina dabar „ Bridgeville, Pa. 
patytuši mokytoja, p-le Liudyto | džio 13 die 
Na’rrnontaite. ’L< 
ki 5 vai. po pietį 
(arithietikosį algebros, geomet
rijos, taipjau plonų braižymo) 
mokina matematikas V. Mišei- 
ka. Užsirašyti galima visados. 
Mokestis labai prieinama. To
dėl eikite visi į “Aušros Mokyk
lą”, 3001 S. Halsted St., Chicago.

(Apsk.)

n •• XI n *n.n’.-A !)«!«,. IŠSlhANDAVOJA štoras-krauluvė,I ajieškau I. Alksninio, ar ba liti ‘ tinkama visokiam bizniui; Užpaka- 
Alix., taipgi ir Vinco 1 oyilaičio. A'hyj yra 5 rūmai pagyvenimui.
V'U< i1 nVVenv< I16 aJ^avr°U,,! Adresas 2900 W. 40 str. Atsišaukite j 
bork, I a. Malonėkite atsišaukti ant 2902 W. 40 st. ant pirmų lubų.šio adreso: And. Rasimas,
3001 S. Halsted St., Chicago, III. Į »■■■■■■ ----------------------------
.................... ■■■■■ "■ ....... * PASIRANDAVOJA geras kampas 

Pajieškau Kazimiero Pulkausko, aptiekai arba graboriui 3658 Union
(arba vadinasi angliškai Čali Pulk), avė. Bus gatava gegužio I mą. Ims 
tas kur buvo kada apsivedęs su Zose P% VenI?aun’rt^1 "oru
Juodčaite ir su ją persiskyrė. Turi I W.00. I ei. Drover 10144.
5 metų dukterį. Pernai gyveno — 
Grand Rapids, Mich. Malonėkite at
siliepti tuojaus, arba kas jį žinote 
bukite geri pranešti už ką busim dė
kingi. Chalis ir J. Philip, 
1212 State, Ručine, Wis.

NAMALžEMe

REIKIA DARBININKŲ

FARMOS!
Pajieškau savo pažįstamų, Jurgio Į parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 

Jankausko, kuris manau, gyvena Chi- gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa- 
cagoje. Malonėkite atsišaukti. vininkų. Fanuos gyvenamos ir ne- 
Egnac Poška, Tel Canal 767 gyvenamos. Platesnių žinių klaus- 
1902 S. Halsted St., Chicago, 111. kitę per laišką, įdedant markę už 3 

», | centus.
TON Y Z A BELĄ 

E- H°x L Lake Co. Peacock, Mich.

f) A D D A I sokhm rI1m^ažoĮ PARDAVIMUI—nuosavybė su piru 
II || Ii II III »arb* d,rka^?M mos klesos groserne ir “meat mar- UflIlUfll . M*, ket”. Vieno augšto namas, nauja

__  Aunuos*, ligonbuŠiuose, raltiniee, sankrovose, lietuvių apgyventa vieta. Turi par- 
o . . . . . | “u«’i dideli s®- duoti is priežasties ligos. Nebus at-ix- i- čia nnUi^at0J’ >a a’1' I Fh-Umu mesta teisingas pasiūlymas. Tel

džio l.T dieną, SLA. 90 kuopa rengia Į Advance Employment Ezchaiife nrover 137a Anton Prazskv 
rijos nuo 2 i-| pui*<y b?,liu Vokiečių salė-p-r®» augštai.—179 W. Washinrton «t 2856 Emerąjd avė., Chicago.

« I ie?,Bell|own st. Prasidės 7 vai. va-1 1
Matematikos | karo. Inžagos: vyrui arba porai 50c; 

moterjms 25c. Bus linksmų lietu
viškų šokių ir pramogų.

REIKALINGA 2 patyrusios inote- 
rįs, skudurų rinkėjos. Gera mokės- ,
lis. Vienas patyręs vyras dirbt įį PARSIDUODA, atiduodama ran- 
junk shop. (). Zelden, don, arba išmainoma ant privatiško
6136 S. Racine Avė. Chicago namo arba biznio, gražus, naujas bi- 

’ znevas namas su rezidencija, Storu ir 
barne; visa nuosavybė randasi ge
roj, bizniškoj lietuvių ir lenkų ap
gyvento) vietoj, prie karų linijos. 
Atsišaukite laišku šiaip: No5 Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago.

Brighton Park.—LSS. 174 kp. mė- 
I nosinis susirinkimas įvyks balandžio 
I 7:30 vai. vak. T. Mažienio svet., 3839 j REIKALINGA mergina ,mokanti 

S. Kedzie avė., kampas 38 pi. bent kiek siūti moterišką* suknes. 
I Draugai ir draugės malonėkite alsi-1 Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
iank.vh laiku, nes yra daug svarbių Į pažymėdami No 3.

Į reikalų. J. Gustaitis. Į , ____________
Cicero, I1L —liet? Moterų Progr. , REIKALINGA mergina prie namų 

Susiv. A. 43-čios kuopos mėnesinis I darbo. Gera mokestis, lik dvieje 
susirinkimas įvyks pandėly. balau-1 scamynos. Plaut drapanų nereikia, 
džio 8 d., 8 vai. vak., Gudgalio svet. I c V. Misevich, 
Visos narės būtinai turite reikalau-1 Halsted st., antros lubos, 
ti taipgi ir naujų narių atsivesti. I.......................  — - ----------

—Rast. P. Garadauskienė. REIKALINGA merginos prie skvr- 
» m r, /.r i • • i • • I stymo naujų vilnonių skudurų. Ge-
LDLD. 65 kuopos susirinkimus j. mokestis. COHEN and SON, 

Yi’H? d balandžio. Socialistu svet., 1211 s. Union Avė., Chicago oOO Monument St. Drangai atšilau-1 
kykite visi: yra daug svarbių rei-1 
kalų, — Org. A. So REIKALINGA patyręs vyras prie

-----  ------- —. Į rišulių preso į Junk šapą, 
Iloaeland, Iii.— Aušros Knygyno! GINSBURG and ALTER 

palaikančių draugijų delegatų susi-Į 2707 W. 12tli St., Chicago.
rinkimas įvyks utarninke, balandžio! Tel. Rockwell 218 
9, 7:30 vai. vak., 10900 Michigan av 

—RaŠt. F. Bruškaitė. | ............. .............. . 1 . ............... .
. .... . r-; V u REIKALINGAS atsakantis kriuu-k,i""

Liet. Soc.Jaiin. L. 1 k p. rengia de- čius prie vyriško ir niotei-iško kos- prsie to „m esŲnaino*na?.lim/i,m 
MOKYKITĖS barzdaskuty-1 tų, Mildos svet Tema:'‘Moteris nėra I ga prešeris vakąrais.^”’^* vc’*<,din Iii už pinigus labai prieinama kai- 

M. .mato dabar; užtekti-
n.i praktikos; gera in.trak.H“ .......  t8"-1—-I l! - ■
ciw; klesos dienomis ir va*l Indiana Harbor, Ind. — Lietuviu i —-Cm. i « Vyrų ir Moterų ApŠvietos Draugijamokestis JflO.UU, rengia paskaitas apie sveikatą ir vai- 

dičąiriirhti niniffll mokin- kų auklėjimą. Paskaitos įvyks podėliu iUSioįrori pinigų muiuii H*. 21 d balandži0| T, jVHnov0 sve- 
damiesi; patarkite savo dra- Rainėje, 2101—137 ir Dcodar gatvių, 
ugams taipgi mokytis; mo- Monivkta<'«‘chilm-'
kame komišiną. I aos. Visus vietos ir aplelinkės lie-

(tuvius kviečiame atsilankyti, labiau- 
DIIDtf E D ADDED CiRIIAftl lsia moteris. Sveikata žmogui bran- 
DUKREDAIIDIsII •VIIUVl gesnė už viską, užtat turime Žinoti, paujillft gatvės. 1115 So. Paulina SI. 

’ 'kaip reikia daryti, kad sveiki butu- ______
me. , —Rengimo Komitetas.

REIKALINGA mergina prie namų 
irbo. Gera mokestis. Tik dvieje

atmink savo gimines 
ARBA PAŽYSTAMUS

2-jų aukštų namas ir rėžysi lo
tas), turi 4 fintus, neša $40 i mėne
si. Kaina $3,500. Išmokėjimas, jei
gu norima. Ateikite ir apžiūrėkite 
šį bargeną tuojaus.
1932 So. Union avė., Chicago

2-ras augštas.

Jeigu turi ką palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

' -pi ' Vi '“T I
Gražių geležinių kryžių pamink

lams turiu ant pardavimo PIGIAI— 
nuo $20 ir augščiaų. Rašykite arba 
ateikite pažiūrėti. .

K. DOVIDAITIS,
3001 S. Halsted St., 3-čiąs augštas, 

Chicago, III.

PARSIDUO.DA namas ant 2 pagy
venimų po 4 ruimus kiekvienas, ge- 
sas ir toiletai vidui. Savinikas turi 
išvažiuoti. Parsiduoda pigiai ir ra
kandai sykiu. 1735 N. Winchesler av.

EKSTRA
Mainau namą ant automobiliaus.

ro. Prie to paties namo parduočiau 
■ ir už pinigus—labai prieinama kai- 

Atsišaukite laišku. Mainyčiau ir 
' i- Namas randasi tarpe 65tos

| P. Daubaras 5420 So. Neenoh avė.

612 W. Madison SU Chicago

REIKALINGA stiprios merginos 
rakandų dirbtuvę.

Senske Br
1666 McIIenry St.,

ros.
Chicago.

REIKALINGAS žmogus į pirtį prie

PARDUODU arba išmainau j lo
tų (rėžį) namus $5,500 3 pakyvenimų 
mūras, arba ant išmokėto medinio 
namo. Savininkas ant 3-čio augštek. 
2848 Artington St., Chicago.

PARSIDUODA 16 kahibarių, 3 fia
lai. medinis namas prie 3622 Nor
mai avė. Inmokėt $50, likusius po 
$25 j mėnesi. Telefonuokitc:

Oakland 6445 Chicago


