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PASIUNTĖ VOKIETllos 
IR AUSTRIJOS SOCIALI

STAMS

Įužmli viešos vietos ir kad kiek
vienas asmuo užimąs tokią vie
tą, turi būti prašalintas priro- 
džius jo kaltę.

Kritikuoja bilių.

Senatorius Hardvvick iš Geor- 
gia užprotestavo prieš priėmimą 
biliaus dabartinėje formoje, nes 
jis yra atkreiptas prieš laisvę 
žodžio, net ir tada, kada ta kal
ba būna lojale.

“Jeigu jus priimsite jį“, su
šuko jis, “jus susilauksite pa
našių sąlygų, kokios buvo pri
ėmus garsųjį 1798 m. išdavys
tes įstatymą. Tas įstatymas su
naikino seną federalistų partiją 
ir Aleksandrą Hamilton. šis 

įstatymas sunaikįs dvi partijas.

jus vadintumėt greito reikalo 
laivyno korporaciją, kuri užžiu- 
ri darbą Hog Island laivų buda- 
vojimo yarde. šis įstatymas ga
li turėti skaudžias pasekmes dėl 
daugelio musų,“ išaiškino sena
torius, kuris nėra užganėdintas 
dalykų bėgiu Hog Island’e.

“Jus galite būti nubaustais, 
jei nueitumei per toli,“ atsakė 
Hardwick, kilus juokui visame 
bute.

Senatorius Lewis įnešė priedą
prie biliaus, kad butų panaikina- velder ir Camille Iluysmans, 
ina pilietybė ir atimamas tur
tas už nelojališkumą.

! Vokiečiai, sako koresponden- 
| las. sulaikė 4 narius rusų dele
gacijos “dėlei karinių išrokavi- 
mų“. > I

KAZANIUS PASISKELBĖ 
NEPRIGULMINGA RES

PUBLIKA

—...........

Talkininkų šalių socialistų 
memorandumą apie karės 
tikslus ir karės sąlygas.

Vokiečiai vakaruos tebsiveržia
Gali kilti karė tarp Rusijos ir Japonijos
Laukiama puolimą Helsingforso

Vokietija reikalauja nuginklavimo Rusijos 
fortų Findandijoj.

ANGLIJA NORI ĮVESTI 
IRLANDIJOJ KONSKRIP- 

CIJĄ

Taip pranešė parlamente 
Anglijos premieras 

Lloyd George

“To niekad nebus“, atsakė 
airiai-atstovai.

True translation filed wlth the post- 
master ui Chicago, April 10, 1918, 
ms reguired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal 9. — Airiai 
nariai išreiškė garsų pasiprieši
nimą premjerui Lloyd Gehrgc 
šiandie atstovų bute, kada jis 
užreiškė, jog Irlandijoj turi būti 
įvesta konskrijicija.

Lloyd George sakė, kada atsi
randa skubus reikalas, kuris pa
daro reikalingu draftą nuo 18 
iki 50 metų amžiaus žmonių. Ir- 
landija negali būti nuo to paliuo- 
suota.

Jis nurodė, kad airiai yra at
stovaujami parlamente, kuris 
veda karę.

Smarkus ginčai kilo kada pri
eita prie balsavimo nacionalis
to Joseph Devlin įnešimo užda
ryti posėdį. Jis buvo atmestas 
232 balsais prieš 80.

Kada Lloyd George pranešė, 
kad Airijoj bus įvesta konskrip- 
cija, nacionalistas Alfred Byrne 
iš Dublino sušuko:

“Irlandijoj nebus konskripci- 
jos“.

Kilo sumišimas.
Premieras sakė, kad konskri- 

pcija Irlandijoj prasidės už ke-

miesto korporacija šiandie pri
ėmė rezoliuciją, persergstančią 
Anglijos valdžią prieš “pražūtin
gas pasekmes bandymo įvesti Ir
ia ndijoj konskripciją.”

Rezoliucijoj priduriama, kad 
kiekvienas miestas ir kaimas Ir- 
landijoj atkakliai priešinsis to
kiam “beprotiškam sumany
mui“.

Rezoliucija reikalauja, kad 
majoras lordas pakviestų John 
Dillon ir Joseph Dovliu, naci
nalistų vadovas ir prof. De Vale
rą ir Arthur Griffiths, Sinn Fein 
vadovus jr atstovus Airijos ama- 
tninkų kongreso padaryti kon
ferenciją apdirbimui pieno ben
dros airių opozicijos sumany
tam draftui.

VOKIEČIAI NUSTŪMĖ 
FRANCUZUS Už OISE 

KANALO

Paėmė anglų ir portugalų 
pozicijas.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, April 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Ral. 9. — Vokie 
čių oficialis pranešimu sako: 
v “Į šiaurę nuo La Bnssee kana
lo mes įsiveržėm į anglų ir por
tugalų pozicijas.

“Abiejose pusėse Sotume bu
vo smarkus artilerijos šaudy- 
masis.

“Ant pietinio kranto Oise li
pęs atmetėme priešą atgal per 
Oise-Aisme kanalą tarp Čoucy- 
le-Chalcau ir Brancourt.“

Field-

True translation filed with the post- 
niastei nt Chicago, April 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 

I LONDONAS, Bal. 9. — Reute- 
Į rio Petrogrado korespondentas 
praneša, kad tos gubernijos val
stiečių kongresas paskelbė Ka- 
zaniaus gubernijų, rytinėj Euro
pos Rusijoj, ncprigulminga res
publika. Apie tai pranešta liau
dies komisarų tarybai.

(Kazaniaus gub. yra Volgos 
apygardoj ir jos sėdynė Kaza-

True translntion filed with tne post- 
master ai Chicago, April 10, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 8. - Per 
Hjalmar Branling, Švedijos so
cialistų vadovą, Emile Viinder-

Finlandijos buržuazai įžeidė 
Amerikos oficierius.

Kitas nacionalistas sušuko: 
“Ji niekad neprasidės“.
Michal Flavin, nacionalistas

iš Kerry šaukė:
“Jus atvažiuokite ir bandykite

mus paimti.”
Kitas vėl sušuko:
“lai yra paskelbimas

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
ŠIAURĖJE

Visur kitur siaučia artileri
jos mūšiai

kares

Savyvalda Airijai.

Lloyd George sakė, kad karei
viavimo aktas bus praplėstas 
ant Airijos tomis pačiomis sąly
gomis ,kaip ir Anglijoj ir kad 
bus įneštas sumanymas apie Ai
rijos savyvaldą.

True translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, April 10, 1918, 
as reguired by the act of Oct 6, 1917.

Su Anglų armija Francijoj. 
Bal. Q. — Vokiečiai šiandie pa
darė smarkią ataką prieš anglus 
11 mylių fronte tarp Givenchy 
ir La Bassee ir į šiaurryčius iki 
Fįdirba x, arti Armentieres.

Priešas laimėjo nekuriosc 
priekinėse pozicijose.

tinio Socialistų Biuro, pasiųsta 
Vokietijos, Austrijos ir Bulgari
jos Socialistų partijoms kopijos 
memorandumo, priimto sociali 
stų kongreso vasario mėn. su 
prašymu, kad tų šalių socialis
tų partijos pądarytų panašius 
viešus užreiškimus. Pranešime 
pridėtame prie memorandumo 
kopijų išreiškiama nuomonė, 
kad palyginimas lokių dokume
ntų butų didžiausios svarbos,

True tVanslation filed with the post- 
master at Chicago, April 10, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, Bal. 8. - $u- 
lig pranešimu Švedijos laikraš
čio karės korespondento iš Fifi- 
landijos, Finlandijos oficieriai 
viešbučio restauracijoj Vazoj į- 
žeidė ir grąsino prievarta Ame
rikos ir Anglijos armijos oficie- 
riams, kurie veikdami sulig pa
liepimais jų legacijų Stockhol- 
me, nesenai buvo atsilankę pas 
gen. Mannerheim.

Korespondentas, kuris sėdėjo 
prie gretimo stalo, sako, kad du 

’ I teisę juos kritikuoti, reikalauti| atsilankę oficieriai, dėvėdami jų 
jų atšaukimo, ar jų pakeitimo.

blogesnė negu Rusijos, ar so- 
cialistų bol‘evikų. Aš stoviu 
tarp tų dviejų kraštutinybių.

“Nekurie musų buvo kaltina
mi nelojališkume“, tęsė jis, “dė
lto kad mes buvome neprigul- 
mjngąls, atsisakydami priimti 
paliepimus ir skaitėme savo plo
nus geriausiais vedime kares. 
Mes esame šmeižiami.

“Ar laisvas žodis, laisva min
tis yra nelojališku? Kol žmones 
sako jums, kad jie klausys įsta- 

True t rimšini! n n filed wlth 1he post-1 tymų kaip jie parašyti, jie turi | 
mastei- at Chicago, April 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Bal. 8. — 
Sulig Večerneje Echo, tarp Fin
landijos i

jo ,taip kad žemė pasidarė nepa
togi veikimui.

Priešo artilerijos ugnis vakar 
ir šiąnakt į pietus nuo Somme 
buvo ypač smarki, bet anglų ar
tilerija atsakinėjo ir gi smarkiai.

Pereitą naktį tarp 11 ir 12 vai. 
priešas smarkiai bombardavo 
anglų pozicijas j rytus nuo Vil- 
lers-Brettonneux, taipgi šaudė 
Ribemont ir Mericourt apygar
doj, j Šiaurę nuo Somme.

——r—"- .....  i.......................

True translation filed with the post-
maslėr ai Chicago, April 10, 1918, 
aa reąuircd by the act of Oct. 6, 1917. | 

LONDONAS, Bal. 9.
maršalas Haig oficialiame pra
nešime šiąnakt sako, kad savo 
naujoj atakoj ant anglų linijos 
tarp La Bassee ir Armentieres, 
vokiečiai šiandie laimėjo žemės
Neuve Chapelle, Fauųuissanrt iri nius yra ant upės Kazanka, arti 
Gardonnerie farmos apielinkėje.l jos įpuolimo į Volgą, 430 mį’l.

Infanterijos atakos buvo pa- į rytus nuo Maskvos. Gyvento- 
darytos po smarkaus artilerijos jų turi daugiau kaip 2,000,000, iš 
prisirengimo. | kurių virš pusės yra rusai, o

■ ..........—...... (virš ketvirtdalio — totoriai.*Ji
RUSIJA GALBŪT PA- užima 24,600 įetv. mylių plo- 
SKELBS KARĘ JAPO- tą.). <1

NIJAI ---------- ----------------
4 /

Sako Leninas.
True translation filed with the post- 
inastei at Chicago, April 10, 1918, 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 8.—Bolševikų 
premieras Nikolai Lenin kalbė
damas šiandie pasakė, kad Ru
sija galbūt turės paskelbti ka
rę Japonijai iš priežasties išso
dinimo japonų kareivių Vladi-j 
vos toko.

Vokietijos ambasadorius grp- 
las Mirbach atvyks į čia šią sa-

FINLANDIJA PADARIU
SI SLAPTĄ SUTARTI 

SU VOKIETIJA

mas yra susitarimas tarp besi
priešinančio proletariato bend
roms pastangoms prieš imperi
alizmų ir už demokratinę taiką.

GOVfiDŲ SIAUBIMAS

LAUKIAMA PUOLIMO 
HELSINGFORSO

True translntion filed with the post- 
mastei- at Chicago, April 10, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 9. — Reu- 
terio Petrogrado koresponden
tas praneša telegramoj, datuotoj 
paiiedėlyj, kad su atvykimu vo
kiečių j Finlandiją, Raudonosios 
Gvardijos kova yra pražudyta ir 
laukiama netolimoj ateityj puo
limo Finlandijos sostinės Helsn- 
gforso.

S
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VOKIEČIAI REIKALAU
JA NUGINKLAVIMO 

RUSŲ PORTU

Taipgi nuginklavimo rusų 
kariškų laivų.

LONDONAS, Bal. 9. — Reu- 
terio Petrogrado koresponden
tas praneša, kad vokiečiai reika
lauja nuginklavimo rusų fortų, 
taipgi ir kariškų laivų Finlandi
jos vandenyse iki pėtnyčios ir 
rusų komisarai sutiko lai išpil
dyti.

Vokiečiai aeroplanu išplatino 
proklamaciją, kad kiekvienas 
nuostolis laivynui ar laivams po- 
rtuose ar žemių tvirtumoms bus 
sunkiai baudžiama.

Jie taipgi reikalauja,
šriubai ir nustatymo įstrumen- 
tai laivų kanuolių butų sukrauti 
ant burkų ir išvežti į išlaukinį 
Helsingforso uostą ties Gustafs- 
svard prieš bal. 11d.

Rusų laivų įguloms paliepia
ma sugrįžti į Rusiją, išimant, 
kad 30 žmonių gali būti palikta 
ant drėadnautų, 20 ant kruize-

kad

laipsnio armijos uniformą įėjo 
Mes galbūt turime netinka-1 i valgyklą tuo laiku, kada ji bu- 

landijos ir Vokietijos yra pada-ln1^ ka^P yra vienas 
rvta slapta sutartis, sulig kurios Texas- kuris nekurtuos
Vokietija turi teisę laikyti kariš- Į1S ,nusM prie sienos ir
kus laivus Finlandijos uoste. Į sušaudyti, kuris galėtų išaiškin- 

_______ ______ ___ ti šį įstatymą taip, kad jis reik- 
NORIMA PASKUBINTI h.,ų ne'ir kurio i>rie-
PRIĖMIMĄ LAISVĖS S,n“s‘ "Runoms taip vad.na- 
VARŽYMO BILIAUS n,"",S ,ki,r,ncn’s pr-emonems . 

_____  I Senatorius Cummings:, Ar
Ginčai senate apie tą biliy ka‘''is ista!y;

tebesitęsia. nas «ah,bl!" I>avar,otaa pMr 1 bile senatorių, kuris nesutinka
su prezidento rekomendacijo
mis ir balsuoja prieš jas?“ | 

“Aš ne“, atkirto 1
“bet gali atsirasti kvailių, kurie Į varl°s tnlpgi atsistojo.
taip mano.”

Senatorius Cummings: 
negalime pravesti įstatymo,' ku
rio koks-nors koruptyvis teisė-1 pačiame kambaryje su an- 
jas negalėtų klaidingai išaiškin-l 8bi. 
ti.” I Amerikietis atsakė, kad jis y-

“Ne,“ atsake Harthvick“, “bet ra amerikietis, o ne anglas, bet 
mes turime padaryti įstatymą fhias atsiliepė: “lai vis tas pats: 
taip aiškiu, kad jį sunku hutų HM8 turite tik dvi minutes laiko 
klaidingai išaiškinti' Padėkime, išsinešdininiui iš namo.” 
senatorius pritariantis didęs-Į Atsilankiusieji, kurie pabaigė 
niems mokesčiams ir sumažini-1 valgyti, išėjo iš kambario, lydi
niui bondsų pasakytų, kad ši ša- įžeidimų iš finų oficierių. 
lis tūrėtų mokėti daugiau mokė-Į Korespondentas sako, kad bal-

Dar daugiau priedų.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, April 10, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, bal. 9. — 
Stengianties priimti išdavystės 
bilių, baudžiantį nelojališkus 
išsireiškimus ir tuos, kurie no
rėtų armijos draftui ar laisves 
paskolai pakenkti, senatas šian
die pradėjo balsuoti priedus ir 
administracijos vadovai tikisi

Senatorius Oyerman iš North 
Carolina padare dar vienų pas
tangą prie galutino balsavimo 
šiandie su aprubežiuotu svars
tymu, bet tam pasipriešino se
natorius Reed iš Missouri.

33 balsais prieš 31 senatas at
metė senatoriaus France iš Ma- 
ryland priedą, kad niekas, kas 
užvedama biliuj, neturi kliudyt 
laisvei ar teisei žmonių spausdin 
ti ar kalbėti, “kas yra teisinga, 
su gerais norais ir pateisinamais 
tikslais“. Senatorius Overman 
priešinosi tam priedui sakyda
mas, kad jis gali kliudyti bi
liaus veikimui.

Senatorius Pcnrose įnešė prie
dą, kad nė vienas asmuo, prasi
žengęs prieš šį bilių, negalėtų

Sulig vėliausių pranešimų iš rių, 5 ant naikintojų ir 30 ant 
mūšio lauko, jokių permainų submarinų. I
toliau į pienus nebuvo.

Dangus yra padengtas žemai i javinius pmiKiu o iuikos suiur- 
?nasTeirn»T Ch^Vago^Aprd m® Vo’s,' nusi<,r‘ekusiais <h‘besimis ir že- lies, kur pridėtoji nota leidžia 

re<pdred by the act of Oct. fl, 1917. rnė apsupta didele migla. Kaip rusų laivynui pasilikti Finlandi- 
DURLIN, Bal. 9. — Dublino vakar, taip ir šiąnakt tankiai Ii- joj iki ištirps ledas.

VISA AIRIJA KILS PRIEŠ 
KONSKRIPCIJĄ Vokiečiai paremia savo reika

lavimus punktu 6 taikos sutar-

SlANDIE^^
DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės ENGLEWOOD, J. 
Butkevičiaus svet., 8Į32 
S. Vincennes Avė.
Pradžia .7:30 vai. vak. 
Rengia ĮuSS. 170 kuopa.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan-

vo pilna finų oficierių, daugiau
sia iš pulko, kuris tarnavo Vo
kietijoj. Vos spėjo atsilankiu
sieji užsisakyti valgį, kaip prie 
stalo priėjo finų oficierius ir pa- 
,s;i]4ė jiems, kad jų buvimas čia 
nėra geistinas. Jis tečiaus pasi
traukė, kada parodyta pasas nuo 
gen. Mannerheim.

Vėliaus kitas finas paprašė 
orkestrus pagriežti “Dic Wacbt 
am Rhein“ (Vokietijos naciona- 
lis himnas)! Visi atsistojo. A- 
merikietis ir anglas vien tik no- 

Hardwick,|r?(ldmi žvengti grąsinimų prie- 
, Kitas fi-

I nų oficierius a įsvyravo prie sta- 
]\Įes| lo ir pasakė:

“Musų principu yta ne sėdėti

Triie translation filed with the posl- 
master at Chicago, April 10. 1918, 
as rcąuiredby the act of Oct. G, 1917.

SEVVARD, N(‘b., Bal. 8. - Go- 
vėda, susidedanti iš trijų dešim
čių vyrų, sugavus vokietį farme- 
rį Lonis Niebourą, ėmė valkioti 
gatvėmis, paskui apipylė smala 
ir išvoliojo plunksnose. Govė- 
da norėjo tą pat padaryti ir su 
kitu žmogum, William Grossu, 
bet kad jis būvi) labai senas 70 
metų amžiaus, paleido.

b——i i—— ■ i ■ į

REIKIA $15,000,000. 4

Kad aprūpinus pastoge 
amunicijos darbininkus

U “ ——
True translntion filed with the post- 
master at Chicago, April 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Bal. 8. —Ka
rės pramonės tarybos pirminin
kas, Bernard Baruch, kreipėsi į 
senato karės dalykų komisiją 
prašymu, kad butų paskirta 15 
milijonų dolerių pastatymui na
mų amunicijos dirbtuvėse dir
bantiems darbininkams.

sčių ir mažiau pirkti bondsij; ,osios valdžios užrubežinių rei-
kalų ministeris ir žinomas pro- 
germanas Sario sėdėjo netoli 
prie skilo, bet nedarė pastangų 
apginti oficierius, nors jie ke
liavo po specialiu diplomatiniu 
pasportu, išduotu jo paties val
džios.

Amerikiečiai ir švedai, kurie 
nesenai buvo Finlandijoj sako, 
kad incidentafe yra typišku iš
reiškimu prijautimo tarp dide
lės didžiumos finų, su kuriais 
jiems teko susidurti. Vokiečių 
agitacija yra vedama baltojoj 
armijoj, ypač per finų kareivius 
kurie sugrįžo iš Vokietijos ir li
ko paskirti oficieriais ir unter- 
oficieriais gen. Mannerheimo 
armijoj.

b.i-n.i.i-'.—Ji.m-, ■■■Įl bUi—.-H

641 SVETIMŠALIŲ PRIE
ŠŲ PAŠALINTA Iš KA

RIUOMENĖSkaip tas susitaikintų su įstaty
mu, kuris baudžia, už bandymą 
kliudyti Laisves bondšų parda
vimui?“

“Tai yra negalimu dalyku, 
kad koks-nors teisėjas taip nu
spręstu,” pasakė Cummings.

“Aš nebandyčiau rizikuoti su 
tuo Texas teisėju“, atsakė Hard- 
wick. “štai, nekurie senatoriai 
čia išsireiškė, kad senatorių o- 
pozicija drafto įstatymui padarė 
pastaruosius labiau kaltais, ne
gu tuos, įkurie išlikrųjų prieši
nosi draftui, dėlto kad tas skal
no juos prie veikimo.

“Dabar nelaikąs kalbėti apie 
taiką. Mos turime kariauti ir 
kariauti smarkiai. Bet aš ti
kiuos, kad ateis laikas, kada gal
būt Suv. Valstijos su garbe ra
gins prie taikos ir aš nenoriu ta
da būti pažabotu, betgi tas įsta
tymas pastatytų mane po baus- 
|nemis.“

Bijosi už save.

Senatorius McKellar: “Jis sa
ko jus negalite kritikuoti val
dininkų. Aš noriu žino|i kuo nes ir ekonomines Airijos teises, ar kitų prirodymų.

?>’■' -v' v .• i.;“';v ' ■' ■ '■■y x

Prašo prezidento Wilsono 
užtarti už Home Rule

• Airiams
. ......... i s

WASHINGTON, D.C., Bal. 8. 
—Airių komitetas, reprezentuo
jąs Home Rule partiją Ameri
koj, kreipėsi memorialu į pre
zidentą Wilsoną kad Amerikos 
valdžia užtartų už pilnas politi-

True translntion filed with Iho posl- 
inaslcr at Chicago, April 10, 1918, 
as reąuired by the act of Ocl. (>, 1917.

CAMP LOGAN, Tex., Bal. 8. 
—641 kareivis, gimimu vokie
čiai ir austrai, kurie buvo paim
ti kariuomenės 3’čion divizijon 
ir prisiekę ištikimybę, bet kurie 
nebuvo išsiėmę amerikiškų po- 
pierų, pašalinama iš kariuome
nės. Jie bus paskirti į nekariau-

» iF- •

SUĖMĖ 1,000 SLAKERIŲ

Biliardinėse ir šokių salėse.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, April 10, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MINNEAPOLIS, Minn. Bal. 6 
—Teisių departamento agen
tams vietos naminei gvardijai 
šiąnakt užpuolus ant Šio miesto 
1U7 biliardinių ir šokių salių, a- 
reštuota vidutiniškai 1000 žmo
nių, kareiviavimo amžiaus, ku
rie neturėjo registracijos kortų

6
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riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami at^al, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Lietuvystes” 
apaštalai.

Šio pavasario rinkimų 
kampanija Chicagoje paliko 
mums vieną naudingą pa
moką: ji parodė visą veid- 
mainingumą musų dešiniųjų 
srovių.

Tos srovės—klerikalai su 
tautininkais—, kaip žinia, 
stato svarbiausiu savo prin
cipu patriotizmą—rtieilę prie 
savo tautos, “lietuvystę”, 
tautinę vienybę ir tt. Bet 
kur buvo jų patriotizmas ri
nkimų kampanijos laiku?

Kandidatų surasuose sto
vėjo du lietuviai: K. Gugis, 
kandidatas į kongresmanus, 
ir A. Petratis, kandidatas įl 
aldermanus. Bet-ar musų 
tautininikai su klerikalais 
rėmė juodu? ;

Ne, jie nerėmė. Kada 4- 
os ward’os komitetas nuėjo 
pas tautininkų laikraščio re
daktorių ir .paprašė jo paa
gituot už A. Petratį, tai ji
sai atsisakė. Girdi, jisai e- 
sąs republikonas ir negalįs 
agituot už socialistą.

O klerikalai ėjo dar toliau. 
•Jie ne tiktai netarė gero žo
džio už lietuvius kandidatus, 
bet dar pikčiausiai užsipul- 
dinėjo ant tos partijos, kuri 
buvo juodu pastačiusi, ir rė
kė ,kiek drūti, kad piliečiai 
turį atiduot savo balsus ka
pitalistų partijoms.

Ant savo “patriotizmo’ 
klerikalai ir tautininkai nu
mojo ranka. “Lietuvystę” 
užmiršo. Ant “tautinės vie
nybės” spjovė. - I

Kodėl jie taip padarė? j 
Todėl, kad minėtieji kan

didatai buvo socialistai.
Lietuvis socialistas musų 

“patriotams” yra tolimesnis, 
negu vokietis arba airis ne
sočiai istas. Iš to aišku, kad 
jie skiria žmones ne pagali 
tautas, o pagal partijas. To
dėl ji i pasakos apie “lietuvy-1 
stę yra humbugas.

Partija-gi pagal savo esy
bę, yra niekas kita, kaip po
li! iškas tam tikros klesos at
stovas. Republikonai atsto-’ 
vauja vieną dalį buržuazijos, susipažinti ir su lietuviais so-

o demokratai — kitą; tuo ta
rpu kad socialistai atstovau
ja darbininkų klesą.

Tautininkai su klerikalais 
stodami ne už lietuvius kan
didatus, o už priešingas soci
alistams partijas, parodė, 
kad jiems svarbesni yra tam 
tikrų klesų reikalai, negu 

i tautybė. Vadinasi, jie prak
tikuoja klesų kovą, kurią jie 
taip smerkia savo teorijoje.

Pagal tautiškų ir Jderika- 
liškų “patriotų” teorijas, kle
sų kova tai esanti didžiausia 
nesąmonė ir pragaištingiau
sia dalykas. Žmonės, girdi, 
neprivalą kovot tarp savęs 
delei klesinių skirtumų. Vie
nos tautos nariai turį laiky- 
ties išvien, kad apsigynus 
nuo nuo kitų tautų. Tautos 
meilė turinti išnaikinti visus 
klesinius skirtumus ir būti 
vyriausiu keliarodžiu žmo
nėms.

Tokios yra jų teorijos. Bet 
jų praktika yra visai kitokia.

Ir mums tatai visai nėra 
nuostabu. Mes, socialistai, 
visuomet aiškinome, kad tos 
“patriotiškos” teorijos neiš
laiko jokios kritikos. Tad 
savo pasielgimu tautininkai 
ir klerikalai patvirtino musų 
kritikos teisingumą.

Bet to jie, žinoma, nepri
pažins. Praktikuodami kle
sų kovą, jie vis skelbs “pat
riotizmą” ir niekins tuos, ku
rie netiki ir nepritaria jiems.

Vienaip kalbėt, o kitaip 
daryti — tatai irgi yra vie
nas jų klesinės kovos įran
kių. Stodami už viešpatau
jančių klėsų reikalus, jie tu
ri, kartu su tomis klesomis, 
veidmainiaut.

Tiesa yra pavojingas da
lykas išnaudotojams. Todėl 
išnaudotojų pritarėjai nesi
laiko jos. Jų teorijos yra ne 
tam, kad išaiškinus tikreny
be, o kad apdumus žmonėms 
akis. » •

Visas ' jų “patriotizmas” 
yra niekas daugiaus, kaip 
akių dūmimas.

Apžvalga
KANTO GRAMATIKA,

jį

“Vienybė Lietuvninkų’’ rašo:
Filosofas Kant, parašęs lie

tuvių gramatiką ir pats lietu
viškos kilmės, už reiškė, kad....
Ar “Vienybė Liet.” sekamam 

savo numeryje neparašys, kad 
kompozit. Wagner buvo taip- 
pat “lietuviškos kilmės’’ ir lie
tuviško “Klumpakojo” autoriui?

True translation filed with the post- 
mdslęr at Chicago, April 10, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917.
APIE FINŲ ATSTOVĄ 
AMERIKOJE.

“Laisvė” rašo:
Socialistiška finų valdžia pas
kyrė savo ambasadorium d. 
Nuorteva, redaktorių finų so
cialistų dienraščio “Haivaja”.

Mums teko pasikalbėti su 
naujuoju draugu ambasado
rium ir štai ką mes iš jo pa
tyrėtu.

Šią savaitę atsidaro New 
Yorke, ant Broadway, amba
sados kontora. Kontora pla
čiai darbuosis ir rūpinsis pa
tenkinti finų rekalus. Drg. 
Nuorteva sako, kad darbuoda- 
mos jisai turės omenyje ne- 
vien finų, bet ir, abelnai, Ru
sijos revoliucijos reikalus. Fi
nai socialistai pripažįsta rusų 
sovietų (darbininkų tarybų) 
valdžią ir veikia su ja išvien.

Drg. NuoHeva stebisi, kad 
naujoji Rusijos valdžia nepas
kyrė ligišiol savo ambasado
riaus Amerikoj. Ištikrųjų jau 
seniai reikėjo tai padaryti.

Drg. Nuorteva nori arčiau* 

dalintais. Jis sako, kad musų 
visų reikalai yra bendri. 26 d. 
balandžio, Ncw Yorko Carnc- 
gie Hali įVyks milžiniškas tar
ptautinis mitingas, kur kal
bės d. Nuorteva, llillųuit ir ki
li. Ir lietuviai turėtų daly
vauti tame mitinge.

Ant musų klausimo ar visi 
finai socialistai pritaria nau
jai ambasadai, veikiančiai iš
vien su bolševikais Rusijoj, d. 
Nuorteva ve ką atsakė: tarpe 
finų socialistų viešpatauja di
delis solidarumas. Išimtį 
daro tik vadinami aidoblistai, 
kurie vadina save extra-kai- 
rlauslais.. Tie elementai vi
suomet boikotavo Amerikos 
soc. partiją, vadindami ją o- 
portdnistiška ir t. t. (ii da
bar tie extriniai plačiaburniai 
elementai šaukia prieš arflba- 
sadą ir prieš politišką socialis
tų įtekmę. Bet jų spėka labai 
maža.

True translation filed with the post- 
iniistei* .d Chicago, April 10, 1918, 
as required by the net of Oct. 6, 1917. 
LIETUVIŲ SROVES.

“Tėvynė“ pastebi; kad savai
traštis “The Independent“ iš
spausdinęs straipsnį apie Lietu
vą ir lietuvius, bet jame netei
singai aišknama įpusų srovių 
pozicijos tarptautiname klausi
me. “The Independent“ rašąs:

“Lietuviai Suvienytose Val
stijose yra pasidalinę į tris gru 

• peš: socialistai, kurie, buvo ir 
yra linkę laukti pagelbos iš 
vokiečių; klerikalai—yra prie
lankus susijungimui su Rusi
ja, ir tautininkai — apsireiš
kia už visišką neprigulmybę; 
bet visos trįs partijos sutinka 
sulig vieno dalyko, būtent, — 
niekados nesutiks susijungti 
su Lenkija...”
įdomu, kad šitą neteisingą 

musų srovių pozicijos aiškini
mą, “Independcnt’o“ redakto
rius nėra iš piršto išlaužęs, bet 
pasėmęs iš lietuviškų šaltinių. 
Tai yra J. Šliupo aiškinimas, ku
rį jis yra padavęs savo angliš
koj knygelėj “Lithuania in Ret- 
rospect and Prospect”. Indepc- 
ndent’o” redaktorius paėmė tą 
aiškinimą beveik žodis į žodį iš 
tos tautininkų reklamuojamos 
knygelės. “Tėvynė“ ir iki šiol 
nuolat perša tą J. Šliupo “infor
macijų“ knygelę. Tik ,matyti, 
nežino jos turinio, nes dabar, 
kada jos “informacijos“ pasi
rodė angliškoj spaudoj, priver
sta yra užginčyti tų informacijų 
teisingumą.

Delei sunaudotų “Independen- 
t’e” šliupo informacijų “Tėvy
ne“ pastebi:

Nebūtų prošalį pastebėti, 
kad šitoji informacija apie 
musų partijas nėra visai tei
singa. Socialistai, karės pra
džioje buvę vokiškos orienta
cijos ačiū tradicijoms, ačiū 
tam, kad social-demokratija 
Vokietijoje buvo augštai iški
lusi, dabar yra visiškoje sim
patijoje su revoliucijine Rusi
ja, su jos proletariatu, griau- 
jančiu visą, kas tik primena 
imperializmą. Pastaraisiais 
laikais toji socialistų pozici
ja yra aiškiai nustatyta kaip 
jų organo, Sąjungos, taip ir jų 
presos.

Apie klerikalus nėra galima 
taip aiškiai pasakyti, nesą jie 
ir palis savo politikoje nėra 
atviri. Vatikanas, kaip žino
me, nuo pat karės pradžios 
buvo simpatijoje su (teatralė
mis valstybėmis, mat, Vo
kietijos centro partija, katali
kai, valdo šalį; Austrija, 
kaip jau kitados ir “Tėvynėje“ 
buvo rašyta, yra katalikiška ir 
patraukia savęspi popiežiaus 
širdį. Taigi ir musų klerika
lų partija negali būti kitokia, 

ji širdyje yra už c^ntrnles 
valstybės ir, nėra abejaiies, už1 
uniją su vokiečiais (kaip tą

jau parodė ir žemaičių vysku
po lankymasis Berline),.

“Tėvyne“ teisingai sako, kad 
musų klerikalai yra palinkę prie 
Vokietijos, ir ji, tolinus, taip-pat 
visai teisingai mano, kad kleri
kalai veidmainiauja, kada jie 
skelbiasi esą Lietuvos neprigul- 
mybės šalininkais.

Bet priežastis, dėl kurios kle
rikalai simpatizuoja Vokietijai, 
v ra ne vien liktai Vatikane. Sva
rbesnis dalykas, negu popiežiaus 
įtekmė, yra klerikalų atžagarei* 
vumas. Jie šiandie simpatizuoja 
Vokietijai (langiaus, negu Rusi
jai, lodei, kad Vokietija yra at- 
žagareiviškesnė šalis. Del tos- 
pat prit'zastics musų klerikalai 
pirma,kol Rusijoje nebuvo nu
verstas carizmas, simpatizavo 
Rusijai.

Reikia pataisyt ir “Tėvynės“ 
pastabas apie socialistus. Ji kly
sta, manydama, kad socialistai 
kares pradžioje buvę “vokiškos 
orijentacijos“. Tiesa, jų tarpe 
buvo Vokietijos simpatizuoto
ji], bet didžiuma to, kas socialis
tams buvo prikaišiojama, kaipo 
“pro-germanizmas’,’, išsiaiškina 
visai kitaip. Kol Rusijoje vieš
patavo carizmas, klerikalai su 
tautininkais stojo už Rusiją ir 
ją labai gynė; tad socialistai ata
kavo tą jų rusišką “patriotizmą“ 
() už tai klerikalai su tautinin
kais kaltino socialistus prielan
kume vokiečiams,

Panašiai juk dedasi ir tarpe 

triotai“ prikaišioja “pro-germa- 
nizmą“ kiekvienam, kas tiktai 
kritikuoja juos.

True translation filed with the post 
mastei* ui Chicago, April 19, 1918, 
ns required by the act of Oct. 6, 1917

Prie New Yorko kle
rikalų seimo.

Rezoliucijos, kurios Seimo 
Rezoliucijų komisijos buvo 

nugniayžtos

Mums atsiųsta kopijos dviejų 
rezoliucijų, su paaiškinimu, kad 
tos rezoliucijos buvusios patiek
tos 4tos Lietuvių Laisvamanių 
Susivienijimo kuopos, Waterbu- 
ry, Conn., ir jos delegatų įteik
tos seimui. Rezoliucijos buvu
sios atiduotos Rezoliucijų Komi
sijai, bet ten jos žliugųsios: apie 
jas seime nieko nebuvę girdėt — 
seimą kontroliavusieji kunigai 
ir davatkinai jas nugniaųžę.

Rezoliucijos skamba:

“Mes, gyvenančių Suvienytose 
Valstijose lietuvių atstovai, ęusi- 
rinkę Seiman, šiuo išreiškiame 
savo jautimus ir nuomonę dėl 
kai-kurių musų bedrataučių da
romų žingsnių Lietuvoje, kur 
dabar yra Centrinių valstybių 
armijų užimta, sulig busimu 
Lietuvos padėjimu, būtent:

Kadangi pasaulio spaudoje 
mes matome žinių, jog Lietuvos 

pas Karevičius, buvo nuvykęs į 
Berlyną ir ten savo pasišnekėji
me su kaizeriu, su kancleriu ir 
su kitais valdžios atstovais, visos 
tautos vardu davė pasiūlymą, 
kad Lietuva butų atstatyta kai
po konservatyve monarchija a- 
ngštai surišta su vokiečių iinpe-

Kadangi visam civilizuotajam 
pasauliui yra gerai žinomos vo
kiečių imperialistinės užgaidos, 
o kaizerio troškiniai pasodinti 
Hohenzollernų kunigaikštpalai- 
kius ant sostų visų tų mažųjų 
tautų, kurios butų germanizavi
mo ir ekonominio išnaudojimo 
aukomis, kiekvienam matomi;

Kadangi aitgščiau minėti žin
gsniai yra padaryti be visos taip 
los prilarinio, ir jie nėra visų

išreiškimas, bet, priešingai, sa
vavalis ir neteisingas jų prista
tymas ir politikavimas aiškiai 
matomais užslėptais saumylin- 
gais tikslais, todėl

Mes užreiškiame, kad mes pas 
merkiame augšeiau išvardyto as
mens žygį, kaip ir visus pana
šius visų kilų asmenų žygius, jei 
jie jau butų įvykę ar dar kada* 
nors įvyktų, nes mes supranta
me, kad tokie pasiūlymai ir 
pasidavimai vokiečių užgai
doms yra kenksmingi Lietuvos 
labui, laisvei ir savarankybei ir 
žiūrime į juos kaipo į šalies iš
davystę, kaipo atvira Vokietijos 
junkerių imperialistines politi- 

pasaulio civilizacijos1, progreso

n.
“Mes, Suvienytose Valstijose 

gyvenančiųjų lietuvių atstovai, 
susirinkę šeiniau, šiuo išreiškia
me savo geidavimus kas dėl bu
simos laisvos Lietuvos vidurines 
valdymus formos. Jie yra šito
kie: i

L Visiška laisvė ir lygybė visų 
įmonių, pastoviai ar laikinai gy- 
vena učių ‘Lietuvos šalies ribose.

2. Lygios pilietybės teisės vi
siems nuolatos Lietuvoj gyve
nantiems žmonėms, be skirtumo 
tautybės, religinių įsitikinimų ar

3. Sąžinės, spaudos ir susirin
kimų laisvė.

4. Pilnas priklausimas vyriau
sybės ir valdininkų nuo žmonių 
iniciatyvos referendumo ir at
šaukimo teisių.

5. Laisve ir nepriklausomybe 
visoms tikyboms ir laisvamany- 
bei.

6. Atskirinias bažnyčios nuo

7. Visuotinas, viešas ir priver
stinas mokslas mokyklose, liuo- 
sose nuo tikybos išguldymo ir

8. Pasklaidymas viršiausios 
šalies valdžios į tris kits nuo ki
to nepriklausomtis, bet,bendrai 
veikiamas skyrius, bū
tent, įstatymų ledžiamąjį, admi
nistracinį ir teisminį.

gą tveria vienas butas susidedąs 
iš atstovų, kuriuos piliečiai iš
renka tiesiu, visotinu ir slaptu 
balsavimu.

10. Administracinį skyrių ve
da žmonių Tarybos komisoriai, 
renkami tuo pačiu bildu.

11. Teismo atstovai renkami 
piliečių ir gi tuo pačiu bildu.

12. Nepaveržiamos visų žmo
nių ir kiekvieno asmens teisės 
gyventi, naudoties laisve ir nuo-* 
savybe, kurių niekas negal žmo
gui išplėšti be deramo išnagrinė
jimo jo kuities ir bešališko dvy-

nusprendimo. ,
13. Atidavimas visų dvarų ir 

žemės plotų tiems, kurie ją dir
ba.

14 Visuomeninė nuosavybė vi 
sų kitų gaminimo ir pristatymo 
įstaigų ir priemonių.

15. Milicija vien tik gynimui 
gyvasties, laisvės turto ir palaiki- 
mui visuomenės tvarkos ir ra
mumo.”

S. Sąjungoje
I ~ ■----- ---------------

LSS. II Iro Rajono kanferen 
cija.

LSS. II Rajono konferencija 
Į įvyks nedelioj, 14 d. balandžio, 
Eastpn, Pa., LSS. 42 kp. kamba
ryj 1214 Northampton str. Pra
džia lygiįii 10 valandą ryto.

Visos kuopos pasistengkit pri
siųsti delegatų kuodaugiau.

Delegatai be mandatų neturės 
sprendžiamojo balso konferenci- 

|joj, (odei visi pasiimkit man
datus nuo savo kuopų komitetų.

ICXTRA. Visos LSS. kuopos 
esančios 4 Rajono ribose, nepri-1 
klausančios dar prie Rajonų, yra 
krečiamos prisiųsti į šią konfe
renciją delegatų ir prisidėti, 
idant sujungtomis spėkomis pa-' 
sėkmingiau varius socializmo 
propbgandą šioje apielinkėj. 
Kuopos gali prisidėti ir prisiun- 
čiant raštišką pranešimą.

— LSS. II Raj. Sekretorius.

Žalčių urvas
(Ištrauka iš R. \V. Kauffmano 
apysakos “The House of Bonda- 
fi< Nelaimės Namai”. Tą 

buvo priežaščią valdiš
ko tyrinėjimo “komercinės“ pa
leistuvystės).

Skurdas, kuris pagimdo ver
gą, taip pat išperi ir pevergėją. 
Eik kur nori moterų pirklių pė
dsaku, visur šitą įstatymą pas
tebėsi. Jis lygiai veikia purtto- 
niškamjam Bostone ir policijos 
apsaugotame Ne\v Orleanse, 
Chicagoj ir Wasbingtone, Pbila- 
delphijoj ir San Francisko mies
tuose milžiniškas jo laipsnis nie 
kur aiškiau neapsireiškia, kaip 
milžiniškanijame New Yorke.

An Mantratlan salos ištikrųjų 
yra juodojo Tikėjimo Motina Ba 
žnyčią, kad ir nejučiomis sutver
ta. Nors sulyg reikalų josioą.pa
rapijos, savaimi išdygsta tai vie- 
•nur tai kitur, bet vis-tiek josios 
prisideda prie anos. Čia yra 
įkurta ir įtaisyta Propogandos 
Kongregacija, kuri pasiekia jas 
visas.

Josios misioneriai, — josios 
moters, vyrai ir vekimo būdui,— - 
siekia iki šiaurės krantų ir iki 
Panamos Kanalo; jie skelbia sa-

zdoje vielinio tikėjimo išguldy
mo Pietų Amerikos Buenos Ay- 
res mieste, Australijos Sydncy’ 
liję, Kinijos Šangbaijuje ir Afri
kos Kėptaune, o jų sostinėje, 
Nįew Yorke hirarchija yra tvir
tai įsigyvenus per turtus, politi- 
kinę galybę ir per įstatymų ne
paisymą. Vertė J. B.

Kazimieras GUgis

Mieato Ofisas r
117 N. Deirborn II.

111 H Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminalitkuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310
■ ■.a.............  - —

Nartai Caak County Kasi Katate Taryba*
A. PETRATIS & CO.

R«a) Katate Ofiaaa 
Paakclina pinigus. Parka, parduoda ir 

Maino namas, lotas ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Pariiurl apstraktus, padaro popisras
. NOTART PURLIO
7S1 W. SBta gatrd 
kampas Hali tad

-T-i---------a-y
>4M

PUS-PALSIO SY$TEMAS
O . Užtikrinu, kad 
OTM smuiką grajisi į 

4-ias lekcijas per 
1R pus-balsio sys- 

n temą ,kad ir ne-
H žinai nė vienos

notos. Taip aiš-
IIhrII k* h- lengva pus- Mį RHI M balsio systema 

■g:K. lUn ■( ^:,(l net (Ivvai 
Ui nlP k»ip muzikos 
||įf* y kompozitoriai 

ncs,nnii(h)j° jąja 
anksčiau.

tt FrivaliŠkos
aBak V rijos ant sihui-

k°s« mandolinos, 
gitaros ir har-

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGD2IUNAS 

Direktorius
8343 So. Union Avė. Chlc«ttu.

I1A5TER 5Y5TEn
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRRDALŲ
Musų sistema ir ypatifikas mokinimas pa

darys jus žinovu j trumpų laikų.
Mes turimo didžiausius ir geriausius klrpi- 

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

Elektra varomos mažinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku —- dienų ir va
karais ir gauti speclaližkal pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų — bile 
stailės arba dydžio, ii bile madų knygoe.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perd»tlnis,

118 N. La Baile tatvč. Kambarys 418-417.
I priel City Hali.

lOiENINE
I IRVakarine

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ukai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
[mokyklų. Apart Angių kalbos, čia mokinama :- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prakybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos .
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
llr GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

I American College Preparatory School
I31O3 3. Halsted Si. Chicago Ill.I 
I KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ H

I Moteris: į I
ĮR Štai kenčiančioms ino- e S 

j Į I lerinis yra pranešimas 
B Į nuo MiM. \V. T. Price iš
■ I Public, Ky.: “Aš kentė- 
Q I įau nuo skausmu... ji ra- 
E so. “Aš sunykau dėl 
nį į silpnumo mano nugaros

■ |E| ir narių... Aš jaučiausi U M 
M ■ esanti In* vilties, be dių gg B 
H II sos. Aš beveik nebusi- H K
■ !■ likėjan pasveikt kuomet B B
3. M nors, kuomet draugė su Įft B: 
H R užsispyrimu reikalavo, R N 
IhIi ks,d a* IImIiImčiau I'"*1

CAm
Motery Tonikas

jhsttI Aš nradčjau Gardui.
“ Trumpu laiku aš pale j
■ mijau žymų skirtum;).
■ I Su kas kartu aš vis stip- I 
H rčjau ir jis išgydė tna- 
R | ne. Aš esu stipresnė,

d U negu buvau pirm kiek U E
■ R metų. .I<*igu jus kenėia-m B
■ S l(>* galite pagodoliPS
S reikšmę — bitl stipria ir p ®
■ ■ sveika. Tuksiančiai rno-1 
P M lerų duoda Cardui’jui L r.

kreditų už savo gerą
H | sveikatą. Jis jums pa- ■ I 

B eibės. Mėgink Gardui. K 
as visus aptiekorius. R 

■ I E-73 ■

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelirenų Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone SeeleV 1643

SARA PATEK, Pirmininkė
S--------------------t---------------------------------------------- J

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
niu daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, oianzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainoš, 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, Chicagr 
tarpe Leavitt ir IToyne avė.

Tel. Canal 5838.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaifoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir } Tra GATVĖS

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. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagJ 
Teiaphone Haymarket 2541

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popietų*
7—8 vakare. • Nedaliomis 10—12 diena.

. Tel. Cicero 2o2
DR.' A. P. G U R S K 1 S

D E N T I S T A S 
Valandos: Nno 9 ryto iki 9 va
karo. Nedaliomis pagal sulai*!} 
4847 W. 14th SI., Cicero’ III.

Kampa? 491h Avė.

Tel. Armitnge 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.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

TELEPHONE YARDS 2721
**DR. J. J ONI K A I I ts I

Medikas ir Chirurgą.'' T
• 3315 C. Halsted St Chicajf* i
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'Gamtos Užsakąs UuosuotojasT lS0K_l’SP0N,>,-NC,J0S
Geros Sveikatos ir Linksmumo BALTIMORE, MD.

SVARBESNIS NEGU KITI!

Jūsų apsigynimu prieš paprastą priešą esti užlaiky
mas stebėtinos mašinerijos Tinkamos ir Prirengtos*.

Kūnas, -jūsų stebėtiniausi mašina, nuo kurio viskas priklauso 
jūsų gyvenimo pasisekime ir sveikatoje, privalo būt puikiai užlai
komas. Kuras, kuris užlaiko jūsų kūnų veikmėje, yra dHCš, kurį 
jus (Ivėsuojate; vanduo, kuri jus geriate ir maistas, kurį valgote. 
Daugybė medžiagos kas minute jumyse susirenka, kuri turi būt 
gamtos keliu prašalinta, o ne per jieg»|, pavojingus vaistus, per to
kius, \kaip druskos, rieininė alyva. Iiuosuotnjų. pilių, iliinerulių 
vandenų ir šimtas kilų, taip vaditumių tikrų Išgydymų, kuriuos 
juO dauginus jus vartosite, jus dadgiaus turėsite vartol; bei gamtos 
iižsakaa-liuosuotojas, kiltis, kaip galima pasakyt, buvo gamtos pri
rašytas ir taip nepavojingas, kaip daržovės, kurias jus valgote. Jei
gu jus neturite Vidurių išvadino kasdien, jus esate po priespauda 
galvos skaudėjimo, šalčiu, nevirinimo vidurių, nubalę, reumatiz- 
muoti su odos ligomis ir kraujo betvarkėmis. ; y

Kraujas yra kūno gyvybė
Kraujas būdamas užpildytu nevalumais, negali subudavol, nei 

sveikatoje užlaikyt kana. Daleist pasilikt nepervirintai. medžiagai 
ir daugvl)ei produktų elementariuose organuose yra tas pats, kas 
butų gyvent humaniškoje kūdroje. Auvailykite savo systemų nud 
susiriiiKitsių nuodų. Paimk Gamtos Užsaką-Liuosuotoją šiandien. 
DuotUte progą gamtai prigelbėt ir atstatyt jus į sveiką, gyvų padė
jimą. Drąsa, ambicija ir simpatiškas malonumas privilioja drau
gus ir linksmumą ir padaro pasaulį geresne vieta gyvenimui, nes 
jus atliekate savo pareigą pri(j Dievo ir pats savęs, apsaugant savo 
gerą sveikatą.

Nurodymai apie “Gamtos užsaką—Liuosuotoją”
Vienas plotkelis yra vidutine dozn. dvi—didele doza, einant 

gult priimt su vandens nugėriinu. Mes patariame pirmiaus imt vi
dutinę dožą. Jeigu vienas plotkelis išliuosuoja jūsų vidurius uer- 
liuosai, tuomet paimkie vieną plotkelj kas antrą naktj. Padidink, 
arba sumažink ctozą pagal reikalą.

Vaikams nuo ke.tvirldalio iki pusęi plotkclio su vandens arba 
pieno nuflėrimu.

"Gamtos Užsakas-Liuosuotojas” yra visiškai nepavojingas ir 
saugus. Jis neturi opailų. nei nuodingų gyduolių.

Kaina — 25 centai už dėžutę
Parsiduoda pas

Rubsiuviams sekasi.

Kaif) butų malonu matyti lai
kraščiuose, kad prie kiekvienos 
progos draugai parinktų aukų 
socializmo idėjos platinimo rei
kalams. Tuo galėtume sparčiau 
pavaryt darbų prie galutino dar
bininkų klesos išsiliuosavimo.

Susiorgunizavę rubsiuvini į
A. C. W. uniją šiek-tiek pageri
no darbo sąlygas. Tik gail«» 
kad dar vis randasi grikštinių t Kapitalistai milijonus aukoja iš- 
“revoliucionierių”, kurie unijos 
susirinkime mėgsta kelt triuk-

I Balandžio pradžioj buvo su- 
I streikavę Schlosso darbininkai. 
Heikalavo, idant firma prašali
ntų žiaurų formalių ir pripa- 

I žinių unijų. Ponas Schlossas, 
prispirtas, greitai išpildė darbi
ninkų reikalavimus.

Dabar streikuoja daug mies
to darbininkų, gatvių valytojai 
ir mašinistai. Reikalauja algų 
padidinimo.

Vienos mokyklos mokytojas, 
agituoja vaikus, kad jie kvitin- 
tų mokyklų ir eitų gatvių va-

rinkimui jiems tinkamų repre
zentantų į valdomąsias įstaigas, 
j kongresus ir senatus; mums, 
darbininkams, reikia stengties, 
kad nors milijonų surinkus so
cialistinei agitacijai,

Wm. Petrovicn.

CLEVELAND, OHIO.

Bruzdėjimą^ tarp S.L.A. 
narių;

20-ta ir Halsted Sts.

I Baltimores lietuviai žiemos 
laiku nieko negali veikti, netu- 

| rėdą m i tinkamos svetainės. 
Prasidėjus pavasariui, LŠS. 14- 
ta kuopa rengia statyt puikų 
veikalą “Kryžius”. Spektaklis 
bus subatoje, balandžio 20 die
nų, Lietuvių svetainėje. Balti- 
moriečiai tegul nepraleidžia pro
gos, atsilankyti ir pamatyti 
gražų veikalų scenoj.

—Pranašas.

Tarp S.L.A. narių siaučia 
dėlė audra prieš SLA centrali
nį sekretorių ir ‘Tėvynės” re
daktorių. Sekretorius kaltina
mas už sauvaliavimus: laužymų 
Pittsburgho seimo nutarimo, nu- 
perkanl “Tev.” spaudinimųi ma
šinos, už išleidimų iškraipytos 
konstitucijos ir rinkiniams ceri-

di

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

jaukioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų*

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. --------------------v v F MASHEK

prez. Pilscn Lumber Co 
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
OT1O KUBIN 

prez. Atlai 
[Brewing Co

True translation filcd with the post- 
mastei’ at Chicago, April 10, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6,1917

BROOKLYN, N.Y.

VV. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR » 
vice-prezidenlas

VVILLIAM OETT1NG 
pres. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

"tttKUHi

J E ISLAND AVĖ., kam p 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
‘ II. E. OTTE

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

IcRsicrius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVtJKAI

dviejų kandidatų į pirmininkus, 
kuomet visada būdavę trįs. Ki
ti sako, kad jeigu Strimaitis liks
is sekretorium dar dviem me
tam, jis liksis autokratas, tikras 
frioiiarcha ir rinkimuose galėsiąs 
statyt tik pą vieną kandidatų, 
arba, kitaip sakant, jis pats iš-

THE NEW RIVER COMPANY,.
The New River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonu ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubas savo darbininkais ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 ik! 
$125.00 j dvi savaiti. Šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
malnierių, vien tik geri tegul atsišaukia. Labinus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

MR. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va.

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. 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 penkias „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipęi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptickose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gydu~,:** 

dvigubai daugiau, ne^u už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York/

žodis j pramogų rengėjus
Mes, lietuviai kareiviai, pra

šome Brooklyno kuopas ir drau
gijas, kurios rengia kokių pra
mogų — balių, koncertų, pikni
kų etc., pranešti ir mums apie 
savo parengimus, kad ir mes ga
lėtume atsilankyti ir kartu tu
rėti pramogos. Fort Hamiltone 
musų yra per dvidešimt lietuvių 
kareivių „viename pulke, taigi* 
lininis butų labai malonu su sa
vaisiais pasilinksminti, o rengė
jams irgi pelno butų daugiau. 
Musų daugausia čia yra sušauk
ti iš Indianos valstijos, iš Kast 
Chicago, Indiana Harbor, Ham- 
mondo, Gary ir tt. ,

— Jos K. Matuck, 
3rd Co., S. N. Y. Fort Hamil- 
ton, Brooklyn.

KEWENEE, ILI

Balandžio 2 dieną iš čia pa
šaukta apie pusantro šimto jau
nuolių į kariuomenę, tarp jų ke
turi lietuviai. Vienas jų, d. L.M. 
Rimkus, buvo L.S.S. 204 kuopos* 
narys. Jo brolis, Pranas taipjau 
pirmoj klesdj ir antru šaukimu 
btis paimtas. (

Balandžio 1 d. Pr. Rimkus su
taisė gražias savo broliui išleis-; 
t u ves. Be vietos draugų, išleis
tuvėse dalyvavo dar pp. Juoza- 
paičiai iš Rockfbrdo ir p. Černiau
skienė ir D. Rimkus iš Spring

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavjtt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Hayinarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
IZth St Tel. K ėdžio 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
MU 16 W. 12th St.. arti 
St. Loula Ava. Ii 1115-17 
So. Paulina St. arti 12th 
St., Chicago, III.

RUS$iXN/> . 
TVRKI5H ; T 
į AT H /<?>

WlTH SAJktX

Po gražios vakarienės sekė 
ptakalbos ir linkėjimai išvažiuos 
jaučiam draugui Liudvikui ir jo 
atsisveikinamoji kalba. Kalbėjo 
Pr. Rimkus, V. Petraitis, J. Juo
zapavičienė ir K. Valančiunas. 
Pastarasis, savo kalbos pabaigoj, 
sumanė, kad atsisveikinančiam 
draugui pagerbti svečiai paauko
tų pa kiek į socialistų partijos 
milioninį fondą, ir tam sumany
mui visi pritarė. Bematant p-lė 
EI. Tamošaičiutė surinko $12.75. 
Aukojo: Pr. Riihkus, L. Rimkus, 
K. Valančiunas, V. Petraitis, Artt. 
Tamošaitis, A. Gedgaudas, J. Ar
lauskas ir P. Antanavičių po $1. 
Petronėlė Antanavičienė, P. Ma
žuolis, P. černauskienč ir J.Men- 
delis po 50 ccentų; D. Rimkus 
75 centus, o J. Juozapavičienė 

, dagi 2 doleriu.

dų, paleistų pačių SLA raštynės 
darbininkų, kad dabartinio sek
retoriaus gaspadoriavimas prie 
“Tėvynės” 'padarys daug skolų 
lęšų fonde. Del betvarkes pa- 
čioje raštinėje Susivienijimas 
puolus žemyn narių skaitliam.

Pastarame susirinkime 14 kp. 
buvo neišsaikuojamų kartybių. 
Sekretorius skundžiasi, kad dar 
nuo sausio mėnesio nesą atsiųs
to naujiems nariams paliudiji
mų, negi certifikatai už kuopos 
viršininkų kaucijas, ir ant už
klausimų, kame priežastis ne
gauta jokio atsakymo. Dauge
lis narių skundžiasi, kad orga
no negauną nuo poros mėnesių 
T nors buvę rašyta po 3—4 laiš
kus su nusiskundimais, vienok 
ilsakymo ne gauta, nė organas 
icsiunčiama, nors tie nariai vi
suomet yra gerame stovyje.

Buvo daugybė ir kitokių pa
matuotų ar nepamatuotų skuri- 
lų ant dabartinio sekretoriaus. 
Nariai, matyt, labai įsikarščia
vę nepatenkinti senąją tvarka ir 
p. StrimaičiiL

Tas pats ir su prgano redak
torium. Redaktoriui daroma už- 
inetimų, kad jo vedama “Tėvy-

i \ ,
nė” visai ne atsakanti organiza
cijos nariams, kurie yra įvairių 
pažiūrų žmonės, o “Tėvynėje” 
esą užgauliojami tai vieni, tai ki
ti. Pačios “Tėvynės pakraipa e- 
santi perdaug svyruojanti tai yie 
non tai kiton pusėn. Apie SLAs ♦
reikalaus, girdi, randama daug 
daugiau pašaliniuose laikraš
čiuose negu savame organe, ku
riame randų vietos tik tokie raš
teliai, kuriuose giriama redakci
ja ir administrancija, arba tik 
ta, kas jiems patiems patinka. 
Redaktorius kaltinamas ir už
tai, kad SLA. turėjęs užmokėti 
tūlų sumų pinigų byloje su dak
tarų Stankum, o dabar vėl tas 
pats laukius už talpinimų kores
pondencijos apie prietikius vie
no kunigo su gaspadine, apie ką 
prirodymų nesą. Kaltinamas ir 
užtai, kad organo redaktorius 
parašęs savotiškų SLA. konsti
tucijų. (SLA. konstitucijų sutai
sė konstitucijos komisija, o ne 
redaktorius jų rašė. — N. Red.)

Žodžiu įtūžimas ant dabarti
nio sekretoriaus ir redaktoriaus 
eina didyi^, ir nariai su savo 
reikalais kaskart labiau kreipia
si į pašalinius laikraščius, jieško-

Koncertas su!
Rengiamas L. S. S. VIII Rajono, įvyks

BALANDŽIO-APRIL 14, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place, Chicago

Svetaine atsidarys 2:30 po piet. Programo pradžiai v. lygiai. Įžanga prieinama
J' " ,r 1 •* ' i' ‘k,. J !■ b . , ' ’ •

Koncertas bus trumpas bet įdomus. Programą atliks gabiausi Chicagos vei
kėjai. Šiame vakare kalbės “Moterų Balso” redaktorė Drgė K. Petrikiehė, 
pagarsėjusi kalbėtoja visoje Amerikoje.
Užkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite atsilankę.

Grieš GRUŠO orkestrą. Kviečia KOMITETAS.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abeinas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria,/Kraujo valyto-1 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

•matiznias pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsvam kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 tuėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Linksmas Pavasarinis Vakaras
SŲ ŠOKIAIS IR KITOKIAIS PAMARGINIMAIS

NEDĖLIOJĘ, J A 

Balandžio I lAi 

Pradžia 6 vai.
vakare. 1918

SI4. 208 MOTERŲ KP.
MILDOS Maž. Svet., 3138 S. Halsted St.

.1Širdingai kviečiame visus Chica- 
gos lietuvius ir lietuvaites skaitlingai 
atsilankyti. Mes užtikriname, kad bu
site užganėdinti. Neatsilankiusieji 
po laikui gailėsis. Bus duodama vel
tui gėlės. Kviečia RENGĖJOS.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui štubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WBECKING CO.

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

Kazimieras 
Mažutis

Mirė Balandžio 8 d., 8 vai. vak.
Velionis paėjo iš Kauno gub., 

Raseinių pavieto, Kvėdarnos 
parapijos.

. y . .

Paliko dideliame nubudime 
keturis brolius ir vieną seserį 
Amerikoje ir tris seseris Lie
tuvoj o.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
11 d. iš namų 4555 S. Paulina 
st., 9 valandą.ryte į Šv. Kry
žiaus bažnyčią, o iš ten j šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiami visi giminės, drau
gai ir pažįstami atsilankyti i 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Petras Mažutis;

ATMINK SAVO GIMINES 
ARBA PAŽYSTAMUS

Jcigu turi ką.palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

Gražių geležinių kryžių pamink- 
la'ins turiu ant pardavimo PIGIAI— 
nuo $20 ir augščiatt. Rašykite arba 
ateikite pažiūrėti.

; K. DOVIDAITIS,
3(101 S. Halsted St., 3-čiiis ailgštas. 

Chicago, III.

; ' *ii. ....... " ■ ....................-

darni vietos savo skundams, nes 
organe jie yra ignoruojami. O 
kdda Jau nariai susispies apie pa
šalinius laikraščius, juos sunku 
bus vienybėn suvesti.

,-i. K. Silvaitis.

e ir Platinkite 
F T R N A S ”

Tel. Armitage

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. We»ter. ava. 

Valandos: 9—12 rytui 1—1

Tel. Yards 3654.. AKUSERKA 

a MA. VIDIKAS 
teigusi Akušerijos Ko* 
egi ja; ilgai praktika* 
us Pennsylvanijos ho- 
pitalėse ir Philadel* 
įhijoj. Pasekmingai 
latarnauiu prie gim- 
lymo. Uždyką duodu 
odą visokiose ligose 
noterim ir merginom. 
113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
j Chicago.

w Tel. Puliman 312.

D. J. Bagocius.M.D.
Lietuvis gydytojas ir

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentfetas 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos /'atvės.

Vyrišką DrapanyBargenal 
®Nauji neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$30 Iki $50, dabar parsiduoda p< 
ir! 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ?k' 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu p amt'4- 
tų overkotų.

Visai Kiiažai vartoti siutai ir ove' 
kdtai, veiiės nuo $25 iki $85, <iab»5 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.5(> ii ‘ 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir v t. 
kdrais.

* S. G O R I) O N . 
1415 g. Halsted Su Chicaat.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

savo akis

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

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

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

o • Z *'

Akių specialistas 
Akis Egzaminuoja Dykai 
k jBpją. Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regSjims.

Z, Mes vartojame 
Oph- 

thalnionieter. Y- 
patinga doma at- 

« 't kreipiama į vai
kus. V d.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
npdčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. karu p. 47 at 

Telephone Yards 4317

k
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Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rubsiuvių 
unija ir jos nariai.

1910 metais Chicagoje susior
ganizavo Lietuvių Rubsiuvių U- 
nii i Prie šito lietuvius rubsiu- 
vius spyrė neišvengiamas reika
las — apginti savo, kaipo dar
bininkų, teises. Tas istorinis 
1910 metų nuotikis, kova prieš 
išnaudotojus, davė darbinin
kams suprasti, būtent, kad pa
gerinti savo būvį—jie tegali tik 
tuomet, kada jie yra susivieni
ję į stiprią organizaciją, taigi, 
kada jie kovoja visi už vieną ir 
vienas už visus. Suprasdami tai 
jie ir organizavosi ir peikė vi
sus tuos, kur tuo ar kitu budu 
stengėsi pataikauti rubsiuvių 
išnaudotojams.

Tiesa, pradžioje dalykai dar 
nebuvo sutvarkyti taip, kaip iš- 
t ikrų jų reikėtų. Prisiėjo daug 
triūsti, nesigailėti laiko ir ištek
lių. Darbdaviai spyrėsi kiek 
drūti ir darė visa, kad darbinin
kų tesės butų kuolabiatįsia sia
urinamos. Rubsinviai tečiaus 
nenusiminė. Jie visuomet sten
gdavosi apgint savo teises. Visi, 
nežiūrint politinių ir religinių 
įstikinimų. Kiekviena permai
na organizacijos gyvenime bu
vo vykinama prisitaikant esa
moms aplinkybėms, taip kad 
palaikius ir gilinus darbininkų 
vienybės idėją. Ir, reikia pasa
kyt, jie atsiekė ko norėjo. Va
dinas, organizacija tapo pasta
tyta tvirtais pamatais.

Gi atsimainius pdlitinėms są- gentėliais 
lygoms didžiojoje Rusų valsty- 
beje, ir šioj šalyj gyvenantįs da
rbininkai turėjo apsvarstyt 
daug klausinių, kurie jiems da
rėsi neišvengtinais. Pav., kuo
met susiorganizavo Chicagos 
Lietuvių l>arbininkų Taryba, 
kurion įstojo daugelis lietuvių 
organizacijų, natūraliu budu ki
lo šis klausimas ir Lietuvių 
Rubsiuvių Unijoj, kuri taipjau 
yra darbininkiška organizacija. 
Tuo labiau, kad kiti tos organi
zacijos skyriai jau buvo prisi
dėję prie Tarybos. Nutarė pri
sidėti ir Lietuvių Rubsiųvių U- 
nijos 269 skyrius. Tam suma
nymui niekas nei nesipriešino.

Bet išdavikiški Kauno vysku
po Karevičiaus žygiai pas vokie
čių despotus ir vėliau Tarybos 
protestas prieš juos, lietuvių 
rubsiuviuose, sukėlė gyvų dis
kusijų. Su apgailėjimu prisiei
na konstatuoti tą faktą, kad ta
rpe rubsiuvių radosi keli, kurie

užtarė išdavikiškus vyskupo 
Karevičiaus žygius. Pirmiau

sia tie gaivalai pradėjo atakuo
ti atskirus asmenis, o vėliau 
stengės į nešt suirutės ir pačioj 
organizacijoj. Jie darė viską, 
kad tik sutraukius ryšį su Dar
bininkų Taryba. Reikalavo, 
kad klausimas butų nubalsuo
ta antru kart: atšaukt savo de
legatus iŠ Darbininkų Tarybos, 
ar palikt juos ir ant toliau, li
nijos susirinkime kovo 16 die
ną, po ilgų diskusijų, didžiuma 
balsų buvo nuspręsta pasilikti 
Taryboje. Tai betgi nepatenki
no vyskupo Karevičiaus klapči u 
kus. Jie viešai pradėjo užsipul- 
dinėt ant Darbininkų Tarybos. 
Ir štai kovo 4 dieną “Drauge” 
buvo išspausdinta tūlo Unijisto 
tirada. Tas Unijistas negra
žiausiu budu apmelavo pirmi
ninką, sakydamas, kad jis ne
davęs jiems kalbėti ir 1.1. Nu, 
žinoma, jeigu galima girti Ka
revičiaus išdavystę, tai kodėl 
negalima meluoti — dagi kuni
gų laikraštyj? Bet iš to aišku 
ve kas: toks narys, ką šmeižia 
savo organizaciją ir dar skaito
si save veikiančiu nariu, tai 
jam organizacija apeina nedau
giau, kaip pernykštis sniegas...

Reikia pasakyti ir tai, kad 
prie šitų šmeižimų prisidėjo ir 
pats “Draugas”. Balandžo 5 
dieną jame išspausdinta ilgas 
“ėdi to rialas”. Tq laikraščio re
dakcija, matoma, visai nusigy
veno. Koliodania sau nepatin
kamus asmenis “nusususiais a- 

etc., ji tik parodo,
kad klerikalų laikraščio vedė
jai žemina spausdintą žodį. 
Tuo jie tikrai nepakenks “rau- 
doniemsiems”, link kurių jie 
rodo liek daug keršto. Savo 
negudriu koliojimos “Drau
gas“ įžeidė visą skyrių. Ir už
tai jis išgirs nuo darbininkų 
tai, ko. gali būt, nesitikėjo. Lie
tuvių Rubsiuvių Unija yra Nau
jienų Bendrovės dalininkė.

Susirinkimas, už kurį Drau
gas agitavo, įvyko, bet jo sukur
styti “revoliucionieriai”* nie
ko neveikė. Gali būt, jiems pa
tiems buvo sarmata pasirodyt 
tokiu darbu, kuris žemina jų 
pačių vardą. Ateityje jie turėtų 
elgties išmintingiau. O “Drau
gas”, jis tegul nekiša savo no
sies ten, kur niekas jo nereika
lauja. Unijos Narys.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Iš pramoniečių bylos
Jau trįs dienoti, kaip tęsiasi 

tyrinėjimas apie asmenis, kur 
pereitą savaitę turėjo pasiniu* 
tymų su paskirtaisiais I.W.W 
bylai veuiremen’ais. Apskričio 
prokuroras, Charles F. Clyne, 
kuris užvedė tyrinėjimą kas dėl 
to prisaikintųjų patraukimo, 
kol kas atsisako pasakyti, kas 
yra patirta. Jisai užreiškė tik 
tiek, būtent, kad gale šios sa
vaitės jisai pareikalausiąs, idant 
federalis prisaikintųjų teisinas 
išneštų kelintą apkaltinimų 
prieš tulus asmenis.

Tarpe asmenų, prieš kuriuos 
bus reikalaujama tų apkaltini
mų, randasi A. L. Carpenter, iš 
Iowa valstijos, kuris ten yra 
kaltinamas už tolygius žygius, 
L. C. Bussell ir tūli “Anderson” 
ir p-lė “Long”< •

t ~

Thompsonas “runija” 
j senatų. «

William Hale Tohmpsonas, 
dabartinis Chicagos nuij'oras, 
nori naujo politiško džiabo — 
“runija”, į senatą. Tuo tikslu 
vakar tapo atidaryta rinkimų 
kampanijos “Headquarteris” U- 
nion viešbutyj, 72 W. Randolph

tę tai lietuviai janitoriai metė 
šalį 'ypa tiškus kivirčus 

ir pradėjo organizuotis, šian
die jie jau turi LSS. 158 kp., ir 
Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliubą. Dirbkite taip ir 
ateityje, draugai 1 —šiaurys.

Pranešimai
Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 

pranešimas.

Visi tie draugai, kur apsiėmė pa- 
• tarnauti LSS. Aštunto Rajono vaka- 
I re, balandžio 14 d. M. MeldaŽio svet., 
I malonėsite susirinkti bendram pasi

kalbėjimui aptarimui kurių-nckurių 
reikalų ryto, bal. 10 d. 1840 So. Hal- 
sted St. Pradžia 7:30 vai. vuk.

—Rengimo Komisija.

REIKIA DARBININKŲ

Biznierių konvencija
i

Congress viešbuty] vakar pra
sidėjo .šeštoji metinė konvenci
ja SiW. Valstijų vaizbininkų or
ganizacijos t. v. Chamber of 
Commerce. Konvencijoj daly
vauja 3(MM) delegatų, reprezen
tuojančių apie 500,000 narių- 
vaizbininkų visose Suvienyto
se Valstijose.

Moteris-banditė.
Nepažįstamas vyras ir mote

ris vakar naktį užpuolė ir api
plėšė p-ią Bose Clingen, 7500 
S. Peoria gt. Atėmė krepšelį ir 
tris 
150 
tas, 
kol
iš Clingen jos nuosavybes, pa
bėgo į artymiausių gatvę. Blog- 
dariai nepagauti.

brangius žiedus, viso apie 
dol. vertės. Vyras-bandi- 
sako, laikęs savo aukų tol, 
jo bendrė-banditė, atėmus

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

True translatlon filed with the post- 
mastei- ai Chhy'igo, Anril 10, 1918. 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Perka Laisvės Bondsų 
už 200 dolerių

Draugystė L. T. Tėvynės My
lėtojų No. 1, Tirwtn of Lake, sa
vo susirinkime balandžio 7, nu
tarė pirkti Liberty Bondsų už 
200 dolerių.

Didžiausios Ristynes
D. Dudinskas (150 sv.) garsiausias ristikas, Lietuvių Tig
ras imsis Šu garsiausiu lietuvių ristiku pasaulyj—P. Ka- 
tausku (155 sv.) už lietuvių tautos garbės vainiką.

Didžiausiai laukiama Chicagos ir 
apielinkės lietuvių ateinantis April 
12 d., 7:30 vakare, svetainėj švento 
Jurgio, 33 st. ir Auburn avė., Bridge- 
porte. Garsiosios Ristynės ir galijo
tų galynės, kokių dar nebuvo Lietu
vių Tautos Istorijoje. Dalyvaus gar
siausi pasaulio ristikai ir galijotai 
už Lietuvių Tautos garbės vainiką. 
Lietuviai šneka visur apie tų vakarą: 
šneka ant kampų, stubose, dirbtuvė
se, pasiekia net svetimtaučių ristynių 
menadžerius, kurie atvyks pažiūrėt 
Lietuvių galijotų. Risis garsiausias 
Amerikos Ristikas J. Šimkus su B. 
Jaru, garsiausiu Chicagos ristiku už 
farbės vainiką. J. Šimkus ris dar 2:

. Dickoy — Garsų Europos lietuvių 
silinčių ir J. M. Drutuoliųi J. Šim
kus žada visus tris j vieną valandą 
apgalėti. J. Goštautas, (220) milži
nas risis su J. Pišniu, Lietuvos Kupiš 
kio champijonu (190). AČias (230) 
St. Louis, milžinas —su K. Sarpaliu. 
P. Norkus su O. Propotniku. P. Ka- 
tauskas Lietuvių Liūtas su D. Du- 
dinsku lietuvių Tigru. Kilnos sun
kenybes ir žmones garsiausias ga
lijotas S». Poškevičia ir V. Baubinas 
ir kiti galijotai.

Tą garsui; Vakarų rengia Lietuviai 
Galijotai Chicagos per savo užmany
tąją ir Ristynių menadžerių Jonų 
Kulį.
Visas vakaro pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės atgavimui. Nusipirkda
mi to vakaro tikėtų, nusipirksite Lietuvai Laisve. Ateikite Lietuvos Sū
nus ir Dukteris ant to garsingiausio Galijotų Vakaro.

Lietuvai Laisvės trokštantis

J ieško ex-senatoriaus 
dukters.

Policija jieško buvusio III. 
valstijos senatoriaus, C. B. Gar- 
dner’io, 14 metų dukters Men- 
dotos. Mergelė, vakar išėjusi į 
šventosios

i negrįžo, 
ko, kad 
rodžius 
spėlioja, 
bėgusi.

širdies akademiją, 
Mokyklos valdyba sa- 

mergelė vakar nepasi- 
mokykloje. Kai kas 
kad mergelė pati pa-

GARFIELD PARK.

Į Iš vietos lietuvių gyvenimo.
| Tai graži miesto dalis, šva- 
Į rios gatvės, puikus bulvarai, ku- 
Į riais nesuskaitoma daugybė, 
kaip dieną taip ir naktį, nuolat 
laksto automobiliai. Naujausios 
mados mūriniai namai su viso
kiais parankumais — tarnauja 
jie turtingiems.

Lietuviai šioje apielinkėje 
pradėjo apsigyvent dar nesenai. 
Tuo tarpu jų skaitlius paaugo 
iki trijų šimtų šeimynų. Pa
vienių mažai. Lietuvaičių taip 
kaip ir nėra.

Gyvena čia lietuviai janito- t * i
nai pagalios suprato, kad jie y- 
ra skriaudžiami ir niekinami 
turtingaisiais “broliais”. Supra- 1

REIKALINGAS “ŠOFERIS” 

IŠVEŽIOSIMO “NAUJIENŲ” 

ŠAUKITE YPATlšKAI ARBA 

KU, PAMINĖDAMI PATYRIMĄ.
T NAUJIENŲ ADM.

DHL

ATSI-

LAIš-

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos visuotinas susirinkimas įvyks 
gegužio (Muv) 20 dienų. Vieta btrs 
paskelbta vėliau.

Pranešame tatai išanksto, idant, 
-■ | priklausančių Chicagos Liet. Darb. | 

I Tarybai organizacijų išrinktieji at- 
| stovai tatai žinotų, o taipgi, idant

LSS. 4-tos kp. ir LSJL. 1 kp. pik
niko rengimo komisijos susirinkimas 
įvyks ryto, bal. 10 diena, d. St. Meš
kausko bute, 3752 So. \Vallace gat. 
Visi kpmisjios nariai, būtinai priva
lo atsilankyti į šį susirinkimą. Pro- 

Pramogų vakaras. Į Į *“_A

Nedčlioj. balandžio 7 dienų, {[.'i',ASMENŲ JTE*KOJI1mTT 
LMPS. 43-čio.ji kuopa buvo su- spėti) ijiinkli^savo ^(stovus. ' *

rengusi pramogų vakarą M. Ja-Į

CICERO

-- - 1 Čh. L D. I. Komitetas,Į pajįe§kau savo brolio, Kazimiero
„ . «~ - - -7 Yurdon. Pirmiau gyveno Brighton,

(įkaičio svetainėje. Pirmiausia ųM. X. Mockaus paveiksluota kalba Mass. Nežinau, ar jis yra kur gy- 
1 n -• 1 v DotvtVinno įvyks balandžio 12 d., 7:30 vai. vuk. yas ar miręs. Kas apie JI žino ne
kalbėjo dr-gė K. "elrlkiene’I Norihsidėj, Liuosybės svetainėje, lonėkite pranešti šiuo adresu:
“M B” redaktorė Trumpai ir 1822 Wiibnnsin avė., kampas (iiratd Adam Jordun, Roule No 2, Box 37, 

‘ t ’ 1 (gatvės M. X. Mockus sakosi turįs N. Judson, Indiana.
aiškiai nurodė reikalingumą Į (|aug ko nauja pasakyti ir parodyti................ ....... —. - ........ ■
moterų organizacijos — LMP. Į Kviečia LLSA. kuopa. Į pg^gkau savo draugo Antano Pu-
e„u t ‘ pnnvrn fns kur imli ---------- Zinkevičiaus, Kauno gub., Zurasų pa-
Sus-mo. tagyie tas, kui j ( jįcn08httt wį8> — tgS. IX Rajono I vieto, Kamajų parapijos, Košu su
spėjo susiorganizuoti, taigi įs- maršrutas. Drg. Kl. Jurgelionis kai- džiaus. Jis pats ar kas jį žinotų 

. . ............. t, , | bčs LSS. 58 kuopai Kenosha, Wisl meldžiu pranešt- šiuo adresu:toti | moterų susivienijimų. Kai-1 ba|Hn(|ži() d. Ta pačių dieną (va- Juozapas Dilis,
ba nnblikai labai Datikb To-1 kare) jis kalbės LSS. 124 kuopai, 3730 Deodar St.. Indiana Harbor, Ind 

1 . .! . I Raeinc, VVis. Pirmos prakalbos į-1__________ __ ___________________
liaus lošta vieno veiksmo kome-Į wks Germanian Hali, Mthvaukee av. I

“H.> «..!«•• Si.loMn ne- l“"l> 2 vai. po pietų. Todėl kaip ke- .PaJieJkau Prano Jesiuno. Jis pa-dljcle ne šulo ; NUtosta ne nos|)iečiai J ip ir apielinkas lietu-1 eina iš Kauno gub., Zarasų pavieto, 
prasčiausia. Reikėtų, beje, pa- viai ir lietuvės nepraleiskite šios Jūžintų parapijos, Sukštų sodžiaus. 
’ _ . , ’ I . *\ n I progos išgirsti dr». Kl. Jurgelionio-I J'spaU ar kus j| žinote, meldžiu pra-stebeti, kadkpas ta Antaną Bur- I —Org. A. l’nkšys. | nešt šiuo adresu: Petras Znkelis,
. . .y.. . ..... . ...... I ____ 1 3832 Elm St., Indiana Harbor, Ind.
blllą isties buvo perdaug kai s-1 I Kas pirmas praneš, gaus $3 dovanų
tos meilės”, dėl kurios ne.t sce-1 Linksmas pavasarinis vakaras su .. . •*' I šokiais ir programų rengiamas SLA.nerijos ir paveikslai tapo įsvar- I 20g moterų kp. įvyks nedėlioję, ba- 
įytf I landžio 14 (> vai. vak. Mildos maž.

Užsibaigus lošimui buvo mo
nologų, deklamacijų ir solo. Iš
pildyta puikiai. 

Žmonių nuvo pilna svetainė. 
Reikia tiko ties, kad rengėjos 
turės gražaus pelno. 

—J. Aceris.

TOWN OF LAKE.

Prakalbos.

REIKALINGA patyrę prie kiemb 
darbo vyrai ir vyrai prie žirklių i 
sengeležų kiemų.

Fefferman and Morris Co..
2027 W. 12th Str., Chięago,

AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobilių “Siden 

Baren” ir viena % tono trokas. Ir 
vienas inžinas “Merii'n”.

J. Mat jukas, 
3237 Auburn avė., Chicago, UI.

PARDAVIMUI
PARSJDUODA—BARGENAS 

Geležinių daiktų ir Šynų krautuvė, 
už<lčta 1885. Pardavimo priežastis, 
turiu kitų biznį, kuris užimu mano 
visa laiką. 1 RED. C. EWART, 
3108 So. Halsted St. Chicago.

Pajieškau savo draugo Juozapo .ša
lnos maz i h»tkos. Trįs metai atgal gyveno Bri- 

sveL, 3138 S. Haisted st. " Rengėjos: «hton, Mass. Turiu svarbų reikalų. 
| Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

JONAS VITAS 
10726 Edbrook Avė., Roseland, III.L M P S. 29 kuopos rengia drau

giškų vakarėlį balandžio 21, Liuo
sybės svetainėje, \Vabansia avė. Pro- 
grame dalyvaus gabiausios spėkos. 

Kviečia visus Komitetą*.

PARDAVIMUI grosernės, sankro
va, daranti $30.00 biznio j dieną. Ge
ra vieta bučernei. Nėra kompetici- 
jos. 2313 W. 47 St., Chicago.

JlESKOKAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario, jaunas vai

kinas, su valgiu arba be valgio, llal
sted st. apiehnkėj, tarpe 18 ir 2(1 gat- 

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų I Malonėkite J. M., 905 \V. 20th Street, 
veiksmų vaizdelį “Katriutės Ginta-1 Chicago.

i rai”, nedėliok gegužės 12, M. Meldą
I žio svet. Meldžiame kitų draugijų 
, nerengti tų vakarų jokiu pramogų. 

—Rengimo Komitetas. PAJIE.ŠK0 kambario vienas vaiki
nas, Dougias Park’o apielinkėje. (iei- 

LSJL. 3 kuopos susirinkimas jvyks I .cJefonu^1 Tunntįs' tokį'1 kambarį' pa- 
iSOVSoi' Hei niilnge ^ve^’a^vd1'^ I r«n<lavojimui atsišaukite laišku į 
1501 So». Heimilagt avc. 7.30 >ai. \ Į Naujienų ofisą, pažymint No 6. 
Draugai ir draugės malonėkite at |tH40Js Y, i te . L Chicago UI dlankyti ir savo draugus atsiveskite 1 HU,Men » ^nicago, m. 
prirašyti. —F. Tolušis.

Balandžio 6 dieną buvo su
rengta prakalbos. Kalbėjo d. 
K. Petrikienė. Žmonių buvo ne
daug. Matoma, daugelis susi
laikė dėlto, kad buvo labai ne
gražus vakaras — lijo. Dr-gė 
Petrikienė, pasirodo, nebloga 
kalbėtoja. Atsilankiusieji buvo 
pilnai patenkinti jos prakalba.

Tarp kita d-gė Petrikienė pa
prašė susirinkusiųjų paaukoti 
kiek kas išgali L.Š.S. Apsigyni
mo Fondan. Aukojo sekami:
asmens: S. Kykas $2; po $1: J. ■ ■ iąmuo<e ir tt. pamatykit muaą dideli ■»-RonniG® Q A P .l LSS'22 kP- mėnesinis susirinkimai i X Otriau.^ mokitj..
nenaitis, >. KammsKas, A, ra-i jVy^s ketverge, balandžio 11, 7:30 v I Advance Employment Exchange 
teikis, P. Urbiitis, P. Karneckas, I vak. Meldažio svet. Visi nariai bu-12-ra« angitaa.—179 W. Waahington at

I kitę, nes bus svarbių tarimų, taip- A. Sulas, K. Jokubauskis; po oOlįau referendumų balsavimas.
c.: F. Trejomis, N. Tumlis, V.l —Org.niz.toriu.
Briedis, S. šankis, J. Vilis, Eu- 
genie Ridikus; J. Danciunas — 
35c.; po 25c.: V. Stonaitis, J. 
Jankauskis, W. Chetas, V. Gri
gas, J. Padvarskis, J. Burneckas, 
J. Jasaitis, P. Vaišvila, J. Vaiš-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, balandžio 11 
dienų, Liuosybės svet, 1822 VVaban I ATIDUODAM/^ randon šviesus 
na avė. Pradžia 8 v v. Draugai, vi- šiltas kan)burvs. Yra maudynė, 
ii malonėkite būti ant šio susirinki-13409 So Unio‘n Ave Chicago. 
no, nes daug yra svarbių reikalų I 
aptarti. —RaŠt P. Mankevičius. I 1 111

i

Roseland. L M D Aido choro repe
ticijų Katriutės Gintarai Įvyks se- 
edo.i» vakare, 8 va. St. Dowiato svet 

jo No 10501 S. Michigan avė. Lošė
jai malonėkite nesivėluoti.

—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
* n at M ■ ■ Vyrama ir Moterims VIII A D D II I ŠOKIOS rųliea matalo] I II K K II I arba mediio dirbamos*U 1111 U II I isPOM. fabrikuoM, Ko

teliuose, rastoranuoa. aa>> 
tuftuoM, ligonbvMuoao, raltindoa, aankrovoaa, 
—įuoea ir tt. Pamatykit musą DIDELI ao- 

H Gtriauaioa mokaat|a.
.advance Employment Exchange

REIKALINGA patyręs vyras prie 
rišulių preso i Junk šapą,

GINSBURG and ALTER
LSS. 37 kp. laikys savo mėnesini 12707 W. 12th St., Chicago.

susirinkimą ketverge, balandžio 111 Tel. Rockwell 213 
i , 8 vai. vakare, Rašinskio svetainė-1 

!e, 731 \V. 18-tos gat. Draugai ir I 1 111 ... - ..... . .................. ■
draugės, malonėkite visi atsilankyti I REIKALINGAS vyras prie butelia- 
1 susirinkimą, nes turim labai daug I vfmo sodos. Patyręs arba norintis 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi ir I išmokt. Phone Yards 2512. 
naujai prisirašiusįjį pribukite. 1841 W. 33rd St., Chicago

—Rašt. K. Kazlauskas I

PARDAVIMUI “MEAT MARKET” 
pirmos klesos vietoje. Gera apie- 
linkė 'J'inka lietuviams bučeriams. 
Kampas. Nebrangi ren<la>. Duoda
ma tik už pinigus. Daro labai gerų 
biznį. Ateikite persitikrinti.
3001 VVallaee st., Chicago

RAKANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $2J0 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 
nėšiai. 1520 N. Western av., Chicago

RANDAI
BUCERNIŲ DOMAI!

Nereikalaujama pinigų. Jus galite 
pasirandavoti mano pucernę pigiai. 
Lietuvių apielinkėje, 2 blokai nuo 
lietuvių bažnyčios. Dabartinis aren- 
dorius — bučerninkas serga.
1640 So. Jefferson St., Chicago.

IŠSIRANDA VOJ A štoras-kralituvė, 
tinkama visokiam bizniui; užpaka
lyj yra 5 rūmai pagyvenimui. 
Adresas 2900 W. 40 str. Atsišaukite j 
2902 W. 40 st. ant pirmu lubų.

PASIRANDAVOJA ąeras kampas 
apliekai arba graboriui 3658 Union 
ave. Bus gatava gegužio 1-mą, bus 
ištaisyta po rendaunįnkb noru — 
$35.00. Tel. Drover 10144.

NAMAI-ŽEMĖ

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Fanuos gyvenamos Ir ne 
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę itž 3 
centus.

TONY ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

9oc. Viso $15.45. I Bridgeville, Pa, — Subatoj, balan-1 REIKALINGA pardavėjos į Dry
■r,. . , . . . I ifeio'13 dieną, SLA. 90 kuopa rengie 1 Goods krautuvę. Geistina leituviškaiVisiems aukavusiems tariu I didelį ir puikų balių Vokiečių salė I kalbančių. Kann’s Dept. Store, 

širdinga ačiū —S. Kykas.|,ie’ Belltown st. Prasidės 7 vai. va-1631 W. 31st St., Chicago.
• j I karo. Inžagos: vyrui arba porai 50c: I

’ —- . . . . I moterims 25c. Bus linksmų lietu-1----- --
--- ------------------- ------- - I viškų šokių ir pramogų. |

....  I REIKALINGA vyrai dirbti į 1c- 
Brighton Park.—LSS. 174 kp. mė-|t,au.n^. J° va,«ndų į dieną. Gera 

Prakalbos-aukos. I lesiais susirinkimas įvyks balan. 10,1 n,0KC7‘Sj . rI 7:30 vai. vak. T. Mažienio svet., 383g| . .. Caluniet Refngerating Co., 
Balandžio 4 diena1 LSS 81-lS’ Kedzie ave-» ka,nPas 38 pi. j Archer and Steward Ave., oaianuzio 4 (tu ną «l-l i)uiugaj ir draugės malonėkite atsi-1 __ __________________'

moji kuopa surengė prakalbas. 1 lankj h laiku, nes yra daug svarbių I 
Kalbėjo d. K. Petrikienė. Kai-1 * ........ * I REIKALINGA patyrusių langų va-
bėjo dviem atvejais apie svar-1. 5jiet-s®.^rJaun|-V-J r®n^,a de-Į .

. , J 1 I Jfttus, nedėlioję bal. 14, 1 vai. po pie-1 L* m.HANlNG (.().
bluostus dienos klausimus ir I’ų, Mildos svet. Tema: “Moteris nėra Į '*• ^ashinglon St., Chicago 
kvioto «uiQirinlnI<iiiw nuboti T Q I Protiškai vyrui lygi ir ji neturi turėti I kviete susmukusius aukoti L. S. I lygių politiškų teisių.” Kviečiame I----------------------------------------
Apsigynimo Fondan. I visus atsilankyti LSJL. 1 kuopa I REIKALINGA 4 arba 5 moteris
ai- v. I ------- įmaišus lopyt, geras stockas, pasto-Aukojo šie asmens: po $1.00:1 Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių I vus darbas $1.50 už šimtų. Ateikite 

C J Miller J Stonis A Mor-lVy,’M ir Moterų Apšvietos Draugija pasirengę dirbt, L. Finkelstein, j , . * t 1 s, A. Mor I rengia paskaitas apie sveikatų ir vai-Į 1456 S. Nacine, Ave., Chicago 
kūnas, A. Maliorienė, J. Jankau-1 auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė-1 .

i i* rn ir n f lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve-1 skas, J. Druskis; po 50c.: K. Pe-|taingje, 2101—137 ir Deodar gatvių.! rpikaiimh x- • •*
ciukienė F Bockus P žnlnip I Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa-1 „ALINGi snivėja! prie vyris-ciUKKne, r. Mockus, 1. Zalme- kviest.,s Dr.'A. Montvidas iš Chica-1 k"’į ' da‘b°
raihs, A. Šhunskis, A. Konšilas, I gos. Visus vietos ir apielinkės lieJ/Xq^aįp’ uvEvn on ,w)l?Qeii č7 
II D-.iurk M t , I'uvius kviečiame atsilankyti, labiau- ST* Akl-KN°, 911 W. 33rd St.
H. 1 <11 gis, M. Navickas, J. 1 u- I sįa moteris. Sveikata žmogui brandi________________ • ■_____________ I
musas, M. Jokubaiticnė, J. Wa- ?<*”» už viską, užtat turime žinoti. . ...
. . n . I kaip reikia daryti, kad sveiki butu-Į REIKALINGAS lietuvis vaikinas
lentas, I . Nagadinas, L. Vezis, Į tne. —Rengimo Komitetas. I arba viduramžis vyras prie darbo a-1
A. Vilis, J. Straimkis, N. Simo-Į L
naitis, J. Mankevicia; po 25c.: Lainc yisO,„sRe.’ chieagos įir apielin- mobiliom važiuoti. Tiktai tas te- 

J. Ramanauskas, J. Jankauskas, kCs miestelių draugijoms, kad gegu-l atsišaukia, kuris vra blaivas, tetsin- 
J Skurkis S Dnnelovičin I I kuopa (iš \ alpa- Į gas, nors .kiek kalbantis angliškai ir ... _ . --- - - -
J. ^KUFKIS, a. 1 Jani i( Viela, J. I raišo) rengia vakarų su teatru East norintis turėt gražų pragyvenimų ii iki 5 po pie\ ų; vak. nuo 7:30 iki t 
Bociunas, F. Lenkart, W Jas-1 Chicago, Ind. Todėl malonėkite ne- PASTOVŲ darbų. Todėl, pirm ne- 3,06 ™ St.. Chicago, UI
mnnu mvm i pengti jokių pramogų toje dienoje. gu ateisi pasimatyt, atidžiai perskai-
mants, M. X. Mockus, K. čmr- —P. J. S. lyk jias kvalifikacijas,
lis, J. Miliauskas, P. Mankevic, I ' * I Chicago Paper Comuanv
A. Cepukienė. Viso, su snuiJ- » ?. Wells Su, Priešais T^lor si
kiomis aukomis, surinkta $23.-1 landžio 14 d. 10 vai. rvto K. Grikšosl Klausk Mn. Gillett.

I svetainėje, 150 st ir Northcote ave,. 
I Visi nariai malonėkite atsilankyti, ir 
I tie kur dar neužsimokėjo už šiuos 
I metus, malonėkite būti susirinkime. 

.1 —Rašt. P .J. Sakas.

NORTH SIDE PARDAVIMUI—nuosavybė su pir
mos klesos groserne ir “pieat m a r- 
ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avc., Chicago.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokund^, j__ ...
eikite j Aušros Mokyklų 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė, 
laiku. 
3001 S.

lų, braižymo pienų — 
os Mokyklų. Pąmokos 

Mokestis ne- 
Užsirašyl galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA 

llalsted St., Chicago 
y. Mišeika, Vedėjas.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietnvlt- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
, . . ---------- . tės. stenografijos, typewriting, pirk

ine namus, kiemų ir prie užlaikymo I lybos teisių, Suv. Valst. Istorijos, •- 
automobilių gražioj rezidencinėj da- belnos istorijos, geografijos, nollti 
lyj miesto. Nereikia mokėti auto- kinės ekonomijos, pilietysUs. dailia 
mobiliom važiuoti. Tiktai tas to- | rašystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryte

70.
—T. Korsak.

REIKALAUJAM kriaučių prie kau
tų. Moteriškas kostumieriškas dar- 

i 4. nibas. P. K. AWGAITIS,I LSS. 1 kp. LSJL. 1 kp. ir LM1 S 9 I 3130 Harrison St., Chicago.
I kuopos bendros apsvielos komisijos - ________________
| nariu susirinkimas jvyks 10 d ba-l
I hmdžio, seredos vakare, Aušros sve-j REIKALINGA ženota pora. Duo- 
| (ainėje. Kviečiami visi būtinai alsi-Į dama dykai ženotai porai kamba- 
• lankyti, nes daug7 yra reikalų dėl I rys kad prižiūrėtų trijų metų vaikų, 
apsvarstymo. . i

Komisijos narys J. P. Markus. _

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti- 

| nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
kari; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
ant’fiV'iŪbŽ423 S°’ MorgchieS.gi’. 612 W. Madison St., Chicago


