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Vokiečiai Paėmė Helsingforsą
Austrijos užrubežiniŲ reikalų 

ministeris rezignavo
vo sakoma, kad skaičius tokių 
nužiurėtinų moterų siekia 100.

Valdininkai sako, kad tikėda
mos iš valdžios lokio žingsnio 
daug labiausiai pavojingų aus
trų ir vokiečių moterų apleido

Duos Airijai 
savyvaldą

susirinkimai prieš konskripciją 
įvyko Annagh, Limeriek, Tul- 
lamore, Omagh, Carlow, Cashel 
ir kitose vietose. Valdžia jų ne
trukdė ir jokių sumišimų nebu
vo.

Mušis Belgijos parubežyj te
besiaubia visu smarkumu

Demonstrancijos Norvegijoj
Vokietija uždėjusi $2.000.000 kon

tribucijos ant Rumunijos
VOKIEČIAI JĖ.JO J HEL

SINGFORSĄ

Raudonoi Gvardija gynė
. “ miestą

Triir Iranslation filed wilh the post- 
•nusler ai Chicago, April 16, 1918, 
as rrųuirvd by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Bal. 15. — Vokie
čių kareiviai, gelbiami jurinin
kų pulkų, įėjo į Finlandijos so
stinę Helsingforsą. Apie tai o- 
ficialiai paskelbė generalis šta
bas sekamame pranešime:

“Rytinis teatras:—Po smar
kaus susirėmimo su ginkluoto
mis bandomis, musų išsodintie
ji Finlandijoj kareiviai, remia
mi musų laivyno spėkų pulkais, 
įėjo į Helsingforsą.”

Persikėlė j Vologdą

I i ue Iranslation filed with the post- 
it. isler ai Chicago, April 16, 1918, 
as rc(|iiircd by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Bal. 15. — 
Ambasadorius Francis praneša, 
valstybės departamentui, kad 
Belgijos diplomatai persikėle iš 
Maskvos į Vologdą. Tokiu bil
du dabar Vologdoje yra 9 dip
lomą Ii škos misijos:—Amerikos, 
Japonijos. Chinijos. Francijos, 
Italijos, Serbijos, Belgijos, Bra
zilijos ir Siamo. Anglijos ir 
Rumunijos misijos jau išvažia
vo iš Rusijos, o Portugalijos ir 
Graikijos yra kelyje į šiaurinį 
Rusijos portą.

AUSTRIJOS UŽRUBEŽI- 
NIŲ REIKALŲ MINISTE- 

RIS REZIGNAVO

Karalius priėmė Czernino 
rezignaciją

True Iranslation filed with the post
ui. ister ai Chicago, April 16, 1918, 
as rcųitircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 15. —Iš 
Vienuos pranešama, kad Aust
ro-Vengrijos užrubežinių reika
lu ministeris grafas Czernin re
zignavo. Karalius Karolius pri
ėmė rezignaciją ir paliepė gra
fui Czerninui vesti užrubežinius 
reikalus kol nebus paskirtas jo 
įpėdinis.

Iš Vienuos į Berlino Lokal 
Anzeiger pranešama, kad gra
fas Czernin nežinojo apie kara
liaus Karotinus laišką princui 
Si\lus, kada jis užreiškė, kad 
I'ra nei ja buvo pradėjusi pasi
kalbėjimus su Austrija. Patyręs 
apie laišką, jis rezignavo, bet pa
sidavė prašymui pasilikti vietoj 
iki id bus padaryta taikos sutar
tis su Rumunija.

Svarbios tarybos
Iš Vienuos į Berliner Tage- 

blatt pranešama, kad karalius 
Karolius atsisakė nuo sumany-

įėjo įvykti svarbios konferenci- šalių priešų klesos.

jos apie Austro-Vengrijos vidu
rinius ir užrubežinius reikalus. 
Jose turėjo dalyvauti grafas 
Cztrnin, premieras Dr. von Sey- 
dler, viršininkas generalio šta
bo gen. Arz von Straussenberg 
ir kiti valdininkai.

CECHAI PRIEŠ AUSTRUS

Demonstracija Pragoję

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 15. — Iš 
Pragos į Berlino Lokal Anzei
ger pranešama, kad sukatoje tū
kstančiai žmonių susirinko Ce
cilijos sostinės Pragos gatvėse, 
smerkė vokiečius ir šukavo už 
talkininkus ir prezidentą Wilso- 
ną. c

Visi čechai parlamento nariai 
ir partijos delegatai, kartu su 
slavais ir serbų-kroatų delega
tais susirinko miesto salėje ir 
priėmė manifestą. Gatvėse prie 
salės susirinko minia žmonių 
parėmimui delegatų, veikimo.

Svarbiausioji demonstracija 
įvyko baigianties susirinkimui. 
Priešinimasis užrubežinių rei- C
kalų ministeriui Czerninui bu
vo parodytais pasmerkimais, ko 
kiais buvo lydimas paminėji
mas jo vardo. Minios išsiskir
stė dainuodamos prieš-vok iškas 
dainas. * ,

Žinia sako, kad visų Cecilijos 
partijų atstovų susirinkimas 
Dux’e vienbalsiai priešinosi į- 
steigimui vokiečių-čechų provi
ncijos, tvirtindamas, kad cechų 
mažuma vokiečių kalbą var- 
tojančiose apygardose kuogrieš- 
či.msiai priešinsis germanizaci
jai.

VOKIETIJA REIKALAU
JA Iš RUMUNIJOS KON

TRIBUCIJOS

Pareikalavo iš rumunų 
2 miliardų dol.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, Bal. 15. — čia gau
ta šiandie žinių, kad vokiečiai 
uždėjo ant rumunų $2,000,000,- 
000 mokesčių.

INTERNUOS 100 MO
TERŲ

True Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 15. — 
Daug vokiečių ir austrų moterų 
yra dabojamų valdžios agentų 
ir jos bus areštuotos ir internuo- 
ots kaip tik prezidentą^ Wilso- 
nas pasirašys po bilium, kuris 
ir moteris priskiria prie sveti in-

Šiandie Dū

šia šalį.

7 ŽMONES ŽUVO VIESU
LO.!

Viesulą siautė Texas valst.

Fort wortii, Tex., Bai. 15. 
—Vakar vakare šiaurinėj dalyj 
Tėxas valstijoj siautusioj viešn
ioj, kiek žinoma, žuvo 7 žmo
nės, laipgi yra daug sužeistų. 
Viesulą pridarė daug nuostolių 
vasarojui.

1 žmogus užmuštas
DALLAS, Tex., Bal. 15.—Pra

nešama, kad nedėlios vakare 
viesulą siautė ties Bellevue. Vie
nas žmogus užmuštas, o kiti 3 
miršta.

NAUJAS IMLIUS APIE 
SABOTAŽA

Draudžia ir agitacią už 
sabotažą

True Iranslation filed with Ihe post- 
Diastcr at Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 15. — 
Atstovas Miller iš Minnesota šia
ndie įnešė bilių prieš kriminalj 
sabotažą, kuris paskiria dideles 
bausmes už bandymą kliudyti 
industrialiam vedimui karės.

Sulig to biliaus patvarkymais, 
kiekvienas kaltas “skelbime nu
sidėjimų, sabotažo, prievailos 

ar kilų terorizmo būdų, kaipo 
priemonių atsiekimui industri
nių ar politiškų siekinių” gali 
boti nubaustas 5 metais kalėji
mo ar $10,000 pinigine pabau
da.

PRIEŠ-MILITARISTINĖS
DEMONSTRACIJOS

NORVEGIJOJ

Valdžia susi rupi misi antimi- 
litaristų judėjimu

True iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 15. —An- 
ti-m iii ta rištinės demonstracijos, 
kurios nesenai prasidėjo Sulėt
ina kasyklų distrikte, kur bol
ševizmas rado našią dirvą pro
pagandai, dabar išsiplėtojo vi
soj šiaurinėj Norvegijoj.

Anti-militaristai yra apsigink
lavę ir stovinti prieš valdžią 

situacija yra skaitoma opia.

CHARLIE CHAPLIN PA
IMTAS KARIUOMENĖN

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LOS ANGELES, CaL, Bal. 15 
—Jo studijoj šiandie paskelbta, 
kad krutamųjų paveikslų komi 
kas Charites Chaplin liko draf- 

I luotas ir tikisi būti pašauktu bir
želio mėn.

Nors Chaplin yra anglas, bet 
atsisakė nuo savo teisių ir ne
užilgo tikis dėvėti Dėdės Šamo 
|“khaki”. Dabar jis važinėja po 
šalį pardavinėdamas laisvės Įm- 
ndsus.

ANGLIJOS KABINETAS 
SVARSTO APIE AIRIJOS 

SAVYVALDA
. — .-4 •

Darbininkai 0rieš konskrip- 
ciją Airijoj.

True Iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 16, 1918, 
as reiĮuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal 15. — Daily 
Ne\vs parląmenlinis korespon
dentas praneša, kad pabaigoj 
šios savaitės išsivystė tokia situ
acija, kuri grąsina Lloyd George 
valdžios pozicijai.

Darbo partija yra priešinga 
Airijos konskripcijui ir darbini
nkų ministeriai svarsto apie lai, 
ar jie gali remti valdžią.

Karės kabineto narys George 
Nicoll Baruos, sakoma, visai ne
sutinka su valdžia Airijos kon- 
skripcijos klausime.

Kores|>ondentas priduria, kad 
įeigu valdžios pasiūlymas bus 
stumiamas budais nurodytais 
premiero Lloyd George ir kanc
leriu Bonar Law, gali būti kad 
darbininkų pildomasis komite
tas pareikalaus, kad darbininkų 
ministeriai pasitrauktų iš val
džios.

Manoma, kad nekurie libera- 
liškesnieji nariai irgi yra prie
šingi konskripcijai.

Situacija turės išsiaiškinti šia
ndie ar utarninke, ar valdžia at
sidurs sunkiame padėjime.
Rašo Airijos savyvaldos bilių
Daily Telegraph parlamenti

nis korespondentas praneša, kad 
Anglijos kabineto komitetas da
bar rašo Airijos savyvaldos bi
lių.

Airijos parlamentas ir vald
žia bus įsteigta su pilnu gale tva
rkyli vidurinius ir valdymo rei
kalus ir uždėjimą tiesioginių 
mokesčių. Imperijos parlamen
to atstovai bus palikti formoje 
42 Airijos narių.

Airijos senatas iš 64 narių su
sidės iš atstovų įvairių interesų. 
Airijos atstovų butas susidės iš 
200 narių, 10 kurių išrinks uni- 
onistai pietuose ir Ulsteryj, prie- 
diniais tiesioginiais rinkimais.

UlsterieČiai irgi turės teisių
Korespondentas taipgi sako, 

kad galbūt bus padaryti patvar
kymai apie paskyrimą Ulsterio 
komiteto už rybų Airijos parla
mento, su gale pakeisti ar visai 
neleisti vykinti Ulsteryj įstaty
mus, kurie išrodys priešingais 
tos provincijos reikalams.

Airiai laiko susirinkimus
DUBLIN, Bal. 15. — Dideli

(fŠIANDIE
DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės St. Charles, III., Pe- 
rison Svet., 63 E. Main 
str. Rengia LSS 177 
kuopa.
Pradžia .7:30 vai. vak. 

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atšilau-
kyti.

VALDŽIA UŽGRIEBS VO
KIEČIŲ DIRBTUVES

/

Paims New Jersey vilnų 
audinyčias

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, April 16, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGT()N, Bal. 13. — 
Svetimšalių turto globėjas Pal
mei šiandie yra Ne\v Yorke už
baigimui reorganizavimo šešių 
didelių New Jersey vilnų audi- 
nvčiu, kurios akcionieriai yra 
svetimšaliai priešai. Apskaito
ma, kad ta nuosavybių vertė sie
kia $70,000,090 ir pienuojama 
yra ant kiek galima bus jose dir
bti valdžios darbus.

Karė didina skaičių milio- 
nierių.

AMSTERDAM, Bal. 13. — 
Kaipo pavyzdį “kaip karė augi
na milionierius” socialistų Vor- 
waerts rašo, kad 1913 m. Kicl 
juvo 105 milionieriai, kuomet jų 
dabar yra 202. Multimilionie- 
rių skaičius paaugo nuo 15 ant 
47.

čiaus šaukiamųjų kariuome
nėn

WASHINGT()N, Bal. 13. — 
Atstovų butas šaindie 325 bal
sais prieš 3 priėmė senato rezo- 
iuciją, užginančią karės depar- 
amento pieną nustatyti draflo 
tvotą pamalu skaičiaus žmonių, 
esančių 1-moj klesoj, o ne pa
gal skaičių valstijų gyventojų.

MUŠIS NEATSIEKĖ
TIKSLO

Sako vokiečių laikraštis

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 15.
Frankfurter Zeilung lašo •

“Pilnas strategiškas ph nūs
neliko atsiektas. Mušis mato-
mai neduoda geistinų 
mių”.

pasek-

Pakėlė algą
MEMPHIS, Tenn. — Organi

zuotiems malioriams ir popie- 
ruotojams pakelta alga po 2Vl>ė 
į valandą. Jie dabar gaus $5.00 
ir $5.20 j dieną.

Pelnas padidėjo
NE WY()RK. — Allis-Chal- 

mers Mfg. Co. 1916 m. grynas 
pelnas sieke $2.902,509. o perei
tais melais jau $5,078.945.

Pripažino uniją
WHEĖLING, W. Va.- Whee- 

ling Mold and Foundry Co. Pe- 
ninsula dirbtuvėj streikavę šalt
kalviai laimėjo pripažinimą li
nijos ir pakėlimą algos 5c į die
ną.

Sumušė trustą
ST. LOUIS, Mo. — Arti 3,500 

streikuojančių darbininkų pri
vertė tabako Irusio narį Ligget 
and Myers Tobacco Co. sutrum
pinti darbo valandas nuo 10 v. 
ant 9 v. į dieną ir pakelti algą, 
10 nuoš.

Anglai neteko Neuve Rglise
Anglai tvirtai laikosi visoj linijoj

ATMUŠĖ 7 VOKIEČIŲ 
ATAKAS

Anglai neteko Neuve Eglise.

True translation filed with Ihe posl- 
rnaster at Chicago, April 16, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 15. — Ofi
cialiai paskelbta, kad anglai at
mušė 7 vokiečių atakas Merville 
apylinkėse. Vokiečiai aplaikė 
didelių nuostolių.

Anglai neteko Neuve Eglise.
J pietvakarius nuo Bailleul 

vokiečiai laikinai įsiveržė į ang
lų pozicijas, bet liko išvyti 
kontr-atakoj.

SMARKUS MUŠIS SIAU
ČIA BELGIJOS PARU

BEŽYJ

Anglai atmušė atakas ir vie

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

tomis paėjo priekyn
Su anglų armija Francijoj, 

Bal. 15. — Mušis apie Neuve E- 
glise, arti Belgijos rubežiaus, ku
rį atsiėmė vokiečiai, tebesitęsė 
šįryt tuo pačiu smarkumu, ko
kiu jis siautė pastaromis dieno
mis ir anglai smarkiai spiria vo
kiečius.

Kas valandą laukiama naujo 
užpuolimo ant Bailleul, 4 myl. 
į vakarus nuo Neuve Eglise.

Vėliausi pranešimai šiandie 
prieš pietus rodė, kad anglu 
linija yra stipriai laikoma visa-l 
me šiauriniame zone, o neku- 
riuose atsitikimuose ji žymiai 
pagerinta kontr-alakomis.

Atstume vokiečius atgal

Anglai pereitą naktį padidino 
subatos pasisekimą, kada jie at
stūmė vokiečius atgal ties Ro- 
becq, ant Clarence upės. Vietos 
kontr-atakos, padarytos prieš 
vokiečių pozicijas už 3000 mastų 
j rytus nuo šio miesto, buvo pil
nai pasekmingos ir priešas buvo 
priverstas kiek pasitraukti.

Anglai po piet taipgi išstūmė 
keletą postų į šiaurę nuo kanalo, 
tarp Laive ir Clarence upių.

Šie veikimai parodo, kad tal
kininkų kareivių gynimasis pa
smarkėjo.

Mūšiai apie Neuve Eglise
Mušis, kurie siautė apie Neuve 

Eglise, buvo vienas smarkiau
sių nuo pradžios vokiečių ofen-1 
sivo. Pėtnyčios naktį po ran
ka rankon mūšio vokiečiams pa
sisekė paimti miestelį. Jie išlai
kė jį per naktį, bet subatos ryte 
ant jo užpuolė anglai ir išvijo 
priešą.

Vokiečiai vėl ;metė daugybę 
kareivių prieš tvirtumas .Vakar 
anglai padarė užpuolimą ir ap
valė nuo vokiečių rytinius ir pie
trytinius miestelio pakraščius. 
Priešas vienok tęsė užpolimus 

ir po smarkaus naktinio mūšio 
anglai buvo priversti apleisti 
miestelį.

APŠAUDĖ VOKIEČIU 
KAREIVIUS

Mušis Flandrijoj tebe- 
siaučia

True translation filed \vilh Ihe post- 
niasler'al Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 15. — Fiekl 
-marshalas Ilaig šiąnakt prane
ša, kad Bailleul ir \Vulverghem 
šiandie buvo centru smarkaus 
mūšio tarp anglų ir vokiečių 
Flandrijojfjikuomet vokiečių ar
tilerija parodė didelį veiklumą 
tarp Givenchy ir Robecų.

Vokiečių infojiterijos pulkai 
cinantįs palei Basse Eslraires 
kelią buvo pasekmingai apšau
domi vokiečių anglų artilerijos.

Padarė ataką
PARYŽIUS, Bal. 15. — Karės 

ofisas paskelbė, kad fronte už 
Montdidier Prancūzai pereitą na
ktį padarė pasekmingą vietinę 
ataką., suimdami belaisvių.

. ......... U*.........  ■ II ■ I ' ' ■■■■

Vokiečiai skelbia mažus 
laimėjimus

BERLINAS, Bal. 15. — Vo
kiečių oficialis pranešimas sako:

“Lys mūšio lauke tankiai į- 
vyko ranka-rankon mūšiai.

‘ J pietvakarius nuo Neuve E- 
glise, taipjau tarp Bailleul ir 
Merris anglų kulkasvaidžių gu- 
šlos apvalytos ir jų operatoriai 
paimti belaisvėn.

“Priešo kontr-atakos, padary
tos iš Bailleul ir į šiaurryčius 
nuo Bethune žlugo su dideliais 
nuostoliais.

Mūšio lauke abejose Sotume 
pusėse artilerijos mūšiai pasili
ko vidutinėse rybose, esant lie
tingam orui.

“Vielos susirėmimai buvo Lys 
AVulverghem mušlaukyj ir 
priešo linijos į šiaurryčius nuo 
VVulverghem liko paimtos štur
mu.”

> Ii . ............. II ■ ■■ II

Mėsa 3 sykius j savaitę.
RYMAS, Bal. 15. — Sulig E- 

poca, neužilgo busiąs išleistas 
patvarkymas ,leidžiantis vartoti 
mėsa tik 3 sykius j savaitę.

(Drg. K. PETRIKIENeS^ 

PRAKALBOS

. kienė kalbės Brighton 
Park, Kosciuško svet., 
kertė Kedzie avė ir 38 gt 
Pradžia 7:30 vaL vaka
re. Rengia LMPS. 58 
kuopa.

Visi vietos lietuviai 
atsilankykite i šias pra
kalbas.
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NAUJIENOS I renskį ir Kornilovą altkal-
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THE LITMUANIAN DAILY NEWI

Pui>l ished Daily except Sunday by 
lh« Lithuanian News l‘ub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

bint nuo jo, bet juodu nepa 
klausė — ir dalykas pasibai
gė pilniausiu fiasco (nepasi-

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tedėldienins. Leidžia Naujienų Ben- 
<ro7«, 184U S. Halsted St., Chicago, 
tll.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu:

Metams ..............................
Pusei melo ................ . .
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .. ..<

Chtcagoje—per nešiotoju**, 
Viena kopija ....... .
Savaitei .................. .
Mėnesini ................................

Bu vieny tune Valgtijoee, oe Chicagoje, 
iMičtu:

Metams ........................
Pusei meto ......... .
Trims mėnesiams ••••••••
Dviem mėnesiam .......... IJr
Vienam mėnesiui .»•••••• -65

Kanadoj, metams ................. 74)6
Visur kitur užsieniuose........ 8.00
Pinigus reikia siųsti Padto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50

Korespondentas sako, kad 
sovietai suėmė Kerenskį, pir 
ma negu Kornilovo jiegos 
suspėjo ateit jam j pagelbą, 
ir privertė jį apšaukt karino , 
menės vadą revoliucijos 
priešu.

Po to atsitikimo Kerens
kio įtekmė ėmė greitai smu-

liausiai priešinosi koalicijos 
idėjai ir stojo už “visą val
džią sovietams” — t. y. bol- 
evikai — kasdien rado vis 

daugiaus pasekėjų miniose 
Lapkričio mėnesio pradžio-

įstengė padaryt ginkluotą 
perversmą.—

Skaitytojas sutiks, kad ši
tie faktai — jeigu tiktai ta
tai yra faktai, o ne korespon-

dalyto jų ir korespondentų praiomt 
Biunčiamus išspausdinimui laikraA 
lyj rankraščius adresuoti tiesia. 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiikiai ir ant vienos popieros pu- 
Ua, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai* 
Ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

domioje šviesoje daugelį da
lykų iš artimos Rusijos re
voliucijos praeities. Ji a- 
naiptol dar nėra kaip rei
kiant suprasta nė Ameriko
je,nė kitur. Ir nėra abejo
nės, kad dar nekartą mes 
išgirsime apie ją visa ko nuo
stabaus.

inteligentas; juo negali būt 
tiktai kunigas, zakristibnas 
arba vargamistra. Taigi nė
ra reikalo steigt kokią-nors 
atskirą laisvamanišką poli
tikos partiją. Vietoje to, lai
svamaniai atsieks daugiaus, 
jeigu jie stengsis skleist sa
vo idėją, nevaržydami savo 
veikimo partijinėms ribomis.

Butų gerai tečiaus, kad 
musų laisvamaniai truputį 
giliaus suprastų savo parei
gas, negu didžiuma jų supra
sdavo jas iki šiol. “Laisvas 
manymas” yra toks, kuris 
yra pasiliuosavęs nuo prie
tarų. O nuo prietarų žmo
gaus protas pasiliuosuoja ti
nai tada, kada jisai apsi
riečia — kada jisai išmoks
ta aiškinti dalykus natura- 
lėmis priežastimis. Apla
mas žmonių proto lavinimas 
ir teikimas pamokinančių 
žinių — žodžiu, žmonių švie
timas — tuo budu turėtų būt 
svarbiausis laisvamanių už
davinys. Dabar-gi jie pa
prastai tenkinasi tiktai pa
viršutiniška Biblijos kritika 
ir agitacija prieš “Rymą.”

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

Redakcijos 
| Straipsniai
Ii______ - - _

Naujas 
sumanymas.

LAISVAMANIŲ ATSI
ŠAUKIMAS.

True translation filcd with the post* 
muster at Chicago, April 16. 1918, 
hs required by the act of Oct. 6, 1917.

Rusija ir 
talkininkai.

“Kardo” redakcija ragina 
Amerikos lietuvius laisva
manius atnaujint Laisvama
nių Susivienijimą. Kaipc 
tikslą, nurodo, kad “reikia 
pradėt veikti užbėgimui už 
akių organizuotai Romos (t. 
y. klerikalų) politikai.”

Musų nuomone, šito suma
nymo autoriai daro stambią 
klaidą, norėdami padaryt 
laisvamanybę politikos or
ganizacija. Politikos parti
jų jau mes turime pakanka
mai. Tolimesnis tų partijų 
augimas gali kartais privesi 
prie vienos arba kitos jų ski
limo ;bet sunku sau įsivaiz- 
dint, kad galėtų atsirasti na
uja partija, kuri visai nebū
tų dabartinių musų srovių 
ribose.

Tos srovės daugiaus ar 
mažiaus atstovauja tris pa
matinius musu visuomenėm 
sluogsnius: darbininkus, biz
nierius ir dvasiškiją. Taigi 
jų gyvavimo pamatas yra ai 
skus. Bet kieno reikalus rei! 
štų “organizuotoji laisvama- 
nija”? Jeigu darbininkų — 
tai jie turi socialistų partiją 
jeigu biznierių — tai jie turi 
tautininkų partiją; o jeigi 
tokių elementų, kurie nėn 
nė darbininkai, nė biznieria 
(sakysime, inteligentų), — 
tai jie yra perdaug neskait
lingi, kad galėtų lošt sava-I 
rankią rolę politikoje.

Laisvamanybę yra idėja 
kuri nebūtinai rišasi su eko 
nominiais kokios-nors klesos 
reikalais. O politikos pama 
tas yra ekonominiai reika
lai. Tokia politika, kurios 
tikslas yra tiktai skleisti

“Naujienoms” tapo prisiųsta 
sekamas pranešimas “Amerikos 
Lietuviu Laisvamanams:” v

Ar nelaikąs būt Amerikos 
lietuviams laisvamaniams pa-

denius iš Montcllo, Maus., pa
darė teisingų pastabų F. Ba- 
gočiui. Jeigu Bagočius priim
tų gerus korespondento pata
rimus, tai butų gerai. Kitas 
“Ldisvės” korespondentas pa
darė pastabų K. Jankauskui. 
Kad Jankauskas yra prastas 
kalbėtojas ir begalo nesuriša 
savo mintis, tai teisybė. Eli- 
zabetiškis korespondentas ge
rai padare, parašęs savo pas
tabą viešai. Atsimenu, kad 
vienas “Laisvės” korespon
dentas iš Betbleheni, Pa., pa
darė gerų nurodymų K. Petri- 
kiene’i, kuri mėgia dejuoti ir 
šaukti dėl vargų, bet turi la
bai mažai faktų ir jos lietuvių 
kalba labai bėdina. Bet aš 
norėčiau šiuomi atkreipti dar 
į vieną kalbėtoją bei prelegan- 
lą, būtent J. Jukelį. Man ne
seniai teko girdėti jo refera
tas “Klesų kova iš materiališ
ko atžvilgio” (o iš kokio kito
kio dar galėtų ji būti?). Ištik- 
rųjų jeigu tą referatą atspaus
dint, kaip jisai stovi, ypač jo 
istorišką dalį, tai dievuliai ži
no, kas butų. Žmogus nori pa
sirodyt daug žinąs, bet visur 
kyšo toks bezgramotnumas, 
kad net baisu, Ištikrųjų bu
tų gerai, kad autorius tą refe
ratą atspauzdintų, kaip jisai 
stovi, o protaujančioji visuo
menė pamatytų kokio mokslo 
ir kokiais patyrimais žmonės 
pas mus rokuojasi vadais...
Pirtis yra labai geras dalykas 

hygienos žvilgsniu; kariais, 
kaip matome, be jos stačiai ne
galima apsieiti.

šą ar Lietuvą, tai butų aiškus ir specialiai spręsti Taikos konfe- 
visai nedaleistinas tarptautinės 
teisės laužimas.

rencija, ir tame sprendime turi

tuvių Laisvamanių Susivieni
jimą?

Paskutiniame Lietuviškų
Brostvininkų ir Maldininkų

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 12, 1918, 
as rėųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Karės tikslų me- 
morandum.

(f) žydai ir Palestina.
Konferencija reikalauja visų 

šalių žydams tų pačių tikėjimo 
laisvės teisių, apšvietos, gyveni
mo ir užsiėmimo laisvės ir ly
gių pilietybės teisių, kokias tu
rėtų gauti visi kiekvienos vals
tybės gyventojai. Konferencija 
taipgi išreiškia nuomonę, kad 
Palestina turėtų būti paliuosuo- 
ta nuo turkų priespaudos ir ga
lėtų patapti tarptautinėmis gva- 
rantijomis Laisva Valstybe, į 
kurią galėtų grįžti visi žydai, 
kurie to nori, ir veikti savo atei
čiai nekliudomi kitų tautų ir ti
kėjimų žmonių.

(g) Turkijos imperijos
klausimas.

Konferencija pasmerkia tą 
mintį, kad by kuri priklausomo
ji tauta butų atiduota atgal žiau
riam Turkijos valdžios viešpa
tavimui. 'l odei, ar šiaip ar ki
taip butų nulemtas Armėnijos, 
Mesopotamijos ir Arabijos li
kimas, tos šalįs negali būt vėl 
pavestos šaitano ar jo pašų tiro
nijai. Konferencija pasmerkia 
imperialistiškus tikslus tų val-

nes. Bet tam tikra sąlyga tai
kos sutartyj šiame dalyke turi 
užtikrinti ekonominę lygybę 
šiose teritorijose visoms pasau
lio tautoms ir tuo gvarantuoti, 
kad kiekviena tauta turės tei- 
sotą prieigą prie žalios medžia
gos, turės teisę iškišti savo pro
duktus ir turės savo dalį nau
dos iš ekonominio išsiplėtojimo.

Specialiai reikale visų ka-

piškoj Afrikoj, nuo juros iki 
juros, priskaitant visą plotą į 
šiaurę nuo Zainbesi ir į pietus 
nuo Sacharos, Konferencija pa
smerkia kiekvieną imperialisti- 
šką paslaugą padaryti tas že
mes vienos ar kelių valstybių 
grobiu, išnaudoti jas kapitalis
tų pasipelnymui ar pavartoti 
jas miiltariškiems valdžių tik
slams.

Sulig šitų kolonijų konferen
cija išsireiškia už tarptautinės 
kontrolės sistemą, Tautų Lygos 
gvarantuolą ir užlaikomą, kuri, 
pripažindama tautinį sovereni-

ligonis turi būt atskirtas nuo vi
sų. Ir atskirti reikia nelaukiant, 
<ol įvyks išbėrimas. Jis turi 
rastis atskiram kambaryj, visi 
. o vartoti daiktai ir žaislai turi 
Mlt sudeginti arba atsakančiai 
išvirinti. Nereikia niekam vai
tot jo vartojamų indų. Skepe- 
aitės, vartojamos ligonio, turi 
būt sudegintos. Spiaudyl jis 
uri į indą su karbolinės rūgš

ties soliucija ir viskas las turi 
Mlti sudeginta. Neblogai sude
ginti ir išmatas arba apipili ko
du nors vaistu, žudančiu gaiva
lus prieš paJeisiant vandenin.

Oda turi būt aliejuojaina ir mo
tina arba, slaugytoja, kuri pri
žiūri ligonį, neturi gamint mai
sto nei bile ką dirbt kitiem, kol 
tik neapsirėdo kitais drabužiais 
ir inmumazgoja gerai rankų va
ndeniu ir muilu pavartojant al- 
koohlio pabaigoj ant rankų. Pa

išmaudyti, iškrapyti nosį ir iš
mazgoti gerklę tinkamu anlise-

žiais ir paguldyti kitur, kol ka
mbarys, kuriame ligonis gulėjo, 
nebus pilnai dizenfikuotas.

Dr. A. Montvidas.
ekonominės laisvės sąvokomis 
ir apsaugotų vietinių gyventojų 
teises geriausiomis joms sąly
gomis, o ypačiai:

Skaitytoju Balsai

įdomių dalykų apie Rusi
ją praneša savo telegramose 
Chicagos laikraščio “Daily 
News” specialis korespon- 
tas Maskvoje, Louis Edgar 
Browne. Pereitos pėtnyčios 
telegramoje jisai papasako
jo, kaip puolė koalicinė Ke
renskio valdžia ir kaip iškilo 
sovietai (Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos).

Sovietuose susiorganizavo 
darbininkų, kareivių ir ne
turtingųjų ūkininkų minios. 
Jų obalsis buvo: “Taika, že
mė ir duona”. Šitų reikala
vimų neįstengė išpildyti nė 
Lvovo-Mijiukovo valdžia, nė 
Kerenskio vadovaujamoji 
koalicija. Todėl minios rodė 
vis daugiaus nepasitenkini
mo valdžia, ir sovietų įtekmė 
augo.
Pagalios Kerenskis ir jo ko- 

llegos (kiti ministeriai) pa
būgo, kad sovietai gali’ paim
ti visą galią į savo rankas, ir 
jie ėmė daryt pienus, kaip 
atsikračius nuo sovietų. Čia 
jiems atėjo į pagelbą Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus vi
ršininkai.

Pasak “Chicago Daily Į 
News” korespondento, vie- Į 
nos tiktai Amerikos atsotvai 
suprato koalicinės valdžios 
padėjimą ir rėmė ją. O kitų
taikininkų pasiuntiniai Ru- tam tikras idėjas, neatsižvel 
sijoje buvo priešingi Keren- giant į tai, kokiems ekono- 
skiui ir statė jam negalimus miniems reikalams jos tar- 
reikalavimus arba darė in-pautų, yra išsvajotas daly- 
trygas su senaisiais carizmo I kas.
tarnais. Šitokiais “idėjiniais” poli

Mr. Browne praneša, kad tikais statosi musų klerika- 
su Amerikos Raudonojo Kry lai. Jie sakosi esą religijos 
žiaus pagelba tapęs sugalvo- apgynėjai. Bet mes žinome 
tas suokalbis, pagal kurį Ke- gerai, kad tas “religijos gy- 
renskis turėjęs susiviėnyt supimas” tai yra tiktai skrais- 
gen. Kornilovu ir prašalint tė, po kuria slepiasi realiai 
sovietų įtekmę (o gal ir vi- (tikri) dvasiškijos luomo rei 
sai sunaikint sovietus). Betlkalai.
ministerių pirmininkas ir Daryt laisvamanybę poli- 
vyriausis kariuomenės va- tinės organizacijos pamatu 
das atidėliojo tą pieną taip!reikštų tvert “išvirkščią kle- 
ilgai, kad pasidarė nebegali-Į rikalizmą.” 
ma jį įvykint. Sovietai pa-į Laisvamaniu gali būt ir] 
tyrė apie jį. Raudonasis darbininkas, ir biznieris, ir

organizuoja visas davatkas su 
tuom tikslu, kad ateities Lie
tuvą pakištų po kunigų suto- 
na; kad valstybė užlaikytų ku
nigus, ininykus ir minykės; 
kad mokyklose būt mokina
mi poteriali ir prietarai. Tas 
reiškia, kad visas kraštas būt 
pavestas Romai ir jos “kultū
rai”, ir kad Lietuva bus antra 
Ispanija, Irlandija arba Pieti
nes Amerikos respublika.

Užbėgimui už akių organi
zuotai Romos politikai reikia 
pradėti veikli organizuotai 
Laisvamanijai. Mes turime 
Laisvamanių kuopas Cliicago- 
jeį, Detroite, ir \Vaterbury. 

Kituose miestuose turi tuo- 
jaus pradėti kuopos tvertis, ir 
kada bus nors 10 kuopų, tu
rėsime sušaukti Įsteigiamąjį 
Susivažiavimą ir padėti galin
gai anti-romiškai organizaci
jai pamatus, inkorporuoti, iš
dirbti taisykles ir pradėti ko
vą su klerikalizmu.

“Kardas” noriai apsiims lai
kinai patarnauti kaipo orga
nas, kol organizacija galuti
nai nesusitvarkys.

Savo nuomones malonėki
te siųsti “Kardo” redakcijai, 
kuri patalpins sekančiame 
“Kardo” numeryj.

“Kardo” Redakcija, 
253 Brodway, So. Boston, 

Mass.

Apie šitą atsišaukimą “Naujie
ms” pasako savo nuomonę Re- 
lal-įeijos straipsnyje.

!MA Į NAGĄ KALBĖTOJUS.

“Laisvėje” išspausdinta du 
straipsniai, kuriuose kritikuoja
ma kaikurie kalbėtojai, ypatin
gai J. Jukelis. Viename jų sa
koma:

Aš patemijau keliuose “Lai
svės” numeriuose nekuriu kal
bėtojų kritiką. Mano nuomo
nė, tai yra nebloga, nes kal
bėtojai, taip kaip ir visi kiti 
veikėjai, privalo būti kritikuo- 
jam'i. “Laisves” korespon-

priimtas talkininkų Socialis
tų ir Darbininkų konferen

cijoj.

padaryti išnaudojimo ir miilta- 
rizmo aukomis tas ar kitas ša
lis, kurias dabar laiko po savo 
jungu turkiškos ordos. Jeigu 
ų žemių žmonės nesijaučia patįs 
galį nuspręsti savo likimą, tai 
konferencija būtinai reikalauja, 
kad sulig principo, atmetančio 
aneksijas, šitų žemių valdymas 
butų pavestas į rankas Komisi
ja^ kokią paskirtų virš-tautinė 
Tautų Lygos valdžia. Bet svie
to taika reikalauja, kad Darda
nelai turi būti ant visados pada
ryti tikrai neutraliais ir turi bū
ti atviri ir laisvai naudojami vi
sų tautų be kliūčių ir muitų, ly
giai kaip ir kitos jurų komuni
kacijos linijos, po Tautų Lygos 
kontrole.

uos vietos žmonių norus, ku
riuos jie išreikštų galimu jiems 
budu.

nių jų žemės nuosavybės reika
lus.

(3) Visos surinktos mokestįs

gerbūviui ir išplėtojimui.

i Sveikatos Skyrius
.V,.,.     -TTTfflJ

Atsakymai j klausimus

B. P-kas iš Chicago klausia:

1. Kaip žinot, kad tymai ar
ba bhisines prasideda pas vai-

(b) Austro-Vengrija. I ką?
Konferencijų nestato į karės 2- Kai.l> s_ll.llliky‘ kitlls vaikus 

, (d) Italija. I tikslus Austro-Vengrijos sus- ""° “žsikrėtimo jais, kada vie-
_ .. .¥ .V1 . I kaldymą ar atėmimą jai ekono-1 nas ,lI)Stl^a *Konferencija išreiškia savo| . _ . . . . Tv , • I .. .. .. . -.ii • • nuneš prieigos prie jurų. Iski-Atsakymai: —karšta pritarimą italų kraujo ir I . . .. * .. ,1 . ;. ... t _ . f . tos puses, Konferencija negali 1. Nepratusiam matyt dau-kalbos žmonėms, kurie buvo pa-1 ¥ , . | . . ........... v ,. ... .v. . , | pripažinti, kad čecho-slavų ir I gelio apsirgunų gali būt keblu,likti uz Italijos rubezių, nustaty- . . - I . ., .. - ... . .. I ugo-slavų nepriklausomybes I Net ir patyrusiam gali pasitartų senovės diplomatijos sutarti-1 ..... I, . ....... . , , ... . .... I reikalavimai galėtų būti skaito-1 kyti padarvti klaidą, nes papra-nus ir strategiškais motivais, ir! . . . .r .. . . . . . I * ...... ...... - .. | nu Austro-Vengrijos viduriniais I stos slogos ir kelios kitos ligosremia jų reikalavimą būti sujun-1. . . . .v .v.. . . . I 1V. . ,. . Į klausimais išrisimais viduj. la-|gali pradžioj duot tymų symp-gtais su savo tautos ir kalbos I _ ... , | 1 ..."

v _ . 17 e •• I utine nepriklausomybe turi būti I tomus, lečiaus reikia tėmyt
. . i v. . . _ - .. įduota pagal nustatytų 1 aulų [ypač šiuos dalykus: nuo patrauta, kad sts-tas turės būti pa- r , .-ii-. . . I , . . .. . * , v _.. .. ... I Lygos taisyklių toms tautoms, I slogų prasidėjimo tymuose akįsdaryta, kad užganėdinus Italijos I. . . .. , . . . Iv .... ....v . i i *• i ♦ • I kurios to reikalauja, ir jos tu-1 lieka ašaruotos ir bi o aiškiosžmoni ir norus valdyti kauni-1 .. t . 4. v . .... . . , c .. I retų gauti progą nustatyti savo I šviesos. Nosies varvėjimas irginijos jurą, bet konferencija pa- . .. ? .. . . , T. J .u .u; • i- x PSJnngas n• Icderacijas pagal jų yra ankstyvas. Liganepraside-smerkia Italijos imperalizino uz-1 v .... ... ... ......... .....i • * i • i 11 PacllJ palinkimų ir reikalų. Jei-1 da staigiai ir didžiumoj atsitiki- kariavimų tikslus ir tiki ,kadl . , > I ... ..... , .• • . . .. . . .. - . I Su jos rastų tai tinkamu daly-hnų karštis nėra didelis. Kadavisi teisuti reikalai gali būt ap-1, „ . , ... . , .

.....u..i; „i i • * i -i I kn, jos galėtų įsteigti laisvą Du-1 išberia odą, tuomet lengva parūpinti nekenkiant kilų reika-| . , . . . .. , • • I .. . . .i(....D i i •» . • | nojaus valstybių federaciją vie-|zinti, bet nevisuoinet tymuoselams ir be kitų žmonių žemiui, . , , .. . • . I... . . ... _ . ...
aneksijų I °‘ Austr<>’Vcn^l‘,J(>8 imperijos, išberia arba išbėrimas gali kar-

I (i) Kolonijos. tais pavirsti į kitų ligų išbėrimą, j
Kaslink Italijos gyventojų iš-Į I Kur kas svarbiau yra pažinti li-

simėuiusi Adriatiko rytų pakraš-Į Internacionalas visuomet I gą prieš išbėrimą, negu po jo, 
ęiais, santykiai tarp Italijos ir Ju-1 -smerkė kapitalistiškų valdžių I užkrėsti kitus ligonius grei- 
go-Siavų turi būti paremti teisiu- kolonijų politiką. Smerkdama Ljau gnjį prje§ išbėrimą. Yra 
gurno ir sutarimo principais, I lQ politiką ir toliaus, konieren-l patirta, kad neišberto ligonio 
kad išvengus nesusipratimų atei- cįja betgi pripažįsta dalykų sto- kroujo įleidimas į beždžiones 
tyj. vį, su kuriuo reikia skaityties. hxlgiindo tymus, o išberto ligo-

Jeigu naujai nustatytoj Hali-Į Konferencija skaito, kad tai-lnjo kraujas jau nebepagimdo. 
jos karalystėj rastųsi slavų tau-P<os subH*lis turėtų apsaugoti | Todėl kaip lik vaikas apserga j 
tos grupės, arba Slavų žemėj ra- visV koIonijy vietinius gyvenlo- 
stusi italų tautos grupės, tai toms ’us n 1,0 kaPhalistų kolonializmo 
visoms grupėms, šiapus ir ana-1 sk,hiudų. Konferencija reika- 
pus, viena ir kita pusė turi duo- ,au’a’ ka(l administratyvė auto- 
ti užtikrinimus pilnos laisvės noniija hutų duota visoms žmo- 

savyvaldoj ir jų plėto-Įniy lapėms, kurios pasikelia 
iki tūlo civilizacijos laipsnio, o 
visiems kitiems kad butų laps- 
nškai leista dalyvauti vietinėj

vietinėj 
jimos.

(e)

(Tąsa).

Lenkija ir Baltiko 
Provincijos.

Sutinkamai su kiekvienos tau
tos teisę spręsti savo likimą.
Lenkija turi būti atbudavota 

kaipo vienata ir gauti nepriklau
somybę su laisva prieiga prie 
jurų.

Konferencija tolinus užreiškin, 
kad jeigu vokiečiai tokiu ar ki
tokiu budu, atvirai ar po prie
danga, aneksuotų Livoniją, Kur- po užkariautos kares laiku, turi

Konfcrencija laikosi tos nuo
monės, kad sugrąžinimas kolo
nijų tiems, kas jas turėjo prieš 
karę, ar atlyginimas už koloni
jas bei apsimainymas jomis, jei-

neturėtų sudaryti kliūties tai
kos padarymui.

Apie tas kolonijas, kurios ta-

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Remkime savuosius

draugijas—visas pirmeiviškąsias 
draugijas. Ir štai kokiu dalyku:

Cbicagoj ir apielinkėj yra 
daugybė progresyviųjų organi
zacijų — draugijų, Kliubų, kuo
pų, ratelių, etc. Visoms toms 

.organizacijoms įvairiais jų rei- 
I kalais Naujienos maloniai tar

talpina pranešimus jų susirinki
mų, prakalbų, vakarų etc. Va
dinasi duoda didelės paramos 
visoms musų organizacijoms.

Bet kaip los organizaci jos at- 
sidėkuoja Naujienoms už tokį

škime tų visų draugijų, kur jos 
kreipiasi su savo spaudos dar
bais? Dažniausia į privatinius 
spaustuvninkus, kurie paprastai 
ir nedidelės simpatijos turi pa
žangiajam draugijų veikimui. 
Aš žinau tai, dėlto kad priklau
sau ne vienai pažangiųjų drau
gijų* .

Taigi, jeigu musų dienraštis 
Naujienos taip visa širdžia mus 
rejhia, jeigu mes visokiais rei
kalais, visokiais savo praneši
mais į jį kreipiamės, argi tad

kad visus savo spaudos darbus 
duptume Naujienoms spauzdin- 
ti. Tai butų ne tik musų dėkin
gumas, bet taipjau ir parama 
Naujienoms, juo kad jos juk at
lieka dar gražiau spaudos dar
bus ir nėkiek ne brangiau kaip 
kad kiti spaustuvininkai.

J. S. Duro.

ir nosies varvėjimu, reikia ati- 
I džiai egzaminuoti tonsilus, nes 
tymų pradžioj prieš išbėrimą 
ant tonsilų matosi maži pilki ar
ba balti taškučiai. Jie greitai 
išnyksta. Tonsilai gali būt pa
didėję ir raudonesni.

| Kitas svarbus dalykas patė- 
' mytina burnoj, taip vadinamus 
llopliko taškus. Jie atsiranda 
penketą dienų prieš išbėrimą iri 
yra mėlyni, o aplinkui juos yra 
raudona areja. Jie randasi ant
žandų viduj burnos, netoli ilti- DR. S. NAIKELIS 
mų dantų. Juos galima leng
vai matyt, kada vaikas išsižio
ja.

2. Kad apsaugojus kitus vai
kus mokykloj arba šeimynoj,

Nariai Cook C»nnty Real Eatata Taryba
A. PETRATIS * CO.

Raal Eatata Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

nsins namus, Įstos ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Psrtiuri apstraktui, pabaro poptsraa 
NOTARY PUBLIC

7*1 W. ISta gatv« 
kampas Habtad

Telephone Cicero 252

Dr«v«r «1441

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. 
NcdCldieniais nuo 9 iki 12 v. dieni}.



Utarninkas, ii.-G.uid. u; .l!>18 . NAūJIENgB, Chlęągo,n]. .... ......... :■
*•».* ■ i IMI I **■« B * i MMMMMM*MMMIB——*W—— :—_.. - _xx . -_ _-■_£--------- ——--- -—’--------- --  .. — ■-———' ■■■ ■ ■' • *•■' ■—-■»■■ - ------ *— —.......  * , • ***•• > > i - • -—«in.. ------- ------------------ --- —---- < ».-■—,.,.-—.......——.. ——------- ------------------- - —--------------

KORESPONDENCIJOS Pranešu Visiems
ROCKFORD, ILL. ACRON, OHIO.

Didelė Lietuviška
Krautuvė
Užlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalietus ir kitus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu
viškų knygų.

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
balsų geriausių pasaulio artistų, nes pas

mus krautuvėj randasi geriausių gramal’onų ir rekordų.
Gramofonų galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDU — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,1)00 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
Čionai paminėsiu) keletu naujų lietuviškų rekordų:

I 23’6 Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
l-.23.>8 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovų.
1.2357 Birulė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
1 3313 -Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Bubežiaus.

i I 3'i 19 Kur tas šaltinėlis ir l’rirodino seni Žmonės man jaunam
i 3350—Naujoji Gadyne ir Dainius. [mergelę.
E3323—Ilgu, ilgu ma nant svieto ir Mano Skalbus.
E3625—Miškas l'žia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramofonų ir rekordų ka
talogus veltui.

J. F. B U □ R I K
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

i\R TURITE SKOLININKĄ?
gk Mes iškolektuojanie nuo nešt ropių skolininkų 

z? . senas ir nealgaunamas skolas, notas ir visokius 
beras!iškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bite tik

A~ j teisinga. mes Kalime drl Jąaą iškolekt uoli, ne- Hn> 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne

4 kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie- /k 
rj kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- g 

respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu- * 
rineius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SI TEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YBA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: l’anedė- 
liais, Seredomis ir Pčlnyčiomis nuo t po pietų iki Ii vakaro, 
l'tarninkais, Ketvergius ir Suimtomis nuo I po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

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

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 XV. Madison st.
Siute 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pholie llaymarket 2563

2225 So. Leavilt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonc (’anal 4626 

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5516

V KRATINIS RKGISTRUOTA® KUBAS APrUIKORIUB ANT BK1DGMPOKTO 

VYRAMS ifž suaugiems
Akln'ai *uk*o rtmuoi* nuo 13.01 Ir a*- 
giėiau. Sidabro rėmuo** nuo 81.®# ir 
nugičinu. Pritaikoth* akiniu* u#dyxą. 
Atminkit: Galve* aopėjimn*. n*rvilkw- 
nsu, akių cknudėj>mHM, utvilkima* G 
it. yra vaisiau įvairių ligų, kuri* gali 
būti pralniinto* gerų akinių pritaiky
mu. Ifetyritra* utdyką, j*i paroti cr 
■kaoda aki*. Jei jos raudono*, >*i gal- 
v* sopa, jei blogai matai, j*i ak|» sil
psta. netęs!; ilgiau, o jietkok pagalba* 
apli«koj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidylsą. Atmink kad n»e* kal
nam g varau tuo jam akiniu* Ir klaakfas- 
natri gerai prirenkam.

B. M. MKBIMOrr, SkaperUa Optika*.
>«1 >ų« sergvc* *.r reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pa* man*. A4 buxaa ap- 
t>*k rto* Rusijoj virt 10 metų. Amerikoj X* matų. A* duodu patarimu* DtKAl. Gal!* 
padaryti bil* kokius rusilkua «*i*tu*. A* rak taeoduoju tik GERU8 daktaru*. A* 
4>*u«a* įmonių R. M MCMIUOFr. M<» SO. MOMGAN HT., CHTCACJO. U.L

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
I ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
R SPECIALIAI: Malevą malevojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal.

CARR BROS. VVRECKING CO.
S 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

asrtADtfMaMraRrvVBBBnMMnBBMiBBHBlIMUBBHMKnBBBBBHBBMBliHBBBMB

11 C CBB• iriP r<r
>5 rEl.El’IiONIt YARDS 2721
?°DR. J. JONIKAHli

* Medikas ir Chirurgas
,) tialsird St, Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
1 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 5 2-ra GATVĖS

Vyrišky Drapanų Baigėm* 
\Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nu< 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po W 
ir 25 dolerius.

Nuuji, rlnryti Rutavi nuo ^15 Ik." 
*35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik.’ 
IR doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamVi 
tų overkatų.

Visai \ažai vartoti siutai ir over 
Kotai, vt, ės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir au^/iu Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Araik;nams siutai, nuo 
fki $7.50

Atdara k isdtct 'pdėhomi* ir 
carais

G O E I> O N
’iBll Halsted Stw L'ktcMt**.* fl},.

Telephone Yards 5032

0r. M. Stupnicki
.3109 S. Morgan st. Chicago

VAI ANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu i.štyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chica< >.
Kampas 18-tos gatvės 

3 čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite j mano parašą 

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

MONABCH BBEWEBY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, lai galite gauti kožną kor
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monareh Brcwery,
21 ir S. Western avė. 

Geo L. Ukso, Agent.

Rinkimų pasekmės.

Vietos socialistai rinkimų die
noje, balandžio 2, savo pozici
jas išlaikė. Nors demokratai su 
respublikonais buvo susivieniję, 
kad išmušus socialistus iš jų po
zicijų, bet jų pastangos nuėjo vė
jais: socialistai, kaip pirma, taip 
ir dabar, pasiuntė penkis savo 
draugus j miesto Tarybą. Ypa
tingai aštuntoje ir šeštoje war- 
dose pasirodė socialistų neiš
griaunama tvirtovė.

Kapitalistiškos partijos tose 
\vardose,kur socialistų buvo sta- 

i tomi kandidatai, pastatė tik po 
vienų kandidatų, ir visų laikų at
kakliai per savo spaudų dergė so
cialistų, tatai jiems pavyko už- 
valdyt pirma \varda; bet socialis
tai laimėjo šeštoj vvardoj, išrin
kdami drg. O. H. Ogrinų. Re- 
publikonai su demokratais jau
čiasi kaip kaulų prariję. Drg. 
O. H. Orgin yra vienas gabiau
sių vietos socialistų, uolus politi
kos veikėjas ir populeriškas kal
bėtojas. Neveltui amerikonai 
jam pripažįsta turint “sidabrinį” 
liežuvį. Drg. O. H. Ogrin nuo 
pat jaunų dienų pašventė visų 
savo liusų laikų socializmo stu
dijavimui, ir įgijo nepaprastos 
įtakos darbininkų miniose.

Socialistai jau 1911 m. suge
bėjo pasiųsti drg. O. H. Ogrin į 
miesto tarybų, ir jis ten daly
vaudamas iškėlė į aikštę nema
ža pikto miesto administracijoj. 
Vėliaus drg. O. II. Ogrin, atbu
vęs savo tarnystę, per dvejus rin
kimus kandidatavo į miesto ma
jorus, bet įsitikrinęs, kad darbi
ninkų susipratimas dar nėra pa
kankamai didelis, nutarė grįsti į 
miesto tarybų, užimdamas alder- 
mano vietų. Dabartinėj miesto 
tarnystėj drg. O.H. Ogrin žada 
dėti visas savo pastangas, kad 
miestas pasirūpintų paimti gat- 
vekarius į savo rankas, nes da
bartinė gatvekarių sistemų taip 
yra sugverus, kad vargiai kur 
taip rastum. Ypatingai So. Ro- 
cklorde, kur beveik vien darbi
ninkai gyvena, reikia laukti nuo 
15 minučių iki pusės valandos, 
kol gatvekarį sulauki, ir tie pa
tįs baisiai apleisti, didumo pana
šus į gerų lopšį. Bėgant, svirdi- 
kuliuoja į visas puses, net bau
gu ir sėdėti, kad lubos ne užgriū
tų.

* * ★

Pagalinus ir Beloit, Wis., vir 
to sausu miestu. Visi saliuna 
turės užsidaryti, taipgi ir Rock 
lordo ragučio garbintojams kar 
vutė užtruks. Pirmiaus tai, bud? 
vo, sulaukia subatos ir traukia i 
Beloitų, kaip į Šidlavų, kitas nei 
dviem sutkeisais, persigabenti 
svaigalų. O ant vietos vėl ruo 
šia kompanijų, užprašinėja sa
vo frontus: Ei, brolau, būtinai 
šiandie atsilankyk pas mus, nes 
Jurgį išsiuntėm į Beloitų karčio
sios parvežti, o Vincas pagrajįs 
ant armonikos, tai bent pasisma
ginsiu) I

Dabar gal ir beloiečiai turės 
pradės rupiu ties savais reikalais. 
Koekfordiečiai bandė per kelis 
sykius parodyti jiems kų nors 

prakilnesnio, manydami, kad be
loiečiai ims iš to pavyzdį, bet jo
kių rezultatų iš to kaip ir nebu
vo. Senoviški papročiai ir iš
siplėtojęs alkoholizmas puldė jų 
dvasių ir neleido jiems kuo nors 
geresniu užsiimti.

Šiaip betgi beloiečiai jautrios 
širdies žmonės. Teko pastebėt ne 
karta, kad pasakoja apie darbi
ninkų vargus, tai ne vienas jų 
taip susigraudina, kad rodos jie 
sykiu sustos ir pasakys: “Sustok, 
mielas drauge, jau mes aiškiai

Organizavimas Akrono Lie
tuvių Darbininkų Tarybos

Dar kovo 17 dienų Laisves 
l>raugystė diskusijose Lietuvos 
laisvės klausimu priėjo ir prie 
svarstymo reikalų orgųnizavimo 
An). Lietuvių Darbinipkų Tary
bos. Draugija pritarę pilnai Ta
rybos idėjai ir čia j^u išrinko 
tam fikrų komisijų, kuriai pa
vesta rupinties organizavimo rei
kalais, būtent sutaisyti atsišau
kimus į v*isųs vielos draugijas ir 
kuopas, kviečiant jas išrinkt de
legatus į busimų steigiamų susi
rinkimų. Komisijįa ėmėsi darbo 
ir atsišaukimus 'išsiuntinėjo drau 
gijoms. Delegatus Akrono drau
gijų atstovų susirinkiman jau 
išrinko Laisvės Draugystė ir S.L. 
A. 198 kuopa. Be abejo, kad ki
tos draugijos ir kuopos taipjau 
pritars Lietuvių Darbininkų Ta
rybos idėjai ir išrinks savo atsto
vus.

Ateinančių nedelių, balandžio 
21, pirmų valandų po pietų įvyks 
LSS. 214 kuopos mėnesinis susi
rinkimas salėje No. 50 So. Ho- 
ward str. Visi draugai ir drau
gės turėtų būtinai atvykti susi
rinkiman, nes bus balsuojami iš 
LSS. Centro atėjusieji referen
dumai. Referendumo balsavi
mui duoti tokie įnešimai, kad jei
gu juos praleisime, o ne grieštai 
atmesime, tai užsidėsime patįs 
sau pančius, ir tai tokius, kad 
nieko nebegalėsim veikti, jokios 
organizacijds steigti frė centro 
viršininkų leidimo. Užtat Visi 
bukite, kad tUo$ įnešiįnus grieš
tai atmetus.

TaipjauHi’a alėjęsf I.SS. 214 
kuopai pakvietimas prisidėti prie 
steigidnios>^ict6s ILietuvių Dar
bininkų Tarybos?' Tūlosime ta
tai apsvarstyti ir išrinkti savo at
stovus Tarybon, kurios steigia- 
įnašai susirinkimas įv^ks gegu
žio pradžioj.

Apskritai pažangieji Akronic- 
čiai turi dabar labiau suprasti ir 
nepasiduoti klcrika|lams, kurie 
čia pradėjo ypatingai dabar siau
sti. Balandžio 7 dienų jie čia bu
vo parsitraukę dagi kažin kokį 
nepraustaburnį parapijonams 
organizuoti ir visus progresy
viuosius elementus išniekinti, iš- 
biaurinti. Bet kad į klerikalų 
prakalbas niekas nesilanko, tai 
jie parsitraukė ir Clevclando lo
šėjus, kurie vietoj kų geresnio 
sulošus, sulose sorkes, kad ypa
tingai socialistus išniekinus. Tat, 
ikroniečiai, pasistcngkime, kad 
klerikalai neturėtų čia pasiseki
mo žmonių mulkinti.

—Darbininkas.

CINCINNATI, OHIO.

Balandžio 2, pačiam vidurdie
nyj čia tapo apiplėštas bankas. 
Banditas, įėjęs vidun, pasisakė 
esųs detektivas ir paprašė kler
ko, kad jam duotų City Directo- 
ry pasižiūrėt. Klerkui knygos 
be;j ieškau t, banditas staigu iš
traukė revolverį ir liepė jam 
rankas augštyn pakelti Paėmęs 
apie 0.000 dolerių banditas išėjo. 
Jis taip ramiai apsidirbo, kad 

žmones, kiirie buvo už banko 
durių, nieko nepajuto, ir kad 
plėšikas eidamas laukan netyčia 
išmetė pluoštų popierinių, tai 

žmonės atkreipė jo domų į tai ir 
persergėjo, kad atsargesnis butų 
su savo pinigais... Plėšikas taip 
ir nesusekta.

Balandžio 4 dienų buvo gatve
karių darbininkų didelis susirin
kimas. Rengėsi eiti streikuot. 
Kompanija galinus pabūgo ir 
tuojau sutiko padidinti mokestį 
visiems be skirtumo darbinin- 

po 2 centų dau-
suprantam”... Bet kaip greit iš- 
išsiskirsto, taip greit jie vėl viskž Į kams, būtent, 
užmiršta. — Reporteris, giau ūž Viilahdų darbo.

Aš turiu apleisti Chicagą į Irumpą laiką. — 
Važiuoju namo, į Lietuvių Koloniją, \Voodhoro, 
AVis. Aš tenai apslpirkau namą ir žemės <ml kran- 
16 ežero, atidarysiu hotel| su restaurann delei pra
leidimo vasaros vakacijos laiko ant tyro oro1 ir 
vandenų. — Todėl esu priverstas parduoti Chlea- 
goję gerą saliuną ant gero kampo—18-tos ir llal- 
sled str už nužeminta kainą arba ant pusės. Talp- 
pat.tufiu i>arduoti labai gerus du lotus Gary, Imt,

ant kampo 25 avė ir Van Buren st. Strytas, suros, 
saidvokai—yra apmokėti. Vertės $2200.00; parsi
duoda dabar už $900.00 iš priežasties, kad man 
reikia pinigų. Atsišauk tuojaus, jeigu esi reikalin
gas.

PETER A. PALLULIS
1749 So. Halsted St., . Chicago, III

Tol. Canal 4995. "
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Balandžio 6 prasidėjo veiterių 
streikas. Veiteriai turi savo 
uniją, bet vistiek išnaudojami. 
Jie gauna 45 dolerius mėnesiui, 
bet dabar nori gaut 60 dolerių. 
Beveik visuose “kabaretuose”
dirbantieji veiteriai laimėjo jau 
pakėlimų algų, tik penki didžiu
liai viešbučiai atsisako išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Vie
nas butelių parsigabeno iš pietų 
50 juodveidžių merginų, kurios 
užima streikininkų vietas. Sa
ko, kad žadama dar ir daugiau 
jų parsigabenti. Bartenderių 

unija užreiškė, kati jeigu veiterių 
reikalavimai nebus išpildyti, tai 
visų didžiulių viešbučių barten- 
deriai taipjau išeis streikuoti, 
veiteriams simpatizuodami.

— J. D. Bendokaitis.

Rengia L.S.S. 4 kuopa

Ketverge, Balandžio 18 d., 
Pradžia 7:30 vai. vakaro 

Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted Street

Kalbės pagarsėjusi kalbėtoja- 
“Moterų Balso” redaktorė, drg. 
K. JPetrikienė. Prakalbos su pa- 
marginimu.

Kviečiame visus atsilankyti, 
nes visi busite patenkinti. .

—Rengimo Komitetas.
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Labai svarbios
PRAKALBOS
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Tel. Pullman 312.

DJ. Bagocins.M.O,
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

10731 So. Michigan Avė. 
Roseland, Tll.

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

CLEVELAND, OHIO.

L. S. S. 3čia kuopa išleido At
sišaukimų dėl Gegužės Pirmo
sios dienos. Draugijos ir kuo
jos, kurios norėtų tų lepelių gaut 
platinimui, gali kreipties į 3-čių 
kuopų. Taipgi kuopa nutarė ru
ngties prie apvaikščiojinio šimt
metinių Karoliaus Markso gimi
mo sukaktuvių. Surengimu jau 
darbuojasi tani tikrai išrinkta 
comisija. Nuo gegužės pirmos 
iki penkios bus susirinkimai su 
prakalbomis, paskaitomis ctc. 
Vienas draugų skaitys apie Ka
roliaus Markso gyvenimų. 

★ ★ ★

Įsisteigusi Jaunų Socialistų 
Lyga energingai darbuojasi—la
vinasi, rengia diskusijų susirin
kimėlius, ir lt. Jai priklauso be
veik visi gabesnieji draugai. 

w ★

LSS. 3čia kuopa turi įkūrus 
mokyklėlę socializmo mokslui 
studijuoti. Šiuo tarpu gvildena
mi social-demokratų mokslo 
Himatai. Lavinimos susirinki- 
nai esti kas antrų ir trečių pel
nyčių. Tai yra labai pagirtinas 
užsiėmimas, nes tik tuo bildu ga
lime geriau susipažinti su rūpi
maisiais mums darbininkų kiau
šiniais.

★ *
Balandžio 28 dienų LSS. 3čia 

kuopa statys scenoj didelį veika
lų, “Nihilistai, arba užmušimas 
caro Aleksandro Antrojo.” Vie
ta, Bohemian National Hali, 49-
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AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgsamUuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta negčjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 
patin^a donia at
kreipiama į vai

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4317

t

TeL Yards 3654. AKUŠERKA

Mis. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus l’ennsylvanijos ho- 
pitalčse ir Philadel-

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim-| 
dymo. Uždyką duodu | 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

T- ........ .... . ..T-—
sko, o ne kokios komisijos pa
gaminta.” K. Silvaitis.

i
Rytuose, ypač Naujojoj Ang

lijoj, ncužsigančdinimas senąją 
S.L.A. taryba išsireiškia ypatin
goj agitacijoj, prieš kurių pro
testuoja F. Živatkauskas. Kas 
tai per agitacija?

Kaikurie S.L.A. nariai sakosi 
girdėję apie “širvydinių” tauti
ninkų agitacijų, kuri buvusi va
roma laiškais jau per keletu mė
nesių. .

S.L.A. rinkimai tuo tarpu ei
na gan smarkiai, ir tuo esanti 
susirupinus senoji valdyba. Jos 
Jikimas priguli nuo to, ant kiek 
skaitlingai balsuos priešingos 
jai kuopos. Jeigu tik “priešin
gųjų” susirinkimai bus užtekti
nai skaitlingi, tai senoji SLA. 
taryba gali tapti “pamainyta”

•39 Broadway. Pasibaigus vaidi- naujųja,
nimui bus šokiai ir šiaip pramo
gos. Tikietai galima išanksto 
gaut pas šiuos draugus: J. Dau
baru, E. Rrigiulę ir S. Dargį.

— Kuopietis.

1 S. L. A. Reikalai.
“Naujienų” No. 85 korespon

dencijoj iš Clevėland, Ohio, bu
vo pridėta redakcijos pastaba, 
kad S.L.A. konstituciją sutai
sius konstitucijos komisijų, o 
ne t*e<inktorius jįj rašęs. F'nlcti- 
skai dalykas betgi stovi kitaip, 

ir apie tai korespondentas K. 
Silvaitis duoda sekantį paaiški
nimų: —

“Aš žinau apie kų rašiau. 
“Tėv.” 3 num. šių metų “kon
trolės komisija” aiškiai pasakė, 
kad dabartinę SLA. konstituci
jų parašė Račkauskas, kurį cen
tro valdyba tam tikslui buvo 
centro valdyba, neigi Račkaus- 
pagainintų konstitucijų ta pati 
valdyba nepriėmė. Ir prieš šitų 
kontroles komisijos paskelbimų 
neprotestavo įstatų komisija, 
centrą valdyba, neigi Račkaus
kas, kas parodo, kad dabartinė 
konstitucija tikrai yra Račkau-

“Heavy vote” yra pastebimas 
vakaruose. Ir tai yra pavojinga 
senajai S.L.A. valdybai. Nes 
“vakarai” beveik be išėmimų 
balsuoja už “straight” naujųjų 
tikėtų. Pranešimai parodo, kad 
daugiausia balsų paduodama:

Už Kl. Jurgelionį į pirminin
kus,

Už K. Gugį į iždininkus.

Kaikurie net ima “betinti” 
Betai statomi esu, kad K. Gu- 
gis tikrai liiisigs išrinktas j iž- 

(lininkus.

Dr. A. GraiČiunas šansų turi 
mažai. Jis pats prisipažinęs, 
kad nesitikįs būti išrinktu.

Iš “senųjų” tik Dr. J. Baltru
šaitienės ir Dr. Matulaičio išrin
kimas yra pilnai užtikrintas.

\
ERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

.... —?

Dr. A. L. YUŠKA j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

Chicago, III. S
Rezidencija: N

731 W. 18th S., arti Halsted »t. I
Telephone Canal 2118 Ea

Vai •—11 ryte; 1—2 popiet; 7—• vak. B
Ofisas: R

1900 S. Halsted St g
Virinj BUchoffo Aptiek**. |

Telephone Canal 114. H
Valandos 3—6 po pietą g 

Rskiriant Nedėldieain* ir Bereda* J
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DB. G. M. GLflSER
27 metai

3>19 S. Morgan
Chicago, III.

SPECI AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 ))<> juet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
inis vakai’uis ofisas uždarytas.

Praktikuoj
Gyvenimai

s

hezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagU 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chroniškų ligą

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popietą-
7—8 vakar*. Nedėliomi* 10—12 divn*.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benČius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
8auli. .

Taipgi didelis ispar- 
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik- 
rodžių, branzalictų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas vfckas yra parduodama šiuo 
laiku už puse kainos, nes mes turim 

clniktij, tni norim kiek nors 
Numažinti, užtai taip pigiai ir par- 
duodame.
I Naudokitės proga kol yra pigu 

PETER MILLER
2128 W. 22nd Street, Chicagf 

tarpe Leavilt ir Iloyne avė. 
Tol. Canal 5838.

£MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokt! Angli 

škai kalbėti, skaityt! ir rašyti, tai lankyk nmsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HlGIi SCH00L Kursų. Gy ve
nanCius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ
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Chicago ir Apielinke
kaltinamasai apalpo. Liotcrija 
buvo rengiama tikslu sušelpti 
vokiečių jūreivius, internuotus 
Fort Ogletlirope, Georgijuj.

Nudaužė gatvekarj

Du užmušta, devyni sužeista.

Indiana Harbor Bell geležin
kelio kompanijos garvežis va
kar sukūlė La Grange linijos 
gatvekarį ant La Grange-Brook- 
field kryžkelių. Garvežis smo
gė gatvekarin tokiu smarkumu, 
kad pastarasis kelis syk apsi
vertė. Du žmonės užmušta ant 
vietos, devyni pavojingai sužeis
ti. Visi nugabenta į La Grange 
ligoninę. Keli jų veikiausia

sigavo kambarin, Kančiauskie
nė jau buvo be sąmonės. Vėliau 
ji nugabenta į pavieto ligoninę. 

Kaimynai pasakoja, buk vyras 
žiauriai apsieidavęs su 
motere.

savo

Buvusieji traukiny] žmonės 
;o, kad Beit kompanijos lo- 
motivas neturėjęs prožekto- 

kompanija 
gatvekario 

sako nepa- 
sustoti ties

riaus. Geležinkelio 
tuo tarpu kaltina 
konduktorių, kuris 
liepęs motormanui

Prof. Thomas’o byla atidėta.
Prof. William Thomas’o ir 

p-ios B. M. Granger, kaltinamų 
netvarkiu elgimosi, byla tapo a- 
tidėta iki sekamos pėtnyČios. 
P-ia Granger serganti.

Laikraščių reporteriai dabar 
nei ant žingsnio neatsitraukia 
nuo prof. Thomas’o. Vienas 
nori nutraukt jo fotografiją, ki
tas — patirt apie prietikius su 
jaunąja ponia Granger ir tt. Jų 
užsispyrimas pereina visas ri
bas. Deki to tie nabagai per-

True translation filed wlth the post- 
mnster at Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Areštavo studentą

Justicijos departamento age
ntas, T. J. Barry, vakar arešta
vo tūlą Julius Stein, rusą stu
dentą, sakoma, bolševiką — jo 
name, 2100 W. Huron gt. Kal
tinamas darymu maištiškų už- 
reiškimų. Šteinas lankąs Le
vis institutą. Sako, jisai ban
dęs skleisti bolševizmo idėjas 
tarpe kitų savo draugų-studen- 
tų.

Justinas Vilutis $5.00; J* Vi-, 
dobs, J. Bimba, K. Rukenas, J. 
Jcškis A. Rutkevičc, M. A. Lc- 
beris, J. Kastanauskus, Dum- 
brauskis A. Gvndvilis ir Wm. 
Savas — po $1.00; S. Tilvikas, 
K. Tilvikienė, P. Vaisi®, J. Slan
kus, J. Cepones, A. Stakulis, J. 
Gerviskis, M. Užuneivis, J. Bol- 
sevice, J. Kusas po 50 centų; J. 
Pilypas, J. J.C. J. Kastanauskas 
K. Trakis, S. Pelsito, P Mikolo- 
nes, D Likas, P. Kalelius, A. Ce- 
pikas, J. Bučiuskis, A. Benikas 
po 25 c. A. Lazinskas »— 75 c. 
Smulkiu aukų $1.60. Viso $26.10

Visiems aukavusiems varde 
LSS. 235 kp. tariu širdingą a- 
čiu... S. Tilvikas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

Pasišovė turtingas verteiva.

Plymouth viešbuty] vakar pa
vojingai pasišovė turtingas ver
teiva, James H. Head, gyvenęs 
name 4954 Kenmore gatvėj. 
Neatsargus elgimąsi su revolve
riu.

Thomas’o sunaus nemalonėn: 
skundėsi gavę “punčių”..,

Didlapiai labai nepatenkinti 
Thomas’o moters elgimosi. 
Kaipgi, ji priėmus ponią Gran
ger į savo namus ir jos gydyto- 
jum pašaukusi savo sūnų. O 
apari to, vejanti lauk žingei- 
džiuosius ditllapių reporterius.

Norėjo jsigert—gavo kulką.
Fred Mallette, 5124 Indnana 

gt., pereitą šventadienį užsima
nė alaus. Bet kadangi saliuno 
savininkas Mielinei H. Joyce at
sakė įleist savo kostumierį, bi
jodamas netekt laisnio, tai pasta
rasis (bandė panaudot spėkos: 
ėmęs didelį plytgalį iškūlė saliu
no langą. Bet veik tuo pačiu ka
rtu iš vidaus pasigirdo šūvis ir 
Fredas puolė ant žemės. Vakar 
jisai mirė BrideAvell’o ligoninėj. 
Saliuno savininkas neareštuotas.

Klaidos pataisymas
“Naujienų” nr. 88 tilpo žinu

tė, pavardyta “Kramolos mal
šintojų” darbai. Ant žinutės, 
metrampažo neapsižiūrėjimu 
buvo padėta Roseland. Tuo gi 
tarpu ta žinutė yra ne iš Rose- 
land’o, bet Melrose Park’o. šiuo 
taigi atitaisome tą nemalonią 
paklaidą.

Pranešimai

Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 
pranešimas.

REIKALINGA vyrai dirbti į le- 
daunę. 10 valandų į diena. Gera mokėsi is.Calumet Refrigcrating Co., 
Archer and Steward Avė.,

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbai Nėra 
darbininkų neramumo.
17 N. WeIIs st., Chicago, III.

FARMOS!
larsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
ijano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus-

TONY Zt\BELA
’. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

Pajieškau savo moters, Uršulės 
Andrikaitienės po tėvais Vaičiuliulė, 
kuri pasišalino bal. 1 d. Ji paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės pa
rapijos, Gražaičių sodos. Paliko ma
ne su dviem mažais vaikučiais, kurie 
labai gailisi motinos ir nori pama
tyti. Ji yra 5 pėdų aukščio, mėly
nų akių, tamsių plaukų, turi 34 me
tus. Pasišalino su kitu vyru. Jeigu 
ji nesugrįš, tai greitu laiku priver
stas busiu vaikučius atiduoti prie
glaudos naman. Bet jeigu kas, pa- 
tėmijęs kur, praneš man žemiau pa
duotu adresu, gaus atlyginimo $10.

Vincentas Andrikaitis, 
6619 Blackstone avė., Chicago, III.

REIKALINGAS virėjas, vyra«. Ln- 
bai gera mokestis.

W. B. Jucius,
3305 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA vyras, apsipažinęs 
su mėsos pardavimu bučeriams iš 
automobiliaus ant išdirbto kelio. 
Privalo mokėt išrokuot nuotrupas.

Gabel Packing Co.,
221 N. Peoria st., Chicago

REIKALINGA lietuvis prie darbo 
stuboįe, barnėje, kičinyj.

Sam. Cummings, Agcncy, 
613 W. Madison St., Chicago.

Šita Co. perka ir parduoda lotus ir 
akelius žemes. Gyvuoja jau 20 metų 
ir tikrai teisingai su žmonėmis apsi
eina. Reikalauja lik 25 dol. jnešt ir 
skolina visų materijų prie namo ir 
akelį žemės ant lengviausių išino- 
KČjimų. Kreipkitės prie manęs ši
uo adresu: Mr. J*’. YAKA1TIS, 

158 and \Vood St., llarvev. III

PARSIDUODA dvejų pagyvenimų, 
po 1 kambarius, namas; gatvės iš-

Jieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parai)., šukavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartinį 
adresų. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4343 So. Hermitage av., Chicago, III.

REIKALINGA patyrę audėjai ant 
rankinių staklių. Gali uždirbt nuo 
$20 iki $25 į savaitę. Pastovus dar
bas. Ingrain 25c, Brussells 27‘/jc.

OLSON RUG CO.,
28 S. Laflin St., Chicago

n;i $1109.00. Tarties su 
McDonnell.

2630 W. 38th st. Chicago, III.

REI KALINGAS draiverys dėl 
“serap iron” vežimo.

A. Blackstone,
2457 S. Loomis St., Chicago, III

PARDAVIMUI—nuosavybė su pi n. 
mos klesos groserne ir “mcal mar
kei”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa viela. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. 'Jei 
Drover 1376, Anton l’razsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

Susivaidijo su vyru — 
kėsinosi nusižudyt.

Antanina KasČiauskienė, 2024 
So. Peoria gt., pereitą subatą 
susivaidijo su savo vyru ir jam 
matant bandė išgerti nuodų. 
Vyras tečiaus spėjo išmušti iš 
jos rankų bonkutę, kuri susikū
lė į aslą. Tada moteris įbėgu 
miegruimin, kur atsuko gaso 
pervadą ir bandė nusitroškinti. 
Po valandėlės, kuomet vyras į-

Užpuolė teatrą.
Trįs apsiginklavę banditai 

pereitą naktį išdinamitavo Gay-

giąją šėpą ir pasiėmę 400 dol. 
pabėgo. Pirm to banditai su
rišo naktinį sargą ir uždarė jį 
teatro skiepe. Manoma, kad

re po paskutinio perstatymo, 
pereitą naktį, nes kitaip jie ne
būtų galėję įsigauti į teatrą.

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kuopa bend
romis spėkomis rengia pirmų dideli 
socialistų piknikų, kuris nūs nedėlioj 
gegužės 26 dienų, Chernausko darže 
Lyons, III. Prašome, kad kitos pro- 
gresyvės draugijos ir organizacijom 
nerengtą panašių pramogų todėl, kad 
neužkenkus vieni kitiems.

—Rengimo Komitetas.

Saužudystė.
Northwestern geležinkelio 

kompanijos sandėly] ties Cali- 
fornia ga., vakar rytą rasta su 
peršauta galva tos kompanijos 
naktinjs sargas, Charles Mahon. 
Manoma, kad Mahon pats nusi
žudęs. Velionis dažnai skųsda- 
vęsis nelaimingu gyvenimu.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mišrus 
choras rengia draugiškų vakarėlį, 
balandžio 20 d. Gudgalio svetainėje 
1347 So. 49th Avė. Visi kviečiami at
silankyti. Org. A. Ručinskas

True translation filed with the post- 
8161 ‘91 lĮJdv ‘ogudtųi) ju jajSBui 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Pramoniečių byla atsinau

jino

Melrose Park. III. — LSS. 43 kuo
pa ir Soc. P. Rusų skyrius rengia 
tarptautišką vakarą sii programų 
balandžio 13, I'rank ir James svetai
nėje, kertė 23 avė ir Lakęs gal.. Vi
si atsilankykite. —Rengimo Komitet.

East Chicago, Ind. — šiuo prane
šame visoms E. Chicagos ir apielin
kės miestelių draugijoms, kad gegu
žės 12 d. LSS. 120 kuopa (iš Valpa- 
raiso) rengia vakarų su teatru East 
Chicago, Ind. Todėl malonėkite ne- 
i engti jokių pramogų toje dienoje.

—P. J. S.
Linksmas pavasarinis vakaras su 

šokiais ir programų rengiamas SLA. 
208 moterų kp. jvyks nedėlioję, ba
landžio 14 6 vai. vak. Mildos maž 
svet., 3138 S. Halsted st. Rengėjos.

L M P S. 29 kuopos rengia drau 
giškų vakarė" ‘ 
sybės svetainėje, NVabansia avė. Pro 
grame dalyvaus gabiausios spėkos 

Kviečia visus Komitetas.

29 kuopos rengia drau 
ėlį balandžio 21, Liuo

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų 
veiksmų vaizdelį “Katriutės Ginta
rai”, nedėlioj, gegužės 12, M. Meldą- 
žio svet. Meldžiame kitų draugijų 
nerengti tų vakarų jokių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

Cicero, III. — Liet. Moterų Progr. 
Susiv. 43 kuopa rengia lavinimosi 
vakarą, kurs įvyks seredoj, balan
džio 17 d., 7:30 vai. vakare, Gudga
lio svetainėje, kampas 15 str. ir 49 
avė. Tokie lavinimosi vakarai bus 
rengiami kas savaitė, seredomis, pa
skirtoj vietoj ir valandoj. Kviečia
me Cicero moteris, nares ir nena- 
rcs. atsilankyti kaip į šį vakarų, taip 
ir į sekančius lavinimosi vakarus.

Kviečia M. Pukienė.

Gegužės 4 d., 7:30 v. vak., LSS. 81- 
oji kuopa rengia Apvaikščiojimui 

gegužinės Šventės ir K. Markso, 100 
metų gimimo dienos sukaktuvių. 
Programas bus įvairus*. Vėliau šo-

—Komitetas.

..Moterų draugiškas vakarėlis. — 
Liet. Moterų P. S. 29-ta kuopa ren
gia draugiškų vakarėlį, nedėlioį, ba
landžio 21 d., Liuosybčs svetainėje, 
1822 Wabansia avė. Vakarėlis bus 
su programų, kuriame dalyvaus ga
biausios spėkos. Programas prasi
dės 5:30 vai. vak. Inžanga 15c ypa- 
tai. Kviečia visus Komitetas,

Gaisras
Iš nežinomos priežasties kilęs 

gaisras užvakar sunaikino dide
lį Union Insulating kompanijos 
budinką. Budinke buvo sukrau
ta daug deguto ir korkmedžio. 
Nuostuoliai siekia 40—50 Inkš

Chicagos Lietuvių Darbininką Ta
rybos visuotinas susirinkimas jvyks 
gegužio (Mav) 26 dienų. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

Pranešame tatai išanksto, idant 
ęriklausančių Chicagos Liet. Darb. 

‘arybai organizacijų išrinktieji at
stovai tatai žinųtų, o taipgi, idant 
draugijos ir kuopos, kurios dar ne
įeina Tarybon, bet norėtų prisidėti, 
spėtų išrinkti savo atstovus.

—Ch. L. D. T. Komitetas.

Aš Juozapas Jacikas, paeinantis iš 
Šilalės miestelio, Raseinių pav., Kau
no gub., pajieškau savo giminių ir 
pažįstamų, gyvenančių Chicagojr, ar 
kibiose miestuose. į rašau atsišauk 
Ii šiuo mano dabartiniu antrašu:

Prvt. Joseph Jacikas, 
Co. H. 401h U. S. Inf.

Fort Sheridan, III.

REIKALINGA vyrai mokinties au
sti, gali uždirbti nuo $15 iki $20 į 
savaitę laike mokinimosi.

OLSON RUG CO
28 S. Laflin St., Cltfcago.

REIKALINGA 50 moterų atrinki
mui senų popierų ir naujų jo nuo
karpų'. Patyrimas nereikalingas. 
Gera mokestis, darbas pastovus. At
sišaukite į:

Gumbinsky Bros. Co., 
2261 S. Union Avė., Chicago

BARGENAS.
Aš turiu farmų arti miesto, 20 ak

rų žemės, labai sveikame klimate, 
žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno
das; aš gyvenau lenai 2 metus, ge-

Biednas Frederik’as
Dailės instituto valdyba nuta

rė “įmufinti” kur nors tamsiau 
kampan buvusio Vokietijos im
peratoriaus Frederik’o didžojo 
statują. Tatai ji daro spiria
ma institutą lankančios publi
kos, kuri negalėjus pakęsti tą 
didįjį—despotą.

Biednas Frederick’as, dabar 
jis turės tupėti tamsiame kampe 
— iki “geresnių laikų.”

Užsimušė policistas
Policistas James Miller, 6121 

Indiana gt., lipant savo namo lai
ptais paslydo ir, mirtinai susižei
dęs, mirė Waschington Park li
goninėj.

frue translation filed with the post* 
mastei’ at Chicago, April 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Rengia parodą agitacijai 
už “laisvės bondsus”

Sekamą nedėlią italai rengia 
didelę parodą trečiosios laisvės 
paskolos naudai. Kiekvienas ita
las bus kviečiamą remti valdžios 
žygius, perkant “laisvės bond- 
sų” ir išreiškiant savo lojalumą 
rengiamąja manifestacija.

Pašaukta 450 veniremenų.
I.VV.\V. unijos byla ir vėl pra

sidėjo. Tapo pašaukta 450 t. v. 
veniremen’ų, kurių 37 vakar 
buvo atsilankę teismo kamba
rin.

Apie pusvalandį (laiko buvo 
abejojama apie naują bylos per
traukimą. Tarpe kaltinamųjų 
mat buvo pristatyta naujas, tū
las John Martin, areštuotas per
eitą savaitę Spokane. Kaltina
mųjų advokatas taigi reikalavo | Išardė linksmų kuopelę 
pratęsti bylą iki šiandie, kad tu-1 Detdktivai užvakar įsiveržė 

. rėjus progos pasikalbėti su na**|Xowata Atletic kliubo svetainė- 
ujuoju savo klijentu. leisejas|jQ jr areštavo smagią lošėjų ko- 
leeiaus užreiškė, kad kaltina-1 nipaniją .Viso areštuota 25 žmo- 

masai čiajau turi apreikšt savo|nės. Kliubo savininkas veikiau- 
nekaltumą ir kad byla turi tęs-1 sja neteks laisnio.
ties. I

Po to advokatas Frank Nebe-1 imės 
ker prabilo į pirmąją 12 vyrų, I 
pašauktų i prisaikintųjų suolus | Ant kerWs N- Bacinc Tarrin- 
ir tuo prasidėjo naujas prisai-1«'°" «alvil< ‘'’'r‘illai lal>° ra
kintųjų rinkimas teismui 113 I.| ž,n6las 69 ,nctV scnclis John 
W. W. unijos narių, kaltinamų Hou8U«an- Sąryšyj su tuo areš- 
sumoksle nuversti valdžią ir|luot“ »'<>torcykk?o savininkas 
sugriauti pramoninę šalies tva- Ed'var<l “"M’0- P»sl«r»sis kai- 

tinamas pirmo laipsnio žmogžu
dystėj.

Kitas asmuo, Magnus Targen- 
son, 9242 Jeffery gt., tapo suva
žinėtas ant kertės 92 ir Halsted 
gatvių. Automobilius pabėgo.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, April 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Nuteisė penkiems metams 
kalėjimo.

tūlą Jacob Hendricką, iš Auro
ra, III., penkiems metams fede- 
ralin kalėjimai!. Buvo kaltina
mas panaudojime krasos liote- 
rijos reikalams. Kuomet tapo
paskelbta teisėjo nuosprendis,1 mens:

WEST PULLMAN
Aukos.

Drg. PeĮtrikienės prakalbose 
7 d. balandžio LSS. Apsigyni
mo Fondan aukavo sekami as-

LSS. VIII rajono Centralinio Ko
miteto ir LMPS kuopų narių bend
ras susirinkimas įvyks bal. 17 d., 
Aušros svet., 3001 S. Halsted st. 7:31 
vai. vakare. Tikslas—aptarti suren
gimų išleistuvių vakarėlio d. K. Pet- 
rikieneii c ••—Komitetas.

Rockford, Iii. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks baland. 
21 d. 1:30 vųl. po pietų K. of P. svet., 
218 S. Main St. Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti, nes turim daug 
svarbių reikalų, |ar|) jų — kaslink 
svetainės, nes ši ,yra atsakyta. No
rintis prisjrašyti prie kuopos taip- 
pat kviečiami atvykti. A. Meldažis.

Indiana Ilarhor, Ind. —- LSS. 217 
kp. lavinimus susirinkimas įvyks se
redoj, bal. 17 d., A. Makalavičiaus 
svet., 2112—137 st. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi draugai malonėsite at
silankyti susirinkimam Bus svar
bios diskusijos. —P. Matonis, rašt.

Cicero LSS. 138 kuopos susirinki
mas įvyks seredoj, bal. 17 d., 6:30 v. 
vak., Gudgalio svetainėje, 1337 So. 
49th Avė. — A. K. Labanauskas.

Chicagos Draugijų Sąjungos susi
rinkimas įvyks ketverge, balandžio 
18 d., 8 vai. vak., M. Meldažio sve
tainėje, 2242 W.>23rd pi.—Visi de
legatai malonėkiTe atsilankyti, nes 
turim daug dalykų aptarti.

—-Sekr. A. Ainbrazevičia.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrą ir Moterų Apšvietus Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatų ir vai
kų auklėjimų. Paskaitos įvyks nedė
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101^-137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viskų, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki botu
me. —Rengimo Komitetas.

LMPS. 29-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks utarninke, balan
džio 16 d., 7:30 vai. vakare, North 
Sidės Liet. Draugijų Sųryšio svetai
nėj, 1822 Wabansia avė. Draugės, 
atsilankykite ir atsiveskite naujų 
narių. ....—Valdyba.

Laisvamanių Teisybės Jieškotojų 
kuopa rengia prakalbas su paveiks
lais, Utarninke, Bal. 16 d. 7:30 v. v. 
K. of P. svet., 11037 Michigan Avė., 
Roseland, IR. Kalbės M. X. Mockus.

Kviečia visus Komitetas.

Roseland,— LMPS. 25 kp. susirin
kimas liko perkeltas ant seredos, 
bal. 17 d., Aušros mokykloj, 10900 
Michigan avė., netf utarninke yra 
rengiamos prakalbos M. X. Mockui. 
Visos narės malonėkite atsilankyti į 
susirinkimų, nes yra labai svarbių 
dalykų apsvarstyt. —Organizatorė.

Seredoje, balandžio 17 dienų, Liet. 
Mot. Progr. Susiv. 58-toji kuopa ren
gia prakalbas Kosciuškos svet., ker
tė 38 ir Kedzie gatvių — Brighton 
Parke, Kalbės buvusi Moterų Balso 
redaktorė, d. K. Petrikienė. Visi 
kviečiama atsilankyti. Pradžia 7:30 
vai. vak. .—Komitetas

. .Mišraus “Pirmvn” choro repetici
ja įvyks panedėlyj, bal. 15 d. 7:30 
v. vak. Viešo Knygyno (Liuosybčs) 
.svet., 1822 Wabansia avė., kertė Gi- 
rard st. Draugės ir draugai, kurie 
mylite dainas ,pasistengkite, kad 
Pirmyn Choras taptų vienu iš stip
riausiu chorų Chicajioje. Chorui va
dovauju d r g. J. Katilius. Komitetas.

PAJIEŠKAU viduramžės moters 
prie pridabojimo 3 kūdikių, 2 mer
gaitės ir vienas vaikiukas—6 melų, 
5 metą ir 2 metą Butų geistina, kad 
moteris butų laisva ir galinti gražiai 
pamokint kūdikius; taipgi, kad vir
tų valgyt kūdikiams ir sau. Turėtų 
kalbėt lietuviškai ir angliškai. Mo
kestis $50.00 į mėnesį, geras oras, 
sveikas vanduo, šis darbas randa
si ant farmos.

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu. 
Atsišaukite laišku šiuo adresu:

1810 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš Jieva Magdušauskaitė, pajieš
kau savo tėvo, Vinco Magdušausko, 
iš Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav., Al
vito kaimelio; 24 metai kaip mus pa
liko Lietuvoj. Pirmiau gyveno Sko- 
tijdj. dabar, girdėjau, gyvena Chi- 
cagoj. Meldžiu atsišaukti ar kas a- 
pie jį žinote, malonėkite pranešti. 
Taipgi prašau atsišaukti pažįstamų, 
nes man metai kaip iš Lietuvos at
važiavau iš pat Vilkaviškio, Suvalkų 
gub. Meldžiu kreipties taip:

Jieva Magdušauskaitė, 
Box 98, Minden W. Va.

Jieškau pusbrolio Augustino Zille, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Lockavos 
pa ra p. Kiršų sodos.

Jonas Mažutis, 
1303 Washington Blvd., Cnicago, III.

Pajieškau draugą Kazimiero Rei- 
vido ir Stepono Siudeikio; abudu 
Kauno gub., Telšių pavieto, K. Rei- 
vidas Kalvarijos parapijos, o S. Siu- 
deikis Platelių parapijos. Pirma a- 
budu gyveno Brooklyne, N. Y. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Chas. Serepinas, 
Detaehmont “D.” Fort H. G.

Wright, N. Y.
Pajieškau dviejų draugų: Onos 

Daugšienės ir dukters Stellos Daug- 
šytės. Pirmiau gyveno prie Canal- 
port avet Prašau atsišaukti jų pa
čių ar kas žinot prisiųskit man jų 
adresų. Aš, kareivis, noriu susižino
ti. Mano adresas:

Prvt. Joseph Stankus,
Co. E. llth Inf., Camp Forrest, 

Georgia.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 

to arba Westsidės apielinkėje. Su 
valgiu arba be valgio. Elektra ap
šviečiamas.

1700 So. Halsted si Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA į foundrę, šapų ir

ant yardo darbininkų. Pastovus da-

rbas. Gera mokėsi im Atsišaukil į:

Empl. Dept Crane Co.,

40th and So. Kedzie Avė. Chicago.

REIKALINGAS tuojaus darbštus, 
inteligentiškas vyras — lietuvis, prie 
lietuviškos kolonijos, už algų, arba 
už algų ir nuošimtį. Rašykite ang
liškai pas Sanborn Land Company, 
Eagle River, Wisconsin.

REIKALINGA patyrusi moteris at 
rinkimui skudurų. Pastovus dar 
bas, gera mokestis. Atsišaukite į: 

Junk Shop
2533 W. Madison St., Cit>

REIKALAUJAMI} kriaučių prie 
moteriško koslumicriško darbo.

3117 Wentworth avė

REIKALAUJAME pamušalų dir
bėjų, tinkamų prie visokio darbe 
kriaučių. Gera mokestis. 2-ras au 
gšlas.

Levin, Proserman and Branson, 
2014 Wabansia avė., Chicago

BEI KALINGA pardavėjos į Dry 
Goods krautuvę. Geistina lietuviš
kai kalbančių. Kahn’s Dept. Store, 
613 W. 31 st., Chicago

REIKALINGA mergina prie abcl 
no stubos darbo, 
kestis. 
gaiš 
mai.

1217

l>o

Labai gera mo 
Liuosa nedaliomis ir ketver 
piel. Visi stubos paranku

Mrs. A. Miliauckas, 
. 48 avė., Cicero, III.
Telefonas Cicero 205.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurą skirstymui ir patyrę vyrai 
prie i isulių preso.

GINSBERG and ALTER 
2707 Wesl 12th Street, Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI “MEAT MARKEI” 

pirmos klesos vietoje. Gera apie- 
linkė Tinka lietuviams bučeriams. 
Kampas. Nebrangi renda. Duoda
ma lik už pinigus. Daro labai gerų 
biznį. Ateikite persitikrinti.
3001 Wallacc st., Chicago

PARDUODU barbernę iš priežas
ties, kad turiu išeiti j kariuomenę 
greitu laiku. Parduodu labai pigiai.

Jonas Kaminskas, 
1711 W. 46th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių Šapa, dažy
mo ir valymo užvedimai. Atsišau
kite laišku į “Naujienų” ofisų pažy
mėdami No. 7.

PARDAVIMUI senai įsteigta elek
tra varoma čeverykų taisymo šapa. 
— Pigi randa. — Iš priežasties kito 
užsiėmimo.

L. Pruzansky, 
3213 Wall«ce st., Chicago, III.

..Delei svarbios priežasties labai pi
giai parsiduoda pirmos klesos Ice 
Cream Parlor, geriausioj lietuvių a- 
pygardoj, arti didelio teatro Mildos.

S. B. Danbrauskas.
3150 So. Halsted St., Chicago. 

(Kampas 32-ros gal.)
PARDAVIMUI pieninė, parduoda-

žastis pardavimo — liga.
Frank Zeniau,

2053 W. Coulter str. Chicago

RAKANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuolų ir keletu 
rakandu už pirmų pasiūlymų. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
Parsiduoda namas su dviem pagy

venimais, po 4 kambarius; gazas, lai
ptai išviilaus. Parsiduoda už $1,600 
be agentų tarpininkyslės. Kas bus 
pirmas, tas nupirks.
1735 N. Winchester Avė., Chicago

goniai ten nuvažiavę sveikatų at
gauna. 3 kartus į metus vaisius au
gina. Noriu parduoti, arba mainyti 
ant namo saliuno, loto, arba auto
mobiliaus. Pardavimo priežastis — 
esu nevedęs: vienas negaliu viskų a- 
peili. Del platesnių žinių rašykite 
laiškų, nurodydami savo nuosavybės
nuo 12 vai iki 5 v 
.1. J. J., 10619 Mich. Chicago, III

FARMU REIKALE
Žemė yra svarbiausi žmogaus sa- 
istis! Mieste pragyvenimo reik-

ps iiui! Užtai rodosi but protii 
visas pastangas, kad įgyt ūkę 
i.csota valstijoj, Cook pavie
na dovanai po 160 margų. Jei tam-

pažiūrėt. Nešto jokiu agentu, užtai 
jūsų pinigų nenoriu, man reikalinga 
vien draugai, o ten
Iii ateit su mumis pasitari bile ka-

kaimynai.

(Bu nu karčiamoj) SAKALAI ŪKAS,
1123 So. Clinton SI., Chicago.

rori.i gauti biznį arba farmų su gv -
ti ir ne Chicagos mieste. Kas turite 
atsišaukite laišku į Naujienų Ol' sų, 
pažymėdami No 9.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės. -į

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite j Aušros Mokyklų, 
dienomis ir vakarais.

kalbos ir 
pienų — 
Painokos 

Mokestis ne
didelė. Užsirašyl galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted Si., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St.t Chicago

MOKYKIS KIKPIMO IR DESIGNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfeDALŲ

Musų sistema ir ypnti&kas mokinimas pa
darys jus iinovu j trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

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

I’iitrenos daromos pagal Jusų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTEI! DESIGNING SCnoOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lenuvi išmokėjimai. Gvaranhlo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukoea ui 
$10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, Pirmininki


